Avtale med lag og foreninger om fokus på
trafikksikkerhet i Nome kommune


Idrettsrådet skal ha trafikksikkerhet på dagsorden minst en gang i året og sikre at dette følges
opp i idrettslagene.

Følgende retningslinjer for transport i lag og foreninger skal innarbeides i lag og foreningers drift:
Bruk av privatbil
1.

Pek ut turleder som organiserer turen- eller en som har ansvar for å lage kjørelistene

2.

Sørg for at det er biler nok til antall passasjerer

3.

Kjøretøy som skal nyttes til felles transport, skal være i forskrifts-messig og i forsvarlig stand

4.

Ha et fast klokkeslett for frammøte og avreise

5.

Beregne tilstrekkelig tid

6.

Sjåførene oppfattes som forbilder. Overhold derfor trafikkregler og fartsgrenser

7.

Sjåførene skal minst ha hatt sertifikat for bil sammenhengende i 5 år

8.

Påse at sikkerhetsutstyr i bilen brukes

9.

Stresset kjøring gjør også passasjerer i bilen stresset

10.

Husk at løse gjenstander i bilen er farlige ved bråstopp

11.

Legg inn stopp på lange reiser

12.

Alkohol og trafikk er uforenelig- Husk dagen derpå!

Bruk av buss - leie eller eie
1.

Leie av buss gjennom busselskap sikrer god teknisk stand og erfarne sjåfører

2.
Bruk av egen, eldre buss setter store krav til vedlikehold og tilsyn. Dernest er krav til erfarne
og faste sjåfører ufravikelig
3.

Bruk av minibuss krever også erfarne og faste sjåfører

4.

Alle busser skal ha bilbelter montert for alle passasjerer - det er på budt å bruke belte

Vær særlig oppmerksom på:
1.

Stopp underveis
i) Finn egnede plasser hvor det er tillat å parkere og i god avstand til veien
ii) Før passasjerene slippes ut gis det beskjed om aktsomhet på plassen

4.
Plasser bagasje slik at den ikke faller ned, kastes framover under kraftig oppbremsing eller
stenger midtgangen og dører
Forhåndsregler for transport til og fra trening, møter og aktivitet:
1.

Barn og voksne som bruker sykkel skal benytte hjelm og refleks.

2.

Gående skal brukes refleks.

3.

Respekter trafikkreglene og skilting langs veien.
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