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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 18 september 2018 i Baltichallen. Verksamhetsberättelse, bokslut och 
revisionsberättelse föredrogs och fastställdes. Tidigare ordförande Micke Larsson valde att tacka för 
sig och mötet valde istället Kim Berglund till ordförande. Även tidigare vice ordförande Alex Östergård 
samt kassör Fredrik Törnroos valde att tacka för sig som styrelseledamöter. Istället valdes Fanny 
Eriksson och Mathias Boijer till ordinarie styrelseledamöter fram till höstmötet 2020. Sarah Holmberg 
och Fredrik Törnroos valdes till suppleanter. Peter Boman och Stefan Boman valdes till 
verksamhetsgranskare. 
 
Vårmötet hölls den 23 maj 2018 i Baltichallen och verksamhetsplan samt budget för kommande 
verksamhetsår fastslogs.  
 
Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret (från och med höstmötet): 
 
Ordförande  Kim Berglund   
Viceordförande Mathias Boijer   
Kassör  Fanny Eriksson   
Ledamot  Alexandra Forselius 
Ledamot  Håkan von Krusenstierna   

 
Suppleanter  Fredrik Törnroos 

Sarah Holmberg 
 
Styrelsen, som leder den löpande verksamheten, har sammanträtt vid åtta protokollförda 
styrelsemöten. Verksamhetsledaren David Eriksson har bistått styrelsen i genomförandet av 
verksamheten.  
 
Tävlingskommittén (TK) har inför säsongen uppdaterat tävlingsbestämmelserna och skött eventuella 
frågor som uppkommit i samband med tävling. TK har bestått utav Ramona Hildén, Patrick Wilhelms, 
Kim Syväluoma, Håkan von Krusenstierna samt adjungerad 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. 
 
Den 8-9 september erbjöds de åländska domarna att delta i domarutbildningar arrangerade av UIBF 
på Åland. Fyra åländska domare deltog. Ytterligare ett utbildningstillfälle hölls internt inför säsongen 
för våra domare där de nya regelförändringarna gicks igenom. Ytterligare två yngre domare har 
utbildats av VL under säsongens lopp och börjat döma allt från juniorserie till seniorer. Domar- och 
disciplinkommitté har bestått utav Dennis Isaksson, Conny Solax, Thony Danielsson, Leonard 
Lindberg och Fredrik Törnroos. 
 
Konceptet för Finaldagen liknade mycket det föregående årets arrangemang. Denna säsong 
spelades avgjordes finalerna den 23:e mars. Fyra matcher avgjordes under dagen. Under 
finalmatchen för herrarna var det fullt på läktaren i Baltichallen för första gången på mycket länge! 
Glädjande var även att det var relativt mycket folk i hallen överlag under dagen. Domare under 
bronsmatch och herrfinal var Arvid Englund (Uppsala) och Handrin Thunqvist (Morgongåva). 
Finaldagen blev lyckad och intrycket var att publik och spelare uppskattade arrangemanget.  
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Även i år har ÅIBF arbetat mycket med att öka sin synlighet i sociala medier och vanliga traditionella 
medier så som tidningar och radio. Nyheter från ÅIBF har under verksamhetsåret gått att hitta på både 
Instagram och Facebook samt givetvis även på den egna hemsida. 
 
Under verksamhetsåret har även innebandyn fått en representant med i Ålands idrotts styrelse sedan 
Fanny Eriksson valdes in på idrottstinget den 26:e mars 2019. 
 
Samarbetet med Upplands innebandyförbund har ytterligare intensifierats under säsongen och 
samarbete gällande ledarutbildningar under två säsonger har kommit till stånd. Två utbildningstillfällen 
har hållits under säsongen, ett på hösten med Jonas Värm och Johan Good samt ett på våren där 
Stefan Forsman ersatte Good. Totalt har 29 ledare deltagit i utbildningarna vilket är mycket glädjande 
för framtiden!  
 
Totalt har 418 innebandylicenser (seniorer, juniorer samt nationella licenser) funnits på Åland denna 
säsong. Utöver detta har vi haft en del juniorer och motionärer som vi känner till ej haft licenser. 
 
BARN – OCH UNGDOMSVERKSAMHET 
 
ÅIBF har även under säsongen 2018-2019 haft möjlighet att kraftigt subventionera seriespelet för barn 
och ungdomar. 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 i kvartersserie eller juniorserie. Nytt för i år var också att B-licensen delades upp så att 
också en C- och även D-licens tillkom. Med detta fanns flera fördelar. Dels blev det billigare för de 
yngre barnen att spela innebandy vilket förhoppningsvis ska leda till att det inte ekonomin sätter några 
hinder för någon som vill börja spela innebandy och dels får vi en förbättrad statistik över hur många 
barn som spelar innebandy och även i vilka åldrar de är. 
 
Under säsongen 18/19 har det funnits: 
B-licenser 67stycken (13-17 åringar) 
C-licenser 49 stycken (11-12 åringar) 
D-licenser 66 stycken (upp till 10 år) 
 
Ett utvecklingsområde som tydligt behöver fortsätta arbetas med är att få in fler flickor inom 
innebandyn. Det ska dock sägas att i och med att det inte funnits varken damserie eller seriespel för 
flickor på juniornivå så är de flickor som spelar innebandy inte inräknade i denna statistik då dessa inte 
löst licenser för seriespel alternativt spelat i de Uppländska seriesystemet. Det har under säsongen 
funnits flickor och flickgrupper som har varit aktiva inom Vårdö IK, Lemlands IF samt VÅSC som inte 
är inräknade i denna statistik. 
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ÅIBF har även deltagit i skolidrottsdagar som arrangeras av Ålands idrott under hösten och våren vid 
totalt fyra tillfällen. Under året har även innebandyn startats upp igen som specialinriktning inom 
programmet Hälsa och Idrott vid Ålands Lycéum. En elev har gått programmet under läsåret och fått 
specialträning vid två tillfällen i veckan. 
 
Under våren 2019 startades återigen förbundslagsverksamheten upp efter några års frånvaro. 
Verksamhetsledare David Eriksson ledde tillsammans med Janne Tuominen de inledande 
samlingarna under våren. Verksamheten riktade sig till ungdomar födda 2002-2005. 
 
JUNIORSERIE OCH KVARTERSSERIE 
I seriespelet för juniorer har 03-05 spelat i juniorserien, 06:or och 07:or har spelat i K5-6 och 08:or och 
09:or har spelat i K3-4.  
 

 
K5-6 spelade denna säsong med 4 vs 4 och 9x5 sargbitarsplaner som ses närmast på bilden. På bortreplanerna spelar K3-4 
med 3 vs 3 på ännu mindre planer. 
 
I K3-4 deltog 6 lag. VÅSC delade upp sig i tre lag (Röd, vit och svart). Övriga lag som deltog var 
Jomala IK, Sund och IF Fram. K-34 spelade matcher vid sex olika tillfällen. Till denna säsong så 
minskades planerna till storleken 7x4 sargbitar samtidigt som antalet spelare minskades från 4 till 3 
och (plus målvakt). Ordinarie målstorlek med en avskärmningsplanka användes. Inga resultattabeller 
har bokförts. Matchtiden har varit 2 x 15 minuter och lagen har spelat 2 matcher per speltillfälle. Totalt 
har lagen således spelat 12 matcher vardera. 
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K5-6 spelades denna säsong även med sex lag: 
VÅSC (2 lag), Sund, IFFK, Jomala IK samt IF Fram 
 
Serien gjordes denna säsong om till att man istället spelar med fyra 
utespelare och en något förminskad plan. Resultat har bokförts och en tabell 
har räknats Matcher har spelats vid sju olika tillfällen. Lagen har då spelat 
två-tre matcher vardera á 2 x 15 minuter. Det sista tillfället spelades under 
finaldagen och då ettan och tvåan i seriespelet gjorde upp i en finalmatch. 
Ingen poängstatistik har uppförts över serien eller slutspelet. Sund vann 
seriespelet utan en enda poängförlust på 15 matcher. I finalen ställdes man 
mot serietvåan IFFK som enbart förlorat 4 matcher under säsongen (varav 3 
mot Sund). Det blev en jämn match där Sund till slut kunde dra det längre 
strået och vinna finalen med 9-7. 
 

 
 
 
 
Juniorserien spelades denna säsong med enbart tre lag: IF Fram, VÅSC och HIK/JIK som hade ett 
samarbetslag. Matcherna flyttades till denna säsong från juniorserieomgångarna till 
onsdagsomgångarna tillsammans med seniorerna för att juniorerna ska få se även seniorerna (för att 
underlätta med övergången till seniorinnebandy senare) spela samt att man då slipper spela två 
matcher per speltillfälle som förra säsongen. 
Matcherna spelades 3 x15 minuter. Gruppspelet vanns av VÅSC och man ställdes mot HIK/JIK i en 
final. Finalen blev oerhört jämn och efter ställningen 5-5 fick den avgöras via förlängning. Där kunde 
sedan hela juniorseriens poängkung Kasper Hämäläinen avgöra matchen till VÅSC:s favör.  
 
 
Grundserie Juniorserien 2018/19 

 
 
 
INNEBANDYSKOLA 
Även denna säsong arrangerades en innebandyskola av VÅSC och IF Fram med stöd av ÅIBF. Ålstar 
Floorball Camp som innebandyskolan kallades, hölls denna gång under höstlovet 18-20 oktober, 
istället för som tidigare år under sommarlovet. Innebandyskolan för flickor och pojkar som gick i 1-6:an 
var uppskattad. Totalt deltog 19 barn. 
 
IF Frams verksamhetsledare Simon Sjöström samt ÅIBF:s verksamhetsledare var huvudledare för 
lägret.  Därutöver fanns fyra hjälpledare som hade hand om barnen under de tre dagarna. 
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SENIORVERKSAMHET 
 
 
ÅLÄNDSKA SENIORLAG I SERIESPEL UTANFÖR ÅLAND 
 
Uppland Division 3 damer 2018-2019: VÅSC 
 
VÅSC flyttade redan föregående säsong över sin verksamhet till den svenska sidan. Första säsongen 
spelad damerna i division 2A. Till denna säsong valde VÅSC, som tränades av Daniel Erickson, att ta 
steget ner i division 3. Laget kämpade hela säsongen med att få ihop spelare till matcherna och 
lyckades ta en fin 3:e plats i tabellen. Laget valde dock att tack nej till uppflyttning och spelar därför 
troligen kvar i samma division även till hösten. Laget har under säsongen haft 23 spelare med 
nationellicens.

 
 
Finska division 4 herrar: IF Fram 
 
Efter att förra säsongen åkt ur division 3 så var målsättningen inledningsvis högt ställd och laget 
siktade på en snabb comeback i den högre divisionen. Jonas Karlsson var ansvarig tränare och till sin 
hjälp hade han Mathias Engström som assisterande. Man blandade väldigt fina resultat med lite sämre 
och tyvärr så ledde oförmågan att vinna matcherna mot seriens sämre lag att man inte kunde hänga 
med uppe i tabelltoppen. Vårsäsongen blev tung och landade slutligen på en 6:e plats i tabellen. 
Simon Holmberg blev poängbäst i laget med 18 mål och 8 assist på 12 matcher. Laget har under 
säsongen haft 24 spelare med nationellicens. 
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Uppland Division 6 Östra herrar 2018-2019: VÅSC 
Från att förra säsongen ha haft ett lag med i HJ17-serien i Uppland satsade VÅSC denna säsong på 
att anmäla ett lag till herrserien. Som nykomlingar fick man starta längst ner i seriepyramiden och till 
en början så gick det väldigt bra för nykomlingarna. Laget som leddes av Janne Tuominen låg efter de 
inledande omgångarna med uppe i toppen men dalade sedan och efter en väldigt tuff vårsäsong så 
slutade det unga laget på en sjunde plats i serien. Flera av spelarna utvecklades dock väldigt mycket 
under säsongen och det var ett väldigt lärorikt år för laget. Laget har under säsongen haft 26 spelare 
med nationellicens. 

 
 
 
 
LOKALA SERIER OCH CUPER 
 
Damer 
På damsidan anmälda sig enbart tre lag till serien och ÅIBF till den ordinarie serien. Istället gjordes ett 
försök med 3 vs 3 men inte heller där anmälde sig några fler lag. Inte heller till åländska cupen blev 
det några fler lag anmälda. I och med att varken serien eller cupen blev av kunde ingen åländska 
mästare koras säsongen 18/19. 
 
ÅIBF har under säsongen tagit krafttag runt situationen och en arbetsgrupp tillsattes bestående av 
Fanny Eriksson, Alexandra Forselius och verksamhetsledaren. Först bjöds potentiella 
ansvarspersoner in till möte där vi kunde enas om hur formen för en kommande serie skulle se ut. När 
det sedan var klart fanns fyra personer med ett lag bakom sig som var beredda på att anmäla sig till 
kommande säsong. När sedan den nya serien lanserades den 9:e april så hörde ytterligare ett lag av 
sig och ville vara med och ytterligare ett potentiellt lag har visat intresse. Till kommande säsong kan vi 
glädjande i det närmaste garantera en damserie i ÅIBF:s regi. 
 
Herrar 
Under säsongen har ÅIBF haft 11 lag i seriespel för herrar. Seriens spelades även denna säsong som 
en rak serie där alla lagen gick vidare till slutspel. Lag 1-5 kvalificerade sig direkt till kvartsfinalspel 
medan lag 6 till 11 spelade tre åttondelsserier om vilka tre ytterligare lag som skulle ta sig vidare till 
kvartsfinalerna. 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 Eckerö IK 
sedan de sistnämnda slagit ut IF Fram efter ett par heroiska insatser i kvartsfinalen. LIF1 vann dock 
bronsmatchen med 6-2. I finalen ställdes dittills obesegrade Pro-09 i final mot uppstickarna 
Hammarlands IK. Finalen blev jämn även om Pro-09 tidigt kopplade greppet och såg ut att gå mot 
seger. Men hammarlänningarna ville annat och i matchens absoluta slutskede vände man ett 
underläget till vinst och kunde därefter höja pokalen för första gången sedan 2003 då man i och för sig 
spelade under namnet IBK Hammarland. Bortser man från de segrar IBK Hammarland tog i början av 
2000-talet så var detta Hammarlands IK:s första. Totalt har det funnits 168 licenser i A-licenser i 
herrserien säsongen 18/19. Utöver dessa så har ett antal spelare spelat på B-licens samt att en stor 
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del av de spelare som spelat med VÅSC och IF Fram i seriespel utanför Åland även spelat i det 
åländska seriespelet. 
 
 

 
 
Åländska cupen 2018 
För damer blev det som sagt ingen cup då enbart ett lag anmälde sig. Men för 
herrarna var däremot intresset däremot större och 163 spelare fördelade på 12 lag 
kom till spel i åländska cupen som spelades lördagen den 29:e december. Fjolårets 
succékoncept levde vidare. IF Fram som för dagen hade förstärkts av ett gäng 
svenska kompisar till spelarna i laget tog revansch mot fjolårssegrarna Pågarna som 
fick se sig besegrade i finalen med 5-2. Svenske Axel Johansson (till vardags 
spelandes i Gävlelaget Södra Tolvfors IF i division 2) vann poängligan med 15 mål 
och 7 assist på 6 matcher. 
 
Lagen delades in i tre grupper och efter gruppspelet såg det ut som följer: 
 
Grupp 1: 

 
Grupp 2: 
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Grupp 3: 

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

 
 
 
 
 
TURNERINGSVERKSAMHET 
 
Baltic Pre Season Tournament 2018 
7-9 september hölls Baltic Pre Season Tournament för första gången i Mariehamn. Fyra svenska lag 
(Alunda IBF, IBK Uppsala Teknologer, Tyresö Trollbäcken IBK samt KAIS Mora IF) från Allsvenskan 
och division 1 vässade då formen genom att spela denna högklassiga försäsongsturnering i 
Baltichallen. Det var en mycket jämn turnering där inget av lagen gick utan seger då lagen möttes 
inbördes. Allsvenska nykomlingen KAIS Mora stod slutligen som slutsegrare efter infördes möten med 
IBK Uppsala Teknologer då båda lagen slutade på 6 poäng. 
 
 
Tournament of Åland 2019 
IF Fram stod tillsammans med ÅIBF som arrangörer för den anrika turneringen Tournament of Åland. 
Våren 2018 var turneringen tillbaka efter några års uppehåll och förhoppningen var att dessutom till 
säsongen 18/19 utöka med även en Junior Tournament of Åland. Men tyvärr så anmälda sig enbart 5 
lag totalt till alla klasser och ingen av turneringarna kunde arrangeras som det var tänkt. 
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UTMÄRKELSER 18/19 
 
ÅIBF delade denna säsong ut fler utmärkelser under finaldagen än tidigare för att uppmärksamma de 
som utmärkt sig under säsongen. Kategorierna årets herrspelare respektive damspelare, 
herrherrjunior samt senior och juniordomare avgjordes genom omröstningar. Nedan följer alla 
pristagare, motiveringar samt övriga nominerade i de olika kategorierna. 
 
ÅRETS HERRSPELARE: Simon Holmberg (Eckerö IK/ IF Fram) 
Är en viktig spelare som presterat överlägset bäst i för sitt lag utanför Åland samt varit med och fört sitt lag i Åländska serien till en lite 
överraskande semifinal. 
Övriga nominerade var: Andreas Jansson Sr (Hammarlands IK/VÅSC), Magnus Tuominen (Hamarlands IK/VÅSC), Conny Wikstrand (IF 
Fram) 
 
ÅRETS DAMSPELARE Johanna Wikström (VÅSC/Pro-09) 
Har under säsongen varit sitt lags viktigaste spelare och gett en trygghet till laget som gjort att man kunnat spela med en trygghet som 
saknades stora delar av förra säsongen. Mycket hög match och träningsnärvaro. När situationen krävde så stod hon även för ett mycket lyckat 
inhopp i herrserien 
Övriga nominerade var: Marie Waarheid (VÅSC), Anna Andersson (VÅSC), Alexandra Nordström (VÅSC) 
 
ÅRETS DAMJUNIOR: Fanny Henriksson (VÅSC) 
En träningsvillig spelare och ständigt vill utveckla sig, vågar att anta utmaningar. Ett ständigt ett hot för sina motståndare med sin 
beslutsamhet och snabbhet. Tagit stora kliv under säsongen och etablerat sig i på seniornivå. 
 
ÅRETS HERRJUNIOR: Andreas Jansson Jr (Hammarlands IK/VÅSC) 
Med en vinnarskalle, snabbhet och hårt skott så kan denna spelare ta sig mycket långt om han fortsätter utvecklas som han gjort under de 
senaste säsongerna. 
Övriga nominerade var: Melker Smeds (Jomala IK/VÅSC), Alexander Heikfolk (IF Fram), Malte Holmes (Jomala IK/Hammarlands IK) 
 
ÅRETS SENIORDOMARE: David Holmberg 
God regelkunskap, stort lugn och bra spelsinne gör att denna domare väldigt sällan gör en dålig match. Även ett gott föredöme för våra yngre 
domare där denne domare alltid tar sin roll som domare på allvar och agerar professionellt. 
Övriga nominerade var: Conny Solax, Dennis Isaksson 
 
ÅRETS JUNIORDOMARE: Kevin Karlsson 
En naturbegåvning som genom sin goda verbala förmåga, sitt lugn och sin spelförståelse har en lysande framtid som domare. Har som 
nybörjare under säsongen börjat med att döma juniorer gått till att döma seniorer utan större bekymmer. 
Övriga nominerade var: Leonard Lindberg, Rikard Hjärner, Linus Häggblom 
 
ÅRETS LAG: VÄP 
Med väldigt god sammanhållning och en inställning inom laget att alltid ge 100%, alltid kämpa och göra sitt bästa viker man inte ner sig för 
något motstånd utan att bjuda upp till en mycket god kamp. 
 
 
ÅRETS MVP: Tim Karlström (IBK BF) 
I ett lag som stundtals har haft det tungt har denne spelare idogt kämpat på och lyckats producera väldigt mycket poäng och snittat ett mål per 
match. 
 
 
ÅRETS ELDSJÄL: Oskar Sjöblom (Jomala IK)  
Med ett stort driv och en vilja att ge barn, ungdomar och vuxna förutsättningar att spela innebandy och ha roligt har vår eldsjäl på knappa två 
år i princip på egen hand byggt upp en av Ålands största innebandyföreningar. Drar ett oerhört stort lass och ställer alltid osjälviskt upp för 
att andra ska få möjligheten att spela innebandy under organiserade former. 
 
ÅRETS TRÄNARE: Ante Karlsson (VÅSC) 
Med ett brinnande engagemang och en vilja att utvecklas i rollen som tränare och ledare anstränger han sig det där lilla extra för att hans 
spelare ska trivas och utvecklas inom innebandyn. 
 
ÅRETS SPECIALPRIS: Jonny Landström (IF Fram) 
Under många år har denna person agerat i bakgrunden och hjälpt till där det behövts och speciellt drivits av att ge barn och unga möjligheten 
att idrotta. Skulle enligt egen utsago sluta till i den här säsongen men verkar ha väldigt svårt att ta det steget. Vi hoppas han även i 
fortsättningen kommer vara med och bidra till att skapa förutsättningar för barn och unga att idrotta. 
 
ÅREST BORTAÅLÄNNING DAM: Charlotta Bäcksbacka (Skälby IBK) 
Har under säsongen varit bofast i ett lag som utmanar om en kvalplats till Allsvenskan. Har från sin backplats noterats för en hel del poäng 
och bidragit även till lagets offensiv. 
 
ÅRETS BORTAÅLÄNNING HERR: Anton Sjölund (Sundsvall FBC Ungdom) 
Under säsongen har denne unge herre levererat ett snitt på närmare en poäng per match i juniorallsvenskan och division 1. Under säsongen 
har han varit lagets tredje farligaste målskytt i division 1 och en motsvarande andraplats i JAS, vilket även skvallrar om vilken betydelse han 
har för sitt lag. 
 


