Riktlinjer för säkert resande i GFIF:s regi
För våra överledare samt tränare/ledare i föreningarna har GFIFs Ungdomskommitté
tagit fram följande riktlinjer, i syfte att få våra resor till USM och GM så bra och säkra
som möjligt.
Deltagarförteckning
En deltagarförteckning inkl ledare för respektive förening läggs ut på GFIF:s hemsida ca
en vecka innan avresa. Överledarna ser till att ha övriga föreningsledares
telefonnummer för att snabbt kunna komma i kontakt med dem. Dessa ser i sin tur till
att ha aktivas mobil nr samt nr till deras föräldrar. Finns det information om de aktiva
som är viktig att känna till som sjukdomar, allergier etc, anteckna dessa.
Bussresan
Säkerheten är a och o. Vi reser alltid i stora och säkra bussar med erfarna
busschaufförer. Samtliga resenärer ska ha sittplats och använda bälte. Busschauffören
går igenom var nödutgångarna finns, samt övriga säkerhetsrutiner. Oavsett
klubbtillhörighet har självklart alla ledare ett vuxenansvar att säga till de aktiva som inte
sköter sig. Vid avresa och pauser när ungdomarna lämnar bussen är det oerhört viktigt
att alla räknas in innan bussen åker. Varje föreningsledare ansvarar för att detta sker
och rapporterar till överledarna.
Boendet
Vid inkvarteringen kontrollerar samtliga ledare utrymningsvägar etc. Vi bor av
säkerhetsskäl endast på hotell eller vandrarhem, ej i skolsalar/idrottshallar. Ledarna för
respektive förening går sedan igenom med sina aktiva vad som gäller om något händer.
Dessa kontrollerar att samtliga aktiva vet vilket hotell eller vandrarhem de bor på.
Alkohol och droger
Som ledare på, av GFIF, subventionerade resor förtär ledarna givetvis ingen alkohol eller
droger.
Sjukhus/vårdcentral/jourcentral
Överledarna ska ha adress till närmsta vårdcentral, sjukhus eller jourcentral för
öppettider etc. om något inträffar efter tävlingstid. Under tävlingarna finns alltid
sjukvårdspersonal på plats. Sjukvårdsrådgivningens telefonnummer är 1177.
Vid svårare olycka, sjukdom eller dödsfall
En av överledarna ansvarar för att larma och möta räddningspersonalen. Lämna inte
den skadade ensam! När man ringer 112 ska följande uppgifter lämnas.
Vem som ringer och vilket tel nr man ringer ifrån?
Vad har hänt?
Var befinner ni er?
Hur många är skadade och hur allvarliga är dessa?
När skedde olyckan?
Lämna en deltagarförteckning samt information om kända sjukdomar till
räddningspersonalen som är först på plats.
Skicka inte hem deltagarna innan samtliga fått info om vad som hänt!

