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Motion:  

Studenternas IP – Sirius orubbliga hemmaborg! 

  

  

Bakgrund: 

  

IKS har av långvarig tradition i regel spelat sina hemmamatcher på Studenternas anrika idrottsplats i 
såväl fotboll som bandy. IK Sirius Bandyklubbs representationslag bör även fortsatt stå fast vid att 
spela sina hemmamatcher i seriesammanhang på Studenternas. Det är ett historiskt faktum att värna 
och vara stolt över. En stor del av klubbens historia. 

  

På senare år har det förekommit diskussioner om att flytta tävlingsmatcher till träningsanläggningen 
Relitahallen – och så sent som i mars i år fick vi också erfara en historisk flytt dit när det var dags för 
Sirius att spela sin absolut sista match för säsongen. 

  

Det huvudsakliga argumentet att frånse Studenternas till förmån för Relitahallen var och är för att 
kunna säkerställa en bra kvalitet på isen och undvika vädrets påverkan på spelet. Vid senaste 
matchen kunde beslutet motiveras med att det var en direkt avgörande match och även en aspekt i 
att det var reducerad publikkapacitet på grund av virusutbrottet. 

  

Det går annars att vända på argumentet och se att det finns en stor charm i att det finns en 
väderfaktor som gör sporten något mer oförutsägbar, vilket genererar ökad spänning som trots allt 
är ett av idrottens häftigaste moment. Som ett exempel — från den gångna säsongen – blev det en 
storförlust för Blåsvart i Edsbyn medan mötet i Uppsala var präglat av nederbörd och denna match 
slutade då oavgjort på finalarenan som sedermera Edsbyn vann SM-guldet på. Även om isen ute kan 
vara av sämre skick än inomhus gäller det att gilla läget utomhus – vilket supporterskaran i Västra 
Sidan så ofta gör. Själva stämningen, som är en väldigt viktig faktor av en match på plats, var för 
övrigt långt ifrån den så härliga atmosfär som brukar finnas på "Studan" i den ack så viktiga matchen 
som utspelades i Relitahallen. 

  

Jag, och många supportrar med mig, ser "Studan" som en fundamental del av Sirius identitet i såväl 
fotboll som bandy. "På Studan hör vi hemma", för att citera en av alla supportersånger som 
besjunger vår kära hemmaborg. På supporterklubben Västra Sidans senaste årsmöte i mars 2020 



beslutades – på förekommen anledning – att supporterklubben i högsta grad ska verka för att Sirius 
har Studenternas som hemmaplan när det kommer till seriespel för klubbens representationslag. 
Denna motion är därmed demokratiskt förenlig med värdegrunden i Sirius trogna supporterklubb, 
Västra Sidan. 

  

  

Med bakgrund av detta föreslår motionären ett tillägg i stadgarna på § 25 "Styrelsens åligganden" 
där stycket enligt nedan föreslås läggas till handlingarna som en punkt under "Det åligger styrelsen 
särskilt att": 

  

"IK Sirius Bandyklubbs herrlag spelar sina hemmamatcher i seriespelssammanhang på Studenternas 
IP – förutsatt att arenan är godkänd för spel. 

Förslag om en permanent ändring av representationslagets hemmaplan skall vara föremål för 
medlemsbeslut på årsmöte eller extra årsmöte. 

IK Sirius Bandyklubb får vid enstaka nödfall undanta denna punkt i paragrafen. Styrelsen, som äger 
beslutet, skall alltid i händelse av en arenaflytt motivera beslutet på klubbens hemsida." 

  

  

Johannes Olanders 

 


