
 
 
 
Glädjande fick vi in 97 svar som styrelsen grupperat för att hitta mönster samt identifierat 
utvecklingsområden som i sin tur kommer bli prioriterade områden för 2023.  
 

 
Sammanställning av frisvar med fokus på utveckling av klubbens MTB-verksamhet 

• Utökning av fartgrupper vid MTB-cruising 

• Organiserad motionsträning vid teknikbanan på P18 

• Fler MTB-aktiviteter, både på helgen och heldagsevenmang 

• Fler sträckor och fartgrupper vid motionsevenemang 
 
Sammanställning av frisvar med fokus på utveckling av klubbens racer-verksamhet 

• Utökning av gruppcykling på helgen i en snittfart mellan lördagscykling och söndagsträning 

• Organiserad gruppcykling på södra delen av ön 

• Fortsätta med att vissa lördagar startar utanför Visby 

• Publicera karta med tänkt rutt 

 
 
 

 
 



 
 
Sammanställning av frisvar på vad som skulle kunna göra att man ökar sitt deltagande vid klubbens 
motionslopp eller tävlingar 

• Utökning av MTB-tävlingar. Både för barn och vuxna 

• Mer reklam/PR om loppen 

• Utöka ”merupplevelsen” vid motionslopp och tävlingar 

• Att det finns en kortare sträcka som alternativ vid de långa loppen 
 
Sammanställning av frisvar med fokus på medlemmarna tycker är klubbens styrkor 

• Bredden på arrangemang 

• Positiv anda bland cyklisterna 

• Påtagligt inkluderande, ”bjussig” stämning 

• Hög trivselfaktor vid arrangemang 

• Många deltagare, engagerade ledare 

 
Sammanställning av frisvar med fokus på utvecklingsområden för att öka antalet aktiva cyklister 

• Ha en mellangrupp i fart lvg mellan lörd och sön grupperna. 

• Understryka att det inte behöver gå fort 

• Utveckla informationen om klubbens verksamhet på sociala medier 

• Organiserade träningar med fokus på teknik, fart, intervaller 

• Nybörjargrupper för MTB och landväg 

• Marknadsföring i dagspress och sociala medier 

• Tjej-cykling 

• Utveckla loppen, ex skapa kortare sträckor för att locka nybörjare 

• Kunniga ledare vid klubbens motionsträningar 

 

 
Sammanställning frisvar gällande vinterträning 

• Majoriteten önskar klubbspinning 

• De flesta som svarat vill ha en spinningaktivetet på en vardagskväll 
 
 



 
 

 
 
Här framkom det många olika förslag på resor, både inom Sverige och utomlands. Flertalet 
förordade resor på våren men även höst och vinter omnämns. Längden på resan kan variera 
mellan långhelg upp till 7 dagar. Medlemmarna har tankar som cykelresor både inom lvg och 
mtb. Tidigare klubbresor till ex Italien ges som exempel på uppskattade resor. 
 
 


