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Resepolicy 
 

Syfte 
Syftet med denna policy är att resor som företas inom ramen för föreningens verksamhet 
ska ske på ett säkert och tryggt sätt och till så låga kostnader som möjligt. 
 

Omfattning 
Policyn omfattar resor arrangerade av föreningen. Med detta avses resor till tävlingar, 
läger eller motsvarande utanför det område som täcks av Stockholms 
badmintonförbund. Vidare ska evenemanget ha föreslagits av föreningen som också ska 
ha utsett en eller flera medföljande ledare. Resor som företas utanför dessa 
begränsningar betraktas som privata och omfattas inte av denna policy även om 
föreningen gärna ser att dess intentioner även följs i andra sammanhang. 
 

Val av transportmedel 
Vid val av transportmedel ska följande faktorer beaktas och vägas samman; säkerhet, 
kostnader, miljöpåverkan och bekvämlighet. I första hand ska transport med tåg väljas 
under förutsättning att det är ekonomiskt försvarbart och inte innebär alltför stor 
tidsspillan. Flyg ska enbart användas till destinationer där resa med annat färdmedel 
skulle ta alldeles för lång tid. Om motorfordon väljs ska så långt möjligt fordonet fyllas 
samtidigt som så få fordon som möjligt används. Helst ska färd ske med miljöklassade 
fordon. 
 
Under dec, jan och februari får ej motorfordon väljas på grund av risk för halt väglag. 
 

Färd med motorfordon 
Vid färd med motorfordon (personbil, minibuss, buss el dyl.) ska följande gälla; 
• Föraren skall vara minst 22 år och skall ha haft gällande körkort i minst 24 månader 

(efter utgången prövotid). 
• Föraren ska vara utvilad. 
• Föraren och samtliga passagerare skall använda bilbälte (fler personer än det som 

finns bälte för skall inte färdas i fordonet). 
• Föraren skall följa de hastighetsbestämmelser som gäller för den aktuella vägen och 

hålla tillräckligt avstånd till fordonet framför (3 sek.). 
• Föraren skall även i övrigt följa gällande trafikregler. 
• Föraren skall utse en andreförare som ska vara vaken vid färd och sitta på 

framsätets passagerarplats. Denne behöver inte uppfylla kriterierna under punkt 1. 
• Fordonet skall vara godkänt av svensk Bilprovning, vara trafikförsäkrat och ha 

godkända däck (vinter som sommar). 
• I varje fordon skall finnas en fungerande mobiltelefon. Denna skall dock inte 

användas av föraren under färd. 
• Föraren ansvarar för att det i fordonet finns en aktuell telefonlista. 
• Föraren ansvarar för att lasten är väl placerad och förankrad. 
• Föraren skall innan färden startar känna till samlingsplats, rastplats/-er, färdväg och 

resmål. 
• Föraren skall vara nykter och drogfri. 
• Eventuella kontrollavgifter för felaktiga parkeringar betalas av föraren. 

 



 
 
 

 
 

 

 

2 

Ersättning vid användning av egen bil 
Föreningen lämnar ersättning när egen bil används för resa arrangerad av föreningen i 
enlighet med vad som sägs ovan. Ersättning utgår med den av skatteverket beslutade 
skattefria milersättningen. 
 

Försäkring 
Badmintonförbundet har tecknet en olycksfallsförsäkring för badmintonspelare med 
tävlingslicens. Ersättning lämnas vid olycksfallsskada, varvid menas en kroppsskada som 
den försäkrade drabbas av genom en plötslig händelse, som inträffar under deltagande i 
tävling och träning samt färd till och från dessa aktiviteter då aktiviteten sker i 
Badmintonförbundets, dess distriktsförbunds eller ansluten klubbs regi. 
 
 

Spårvägen Badmintonförening 2017-02-15 
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