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Hva er TA VARE?

• Trafikksikkerhetskampanje og tilskuddsordning 
• Rettet mot idrettslag og klubber
• Målgruppe er ungdom mellom 15 og 24 år

• Ungdom på vei til trening og konkurranser
• Finansieres av fylket (trafikksikkerhetsmidler) 400 – 500 årlig
• 15 – 20 idrettslag deltar hvert år
• Faglig samarbeid med Trygg Trafikk



Bakgrunn TA VARE

› Bekymring høye ulykkestall i trafikken blant 
unge 15-24 år

› Vedtak fylkestinget desember 2009

› Oppstart 2011

› 1990: 35% av omkomne i trafikken under 25 
år

› Andel siste år: 16-20 % 

› Lavest noensinne 2017  17 unge omkom 
(16%),  i 2018 18 unge omkom (17%)



Hvorfor delta?

Trafikksikkerhet og reisepolicy på dagsorden

Holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid

Kampanjen har endret 
form og innhold, tilpasset 
dagens situasjon og 
ressurser

Forankret fylkets 
trafikksikkerhetsutvalg

FTU som bevilger 
Årlig budsjettramme ca. 
NOK  400 000,--



Hva må til for å delta 

• Klubb/idrettslag søker om å få være med
• Inngår avtale med fylkeskommunen
• Forplikter seg til å utarbeide, forankre og etterleve reisepolicy

Klubbene rapportere til 
fylkeskommunen hva man har 
gjort,  på slutten av året



Status deltakelse 

› 13 klubber deltok 2018  

› 14-15 deltar i  årets kampanje i 2019 

› Kampanje frem til 2022 



›

 Vi bruker alltid sikkerhetsbelte – også i buss

 Vi bruker refleks/refleksvest når vi trener langs veien

 Vi bruker sykkelhjem

 Vi bruker lykt når vi sykler i mørket

 Vi beregner alltid god tid til trening og konkurranser

 Vi overholder fartsgrenser, lover og regler i trafikken

 Vi er uthvilte sjåfører

 Vi sender aldri SMS når vi kjører og bruker alltid handsfree

 Vi sikrer last i bil, buss og tilhenger

 Passasjerer som føler seg utrygge skal si ifra om dette

 Vi tar vare på egne og andres barn i trafikken

 Vi er forbilder med våre holdninger i trafikken

 Alle kjenner til klubbens reisepolicy for utøvere og deres foresatte.

›

Reispolicy 
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