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Ålands innebandyförbund arbetade under åren 2017-2020 enligt färdplanen för åländska innebandy. 
Den har nu utdaterats och de flesta av frågeställningar som fanns i den har besvarats. Det har nu 
blivit dags att ta omtag med vad de långsiktiga planerana och fokuspunkterna för förbundet ska 
vara.  
 
ÅIBF har i den nya treårsplanen valt att arbeta med vissa fokusområden som identifierats för att 
stärka innebandyns ställning på Åland.  
 

Den röda tråden och struktur 
Förbundet ska verka för att skapa en röd tråd och en tydlig trappa som tydligt kan följas från 
juniornivå hela vägen upp till seniornivå. Alla ska ha möjlighet att spela innebandy efter sina egna 
förutsättningar och åländska barn och ungdomar ska också, likt i andra idrotter, ha möjligheten och 
förutsättningarna att skapa sig en identitet som innebandyspelare och ges möjlighet att satsa på sin 
idrott om de så vill. 
 
Att det finns både bredd och spets är viktigt för innebandyn. Det ena får inte komma på bekostnad 
utav det andra utan bredden och spetsen behöver samverka. Utan bredd är det svårt att skapa spets 
och utan spets så är det också svårt att skapa bredd, då man behöver kunna erbjuda spelare och 
ledare att ha möjligheten att utvecklas.  Från förbundet sida ämnar vi arbeta för att både bredd och 
spets kan samexistera på Åland och att dessa kan dra nytta av varandra. 
 
ÅIBF ska hjälpa föreningarna att starta upp juniorverksamhet i de yngre åldrarna samt arbeta för att 
hjälpa dem komma igång med prioriterade områden så som; flickverksamhet,  innebandylekis samt 
högstadielag. 
 
Stabila föreningar 
Förbundet ska verka för att hjälpa föreningarna i sitt styrelsearbete och att jobba långsiktigt. I en 
stabila och starka förening är beroende av kontinuitet, långsiktighet och ansvarsfördelning på 
styrelsenivå. ÅIBF vill handleda och hjälpa föreningarna att skapa hållbara strukturer både på lag och 
styrelsenivå som ger innebandyn styrkan och förutsättningar att växa som idrott på Åland. 
 
Förbundet ska även arbeta för att hjälpa föreningarna få en stabil och sund ekonomi. Detta genom 
att bistå dem med administrativ och sakkunskap vid olika arrangemang samt även bistå föreningarna 
med hjälp att söka olika ekonomiska stöd som de är berättigade till. 
 
Utbildning  
Ledare med rätt kompetens och rätt värdegrund är oerhört viktigt för att innebandyn ska kunna 
fortsätta utvecklas. Förbundet ska arbeta med att skapa förutsättningar för att alla verksamma 
ledare ska få en utbildning som är anpassade efter deras behov och som hjälper ledarna att utvecklas 
i sina roller. Duktiga och utbildade ledare är en förutsättning för att kunna skapa en utvecklande och 
inspirerande miljö där man som spelare och ledare kan utvecklas vidare. 


