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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 administrerar ÅIBF seriespel för barn, 
ungdomar och vuxna. 
 
Organisationens högsta beslutande organ är medlemsmötena. 
 
Höstmötet hölls den 27 september 2017 i Baltichallen. Verksamhetsberättelse, bokslut och 
revisionsberättelse föredrogs och fastställdes. Även ”Färdplanen för åländsk innebandy säsongerna 
2017/2018-2019/2020” behandlades och godkändes. En justering av stadgarna gjordes under 
höstmötet där titeln revisor ändrades till verksamhetsgranskare och ett tillägg som gjorde att kassör 
även var firmatecknare. Mötet valde Micke Larsson till ordförande samt Alexandra Forselius och 
Håkan von Krusenstierna till ordinarie styrelseledamöter fram till höstmötet 2019. Sarah Holmberg och 
Kim Berglund valdes till suppleanter. Peter Boman och Stefan Boman valdes till 
verksamhetsgranskare. 
 
Vårmötet hölls den 23 maj 2017 i Baltichallen och verksamhetsplan samt budget för kommande 
verksamhetsår fastslogs.  
 
 
Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret (från och med höstmötet): 
 
Ordförande  Mikael Larsson   
Viceordförande Alexander Östergård   
Kassör  Fredrik Törnroos   
Ledamot  Alexandra Forselius 
Ledamot  Håkan von Krusenstierna   

 
Suppleanter  Kim Berglund   

Sarah Holmberg 
 
Styrelsen, som leder den löpande verksamheten, har sammanträtt vid sju protokollförda 
styrelsemöten. Verksamhetsledaren bistår styrelsen i genomförandet av verksamheten. Pontus 
Sjöblom var tf. verksamhetsledare fram till den sista augusti. En ny verksamhetsledare anställdes 
under säsongen då David Eriksson tillträdde tjänsten den 1:a september 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nye verksamhetsledaren David Eriksson 
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För tävlingsverksamheten på har tävlingskommittén skött eventuella frågor som uppkommit i 
samband med tävling. TK har bestått utav Ramona Hildén, Patrick Wilhelms, Kim Syväluoma, Håkan 
von Krusenstierna samt verksamhetsledare David Eriksson. Med tävling avses de serier som lokalt 
arrangeras på Åland samt Åländska Cupen i innebandy.  
 
I samband med höstmötet hölls ett obligatoriskt ledarmöte för att diskutera spelupplägg, slutspel, 
domare, funktionärer samt övrigt som rör seriespelet på seniornivå. I samband med vårmötet hölls ett 
liknande möte för att utvärdera säsongen. 
 
Domarutbildning vad gäller ny- och fortbildning av domarkåren på Åland har varit på sparlåga under 
denna säsong. Ett utbildningstillfälle hölls inför säsongen där tidigare verksamhetsledare Aarre 
Hietanen höll en förmiddagskurs där 8 av våra 18 domare medverkade. 14 av våra domare har dömt 
mer eller mindre på seniornivå och 4 har enbart dömt på juniornivå. Under säsongen har också en 
domar- och disciplinkommitté tagits fram vilken består utav Dennis Isaksson, Conny Solax och Thony 
Danielsson. 
 

 
Domarutbildning med Aarre Hietanen 
 
Konceptet med Finaldagen förfinades ytterligare till denna säsong. Finaldagen spelades denna 
säsong tidigare än vad den gjort förr om åren för att inte dra ut säsongen onödigt länge och undvika 
krockar med fotbollssäsongen som drar igång i början av april. Denna säsong gick finaldagen av 
stapeln redan den 23:e mars. Upplägget var så att juniorer spelade slutspel på förmiddagen och på 
eftermiddagen inleddes finalprogrammet på centralplan med en bronsmatch för herrarna vilken var ny 
för denna säsong. Sedan spelades en juniorfinal följt av herrfinalen och slutligen ungdomsfinalen för 
högstadieungdomarna. Orsaken till denna matchläggning var för att få mer publik till de olika 
finalmatcherna och för att juniorerna skulle få inspireras av de äldre spelarna. Till seniormatcherna 
hade domare från Sverige hämtats in. Domare under bronsmatch och herrfinal var Henrik Ibjer 
(Södertälje) och Kent P. Erlandsson (Nyköping). Finaldagen blev lyckad och intrycket var att publik 
och spelare uppskattade arrangemanget.  
 
Under året har ÅIBF även arbetat mycket med att öka sin synlighet i sociala medier och förbundet 
återfinns nu även på Instagram. Utöver detta använder ÅIBF även Facebook och sin egen hemsida för 
kommunikation. 
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BARN – OCH UNGDOMSVERKSAMHET 
 
ÅIBF har även under säsongen 2017-2018 haft möjlighet att kraftigt subventionera seriespelet för 
kvarters- och juniorserierna. Detta i helt i enlighet med Färdplanen för Åländsk innebandy. En 
symbolisk anmälningsavgift uppbärs medan lagen inte betalar för vare sig hallhyra eller domare i 
samband med tävlingsmatch. Däremot har alla spelare varit tvungna att ha en B-licens. 
 
ÅIBF har även deltagit av Ålands idrott arrangerade evenemang såsom skolidrottsdagar höst och vår 
(totalt fyra tillfällen) samt att ÅIBF tillsammans med representanter från idrotterna friidrott och simning 
åkte med Ålands Idrott på en barn- och ungdomsidrottskonferens till Danmark under hösten. 
 

 
Skolidrottsdag i idrottsgården i september 2017. 
 
 

 
ÅIBF representerades vid Nordic Children and Youth Sports Conference i Snekkersten, Danmark av  
styrelseledamot Håkan von Krusenstierna samt verksamhetsledare David Eriksson. 
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Ingen skolcup arrangerades denna säsong på grund av det problematiska läge som råder kring 
debatten runt skolornas deltagande i idrottsarrangemang under eller vid sidan av undervisningen. 
 
Flera nya grupper har startats upp under säsongen och ÅIBF har bistått föreningarna med hjälp i 
uppstart och ledarrekrytering. Extra glädjande är att Jomala IK har kommit igång med en egen 
innebandysektion inom föreningen som även innefattar juniorlag. 
 
 
JUNIORSERIE OCH KVARTERSSERIE 
I seriespelet för juniorer har 02-04 spelat i juniorserien, 05:or och 06:or har spelat i K5-6 och 07:or och 
08:or har spelat i K3-4.  
 
I K3-4 deltog som mest 6 lag. VÅSC delade upp sig i två lag (Röd och vit) efter några omgångar och 
Jomala IK gjorde det motsatta och slog ihop sina två lag till ett. Övriga lag som deltog var IFFK och IF 
Fram. K-34 spelade matcher vid sex olika tillfällen. Inga resultat tabeller har bokförts. Matchtiden har 
varit 1 x 15 minuter och lagen har spelat 2-3 matcher per speltillfälle. 
 

 
Glada IFFK-lirare firar ett mål mot Jomala IK med en high five i K3-4. 
 
K5-6 spelades denna säsong enbart på tre lag: 
VÅSC, Sund, IFFK 
 
Matcher har spelats vid sju olika tillfällen. Lagen har då spelat två matcher vardera á 2 x 15 minuter. 
Under sex av dess har inga resultat noterats. Det sista tillfället spelades dock under finaldagen och då 
avgjorde ett grupp spel vilka två lag som skulle göra upp i en finalmatch. Ingen poängstatistik har 
uppförts över serien eller slutspelet. VÅSC vann gruppspelet under förmiddagen och ställdes mot 
Sund i en final. Där segrade dock Sund efter att ha kvitterat till 3-3 i slutminuterna och sedan även satt 
det avgörande 4-3 målet i förlängningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sund vann finalen i K5-6 efter förlängning. 
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Juniorserien spelades denna säsong med fyra lag: IF Fram, VÅSC och HIK/JIK som hade ett 
samarbetslag. Dessutom kom Brändö IK med till andra omgången. BIK fick dispens att ha med 
spelare födda 2001 från skärgården samt att de vid behov fick låna in spelare från andra lag för att få 
ihop till två femmor plus målvakt vid behov. 
 
Efter den första omgången spelades matcherna på önskemål från lagen 3 x15 minuter. Gruppspelet 
vanns av VÅSC och man ställdes mot HIK/JIK i en semifinal. Den vanns av mariehamnarna med 6-0. I 
den andra semifinalen mötte grupptvåorna IF Fram treorna Brändö IK. Saltvikarna tog sig relativt 
enkelt till final men fick där se sig besegrade av VÅSC som vann finalen med 6-2. 
 
 
 

 
VÅSC P02-03 tog hem juniorserien säsongen 2017/18. 
 
Grundserie Juniorserien 2017/18 

 
 
VÅSC deltog under säsongen med ett lag i Pantamera HJ17 i 
Uppland. Laget bestod av spelare från hela Åland. Man hade inför 
säsongen fått dispens från UIBF att använda spelare född -99 i en 
serie där annars de äldsta spelarna skulle få vara födda 2000. 
Seriens skulle dock visa sig tuff ändå och VÅSC slutade på en sista 
plats av sju lag i serien med enbart en inspelad poäng under 
säsongen. Dock glädjande att samarbetet med UIBF har 
återupptagits och detta kan möjligtvis ses som startskottet på en ny 
era.  
 

Malte Sjuls var en av VÅSC mest 
framträdenade spelare i HJ17-serien 
under säsongen. I bakgrunden syns 
även tränaren Håkan von 
Krusenstierna 
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INNEBANDYSKOLA 
Andra upplagan av Hannes Öhmans Innebandyskola arrangerades av VÅSC och IF Fram med stöd 
av ÅIBF 7:e - 11:e augusti 2017. Innebandyskolan för flickor och pojkar mellan 7-15 år var uppskattad. 
Totalt deltog 31 barn. 
 
Åländske innebandylegendaren Hannes Öhman var huvudledare för lägret och till sin hjälp hade han 
tre hjälpledare samt ÅIBF:s vikarierande verksamhetsledare Pontus Sjöblom. Barnen fick förutom en 
att spela en hel del innebandy testa på bland annat golf då Chris Waldron från ÅGK gästade lägret. 
 
 

 
Hannes Öhmans innebandyskola arrangerades för andra året i följd i början av augusti. 
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SENIORVERKSAMHET 
 
 
ÅLÄNDSKA SENIORLAG I SERIESPEL UTANFÖR ÅLAND 
 
Uppland Division 2A damer 2017-2018: VÅSC 
 
VÅSC flyttade till denna säsong över sin verksamhet till Sverige och spelade denna säsong i Upplands 
division 2A. VÅSC hade det motigt på grund av en tunn spelartrupp och man slutade på en 8:e 
placering av 9 lag men upplevde ändå att man gjort rätt som flyttat över till det svenska seriesystemet. 
 

 
 
FINSKA DIVISION 3 HERRAR: IF Fram 
 
Denna säsong spelade IF Fram som nykomlingar i Herrar div 3. Laget hade en rörig höst säsong och 
fick inte spelet att stämma förrän framemot våren. Det skulle tillslut avgöras på målskillnad och 
saltvikarna slutade på en snöplig 9:e plats av 10 lag och lyckades därmed tyvärr inte förnya sitt 
kontrakt och nästa säsong väntar åter spel i division 4. 
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LOKALA SERIER OCH CUPER 
 
Damer 
På damsidan anmälda sig enbart tre lag till serien och ÅIBF valde då att lägga serien på is tills vidare. 
ÅIBF beslutade istället att Åländska Cupen skulle gälla som Åländsk mästerskap för damer denna 
säsong. Men då enbart ett lag anmälda sig till cupen så blev inte heller den av för damerna och ingen 
åländsk mästare kunde koras under säsongen. 
 
Herrar 
På herrsidan anmälda sig 12 lag till seriespel. Seriens spelades på lagens önskemål som en rak serie 
där alla lagen gick vidare till slutspel. IF Fram hade inledde seriespelet med två lag men efter halva 
grundserien valde man att dra ur ett av lagen och tabellen måste räknas om. Förutsättningarna inför 
slutspelet ändrades även en aning då det femte placerade laget gick direkt till kvartsfinal istället för att 
möta det tolvte placerade laget i en åttondelsfinal i bäst av tre matcher. Hela slutspelet utom finaler 
och bronsmatch spelades i bäst av tre matcher. Lagen som åkte ut i åttondelsfinaler spelade sedan 
vidare i en placeringsserie om platserna 9-11. De lag som slogs ut efter kvartsfinalerna spelade i en 
fortsättningsserie om platserna 5-8. Förlorarna i semifinalerna möttes under finaldagen i en 
bronsmatch. Dessa lag blev Lemlands IF 1 och Hammarlands IK. LIF1 vann bronsmatchen med 5-2. I 
finalen ställdes dittills obesegrade Pro-09 i final mot IF Fram. IF Fram som efter sammanslagningen 
hade ett väldigt starkt lag visade sig också slutligen vara lite starkare i en spännande final och vann 
med 4-3. 
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Åländska cupen 2017 
För damer blev det som sagt ingen cup då enbart ett lag anmälde sig. Men för 
herrarna var däremot intresset däremot större och hela 13 lag anmälde sig till 
åländska cupen som spelades lördagen den 30:e december. Åländska cupen hade 
har haft en säsongs uppehåll sedan säsongen 15/16. Till denna säsong togs ett nytt 
koncept runt cupen. Hemvändare och spelare utan licens var välkomna att delta, 
spelarna var heller inte bundna av sina vanliga licenser och därav kunde gamla lag 
återuppstå. Pågarna som hade återförenats under dagen stod slutligen som segrare 
efter att ha slagit succélaget Laggstugan bestående av spelare från IFK Mariehamn 
Hockey i finalen. 
 
Lagen delades in i tre grupper och efter gruppspelet såg det ut som följer: 
 
 
Grupp 1 Matcher V O F GM IM MS P Poängsnitt 
Laggstugan   3 2 1 0 15 5 10 7 2,33 
Pågarna           3 2 0 1 22 4 18 6 2,00 
EIK                    3 1 1 1 19 9 10 4 1,33 
Zeke IK             3 0 0 3 1 39 -38 0 0,00 

          Pågarna- Eckerö IK 4-2 
        Laggstugan- Zeke IK 9-0 
        Eckerö IK-Laggstugan 4-4 
        Zeke IK- Pågarna 0-17 
        Eckerö IK- Zeke IK 13-1 
        Laggstugan- Pågarna 2-1 
        

          Grupp 2 Matcher V O F GM IM MS P Poängsnitt 
Lemlands IF 1 3 2 1 0 21 3 18 7 2,33 
IF Fram Allstar 3 2 1 0 17 6 11 7 2,33 
Jomala IK 3 1 0 2 5 19 -14 3 1,00 
EMB 3 0 0 3 7 22 -15 0 0,00 

          Lemlands IF1-IF Fram Allstar 1-1 
        EMB- Jomala IK 2-3 
        IF Fram Allstar - EMB 6-3 
        Jomala IK- Lemlands IF1 0-7 
        IF Fram Allstar- Jomala IK 10-2 
        Lemlands IF1- EMB 13-2 
        

          Grupp 3 Matcher V O F GM IM MS P Poängsnitt 
Hammarlands IK 4 3 1 0 22 7 15 10 2,5 
PRO-09 4 3 1 0 15 6 9 10 2,5 
V.I.K.hädan 4 2 0 2 10 10 0 6 1,5 
VÄP 4 1 0 3 6 10 -4 3 0,75 
Lemlands IF 2 4 0 0 4 5 22 -17 0 0 
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PRO-09- VIK hädan 6-1 
        VÄP-Lemlands IF 2 3-1 
        Hammarlands IK- PRO09 3-3 
        VIK hädan-Lemlands IF2 5-0 
        VÄP-Hammarlands IK 0-6 
        Lemlands IF2-PRO09 1-3 
        PRO09-VÄP 3-1 
        VIKhädan-Hammarlands IK 1-2 
        VIKhädan-VÄP 3-2 
        Hammarlands IK-LemlandsIF2 11-3 
         

Till kvartsfinal gick sedan alla gruppettor och tvår. Dessutom gick även de två bästa 
grupptreorna vidare. Detta gav följande slutspel: 
 
Kvartsfinaler 

         Eckerö IK- Laggstugan 4-5 
        VIK hädan- Lemlands IF 1-5 
        Pågarna- Hammarlands IK 3-1 
        PRO-09-IF Fram Allstar 0-7 
        

          Semifinaler 
         Laggstugan-Lemlands IF 5-2 

        Pågarna - IF Fram Allstar 4-1 
        

          Final 
         Laggstugan - Pågarna 3-10 

         
 

 
Segrare i Åländska cupen 2017 för herrar blev Pågarna som hade plockat ihop gänget igen och tagit med sig några kompisar 
med sig hem från Sverige. Bland annat ses sittandes i tredje från höger Storvreta IBK:s SM-guldmedaljör Kristian Adolfsson. 
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TURNERINGSVERKSAMHET 
 

 
Tournament of Åland 2018 
Efter att ha legat på i tre år återvände äntligen Tournament of Åland den 
sista helgen i april. 13 lag från Åland, Sverige och Finland. I herrklassen 
deltog åtta herrlag varav tre åländska medan damklassen spelade med 
fem lag var av ett åländskt. IF Fram stod som huvudarrangör 
tillsammans med ÅIBF och inför återinförandet av cupen gjordes ett 
gediget jobb med att ändra turneringens image och därför ställdes 
högre krav på de deltagande lagen. Till denna upplaga av Tournament 
krävdes att det var en registrerad förening som stod för anmälan. På 
herrsidan stod slutligen Ingarö IF som segrare medan Sundbybergs IK 
tog hem damklassen. Arrangemanget blev lyckat och arrangörerna 

lyckades ta ett oerhört stort steg att etablera turnering där fokus ligger på innebandyn istället för i 
huvudsak på festandet. All rapportering från turneringen var positiv! 
 

 
Ingarö IF vann inte bara sin division 3 serie i Stockholm utan blev även segrare i herrklassen av Tournament of Åland 2018. 
 

 
Sundbybergs IK vann damklassen i Tournament of Åland 2018 och blev därmed likt Ingarö IF 5000 kr rikare. 
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INTERNATIONELLA CUPFRAMGÅNGAR 
 
Pro-09 deltog under 9-11 november i Prague Masters 2017 i klassen för 40+ som även ses som 
inofficiella VM för klubblag 40+. Efter att ha gått obesegrade igenom gruppen med två vinster och en 
oavgjord. Inte nog med det utan de rutinerade herrarna i Pro-09 lyckades ta sig hela vägen fram till en 
final och även vinna den! 
 

 
Pro-09 i firade stora framgångar i Prague Masters 40+ 
 

 
Vinnande laget: bakre raden från vänster Andreas Ahlqvist, Gustav Eklund, Sverker Sirén, mittenraden vänster Fredrick Boman, 
David Holmberg, Anders Ekström, Johan Pahlman, Christian Lindqvist, Magnus Ljungars, Johan Ekstrand, sittande på huk från 
höger Lars Fredman, Jesper Berglund, Markus Öhrling, Daniel Sundblom, Thomas Lundberg, Robert Nylund. 
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UTMÄRKELSER 17/18 
 
ÅIBF delade denna säsong ut fler utmärkelser under finaldagen än tidigare för att uppmärksamma de 
som utmärkt sig under säsongen. Alla pristagare förutom i kategorierna Årets Damjunior, Årets 
tränare, Årets Eldsjäl samt Årets specialpris avgjordes genom omröstningar. Nedan följer alla 
pristagare, motiveringar samt övriga nominerade i de olika kategorierna. 
 
ÅRETS HERRSPELARE: Simon Holmberg (Eckerö IK/ IF Fram) 
Vältränad, ambitiös och med en snabbhet som få andra spelare på Åland kan mäta sig med har han lett sitt lag i herrserien till en fin 
placering. En vass målskytt och grovjobbare i ett. 
Övriga nominerade var: Alexander Hermans (IF Fram), Klaus Kenttä (Hammarlands IK/VÅSC), Markus Öhrling (Pro-09) 
 
ÅRETS DAMSPELARE Emma Öfverström (VÅSC) 
Ett föredöme och en ledargestalt i VÅSC. Glänser både på planen och vid sidan av med sitt engagemang. 
Övriga nominerade var: Marie Waarheid (VÅSC), Anna Andersson (VÅSC), Alexandra Nordström (VÅSC) 
 
ÅRETS DAMJUNIOR: Alva Lindén (VÅSC) 
En tjej som visar stort intresse för att lära sig nya saker, är träningsvillig och vågar anta utmaningar. Hon är en bollvinnare på planen och 
kämpar alltid. 
 
ÅRETS HERRJUNIOR: Isak ”Strömma” Söderholm (IF Fram/ VÅSC) 
Rapp i steget och en fin känsla för målet. Inga divalater och ställer gärna upp då det behövs. Ett stort hjärta för sin förening och för att allas 
rätt att delta. 
Övriga nominerade var: Elias Svensson (VÅSC), Andreas Jansson (VÅSC), Linus Häggblom (VÅSC) 
 
ÅRETS SENIORDOMARE: David Holmberg 
Bra spelförståelse och god kommunikation på planen. Behöver inte brusa upp för att vinna respekt hos spelarna utan löser de flesta 
situationer genom att diskutera. 
Övriga nominerade var: Conny Solax, Dennis Isaksson 
 
ÅRETS JUNIORDOMARE: Kevin Karlsson 
Tagit stora steg framåt under säsongen och utvecklats mycket. Har även fått debutera i herrserien. 
Övriga nominerade var: Leonard Lindberg, Rikard Hjärner 
 
ÅRETS LAG: Jomala IK 
Med omåttlig glädje och vilja har detta lag visat att vinna inte är det som är viktigast alla gånger, utan att få göra något tillsammans kan vara 
minst lika viktigt! Grabbarna, med Oskar i spetsen, har startat upp en helt ny sektion med juniorlag inom sin förening vilket ÅIBF är oerhört 
nöjda över.  
Övriga nominerade var: Pro-09, VÅSC P02-03 
 
ÅRETS MVP: Marcus Thörnroos (Brändö IK) 
Med en ledarförmåga och förmåga att gå i bräschen leder han sitt lag framåt. Utvecklingskurvan på laget och spelaren har pekat spikrakt 
uppåt. Med ett poängsnitt på 1,25 har han varit sitt lags bäste poängplockare. Han bär sin kaptensbindel med stolthet. 
Övriga nominerade var: Markus Danielsson (Hammarlands IK), Mikael Andersson (Eckerö IK), Joel Hägerstrand (Lemlands IF 2) 
 
ÅRETS ELDSJÄL: Tomas ”Totto” Husell 
Osjälviskt ger han av både sin tid och sitt engagemang. Han hämtar, skjutsar, ser till att barnen får mat, får spela innebandy och att de 
kommer hem igen. Hela vägen ut till yttersta skärgården. När han åkt ut till Brändö hinner han knappt bara vända innan det är dags för 
honom själv att åka in och spela varje onsdagskväll! 
 
ÅRETS TRÄNARE: Thony Danielsson 
Ett långlivat engagemang för sporten har gett denne person en djup förståelse för idrotten. Han kan vara engagerad och brinna då det behövs 
men kan dessutom ha ett empatisk och förstående då situationen kräver. Delar gärna med sig av sina kunskaper och kan ha ett 
helikopterperspektiv över vad som är bäst för alla. 
 
ÅRETS SPECIALPRIS: Sofia Jansson & Lotta Lindman- Johansson 
Det jobb som mottagarna av Årets specialpris har lagt ner för sin förening är något så enormt stort. De praktiskt taget drev runt föreningen på 
egen hand och såg till att klubben överlevde en tuff period. Nu har de tillsammans med en ny styrelse sett till att föreningen VÅSC har växt 
till det största den någonsin har varit. Tack för att ni gör det möjligt för att andra ska kunna spela innebandy! Tack för er insats i bakgrunden, 
den är ovärderlig! 
 
 


