
 

 

Motion om klubbkläder från Emil Klockar 
 

Motionen 

Hej! 

Jag skickar in denna motion eftersom att jag tycker att vårat sortiment av klubbkläder 

skulle behöva en uppdatering. 

 

För det första så skulle jag uppskatta om vi kan ta tillbaka våra gamla klubbfärger 

med gult och rött. Som det är just nu går det knappt att se vem som är från Huddinge 

eftersom att man ser ut som alla andra. När man hade sitt gula och röda linne gick 

det inte att missta sig, man kunde se på långt avstånd vem som är HAISARE vilket 

underlättar för allt och alla. Det är mycket lättare att se vem som är vem på videos 

om man vill filma sina lopp eller liknande. Huddinge AIS har i alla år haft gula och 

röda kläder. Varför har man tagit beslutet att byta till svart? 

 

Ett förslag är att man behåller de svart tightsen med att man byter överdelen mot det 

gula och röda linnet/toppen. 

 

Jag skulle även vilja utöka sortimentet tävlingskläder med en tunn långärmad tröja av 

funktionsmaterial då jag tycker att overallen är alldeles för varm och svår att röra sig 

i. När jag är ute på tävling ser jag nästa aldrig någon HAISARE som har på sig 

overallen. Alla har på sig andra kläder (oftast en tunn långärmad tröja av 

funktionsmaterial), så varför inte utöka sortimentet med en sådan? 

 

Jag har varit i kontakt med ett flertal aktiva, ledare/tränare och andra anhöriga som 

alla har hållit med om ovanstående punkter. Jag skulle uppskatta om dessa punkter 

tas upp på årsmötet eller om det kan tas ett beslut av Huddinge AIS kansli utan ett 

möte. 

 

Är verkligen Adidas det bästa valet till klubbkläder? Eller iallafall de produkter som 

valts som klubbkläder till HAIS? 

 

Tack på förhand, 

Emil Klockar, aktiv i klubben sedan 2012 

 

Styrelsen föreslår att  

Årsmötet bifaller motionen i enlighet med styrelsens utlåtande 

 

Huddinge AIS styrelse utlåtande 

Vad gäller förslaget att ha svarta tights och att överdelen bytts mot det gula och röda 

linnet/toppen så har styrelsen fattat beslut i enlighet med detta så att från och med 

utomhussäsongen kommer överdelen att åter vara gult och rött.  

 

Vad gäller förslaget om en tunn långärmad tröja av funktionsmaterial har styrelsen 

beslutat att låta Länna Sport titta på att ta fram ett alternativ som kan komplettera 

tävlingsdräkten. 



 

 

 

Vi har ännu inte hunnit få provexemplar som gör att vi kan visa de olika alternativen 

än, men kommer att göra det så snart vi kan. 

 

Vi har ett avtal med Länna Sport som tillhandahåller kläder från Adidas. Vår 

bedömning är att det avtal vi har där samt de möjligheter de nu har att möta våra nya 

behov gör att vi kommer att fortsätta nyttja Adidas för våra tävlingskläder. 

 


