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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 23 september 2020 i Baltichallen. Verksamhetsberättelse, bokslut och 
revisionsberättelse föredrogs och fastställdes. Sittande ordförande Kim Berglund återvaldes. Håkan 
von Krusenstierna, Sandra Österberg och Andreas Karlsson hade båda ett år kvar på sina 
mandatperioder. Styrelseledamot Mathias Boijer valde att tacka för sig medan Fanny Eriksson 
omvaldes i styrelsen. Även suppleanten Liselotte Lindman-Johansson valde att tacka för sig. Utöver 
detta valdes även Oskar Sjöblom, tidigare suppleant, in som ordinarie styrelseledamot på två år. 
Johan Eklund och valdes till suppleanter för det kommande verksamhetsåret. Peter Boman och Stefan 
Boman valdes till verksamhetsgranskare. Andreas Karlsson anhöll sedan den 2/10 om att bli befriad 
från sitt styrelseuppdrag vilket styrelsen behandlade och godkände den 3/11. Något fyllnadsval hölls ej 
då styrelsesammansättningen uppfyllde de stadgeenliga kraven  
 
Vårmötet hölls den 25 maj 2021 i Baltichallen och verksamhetsplan samt budget för kommande 
verksamhetsår fastslogs.  
 
Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret (från och med höstmötet): 
 
Ordförande  Kim Berglund   
Viceordförande Oskar Sjöblom  
Kassör  Fanny Eriksson (från och med den 3/11) 
Ledamot  Andreas Karlsson (fram till den 2/10)  
Ledamot  Håkan von Krusenstierna 
Ledamot  Sandra Österberg 
   

 
Suppleanter  Johan Eklund 

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 att diskutera spelupplägg, slutspel, domare, 
funktionärer samt övrigt som rör seriespelet på seniornivå.  
 
ÅIBF har under säsongen haft 15 medlemmar: BF IBK, Dynamo, Eckerö IK, FBC Åland, Hammarlands 
IK, IBK Hammarland, IF Finströms Kamraterna, IF Fram, Jomala IK, Lemlands IF, MGG, PRO-09, 
Referee Killers, VÅSC och VÄP 
 
Covid-19 pandemin har påverkat allt i världen under det senaste verksamhetsåret. ÅIBF:s verksamhet 
är på inget sett förskonad. Vi har på Åland däremot kunna genomföra större delar av seriespelet för 
seniorer och hela seriespelet för juniorerna. Detta gjordes dock med anpassningar av verksamheten. 
Vi var även tvungna att vid flera tillfällen pausa eller skjuta upp matcher eller hela matchomgångar. 
 
Under hösten såg det ljusare ut och det fanns en viss hoppfullhet i att säsongen skulle fortlöpa 
någorlunda smärtfritt. Åland var väldigt lindrigt drabbat vilket gjorde att vi kunde starta upp seriespelet 
som vanligt. Men det dröjde inte längre än till 14 oktober innan vi var tvungna att anpassa 
verksamheten till att enbart spela en match åt gången i Baltichallen under senioromgångarna. Detta 
gjordes möjligt med Mariehamns stads goda vilja då de inte hyrde ut den andra planen samtidigt för att 
vi skulle kunna göra det möjligt att spela enligt de restriktioner som fanns. Denna anpassning var 
något som var tvunget att ligga kvar under hela säsongen. 
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Samarbetet med Upplands innebandyförbund försvårades även det på grund utav att pandemin och 
att det inte gick att röra sig fritt mellan länderna. De åländska lagen som var anmälda till seriespel var 
tvungna att dra sig ur serierna. Lagen fick dock garantier om att få behålla sina serieplatser till 
kommande säsong före de drog sig ur seriespelet. 
 
Även utbildningsdelen har under säsongen varit lidande på grund utav att vi inte kunde få hit några 
föreläsare/utbildare från Uppland samt att de delvis även var permitterade vilket gjorde det väldigt 
svårt att planera och få till något bra på distans. Därav har varken ledar- eller domarutbildningar hållits 
på Åland. ÅIBF drog istället igång ett projekt med askultering och domarcoachning i slutet av januari 
men tyvärr hann vi inte alltför långt med detta innan pandemin stängde ner serierna under våren. 
 
En domar- och disciplinkommitté har funnits och den har bestått utav bestått utav Oskar Sjöblom 
(ordf.), Dennis Isaksson, Conny Solax, Leonard Lindberg och verksamhetsledaren som varit 
adjungerad i kommittén. Kommittén har dock inte sammanträtt till något fysiskt möte under säsongen. 
Förbundet har haft 9 aktiva domare under säsongen. 
 
Likt den föregående säsongen så lyckades vi tyvärr inte komma hela vägen i land med årets säsong 
då Covid-19 situationen blev värre på Åland i mitten av februari. Styrelsen tog redan före det ett beslut 
att om en sådan situation skulle uppstå att serierna och slutspelet inte kunde slutföras förrän den 31 
maj, så skulle inga åländska mästare koras för säsongen 20/21. För seniorerna spelades den sista 
matchen fredagen den 19 februari. Efter det kunde inte seniorserierna återupptas igen och den 4 maj 
beslutade styrelsen att definitivt stänga ner seniorserierna för säsongen då man bedömde att det inte 
längre var möjligt att genomföra återstoden av säsongen och på ett sportsligt sätt kora åländska 
mästare i herr- respektive damklassen. Även den Åländska cupen som traditionsenligt hålls lördagen 
mellan jul och nyår ställdes in på grund utav det rådande läget och att det föreföll organisatoriskt 
väldigt svårt att arrangera en cup under rådande pandemi med rekommendationer och anpassningar 
som skulle följas. 
 
Totalt har 384 innebandylicenser (seniorer och juniorer) funnits på Åland denna säsong vilket är en 
minskning med 74 licenser eller 16,2 %. Det ska dock sägas att det inte är speciellt oväntat med tanke 
på den rådande situationen med en pandemi samt att vi inte kunnat erbjuda något seriespel för våra 
högstadieungdomar då vi haft för få lag för en egen serie lokalt och de istället fått spela i endera 
juniorserier för yngre eller med seniorer, säkerligen bidragit till detta. Säsongen dessförinnan var även 
toppnotering (458) sedan det nya sättet att räkna licenser infördes av ÅIBF 17/18. 
 
Som avslutning på säsongen hölls ett diskussionsmöte för styrelserepresentanter för föreningarna, 
barn- och ungdomsledare samt ÅIBF:s styrelse och personal. På mötet diskuterades förutsättningar 
för samarbete, hur man på bästa sätt på Åland skulle kunna lyckas att ta tillvara på de spelare som 
finns och hur man skulle kunna skapa en gemensam röd tråd genom verksamheten. Mötet hade 18 
deltagare och en uppföljning av möte kommer att hållas i början av nästa säsong. 
 
Pandemin gav även möjligheter till reflektion och inspiration ur vilket två nya projekt växt fram under 
året. Dels har ett samarbete inletts tillsammans med Gotlands Innebandyförbund som kommer att 
mynna ut i att förbunden kommer att mötas i tre vänskapsmatcher (herrar, damer, U21 herrar) på 
Åland den 9:e april 2022 som en del av ”Åland 100”-firandet. Förhoppningen är att detta sedan ska bli 
ett årligt återkommande arrangemang och att ÅIBF:s förbundslag vartannat år besöker Gotland och de 
vartannat år kommer till Åland. Därutöver har ansökningar gjorts för att bygga en utomhusplan som 
ska kunna öka på innebandyspelandet sommartid och öka spontanidrottandet. Dessa projekt kommer 
arbetas vidare med under kommande säsong. 
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BARN – OCH UNGDOMSVERKSAMHET 
 
ÅIBF har även under säsongen 2020-2021 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.  
 
Inte heller denna säsong kunde ÅIBF arrangera något seriespel för högstadieelever då för få lag var 
anmälda till seriespel. VÅSC hade ett lag anmält till seriespel i Uppland för åldersgruppen men detta 
drogs ur tidigt med bakgrund av det rådande pandemiläget. 
 
Under säsongen 20/21 har det funnits: 
B-licenser 34 stycken (13-17 åringar) (minskning från 52) 
C-licenser 48 stycken (11-12 åringar) (ökning från 44) 
D-licenser 65 stycken (upp till 10 år) (minskning från 79) 
 
En markant sänkning syns på B-licenserna mot föregående år. Antalet licenser har minskat från 52 till 
34. Och sanningen är den att antalet B-licenser nästintill har halverats på två år från säsongen 18/19 
då det fanns 67 licensierade i denna åldersgrupp. Detta har givetvis att göra med att vi de två senaste 
säsongerna inte kunnat erbjuda något seriespel för högstadieungdomar. C-licenserna har däremot 
ökat från 44 till 48 vilket är mycket glädjande. Nu gäller det dock att kunna ta hand om dessa då de 
kommer upp i högstadiet. D-licenserna har efter säsongen 19/20:s toppnotering på 79 återgått till 
samma nivåer som säsongen innan. 
 
Ett utvecklingsområde som tydligt behöver fortsätta arbetas med är att få in fler flickor inom 
innebandyn. Det finns några träningsgrupper runt om på Åland men dessa är väldigt små och de 
behöver bli fler. VÅSC har nu som första förening fått till träningsgrupper för flickor under hela 
grundskoleåldern. VÅSC F08-10 deltog även denna säsong i seriespelet för K3-4 som enda flicklag på 
juniorsidan. 
 
Skolidrottsdagar som brukar arrangeras av Ålands idrott blev tyvärr inställda denna säsong på grund 
utav 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. 
 
JUNIORSSERIE 
I 07- 09:or har spelat i K5-7 och 10:or och 11:or har spelat i K3-4. ÅIBF valde att göra om serien för 
K5-6 till en serie för K5-7 istället då ingen lokal serie för högstadiepojkar har kunnat arrangeras samt 
att inget samarbete med Uppland kunnat ske för högstadieklasserna på rund av pandemin. 
 
I K3-4 deltog 8 lag. VÅSC delade upp sig i fyra lag (P10 Röd, P10 Vit, F08-10 samt P11). Övriga lag 
som deltog var Jomala IK (blå och vit), IF Fram och IFFK. K-34 spelade matcher vid sju olika tillfällen. 
Matchtiden har varit 2 x 15 minuter och lagen har 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: 
VÅSC P08-09, IFFK, Jomala IK, IF Fram, VÅSC P07 
 
Serien har spelats vid sju tillfällen och vid ett åttonde tillfälle spelade det ett slutspel. Lagen har spelat 
två matcher vardera á 2 x 15 minuter per tillfälle. När seriespelet var färdigspelat så såg tabellen ut 
som följer: 
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SENIORVERKSAMHET 
 
ÅLÄNDSKA SENIORLAG I SERIESPEL UTANFÖR ÅLAND 
 
På grund utav den rådande pandemin kunde inte några åländska lag delta i de uppländska serierna. 
Lagen och föreningarna hade heller inget större intresse av att rikta blicken mot öster för att spela i de 
finska serierna. Därav spelade inga åländska lag några matcher utanför Åland under säsongen 20/21. 
Istället så spelades en del träningsmatcher lokalt mellan IF Fram och VÅSC på herrsidan. Dessutom 
arrangerades IF Fram Challange där man tillförmån för Steel FM Hjälpen samlade in pengar genom 
att möta andra åländska lag i vänskapsmatcher. 
 
Under våren bildades FBC Åland som en ny förening med ambition att samla den åländska 
representationsinnebandyn utanför Åland. Föreningen kommer säsongen 20/21 att överta IF Frams 
plats i seriespelet i Uppland. Därutöver kommer man att ha ett U-lag i en lägre division. I slutet av maj 
förde föreningen igång med gemensamma träningar för föreningens herrlag efter att ha samlat ihop 
runt 50 intresserade spelare. Man har även under våren lyckats samla ihop tillräckligt många damer 
som är intresserade av att spela i Uppland för att kunna anmäla ett lag till division 3 för damer. 
 
LOKALA SERIER 
 
Damer 
Denna säsong hade vi 5 lag anmälda till åländska serien för damer. Upplägget var liknande det som 
startades upp 18/19 men istället för rena damomgångar så spelades matcher ungefär med 2-4 
veckors intervall för damerna. Totalt skulle damerna spela 8 seriematcher var. Sedan väntade 
semifinal och sedan final eller bronsmatch. 
 
Men så långt hann vi inte. När sista matchen kunde spelas i februari så hade lagen spelat 5-6 matcher 
vardera och IBK Hammarland hade totaldominerat serien och vunnit alla sina 6 matcher utan att 
släppa in ett enda mål! I övrigt var det oerhört jämnt och alla lag kunde slå alla vilket gav en väldigt 
intressant serie. 

 
 
11 spelare hann med att göra 5 poäng eller mer i seriespelet: 
 

 
 
 
 
Totalt spelade 79 damer i serien.  
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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. När vi i februari 
var tvungna att bryta så återstod en omgång i dessa serier. Från den övre serien skulle lagen ha 
spelat 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. 
 
Tabellen efter grundserien summerades enligt följande: 

 
 
I den övre fortsättningsserien hade Dynamo vässat formen inför slutspelet och visade att man skulle 
ha blivit svåra att slå 
 

 
 
 
I den nedre fortsättningsserien så var BF IBK, VÄP och MGG alla klara för slutspelet när serien bröts. 
BF och VÄP skulle mötts i en seriefinal och MGG hade jumbon IF Fram kvar att möta. 

 
 
Topp 5 i poängligan summerades enligt följande: 

 
 
Totalt har det funnits 185 licenser i herrserien säsongen 20/21. 
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TURNERINGSVERKSAMHET OCH CUPER 
 
På grund av pandemin så var det omöjligt att ha någon cup eller turneringsverksamhet under 
säsongen. Åländska cupen, Tournament of Åland samt Nordic Open blev alla inställda under 
säsongen. 
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UTMÄRKELSER 20/21 
 
För att uppmärksamma de som utmärkt sig under säsongen så utsåg ÅIBF:s styrelse nio stycken pristagare. 
 
ÅRETS HERRSPELARE 20/21 
Med en fin teknik, bra blick för spelet samt känsla både för mål och assist så utmärker sig Mathias Engström 
bland innebandyspelarna i de åländska hallarna. Efter att ha återhämtat sig från sin allvarliga knäskada som hållit 
honom borta från sporten under några år bildar han idag tillsammans med sin bror Fredrik den absolut farligaste 
anfallsduon i den åländska serien för herrar. 
Priset ”Årets herrspelare” tilldelades Mathias Engström (Dynamo) 
 
ÅRETS DAMSPELARE 20/21 
Erica Öström har under säsongen hur viktig hon varit för sitt lag och har stundtals burit Jomala IK på sina axlar i 
åländska serien för damer. Hon har en speed med bollen som få andra spelare i serien kan matcha. Lägg därtill 
ett riktigt bra skott och du har en målmaskin som sannerligen förtjänar denna utmärkelse! 
Priset ”Årets damspelare” tilldelas Erica Öström (Jomala IK) 
 
ÅRETS HERRJUNIOR 20/21 
Alexander har under flera år varit en framstående ung målvakt som tillhört de bästa i sin ålderkull. Han har 
dessutom vaktat kassen i IF Fram i den Åländska serien för herrar redan i flera säsonger. Utöver detta har tränat 
regelbundet och spelat sporadiskt med IF Fram i den Uppländska serien. 
Priset ”Årets herrjunior” tilldelas Alexander Heikfolk (IF Fram) 
 
ÅRETS DAMJUNIOR 20/21 
För andra året i följd utses Cajsa till årets damjunior. Cajsa har en otrolig vilja att utvecklas och har så gjort även 
under den senaste säsongen. Med fysisk styrka, vilja och snabbhet tar hon för sig på planen och tillhör 
damseriens allra främsta spelare.  
Priset ”Årets damjunior” tilldelas Cajsa Kronström (VÅSC) 
 
ÅRETS DOMARE 20/21 
Med tydlighet och engagemang så har Linus utvecklats väldigt mycket och växt in i rollen som domare de senaste 
åren. God kommunikationsförmåga, rörlighet på planen och ett bra rörelseschema på planen som gör att han 
oftast står rätt placerad och därmed kan göra rätt beslut. 
Priset ”Årets seniordomare” tilldelas Linus Häggblom 
 
ÅRETS LAG 20/21 
Med stor glädje och entusiasm har barnen i VÅSC F08-10 tagit sig an utmaningarna i seriespelet för K3-4. 
Utveckligen har varit tydlig och mycket rolig att se. Det är tydligt att ledarna tillsammans med spelarna har lyckats 
skapa en miljö där alla trivs och jobbar för varandra, vilket är oerhört viktigt i ett framgångsrikt lag. Fint jobbat 
allesammans! 
Priset ”Årets lag” tilldelas VÅSC F08-10 
 
ÅRETS ELDSJÄL 20/21 
Under många år har Leonard varit engagerad inom innebandyn på Åland. Han har främst utmärkt sig 
som en domare som alltid står till tjänst, ställer upp och hjälper till där det behövs. ”Lelle” har under 
många år gjort en stor insats för barn- och ungdomsinnebandyn på Åland där han alltid ställt upp att 
döma. Detta pris tillägnas eldsjälen Leonard Lindberg!   
Priset ”Årets eldsjäl” tilldelas Leonard Lindberg 
 
ÅRETS TRÄNARE/LEDARE 20/21 
Med mycket stor entusiasm har Magnus tagit sig an Jomala IK:s juniorer och både tränar och coachar han tre lag 
av föreningens lag i juniorserien. Spelarna har både blivit fler i antal samt utvecklats i sitt kunnande mycket på 
grund av Magnus stora engagemang! 
Priset ”Årets tränare” tilldelas Magnus Ljungars (Jomala IK) 
 
ÅRETS SPECIALPRIS 20/21 
Att som 16-åring ta steget ta steget att flytta till ett annat land och en helt ny stad, helt ensam för att kunna göra 
en fullhjärtad satsning på sin idrott är både imponerande och visar på en väldigt ambitiös inställning. Malte som 
även var mycket lovande inom fotbollen har nu valt att satsa 100% på innebandyn  och gör verkligen en helhjärtat 
satsning på att skapa sig en framtid på elitnivå inom sporten! Mäkta imponerande inställning och som ÅIBF vill 
förära med årets specialpris. 
Årets specialpris” tilldelas Malte Holmes (IK Sirius IBK) 
 


