Riktlinje sponsringssamarbete
Länsförsäkringar Östgöta
Länsförsäkringar Östgöta arbetar för ett hållbart och tryggt samhälle och följande riktlinje
ska följas som en del av vårt sponsringssamarbete. Föreningen har i uppgift att upplysa
ledare, medlemmar, aktiva, föräldrar och vårdnadshavare om denna riktlinje.
Styrelsen har det övergripande ansvaret för att riktlinjen följs, samtidigt är
det den enskilde medlemmen som ansvarar för att de följer riktlinjen.

Klubben skall arbeta för att:


Riksidrottsförbundets nollvision uppnås (ingen skall dö



uppträdande

eller skadas allvarligt i trafiken).


Uppmuntra ett hållbart och miljöanpassat resande.



Respektera våra medspelare och motspelare – Respektera
domaren – Respektera spelet

Det innebär att föräldrar och barn i möjligaste mån går/
cyklar eller samåker till och från träningsanläggningen för

Ha en konsekvent regelefterlevnad och uppmuntra gott



Genom utbildning och rätt bedriven träning försöka före
bygga skador.

att minska miljöpåverkan och minska olyckor i samband
med hämtning/lämning.




Samåkning till/från matcher/träningar utanför närområdet

För den enskilde medlemmen i föreningen innebär det att:

uppmuntras.



match och att alla under 15 år skall använda hjälm

Samtliga som bedriver löpträning i mörker eller skymning
på trafikerade vägar bär reflexväst.







enligt lagen.



I mörker använda lyset på min cykel/moped och även
gärna reflexväst

Alla som åker moped till/från träning skall använda hjälm


Till och från träningen i möjligaste mån gå, cykla eller
samåka

Alla som cyklar till och från idrotten bör ha cykelhjälm,
och alla under 15 år ska enligt lag använda cykelhjälm.

Alla som cyklar bör använda hjälm till och från träning/



När jag går till träningen/matchen använda reflex
och/eller reflexväst

Alla som cyklar/åker moped till träning/match i mörker
skall enligt lag ha fungerande lyse och reflexer



Jag följer trafikregler och lagar

Transporter i samband med idrottsverksamheter sker



Jag respekterar mina medspelare, motspelare och domaren.

med erfarna förare som självklart följer gällande trafik
bestämmelser:
- Samtliga i bilen använder bilbälte
- Gällande hastighetsbestämmelser följs alltid och
hastigheten anpassas efter rådande omständigheter
-	 Total trafiknykterhet
-	 Föraren använder inte mobiltelefon under körning
-	 Inte kör fler personer än vad fordonet tillåter
-	 Bilkuddar skall användas för barn under 135 cm långa
-	 Barn som är kortare än 140 cm får inte sitta i framsätet
om platsen har krockkudde
-	 Fordonet är besiktigat, beskattat och har godkända
däck för väglaget

lansforsakringar.se/ostgota

För vårdnadshavare/förälder till barn/ungdom i föreningen
innebär det att:


Jag har tagit del av och kommer att följa riktlinjen



Jag ser till att cykla/gå med mitt barn/ungdom i möjligaste
mån till träning/match



Jag gör mitt bästa för att påverka barnen/ungdomarna att
följa riktlinjen

