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Soo Shim Taekwondo Klubb skall alltid sträva efter att genomföra sina 
tävlingsresor med tryggast möjliga färdmedel. 

 

Vi tänker på detta vid val av transportsätt: 

 
  Ekonomi  
Billigt är naturligtvis viktigt, men klubben ska även ta hänsyn till 
trafiksäkerhet och miljö. 

 
 Trafiksäkerhet  
Flyg är säkrast och därefter ska klubben sträva efter att använda sig av stor 
buss som är mest trafiksäker på våra vägar.  

 
 Tid   
Gott om tid ger högre trafiksäkerhet, så vi planerar resan! Vi startar i god tid 
och har marginal för oförutsedda stopp. 

 
 Bekvämlighet   
Detta är inte alltid det primära för oss utan vi letar alltid det bästa 
alternativet ur ekonomisk karaktär, trafiksäkerhets- och miljösynpunkt.    
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Krav på förare: 
 Ska ha körkort. 

 Ska vara nykter och drogfri. 

 Ska följa trafikregler. 

 Ska vara utvilad, och vid längre resor ha en avbytare.  

 Den dagliga körtiden rekommenderas att vara max 10 timmar/ chaufför.   
 Efter en sammanlagd körtid på 4 timmar och 30 minuter ska du ta en rast på 

minst 45 minuter om inte byte av chaufför sker. 
 Ska ha en störningsfri förarmiljö vilket innebär att man inte använder 

mobiltelefon och pillar på stereo/radio. 
 Ansvarar för att fordonet är i bra skick. 
 Se till så att alla är bältade. 
 Tänk på synbarhet och säkerhet för alla åkande vid raster och stopp 
 Ska informera sig om färdväg, trafiksituation och väglag. 

 

Krav på fordon: 
 Bilbälte och nackstöd ska finnas för alla åkande.  

 Bilen ska vara besiktad och godkänd.  

 Däcken ska vara med godkänt mönsterdjup.  

 Ska ha airbag, åtminstone för de i framsätet.  

 Max-lasten får ej överskridas.  

 Eventuell last ska vara säkrad.  

 

Krav på passagerare: 
 Ska använda bilbälte. 

 Ska ta hänsyn till förarens krav på störningsfri miljö 

 Ska inte uppehålla sig på eller invid körbanan vid raster och ofrivilliga 

stopp.  

 Passagerare i framsätet håller sig vaken och stöttar chaufför genom att 

hålla uppsikt.   

 

 

 
 


