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Trafikksikkerhetsplan - Gresvik IF
Mål
Gresvik IF har som mål at ingen av våre medlemmer eller foresatte skal bli skadet eller drept i
trafikken.
For å nå dette målet:


Medlemmene må tilegne seg kunnskap, ha gode ferdigheter og positive holdninger til en
ansvarlig adferd i trafikken.



Foreldre må bidra med gode holdninger og utstyre barna med trafikksikkert utstyr
(hjelm, refleksvest, bremser og lys på sykler m.m.), støtte barnas trafikkopplæring,
være Hensynsfulle, Aktsomme og Varsomme i trafikken (HAV-Regelen) og forhindre at
trafikkfarlige situasjoner oppstår ved kjøring til og fra arrangementer.
o Ved å melde barnet sitt inn i Gresvik IF forplikter foreldre og foresatte seg til å
følge foreningens trafikkbestemmelser og være gode trafikale rollemodeller.
o Oppfordre barna og foreldre til å gå eller sykle til arrangementer.
o Minne barna og foreldre på bruk av refleks og hjelm



Foreningen må bidra med informasjon og opplæring til alle medlemmene og deres
foresatte og oppfordre til at alle blir ansvarlige trafikanter. Den trafikale situasjonen
ved egen idrettsplass må belyses og bedres ved behov. Klubben må lage retningslinjer
slik at medlemmer blir ansvarlige trafikanter.

Plan
Gresvik IF skal tilrettelegge for parkering rundt idrettsparken. Merkede droppsoner
etableres ved klubbhuset. Reisepolicy lages med fokus på å sykle eller gå for å få færre biler i
nærmiljøet.

Prosess
Trafikksikkerhetsplanen forankres hos leder, styret, trenere og frivillige. Temakvelder holdes
med fokus på trafikksikkerhet og opplæring/bevisstgjøring. Klubbene bruker sine nettsider for
nå bredere ut med informasjonen.

Lokale utfordringer
Droppsoner (midlertidig parkering på et sikkert sted), parkering, gå, sykle.
Gruppe som jobber med utfordringer.
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Tiltak
Trafikkopplæring legges inn i avdelingenes årsplaner. Gresvik IF har en krisehåndteringsplan
dersom en alvorlig hendelse skulle inntreffe.

Hovedstyret i Gresvik IF

2

