
KLUBB VS TEAM – POLICY 
I dagsläget finns ETT team som är förankrat inom ramarna för klubbens verksamhet. Det rör sig 
om elitteamet Team advania OIK Elit.

Styrelsens övergripande hållning är att det just nu är tillräckligt med ett klubbförankrat team. 
Vi vill dock göra klart att klubben inte har något generellt emot att starta team och att det 
därmed inte är stängt för fler. Vi förstår både nyttan (ekonomisk subventionering, sponsoravtal 
osv) och pepp kring att tillhöra ett slutet gäng och det är självklart fritt för vem som helst att 
starta ett team. Vi tycker även det är kul och positivt att individer blir så bitna och engagerade 
av cykelsporten att de är beredda att lägga ner både arbete och resurser på att skapa förutsätt-
ningar för tävlingssatsning. 

Dock finns det ett antal punkter och frågor som behöver diskuteras och uppfyllas innan ytter-
ligare team ska kunna förankras inom ramarna för klubbens verksamhet, mer om detta under 
avsnittet Förankring av team inom ramarna för klubben. 
   För på samma sätt som ett team kan ge pepp och fördelar för ett antal cyklister finns även 
risken att det genom team skapas en vi-och-dom känsla vilket kan leda till att gemenskapen i 
klubben splittras. En mycket viktig faktor inom sporten med direkt koppling till tillhörigheten är 
klädernas utformning. En annan faktor är eventuella teamsponsorer och huruvida dessa rimmar 
med befintliga sektions- och klubbsponsorer vilka är mycket värdefulla och nödvändiga för att 
säkra klubbens verksamhet. Slutligen så måste satsningen gå i linje med klubbens värderingar 
och värdegrund.

Vi är en ung cykelklubb som på väldigt kort tid har vi vuxit från 3-4 medlemmar 2012 till idag ca 
230 personer där nära 100 är barn, cyklister med stor variation i både färdigheter och ambi-
tioner. Något som vi är grymt stolta över. Det är detta som är det viktigaste med vår klubb, 
att alla, oavsett ambitionsnivå eller färdigheter ska känna sig välkomna här. Vi vill ha en klubb 
som är inkluderande och välkomnande, öppen för alla, som ger gemenskap och glädje, utveck-
ling och som prioriterar barnverksamheten högt. Detta är vad vår värdegrund inom Obbola IK 
handlar om. 
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