Säkerhetspolicy för SK Granan.
SK Granan bedriver en ideell verksamhet som har till syfte att främja medlemmarnas hälsa
samt möjliggöra en positiv fysisk, psykisk och social utveckling.
Ledare och övriga vuxna i föreningen har ett stort ansvar att vara förebilder och vägleda våra
ungdomar när det gäller att utöva idrottslig verksamhet på ett säkert sätt.
Handlingsplan
Träningsverksamhet
All träningsverksamhet ska genomföras på ett sådant sätt och med sådan utrustning att risk
för incidenter som kan leda till personskador för den aktive och ledaren minimeras. Den
aktive ska utan undantag använda den skyddsutrustning som tränarstaben för aktuell
aktivitet har bestämt ska användas. Tränarstaben för respektive verksamhet har en
skyldighet att tillse att denna information delges och efterföljs av alla aktiva.
Alla klubbens tränare/ ledare ska beredas möjlighet att via klubbens försorg få utbildning i
akut idrottsskadevård inkl. utbildning i första hjälpen. Vid varje träningstillfälle ska det finnas
tillgång till sjukvårdsväska. Det ska även säkerställas att snabb kontakt med räddningstjänst
kan upprättas via lämpligt kommunikationsmedel.
Obligatorisk säkerhetsutrustning för;
- SkidorIngen specifik personlig skyddsutrustning.
- RullskidorCykelhjälm med god passform, handskar, reflexväst, pannlampa
(vid mörker).
- LöpningIngen specifik personlig skyddsutrustning. Reflexväst vid mörker.
- MountainbikeCykelhjälm med god passform, handskar. Reflexväst och belysning
vid mörker.
Tävlingsverksamhet
All tävlingsverksamhet ska genomföras på ett sådant sätt och med sådan utrustning att risk
för incidenter som kan leda till personskador för den aktive och funktionären minimeras.
Den aktive ska utan undantag använda den skyddsutrustning som tävlingsledningen för
aktuell tävling har bestämt ska användas. Tävlingsledningen för respektive verksamhet har
en skyldighet att tillse att denna information delges och efterföljs av alla aktiva.
Inför tävlingar där riskmomenten bedöms påtagliga ska en riskbedömning göras innan
tävlingsdagen, där risker dokumenteras och en handlingsplan med dokumenterad
riskeliminering för varje identifierad risk upprättas. Aktuell tävlingsledning ansvarar för att
göra bedömningen om det ska upprättas en riskbedömning och då genomföra den.

Vid varje tävlingstillfälle ska det finnas tillgång till sjukvårdskunnig funktionär samt
sjukvårdsväska ska finnas tillgänglig. Det ska även säkerställas att snabb kontakt med
räddningstjänst kan upprättas via lämpligt kommunikationsmedel.
Trafiksäkerhet
Vid transport med privata bilar till och från av SK Granan sanktionerad tränings eller
tävlingsverksamhet gäller följande:
- Samtliga trafikregler utan undantag ska följas.
- Respektive förare ansvarar för att fördonet är i trafiksäkert skick och att rätt däck för
årstiden är monterade på fordonet.
- Respektive förare ansvarar för att han/ hon är en lämplig förare för uppdraget med
hänsyn till trötthet, sjukdom etc.
Vid transport med buss ska endast professionell aktör med dokumenterad kvalitét anlitas.
Aktören ska följa alla gällande verksamhetsregler. Gällande lagar för körtider måste följas.
SK-Granans anläggningar
Klubbens Spåranläggningar vid Granan och i Brålanda ska underhållas regelbundet så ytskikt
hålls i gott skick. Belysning ska regelbundet kontrolleras och underhållas, mörka fläckar på
spåret p.g.a. trasiga belysningspunkter ska så långt som möjligt undvikas. Parkeringsplatser
och körstråk för fordon ska vara väl markerade så risk för att fordonstrafik av misstag blir
förekommande där klubb- aktivitet pågår minimeras.
Byggnader tillhörande respektive anläggning ska regelbundet underhållas och följa gällande
standard för säker inomhusmiljö.
Ajourhållande
Inför varje årsmöte ska styrelsen utvärdera hur policyn har efterlevts under året samt föreslå
ev. ändringar inför årsmötet.
Säkerhetspolicyn ska tas upp och aktualiseras vid varje årsmöte.
Alla nya medlemmar ska i samband med att de får informationsbladet ”Ny i klubben” även få
ett exemplar av säkerhetspolicyn.
Säkerhetspolicyn ska även finnas på SK Granans hemsida.
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