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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 2019 i Baltichallen. Verksamhetsberättelse, bokslut och 
revisionsberättelse föredrogs och fastställdes. Sittande ordförande Kim Berglund återvaldes. Fanny 
Eriksson och Mathias Boijer hade båda ett år kvar på sina mandatperioder. Alexandra Forselius valde 
att tacka för sig medan Håkan von Krusenstierna omvaldes i styrelsen. Utöver detta valdes även 
Sandra Österberg samt Andreas Karlsson in som styrelseledamöter på två år. Oskar Sjöblom och 
Liselotte Lindman-Johansson valdes till suppleanter för det kommande verksamhetsåret. Peter Boman 
och Stefan Boman valdes till verksamhetsgranskare. 
 
Vårmötet hölls den 4 juni 2020 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  Andreas Karlsson  
Ledamot  Håkan von Krusenstierna 
Ledamot  Sandra Österberg 
   

 
Suppleanter  Liselotte Lindman-Johansson 

Oskar Sjöblom 
 
Styrelsen, som leder den löpande verksamheten, har sammanträtt vid nio 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 möte för att diskutera spelupplägg, slutspel, domare, 
funktionärer samt övrigt som rör seriespelet på seniornivå.  
 
Under hösten så deltog två åländska domare i domarutbildningar i Uppsala. Ytterligare en utbildning 
hölls utav Arvid Englund från UIBF på Åland inför säsongen för våra lokala domare. Domar- och 
disciplinkommitté har bestått utav Dennis Isaksson, Conny Solax, Thony Danielsson, Leonard 
Lindberg och Fredrik Törnroos. Åländska domare har förutom matcherna i de lokala serierna även 
dömt under Storvretacupen, i seriespel arrangerat av UIBF på Åland samt i turneringar likt Nordic 
Open som spelats på Åland. 
 
Säsongen fick ett mycket abrupt slut då pandemin Covid-19 spred sig runt världen och stängde ner all 
i princip all verksamhet. Den 16 mars utlyste Finland regering undantagstillstånd vilket medförde regler 
som omöjliggjorde vidare spela i de lokala serierna samt även för lagen som spelade i de uppländska 
serierna. När detta skedde var semifinalspelet inlett på både dam och herrsidan och på juniorsidan så 
väntade enbart slutspel. Finaldagen var planerad att gå av stapeln den 28 mars blev således inställd. 
ÅIBF följde noggrant utvecklingen och den 14 april tog ÅIBF:s styrelse beslutet att säsongen skulle 
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avslutas och att inga åländska mästare skulle koras i någon klass för säsongen 2019/20. Den 
sportsliga delen av säsongen ansågs vara avslutad. 
 
Årets utmärkelser delades ut till pristagarna och offentliggjordes via förbundets facebooksida. 
 
Samarbetet med Upplands innebandyförbund har fortsatt varit intensivt. Förbunden har samarbetat 
med utbildningar och i seriespel vilket har varit mycket betydelsefullt för åländsk innebandy. Närheten 
till Uppland och att det går så pass smidigt att delta i det uppländska seriespelet gör att vi nu har fler 
spelare boende på Åland som spelar innebandy i seriespel utanför Åland än på länge. Under 
säsongen spelade 85 spelare, bosatta på Åland, seriespel i Uppland.  
 
ÅIBF har även bistått Gästriklands innebandyförbund då de besökte Åland vid månadsskiftet 
oktober/november med sin spelarutbildning. Detta var ett förberedande läger inför SDF-SM som hölls i 
början av 2020 i Gävle. I samband med detta fick även jämnåriga åländska ungdomar vara med och 
träna med gästerna från Gästrikland. 
 

 
Gästriklands innebandyförbund besökte Åland 31 november-1 december. 
 
Totalt har 458 innebandylicenser (seniorer, juniorer samt nationella licenser) funnits på Åland denna 
säsong vilket är en ökning med 9,6 %. Utöver detta har vi haft en del juniorer och motionärer som vi 
känner till ej haft licenser. Spelare som bor på Åland och spelar i seriespel utanför Åland uppgick 
under säsongen totalt till 85 stycken vilket innebar en ökning med 16,4 % jämfört med föregående 
säsong. 
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BARN – OCH UNGDOMSVERKSAMHET 
 
ÅIBF har även under säsongen 2019-2020 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 seriespelet.  
 
Tyvärr fick ÅIBF enbart in två anmälningar för högstadiepojkar vilket gjorde att ingen lokal 
högstadieserie kunde arrangeras. Istället så gjordes krafttag från förbund och föreningar för att 
förverkliga ett samarbete mellan IF Fram och VÅSC för att ha ett gemensamt lag i Uppland för 
högstadiepojkar. ÅIBF subventionerade stora delar av kostnaderna för seriespelet och möjliggjorde att 
lagen kunde spela vidare i Uppland. 
 
Under säsongen 19/20 har det funnits: 
B-licenser 52 stycken (13-17 åringar) 
C-licenser 44 stycken (11-12 åringar) 
D-licenser 79 stycken (upp till 10 år) 
 
En liten sänkning syns på B-licenserna mot föregående år (67 st. B-licenser 18/19) men detta kan 
förklaras med att de spelare som spelade i Uppland istället för i juniorserien i ÅIBF:s regi inte löste 
några åländska licenser för spelet i Uppland. Däremot har antalet D-licenser, alltså våra yngsta 
spelare, ökat från 66 till 79 stycken vilket jämfört med föregående år. Det innebär en ökning med hela 
19,7 %. 
 
Ett utvecklingsområde som tydligt behöver fortsätta arbetas med är att få in fler flickor inom 
innebandyn. Damserien för seniorer startades denna säsong upp på nytt efter två års frånvaro men 
det finns fortsatt väldigt få grupper för flickor som är intresserade av att spela innebandy. VÅSC har 
med stöttning från ÅIBF under vintern startat upp en grupp för högstadietjejer. Därutöver så har 
gruppen som VÅSC redan hade för flickor i yngre skolåren växt under säsongen vilket är mycket 
glädjande. Utöver dessa grupper bedrivs även verksamhet för tjejer i Lemland samt att det även finns 
flickor som är verksamma i en grupp som tränar i Vårdö IK:s regi. 
 
ÅIBF deltog under hösten i skolidrottsdagar som arrangeras av Ålands idrott vid totalt två tillfällen. 
Tillfällena som skulle hållit på våren ställdes in på grund av Corona-pandemin. Under året har tre 
elever, två flickor och en pojke, gått haft innebandy som specialinriktning inom programmet Hälsa och 
Idrott vid Ålands Lycéum. Eleverna som gått programmet under läsåret och fått specialträning vid två 
tillfällen i veckan. Efter att undantagstillståndet infördes och även distansundervisning genomfördes 
övergick även denna verksamhet till att genomföras på distans. 
Under hösten och vintern 2019 fortsatte förbundslagsverksamheten. Verksamhetsledare David 
Eriksson ledde tillsammans med Janne Tuominen verksamheten. Men på grund av bristande intresse 
från ungdomarna så lades verksamheten på is tills vidare. 
 
 
KVARTERSSERIE 
I 07:or och 08:or har spelat i K5-6 och 09:or och 10:or har spelat i K3-4. ÅIBF har även varit frikostiga 
med dispenser till barn födda 2006 att delta i seriespelet för K5-6 då ingen lokal serie för 
högstadiepojkar har kunnat arrangeras.  
 
I K3-4 deltog 9 lag. VÅSC delade upp sig i fem lag (P09 Röd, P09 Vit, P09 Svart, P10 Röd samt P10 
Vit). Övriga lag som deltog var Jomala IK (blå och vit), Sund och IFFK. K-34 spelade matcher vid sju 
olika tillfällen. Matchtiden har varit 2 x 15 minuter och lagen har spelat 2 till 3 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: 
VÅSC, IFFK, Jomala IK samt IF Fram 
 
Serien har spelats vid sex tillfällen och när spelet bröts så återstod enbart slutspelet som skulle gå av 
stapeln under finaldagen. Lagen har spelat två matcher vardera á 2 x 15 minuter per tillfälle. När 
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seriespelet var färdigspelat så såg tabellen ut som följer: 

 
 
POJKAR FÖDDA 04-06 
Då enbart två lag anmäldes till det lokala seriespelet anmäldes ett gemensamt 
lag för VÅSC och IF Fram till Pantamera Pojkar div 4 Röd. Tränare för laget 
var David Holmberg, Dennis Isaksson och Tommy Höglund. Cirka 20 pojkar 
ingick i träningstruppen och träningar bedrevs till en början både i Godby och i 
Mariehamn. Vartefter säsongen fortgick flyttades sedan alla träningar till 
Baltichallen i Mariehamn då laget föredrog att träna alla pass tillsammans. Det 
var en tuff utmaning att möta svenska lag och det blev inte alltför många ihop 
spelade poäng under säsongen. Man lyckades vinna en match mot Frötuna 
IBF som efteråt drog sig ur serien. Serien kunde inte heller den spelas klart på 
grund utav pandemin. Killarna hade två matcher kvar att spela när man var 
tvungna att avbryta. Totalt 20 killar fanns med i truppen och Benjamin 
Söderström utmärkte sig och slutade på en 12:e plats i seriens poängliga med 
sina 10+2 på 12 matcher. 
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SENIORVERKSAMHET 
 
ÅLÄNDSKA SENIORLAG I SERIESPEL UTANFÖR ÅLAND 
 
Uppland Division 3 damer 2019-2020: VÅSC 
 
VÅSC:s damer gjorde nu sin tredje raka säsong på svenska sidan. Det hade skett en stor föryngring i 
spelartruppen och många yngre tjejer hade fått mycket större roller. Laget hade även nya tränare i 
form av Thony och Markus Danielsson som tog över laget sommaren 2019. Laget har under säsongen 
haft 19 spelare med nationellicens. Cajsa Kronström blev bästa poängplockare och placerade sig på 
en 6:e plats i seriens totala poängliga med sina fina 16 mål och 3 assist på 12 matcher. Lagkapten 
Emma Öfverström noterades för fina 4+12 på 14 matcher från sin backposition. Det räckte till en 12:e 
plats i poängligan. Även nyförvärvet och hemvändande Erica Öström tog sig in på en topp 20 
placering då hon noterades för 13 matcher, 5 mål och 8 assist. 
 

 
 
Upplands division 6 herrar: IF Fram och VÅSC 
 
IF Fram beslutade sig inför den här säsongen att även de likt VÅSC att övergå till serie spel i Uppland 
istället för Finland. IF Fram fick välja vilken nivå de ville gå in på och valde att starta på division 6 nivå 
trots erbjudande om att starta högre upp. Det innebar att vi för första gången på många, många år 
hade två åländska lag i en och samma utomåländska serie och två heta derbyn under säsongen.  
 
VÅSC hade lite lägre medelålder men hade till säsongen lyckats krydda truppen med en handfull lite 
äldre spelare för att stötta upp de yngre spelarna. Nya tränare hade även hämtas in i form av Patrick 
Hildén och Oskar Sjöblom. 
 
IF Fram förfogade av en mer rutinerad men också mer ålderstigen trupp där många hade spelat i 
seriespel utanför Åland i många säsonger. Jan Tuominen hade även tagit stege över från VÅSC till 
lokalkonkurrenten som huvudtränare. Till sin hjälp hade han Daniel Erickson som hade en roll som 
spelande assisterande tränare. 
 
Det visade sig också att IF Fram skulle vara det starkare av de två lagen och lyckades till slut väldigt 
övertygande vinna hela serien och bli uppflyttade till division 5 till kommande säsong. Även VÅSC, 
som slutade på en 5:e plats, fick tillslut en vakant plats i division 5 efter att luckor fyllts på högre upp i 
seriesystemet. 
 
IF Fram vann även båda derbyn. I det första mötet var det dock oerhört jämt och det var inte långt 
ifrån att VÅSC lyckades sno åt sig poängen men Fram lyckades efter en stark sista period vända och 
vinna med 5-4. I den andra matchen var det dock klasskillnad och Fram kunde vinna komfortabelt med 
10-0.  
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När serien avbröts så var ställningen som följer: 

 
 
Många åländska spelare utmärkte sig med fina individuella prestationer i denna serie denna säsong 
och inte mindre än 12 spelare tog sin in bland topp 40 i poängligan. 
 
 
Placering Namn Förening Matcher Mål Assist Poäng 

3 Alexander Hermans IF Fram 10 21 10 31 
4 Marcus Karlsson IF Fram 14 19 10 29 
7 Melker Smeds VÅSC 15 14 11 25 

16 Tommy Lundberg IF Fram 13 10 11 21 
18 Anderas Jansson VÅSC 14 14 6 20 
19 Mathias Boijer IF Fram 12 13 7 20 
22 Magnus Tuominen IF Fram 11 7 12 19 
24 Mathias Jansson VÅSC 15 11 7 18 
27 Conny Wikstrand IF Fram 11 9 8 17 
31 Elias Svensson VÅSC 15 11 5 16 
37 Kenny Lindqvist VÅSC 8 8 7 15 
40 Mathias Engström IF Fram 10 9 5 14 

 
Sammanlagt hade de två åländska föreningarna 45 licensierade herrspelare. 
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LOKALA SERIER OCH CUPER 
 
Damer 
Äntligen var damserien tillbaka på Åland! Efter gediget arbete med att undersöka intresse och hitta 
mest lämpliga spelform så kunde vi under hösten återigen starta upp damserien igen efter två års 
frånvaro. Totalt sex lag deltog och damerna spelade en rak, enkel serie. Totalt 5 matcher i grundserien 
och matcher ungefär var tredje/fjärde vecka. I kvartsfinaler möttes sedan lag 3 och 6 samt lag 4 och 5. 
Lag 1 och 2 gick direkt vidare till semifinaler. Lagen som slogs ut i kvartsfinalerna skulle mötas i en 
placeringsmatch. Totalt innebar det 7 till 8 matcher för samtliga lag. 
 
När serien bröts så hade Jomala IK redan blivit klara för final efter att ha besegrat Lemlands IF med 3-
1 i semi. Serieettorna IBK Hammarland skulle möta IF Fram som besegrat Veteranerna i sin 
kvartsfinal. Veteranerna och VÅSC skulle också mötas i en match om 5:e och 6:e plats. 
 

 
 
Poängligan dominerades av spelare från IBK Hammarland. Topp 10 i poängligan såg ut som följer: 
 

 
 

 
 
Totalt spelade 105 damer i serien. På bilden ser vi Jomala IK som var klara för final när spelet avbröts. 
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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 skulle spelas i bäst av tre matcher. Lagen 
som åkte ut i åttondelsfinaler spelade 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 
skulle mötas i en bronsmatch under finaldagen men den blev aldrig av.  
 
När semifinalspelet bröts så hade den första semifinalmatchen spelats i båda semifinalpar. Pro-09 
besegrade Eckerö IK med 3-2 samt att Lemlands IF besegrade Dynamo med 5-4 i den andra 
semifinalen. Ingen av placeringsserierna hade heller hunnit spelats klart. 
 
Tabellen efter grundserien summerades enligt följande: 

 
 
Det ledde till följande slutspelsträd: 
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Topp 10 i poängligan summerades enligt följande: 
 

 
 
Totalt har det funnits 208 licenser i herrserien säsongen 19/20. 
 
Åländska cupen 2019 
Det blev ingen cup för damerna då inget lag anmälde sig till cupen. Man kan tolka det 
som att damerna därmed var nöjda med upplägget på serien och att de matcherna 
som spelades där var tillräckligt. 
 
Åländska cupen spelades traditionsenligt med lördagen mellan jul och nyår, det vill 
säga den 28:e december. 10 lag och totalt 138 spelare kom till spel. Upplägget var 
det samma som åren innan och de vanliga licenserna var för dagen satta ur bruk.  
 
Lagen delades in i två grupper och efter gruppspelet såg det ut som följer: 
 
Grupp 1 

 
 
Grupp 2 
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Till kvartsfinal gick sedan alla lag utom de lag som placerade sig sist i vardera 
gruppen. Det gav följande slutspel: 
 

 
 
Efter en lång dag med många matcher till sist regerande mästarna Hellas IF Fram som segrare i 
finalen efter att ha besegrat ett slutkört Lemlands IF i finalen. Alexander Grundström blev vann 
poängligan i Åländska cupen efter 11 mål och 4 assist på 7 matcher. 
 

 
Åländska cupmästare 2020 Hellas IF Fram 
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TURNERINGSVERKSAMHET 
 
Tournament of Åland 2020 
IF Fram arbetade tillsammans med IF Fram rätt hårt under vintern för att få igång den slumrande 
turneringen Tournament of Åland igen till våren 2020. Allt var klart och 20 lag var anmälda redan före 
anmälningstiden gick ut. När sedan Corona pandemin slog till så stannade allt av och arrangörena var 
tyvärr tvungna att ställa in arrangemanget.  
 
Nordic Open 
MEPA:s (Sjömansservicebyrån) årligt återkommande turnering i Baltichallen gick av stapeln den 7 
mars och var ett av de sista arrangemangen som hölls denna säsong innan allt stannade av. ÅIBF 
bistod som vanligt med domare till turneringen. 16 lag var anmälda till turneringen och Baltic Princess 
stod som slutsegrare. Erica Öström, till vardags i VÅSC, spelade turneringen för Birka Princess och 
utsågs till turnerings bästa damspelare. 
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UTMÄRKELSER 19/20 
 
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 19/20 
Har utvecklats enormt mycket de senaste och har under senaste säsongen växt ut till en mycket viktig spelare 
som är motorn för sitt lag och driver det framåt. Har saknats oerhört mycket de matcher som han inte varit med. 
Priset ”Årets herrspelare” tilldelas Malte Sjuls, VÅSC/Jomala IK 
Övriga nominerade var: Alexander Hermans (IF Fram), Marcus Karlsson (IF Fram), Kenny Lindqvist (VÅSC/Pro09) 
 
ÅRETS DAMSPELARE 19/20 
Har redan under sin första seniorsäsong varit oerhört tongivande i sitt lag. Poängbäst 
både i Uppland och för sitt lag i den åländska serien. En fysik och ett driv som ingen 
spelare på Åland kan matcha idag. 
Priset ”Årets damspelare” tilldelas Cajsa Kronström, VÅSC 
Övriga nominerade var: Erica Öström (VÅSC/Jomala IK), Emma Öfverström (VÅSC/IBK 
Hammarland), Johanna Wikström (VÅSC/Vetereanerna) 
 
ÅRETS DAMJUNIOR 19/20 
Med talang, fysiska förutsättningar och en oerhörd vilja så finns det inga gränser på hur 
bra denna spelare kan bli. Har redan under sitt första år på gymnasiet gått in och 
dominerat både bland jämnåriga och seniorer. 
Priset ”Årets damjunior” tilldelas Cajsa Kronström, VÅSC 
 
ÅRETS HERRJUNIOR 19/20 
En oerhört intressant spelare som har utvecklats väldigt mycket de senaste året då. Har utvecklat sin fysik och 
har till det en mycket bra teknik som gör att han är en ledande spelare även på seniornivå. 
Priset ”Årets herrjunior” tilldelas Melker Smeds, VÅSC/Jomala IK 
 
ÅRETS SENIORDOMARE 19/20 
Med ett stort lugn, en stor rutin och mycket god regelkunskap har denne domares comeback varit mycket 
glädjande för åländsk innebandy. Guidar och vägleder även gärna yngre domarkollegor som är på väg uppåt i 
domarkarriären.   
Priset ”Årets seniordomare” tilldelas Jan Tuominen 
 
ÅRETS DOMARLÖFTE 19/20 
Ung, ambitiös och talangfull. Har under säsongen tagit enorma kliv inom dömandet och går en ljus framtid till 
tillmötes som domare. Har en mycket god verbal förmåga och är väldigt bra på att kommunicera med spelarna på 
planen. 
Priset ”Årets domarlöfte” tilldelas Linus Häggblom 
 
ÅRETS LAG 19/20 
Detta lag visade under stora delar av säsongen att man var totalt dominanta i sin division. Man har genomfört 
säsongen på ett mycket imponerande vis och inte tummat på seriositeteten. Därtill har truppen växt och antalet 
spelare på träning har under säsongen varit genomgående högt. 
Priset ”Årets lag” tilldelas IF Fram 
 
ÅRETS ELDSJÄL 19/20 
Flickinnebandyn är idag tyvärr eftersatt på Åland. Förhoppningsvis ska det bli ändring på det framöver! Våra 
pristagare, tre till antalet, gör alla ett mycket stort arbete just för denna grupp. De gör det lilla extra för sina tjejer 
och deras grupp har under säsongen växt explosionsartat! 
Priset ”Årets eldsjäl” tilldelas Mathias Brunnsberg, David Larsson & Petra Larsson 
 
ÅRETS TRÄNARE 19/20 
Med en värme och omtanke om sina spelare så har årets pristagare skapat en positiv miljö för sina spelare att få 
utvecklas i. Tillströmningen med nya spelare har varit väldigt stor och spelarna har gått framåt väldigt mycket 
under tränarens ledning. 
Priset ”Årets tränare” tilldelas Anders Idman, VÅSC 
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ÅRETS SPECIALPRIS 19/20 
Genom att samarbeta och se över föreningsgränserna så kunde två lag kombineras till ett och med det rädda 
kvar flera ungdomar inom idrotten som annars riskerat att tappas från innebandy. Även om resultaten inte alltid 
gått med laget så har man tydligt kunnat se en utveckling i både dessa, i spelet samt i spelarnas personliga 
utveckling.” 
Årets specialpris” tilldelas VÅSC/IF Fram P04-06 
 
ÅRETS BORTAÅLÄNNING DAM 19/20 
Har under sin tid i Sverige haft en mycket fin utveckling och fick i år debutera på division 1 nivå med sitt lag som 
var nykomlingar på nivån. En straffspecialist som visat att hårt jobb lönar sig på planen. 
”Årets bortaålänning dam” tilldelas Mathilda Sjölund, IBK Uppsala Teknologer 
 
ÅRETS BORTAÅLÄNNING HERR 19/20 
Viljan att alltid göra sitt bästa och förmågan att spela efter sina förutsättningar gör att denna spelare i år har haft 
en mycket fin säsong med sitt lag. En mycket lojal lagspelare som alltid sätter laget före jaget och som är en 
ledande förebild med sin inställning, vilket också gjort honom till lagkapten. 
”Årets bortaålänning herr” tilldelas Alfons Sjöman, IBK Uppsala Teknologer 
 
 


