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Ålands Innebandyförbund (ÅIBF) är åländsk innebandys samarbetsplattform och en stödfunktion för 
de föreningar som bedriver den egentliga sportsliga verksamheten.  
 
ÅIBF:s syfte är att bidra till att alla på Åland som har lust ska kunna spela innebandy. Det gäller såväl 
barn, ungdomar som vuxna. Avsikten är att kunna erbjuda spel på hela Åland och på olika nivåer 
anpassat till individens önskemål. För att uppfylla syftet erbjuder och administrerar ÅIBF seriespel för 
barn, ungdomar och vuxna. 
 
Organisationens högsta beslutande organ är medlemsmötena. 
 
Höstmötet hölls den 22 september 2021 på Hotell Park Alandia. Verksamhetsberättelse, bokslut och 
revisionsberättelse föredrogs och fastställdes. Sittande ordförande Kim Berglund återvaldes. Fanny 
Eriksson och Oskar Sjöblom hade båda ett år kvar på sina mandatperioder. Styrelseledamöterna 
Håkan von Krusenstierna och Sandra Österberg valde att tacka för sig. Även suppleanten Johan 
Eklund valde att tacka för sig. Utöver detta valdes Leonard Lindberg och Rasmus Söderberg som 
ordinarie styrelseledamot på två år. Jan Tuominen och Jonny Landström valdes som suppleanter för 
det kommande verksamhetsåret. Peter Boman och Stefan Boman återvaldes till 
verksamhetsgranskare.  
 
Vårmötet hölls den 17 maj 2022 på Hotell Park Alandia och verksamhetsplan samt budget för 
kommande verksamhetsår fastslogs.  
 
Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret (från och med höstmötet): 
 
Ordförande  Kim Berglund   
Viceordförande & kassör Fanny Eriksson  
Ledamot  Oskar Sjöblom  
Ledamot  Rasmus Söderberg 
Ledamot  Leonard Lindberg 
   

 
Suppleanter  Jan Tuominen 

Jonny Landström 
 
Styrelsen, som leder den löpande verksamheten, har sammanträtt vid sju protokollförda 
styrelsemöten. Verksamhetsledaren David Eriksson har bistått styrelsen i genomförandet av 
verksamheten.  
 
I samband med höstmötet hölls ett obligatoriskt möte för seniorlagen att diskutera spelupplägg, 
slutspel, domare, funktionärer samt övrigt som rör seriespelet på seniornivå. I anslutning med 
vårmötet hölls ett utvärdering- och planeringsmöte med föreningarna som deltar i juniorserierna. 
 
ÅIBF har under säsongen haft 15 medlemmar: BF IBK, Dynamo, Eckerö IK, FBC Åland ,FC Hundra, 
FC Åland, IBK Hammarland, IF Finströms Kamraterna, IF Fram, Jomala IK, Lemlands IF, PRO-09, 
Stolpe Ut IBK, VÅSC och VÄP 
 
Covid-19 pandemin hade även denna säsong en viss inverkan på verksamheten under 
verksamhetsåret. Vi har dock för första gången på tre säsonger, glädjande nog, kunnat genomföra 
hela seriespelet även om vi behövt göra anpassningar längs vägen. De förhållningsregler som rådde 
tvingade oss till ett längre juluppehåll men med ett något komprimerat spelschema så kunde 
finaldagen hållas som planerat den 19 mars.  
 
Den åländska cupen som var planerad att hållas på trettondagen den 6 januari fick dock ställas in på 
grund utav covidrestriktionerna som rådde under januari. (herrlag var anmälda men cupen kunde 
tyvärr inte genomföras. 
 
De lag som deltog i de Uppländska seriespelet fick dock göra större anpassningar av sitt spelschema 
och den gränsöverskridande verksamheten försvårade situationen mycket. Men med mycket 
anpassningar och komprimerat schema så lyckades även de här lagen genomföra sitt seriespel till 
fullo. Även turneringsverksamheten gjorde en välkommen comeback mot vårkanten 2022 då två olika 
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turneringar med lag både från Sverige och Finland kunde genomföras.   
 
Utbildningsdelen har under säsongen varit lidande på grund utav att vi inte kunde få hit några 
föreläsare/utbildare från Uppland och att det varit svårigheter att samla folk i grupp. En 
domarutbildning hölls dock lokalt med de redan existerande åländska domarna. 
 
En domar- och disciplinkommitté har funnits och den har bestått utav bestått utav Leonard Lindberg 
(ordf.), Dennis Isaksson, Conny Solax, Anton Grönqvist och verksamhetsledaren som varit adjungerad 
i kommittén. Kommittén har dock inte sammanträtt till något fysiskt möte under säsongen. Förbundet 
har haft 13 aktiva domare under säsongen. 
 
Totalt har 385 innebandylicenser (seniorer och juniorer) funnits på Åland denna säsong vilket är en 
ytterst liten ökning med 1 licens i jämförelse med förgående säsong.  
 
Därtill har vi under säsongen haft fyra speltillfällen för barn som går i ÅK 1-3. De har spelat matcher 
som varit 2x10 minuter långa. ÅIBF har stått för samtliga kostnader i ett led att stimulera uppstartandet 
av nya juniorgrupper i den här åldern. Dessa spelare heller inte licensierats och räknas således inte in 
den ovanstående licensstatistiken. Rekommenderad lagstorlekhar varit 4 till 7 barn per lag. Lagen har 
anmält sig till specifika speltillfällen och således har man kunnat hoppa in eller stå över när som helst 
under säsongen. Vid det första tillfället speltillfället hade vi fyra deltagande lag medan vi vid det fjärde 
och avslutande tillfället hade 7 deltagande lag men där två av dessa var så pass många att de hade 
kunnat dela in sig i ytterligare 2 lag. Ett väldigt lyckat projekt för återväxten med andra ord! 
 
De inplanerade förbundskamperna mot Gotland som var planerade till den 9 april fick på Gotlands 
begäran skjutas upp till efter sommaren. Nytt datum för dessa är den 10 september 2022. 
 
De senaste åren har Ålands idrott arbetat fram nya principer för bidragsfördelningen till den åländska 
idrotten. I början av februari fick ÅIBF besked från Ålands idrott att prognosen gällande det framtida 
verksamhetsmedlen såg minst sagt mörk ut. Verksamhetsmedlena för 2022 hade sänkts med 10% till 
54000 € och till 2024 visar prognosen att stödet enbart kommer att uppgå till 28000 €. Om detta blir 
utfallet kommer det givetvis att ha enorma konsekvenser för Ålands innebandyförbund. Styrelsen och 
verksamhetsledaren har därför fått lägga mycket kraft och energi på detta. En första åtgärd som 
gjordes för att kunna spara pengar var att säga upp ÅIBF:s kontor på Idrottens hus. Förbundet 
kommer framledes bli tvungen att genomgå ett stålbad och pengar kommer att behövas sparas samt 
att vissa ytterligare kostnader kommer behöva åläggas medlemmarna i förbundet, föreningarna. 
 
 
BARN – OCH UNGDOMSVERKSAMHET 
 
ÅIBF har även under säsongen 2021-2022 haft möjlighet att kraftigt subventionera seriespelet för barn 
och ungdomar, något som till kommande säsonger inte kommer vara möjligt. En symbolisk 
anmälningsavgift uppbärs medan lagen inte betalar för vare sig hallhyra eller domare i samband med 
tävlingsmatch i seriespelet.  
 
Inte heller denna säsong kunde ÅIBF arrangera något seriespel för högstadieelever då för få lag var 
anmälda till seriespel. VÅSC har under säsongen haft ett deltagande lag i seriespel i Uppland. 
 
Under säsongen 20/21 har det funnits: 
B-licenser 18 stycken (13-17 åringar) (minskning från 34) 
C-licenser 37 stycken (11-12 åringar) (minskning från 48) 
D-licenser 51 stycken (upp till 10 år) (minskning från 65) 
 
En markant sänkning syns på B-licenserna mot tidigare år. Antalet licenser har minskat från 67 till 52 
till 34 till nu 18.Dock finns det 13 stycken spelare i denna grupp som spelat med VÅSC och därav har 
haft nationella licenser. Att vi minskat så stort i denna grupp de senaste åren beror delvis på en 
omstrukturering av våra egna serier där lagen istället deltar i Uppland men går säkerligen också att 
förklara med en pandemi som gjort det än svårare just för denna åldersgrupp att delta i seriespel då vi 
inte kunnat arrangera det lokalt. C-licenserna har även de minskat något men inte alls i lika 
alarmerande talkt. D-licenserna har även de minskat något men då ska vi inte glömma bort att vi hade 
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7 lag som deltog i den sista omgången för ÅK 1-3 som inte räknas in i denna statistik. Så tittar man på 
antalet barn upp till 10 år som spelar innebandy så har de snarare ökat jämfört med föregående 
säsong även om det inte syns i licensstatistiken. 
 
De senaste årens satsningar på att få fler flickor som spelar innebandy på Åland verkar ge resultat och 
utvecklingen går åt rätt håll. Dels så har det kommit fler grupper och de redan existerande grupperna 
har växt i storlek vilket är oerhört glädjande! Vi behöver dock fortsätta arbeta med detta för att komma 
ikapp. 
 
Skolidrottsdagar som brukar arrangeras av Ålands idrott blev tyvärr inställda under hösten på grund 
utav utav pandemin. På våren var de dock tillbaka och ÅIBF medverkade då vid två tillfällen. 
 
LOKALA JUNIORSSERIER 
I 09- 10:or har spelat i K5-6 och 11:or och 12:or har spelat i K3-4.  
 
I K3-4 deltog 7 lag. VÅSC delade upp sig i fem lag (P10 Röd, P10 Vit, F08-10 vit, F08-10 röd samt 
P11-12). Övriga lag som deltog var Jomala IK samt ett kombinationslag av IF Fram och IFFK. K-34 
spelade matcher vid fem olika tillfällen. Matchtiden har varit 3 x 10 minuter och lagen har i regel spelat 
2 matcher per speltillfälle. Antalet lag har varierat beroende på hur många lag de föreningar som haft 
flera lag med i seriespelet kunnat ställa upp med till varje tillfälle.  
 
K5-6 spelades denna säsong även med fyra lag: 
IFFK, Jomala IK vit, Jomala IK blå samt IF Fram 
 
Serien har spelats vid fem tillfällen och vid ett sjätte tillfälle spelade det ett slutspel. Lagen har spelat 
2-3 matcher vardera á 3 10 minuter per tillfälle. När seriespelet var färdigspelat så såg tabellen ut som 
följer: 

 
 
Detta medförde ett slutspel där semifinalparen blev JIK Blå mot IF Fram (7-5) samt IFFK mot Jomala 
IK Vit (6-5). Efter två rafflande semifinaler som var jämna ända in i slutet så kunde dock de två lag 
som slutade överst i tabellen göra upp i finalen. I en mycket jämn final gick sedan IFFK segrande med 
siffrorna 4-3. Bronset togs av Jomala IK Vit efter att ha besegra Fram i bronsmatchen med 8-2. 
 
 
 
 
JUNIORER I UPPLAND 
 
VÅSC hade ett lag som deltog i seriespel 
i Uppland. VÅSC P05-07 hade 21 
spelare licensierade där den yngste var 
född 2010 och den äldste 2005. Serien 
man deltog i hette Pantamera Pojkar röd 
div 6 och hade rekommenderat födelseår 
07/08. Det var första gången detta lag 
deltog i seriespel utanför Åland och även 
fastän det stundtals var tungt 
resultatmässigt, lärde sig killarna väldigt 
mycket under säsongen och man kunde 
se en klar utveckling under säsongens 
gång. 
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SENIORVERKSAMHET 

 
ÅLÄNDSKA SENIORLAG I SERIESPEL UTANFÖR ÅLAND 
För första gången kom den nybildade förenigen FBC Åland till spel hösten 2021. Tre lag hade anmälts 
till seriespelet i de Uppländska serierna. På grund av vakanser i serierna hade man erbjudits plats i H4 
(istället för H5) för A-laget på herrsidan och i H5 (istället för H6) för U-laget. Man hade även lyckats få 
ihop ett damlag som under säsongen spelade i division 3.  
 
Till en början gjorde pandemin dock att de svenska lagen ej kunde resa in till Åland. Detta gjorde att 
spelschemat anpassades och de åländska lagen fick åka till Uppland varje helg istället för att som 
brukligt ha varannan hemmaomgång. Hösten klarade av och läget förändrades markant vilket lede till 
att serien under en period kunde flyta på som vanligt. Men sedan blev det tvärstopp igen i samband 
med att smittspridningen återigen ökade i samhället runt julen. Under januari spelades inte några 
matcher vilket gjorde att de matcher som skjutits upp under januari fick portioneras ut under februari 
och mars, vilket ledde till ett hektiskt och komprimerat spelschema för spelarna som även deltog i det 
åländska lokala seriespelet. 
 
Resultatmässigt gick det bäst för H4-laget som länge var med i toppen av tabellen och utmanade om 
seriesegern men som tillslut fick ge sig och se sig besegrade av IBF Grillby. Man slutade alltså på en 
mycket hedrande andra plats i serien vilket ledde till uppflyttning till division 3 till säsongen 22/23. 
Fredrik Engström var lagts bäste poängplockare och noterades för 30+3 på 22 matcher i H4, vilket 
också gjorde honom till seriens näst vassaste målskytt. I poängligan blev Engström 6:a. 
 

 
 
I H5 var det lite tyngre. Det tunga spelschemat och de många bortamatcherna i början av säsongen 
var inte gynnsamt för det nybildade laget och ibland vad det lite spelarbrist på vissa matcher. Mot 
våren stabiliserade sig dock läget något och lite mer poäng började också trilla in på poängkontot i takt 
med att fler spelare också anslöt till föreningen. Lagkaptenen John Grunér var även lagets bästa 
poängplockare och noterades för 9+7 på 18 matcher. Med denna notering var han även 46:a i hela 
seriens poängliga. 
 

 
 
Båda herrlagen tränades av Birger Franzén och Patrick Hildén.  
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På damsidan lyckades man tillslut få ihop ett lag besående av runt 20 spelare vilket var det mesta ett 
damlag från Åland haft på många år. Allt efter säsongen led så anslöt ännu fler duktiga spelare och 
laget avslutade säsongen riktigt stark med bland annat en fin semifinalplats i Tournament of Åland. 
Trots en uppåtgående trend under säsongen så räckte det dock inte alltid till att få med sig resultaten. 
Man slutade på en 8:e plats av 11 lag i serien. Cajsa Kronström blev poängbäst i laget på 23 poäng 
(17+6) men Sarah Holmberg var inte långt efter med sina 22 poäng (14+8). Detta placerade dem som 
8:a och 9:a i seriens poängliga. Laget tränades av Daniel Erickson och Magnus Tuominen. 
 

 
 

LOKALA SERIER 
 
Damer 
Denna säsong hade vi 5 lag anmälda till åländska serien för damer. Upplägget var likadant som de 
senaste säsongerna. Totalt skulle damerna spela 8 seriematcher var. Sedan väntade semifinal och 
sedan final eller bronsmatch. 
 
Denna säsong hände något som inte har hänt på länge i den åländska innebandyserien: IBK 
Hammarland förlorde en match! Jomala IK slog de så länge dominanta IBK Hammarland med 2-1 i 
säsongens andra möte. Detta har alltså inte hänt att sedan 2016! Visserligen har serien legat nere två 
säsonger men ändå. 
 
Det också flera jämna möten och Jomala IK blev kanske den starkaste motståndaren och 
uppstickaren på många år. De båda möttes givetvis i finalen och där så kunde sist och slutligen IBK 
Hammarland vinna en ytterst gastkramande, jämn och spännande match med 4-3. Lemlands IF tog 
bronset efter att ha besegrat Stolpe ut i bronsmatchen med 3-2. 

 
 
Systrarna Engblom kom etta och tvåa i poängligan men jagades av bland andra årets damspelare 
Sarah Holmberg som saknades i finalen. 
 

 
 
Totalt spelade 89 damer i serien. 10 fler än säsongen innan. 
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Herrar 
Under säsongen har ÅIBF haft 10 lag i seriespel för herrar. Seriens spelades även denna säsong först 
som en rak serie. Efter det delades lagen in i en övre och en nedre fortsättningsserie.  I den övre 
serien spelade lagen om seedning inför slutspelet och i nedre serien skulle de tre bäst placerade 
lagen ha gått vidare till slutspelet medan den två sista algen hade spelat färdigt för säsongen. Till 
denna säsong infördes även bonuspoäng för placeringarna man hade spelat till sig efter grundserien 
som an fick med sig in i fortsättningsserierna. 1:an och 6:an fick med sig fem poäng, 2:an och 7:an fick 
tre poäng, 3:an och 8:an fick två poäng och slutligen fick 4:an och 9:an med sig en poäng vardera. 
5:an och 10:an började fortsättningsserien på 0 poäng. 
 
Tabellen efter grundserien summerades enligt följande: 

 
 
PRO-09 visade redan från start att man skulle bli att räkna med denna säsong och vann både 
grundserien och övre fortsättningsserien efter att man bland annat slagit huvudkonkurrenten Dynamo i 
båda mötena. 
 

 
 
 
I den nedre fortsättningsserien så var kvalificerade sig VÄP, Eckerö IK och Lemlands IF 2 sig för 
kvartsfinaler. För FC Hundra och VÅSC var det slutspelat efter nedre fortsättningsserien. 
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Kvartsfinalerna fick följande matchpar: 
Kvartsfinal 1: PRO-09 – Lemlands IF 2, (5-0 W.O, 5-0 W.O), 2-0 i matcher 
Kvartsfinal 2: Dynamo – Eckerö IK (11-1, 8-1) 2-0 i matcher 
Kvartsfinal 3:FC Åland – VÄP (3-4 str, 7-5, 5-3) 2-1 i matcher 
Kvartsfinal 3: Lemlands IF 1 – BF IBK (7-1, 9-2) 2-0 i matcher 
 
Kvartsfinalerna karakteriserades av sargade trupper med få avbytare på grund av pandemin. De fyra 
högst rankade laget gick till slut vidare relativt enkelt även om FC Åland hade vissa problem med att 
slå ut VÄP i den matchserien. 
 
I semifinalerna blev det följande matchpar: 
Semifinal 1: PRO-09 -Lemlands IF( 6-2, 5-3) 2-0 i matcher 
Semifinal 2: Dynamo – FC Åland (2-4, 2-1, 8-1) 2-1 i matcher 
 
Efter två riktiga holmgångar mellan FC Åland och Dynamo där de senare vann den andra matchen i 
sudden så gick luften ur FC Åland helt. De förlorade sedan den sista vgörande matchen med 8-1 och 
lämnade sedan även WO i bronsmatchen på finaldagen. Bronset således till Lemlands IF. 
 
I finalen var det slutligen PRO-09:s tur att ta det efterlängtade guldet som man inte vunnit sedan 2014! 
Man visade att gammal är äldst och ett någorlunda slutkört Dynamo där många av spelarna även 
spelade i FBC Åland under säsongen orkade inte riktigt genomföra matchen som de hade hoppats på. 
Finalen slutade 5-2 till PRO-09. 
 
Topp 8 i poängligan i herrserien summerades enligt följande: 
 

 
 
Därefter följde ytterligare fem spelare på 24 poäng. 
 
Totalt har det funnits 188 licenser i herrserien säsongen 21/22 vilket är 3 mer än föregående säsong. 

 
TURNERINGSVERKSAMHET OCH CUPER 
 
Pandemin satte givetvis sina spår på cup och turneringsverksamheten. Åländska cupen fick ställas in 
även om vi hade 8 lag anmälda på grund av en uppgång i smittspridningen runt jul och nyårshelgerna. 
MEPA valde att ställa in sin årliga sjömansturnering Nordic Open som traditionsenligt spelas i 
Mariehamn. 
 
Däremot så kunde äntligen IF Fram och IFFK sjösätta en Åland Floorball cup en som är en 
turneringen för spelare på blå nivå. I den första upplagan som arrangerades i Ålands idrottscenter den 
2-3 april så deltog 17 lag från Sverige(8), Finland (2) och Åland (7). 
 
Även Tournament of Åland kunde arrangeras och gick av stapeln 23-24 april i Baltichallen och 
Vikingahallen och lockade totalt 22 lag från Sverige (17), Finland (1) och Åland (4). 12 var damlag 10 
herrlag. Damklassen vanns utav Helsinki United och herrklassen av IBK Uppsala Teknologer U. 
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UTMÄRKELSER 21/22 
 
För att uppmärksamma de som utmärkt sig under säsongen så utsåg ÅIBF:s styrelse nio stycken pristagare. 
 

Årets herrspelare: Fredrik Engström 
Med ett ruggigt skott, en enorm kyla och en näsa för målchanser så har denna spelare under säsongen utmärkt 
sig en målskytt av rang! Både i Uppland och på Åland har han dominerat i skytteligorna och har under säsongen 
satt nytt både poängrekord och målrekord av en spelare under en och samma säsong i den åländska serien. 

Årets damspelare: Sarah Holmberg 
Har under säsongen varit en ledande spelare både i den lokala serien samt för sitt lag i Uppland. En spelare som 
efter några års frånvaro från sporten kommit tillbaka och levererat mängder av poäng på planen. Har dessutom 
bidragit med att få med sig fler spelare att hitta tillbaka till innebandyn. Bidrar både med poäng och engagemang 
för sporten! 

Årets herrjunior: Felix Holmberg 
Har under säsongen haft en imponerande utvecklingskurva där han tagit plats i ett topplag i den lokala 
seniorserien samt även klivit in i division 5 Uppland utan större svårigheter. Från sin backplats visar han prov på 
ett stort lugn och ett bra spelsinne som kan leda honom långt i framtiden. 

Årets lag: Jomala IK P09-10 
Glöden, viljan och talangen hos detta gäng går inte att ta miste på! De här grabbarna älskar innebandy och det 
var länge sedan vi på Åland fick fram en grupp likt denna. De visade under Scorpions Cup i höstas att de inte 
bara kan mäta sig med jämnåriga lag på svenska sidan, utan de visar att de kan slå dem då de vann hela 
turneringen utan en enda förlust! Halva laget spelar dessutom som underåriga i K6-7 serien och gör det mycket 
förtjänstfullt. Innebandyframtiden är ljus! 

Årets ledare: Magnus Ljungars 
För andra året i följd tilldelas priset en ledare som visar ett enormt engagemang för juniorinnebandyn på Åland. 
Har guidat fram enormt duktiga spelare och står dessutom för en mycket bra värdegrund där alla ska få vara med, 
där alla är välkomna till verksamheten och där samarbete är viktigt.   

Årets domare: Anthon Grönqvist 
En domarkomet som lyst klart under säsongens gång. Tar seriöst på sitt domaruppdrag och ger ett engagerat 
intryck. Han har en bra förståelse av hur viktig dialogen är med spelarna och ledarna. Har gynnats av sina 
erfarenheter som spelare och har under åren fått en mycket bra förståelse och blick för spelet. 

Årets bortaålänning: Malte Holmes 
Har under säsongen tagit enorma kliv och visat att hans seriösa satsning nu börjar ge frukt. Har dessutom fått 
börja känna på spel bland seniorer där han gjort riktigt fint ifrån sig i division 3 Uppland och även fått träna med 
SSL-laget Hagunda under flertalet tillfällen under säsongen. Utöver det har säsongen inneburit spel i 
Juniorallsvenskan och kröntes nyligen med ett DM-guld där han stod för det första målet i finalen. 

Årets specialpris: FBC Åland 
Ett enormt arbete har under det senaste året gjort att vi idag på Åland har en förening där alla som vill spela 
innebandy utanför Åland nu kan samlas under gemensam flagg. Helt utan ekonomiska bidrag från landskapet har 
man lyckats bygga upp en förening med tre lag som förtjänstfullt deltar i det Uppländska seriespelet. Ambitionen 
från föreningen är stor och ligger även i linje med de verksamhetsmål som ÅIBF tagit fram gällande en röd tråd för 
den åländska innebandyn och stabila föreningar. 

Årets eldsjäl: Jan Tuominen 
Denna eldsjäl har under många årtionden gjort oerhört mycket för åländsk innebandy. Han har haft nästan alla 
olika roller man kan tänkas inom den och gett oerhört mycket av sin tid och delat med sig av sin kunskap. Idag 
har han flyttat från Åland och spenderar i stort sett all sin lediga tid uppländska hallar som tränare eller domare. 
Dock engagerar han sig fortsatt i den åländska innebandyn, som sportchef för FBC Åland, för att hjälpa till att 
bygga upp den åländska innebandyn och nya föreningens verksamhet. 

 

 


