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Resepolicy LUGI handboll  
 

Syfte  
Vår verksamhet ger upphov till ett stort antal resor till och från träningar och 
tävlingar. Dessa resor har en påverkan på vårt samhälle – positivt eller negativt, 
beroende på hur resorna görs. Vårt mål är att dessa resor görs till så låga 
miljömässiga och ekonomiska kostnader som möjligt. Resorna ska ske på ett säkert 
och tryggt sätt. Resorna bör bidra till att ge våra barn och unga goda vanor som gör 
de starkare och mer självständiga. Ett smart resande stärker också 
klubbgemenskapen.  

 

Omfattning 
Denna resepolicy är en rekommendation för samtliga resor som arrangeras av 
föreningen. Med detta avses gemensamma resor till matcher, cuper, läger eller 
motsvarande som ligger utanför Lund. Denna resepolicy ska ses som inspiration när 
det gäller individuella resor i samband med träningar.  

 

Val av transportmedel till matcher, cuper och läger utanför Lund 
Transport till matcher, cuper, läger och dylikt ska ske med kollektivtrafik eller genom 
samåkning i privata bilar. Att åka gemensamt bidrar till minskade kostnader och 
minskad miljöpåverkan, och innebär samtidigt att gemenskapen kan börja redan vid 
avfärd. Resa med privata bilar ska utgå ifrån en mötesplats i Lund och genomföras 
med så få bilar som möjligt.  

 

Val av transportmedel till träningar och matcher i Lund 
Samtliga medlemmar uppmuntras att ta sig till föreningens träningar i första hand till 
fots eller med cykel, eller att åka kollektivt. Medlemmarna uppmuntras att gå, cykla 
eller åka tillsammans. Föräldrar ombeds att turas om att följa med yngre barn.  

Att gå eller cykla till träningen gör att kroppen är uppvärmd när träningen ska börja. 
Barn får en bättre lokalkännedom, blir mer självständiga och lär sig att vistas i 
trafiken.  

När vi kan undvika skjutsandet med bil bidrar vi gemensamt till en ökad 
trafiksäkerhet, framför allt kring våra hallar, samtidigt som vi minskar utsläpps- och 
bullernivåerna.  


