
 

                  REGLER FOR REISING

Formålet er: 
• Å gjøre reise og opphold ved kamper, turneringer og treningsleirer 7l en trygg, god og 

minnerik opplevelse for ak7ve, trenere og ledere  
• Å skape trygghet for foresa:e som overlater barn og unge i klubbens varetekt  
• Å gi trygghet for våre trenere og lagledere om hva som forventes av dem 

Omfang og forutsetninger: 
• Disse reglene gjelder for alle som reiser i forbindelse med kamper, turneringer og 

treningsleirer med overna>ng der ak7ve under myndighetsalder deltar 
• Reiser som omfa:es av disse regler er å betrakte som alkoholfri sone for ak7ve, 

trenere og ledere fra avreise 7l hjemkomst 
• På alle reiser i regi av Lånke Fotball, skal det utpekes en ansvarlig hovedleder som har 

overordnet myndighet fra avreise 7l hjemkomst 
• Der hvor flere lag deltar skal hver lag ha med seg minimum to ledere inklusive trener/

lagleder. Minimum en av lederne skal være av samme kjønn som lagets deltakere. 
Disse lederne har ansvar for si: lag eller gruppe.  

Hovedleder – ansvar 
• Før avreise skal det avholdes informasjonsmøte for deltagere og deres foresa:e, eller 

på annen måte sørge for at 7lstrekkelig informasjon blir gi: 
• Sørger for oppdatert deltagerliste med telefonnummer på deltagere/foresa:e/

lagledere/trenere 7lgengelig for Lånke Fotball si: styre 
• Sørger for at det avholdes orienteringsmøter for alle lederne før og under oppholdet, 

og sørge for at lederne er kjent med denne instruksen 
• Har overordnet ansvar for at reisen foregår e:er de retningslinjer klubben har bestemt, 

og skal sammen med de øvrige bidra 7l trivsel for alle deltakere 
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Lånke Fotball sine verdier: SAMHOLD -  BREDDE- INKLUDERENDE - UTVIKLENDE

18.TRAFIKKSIKKERHET

• Vi beregner all7d god kjøre7d 7l kamper og turneringer 
• Erfarne sjåfører skal foretrekkes – INGEN ØVELSESKJØRING 
• ALLE i bilen skal bruke bilbelte 
• Sjåføren skal være uthvilt og våken 
• Vi holder all7d fartsgrensen og avpasser farten e:er forholdene
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