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en sammanfattnIng för År 2020

På idrottsgalan i januari 2020 firades Ålands 
Idrottsförbunds 25:e verksamhetsår och planer 
smiddes för framtiden - för en moderniserad och 
mer jämställd idrottsrörelse. På kansliet väntade vi 
ivrigt på att inleda de planerade förändringsproces-
serna, allt för att skapa en ännu bättre idrottsrörelse 
med den åländska idrottsrörelsens värdegrund som 
kompass. Det vi inte visste i januari var hur mycket 
detta år skulle komma att påverkas av coronaviruset 
som precis hade börjat spridas i världen. 

År 2020 blev coronapandemins år, ett förändringarnas år. 
Samhället, idrottsrörelsen, föreningarna och, individen har 
drabbats. Snabba beslut, föränderlig information, ovisshet 
inför framtiden, besvikelser över inställda aktiviteter och 
evenemang, hopp över återgång till det normala har utma-
nat och lärt oss saker om oss själva och våra verksamhets-
miljöer under året. 

Det finns definitivt lärdomar att ta vara på då denna utma-
ning är över. Många föreningar har gjort ett fantastiskt 
omställningsarbete och möjliggjort att ålänningarna kun-
nat fortsätta vara aktiva. Föreningar har varit kreativa, hit-
tat nya verksamhetsformer och nått nya målgrupper. Vissa 
har till och med blomstrat trots det extraordinära året, som 
t.ex. Åland United som plockade hem dubbeln genom att 
vinna både den finska cupen och Nationella ligan i fotboll 
under året. Ålands Idrott har upplevt en ökning i antalet 
deltagare på utbildningar. Det kan bero på att utbildningar-
na varit tillgängliga på distans eller på att det funnits mer 
tid för utbildning då övrig verksamhet stått still. Oavsett 
vilket, hoppas vi att effekterna av kunskapshöjningen i 
idrotts- och motionsrörelsen blir bestående. 

Pandemin har medfört mer jobb på kansliet, vilket har 
fördröjt och försvårat arbetet med planerade utvecklings-

arbeten. Pandemin har krävt resurser i form av lägesöver-
vakning och rapportering, bevakning av möjligheter till 
extra finansiering, skapande av nya principer för fördelning 
av extra stöd och bedömning av ansökningar samt möjlig-
görande av undantag för elitsatsande idrottare att fortsätta 
sin satsning trots stängda anläggningar. 

Trots alla utmaningar har en hel del åstadkommits under 
året. Ålands Idrott har gjort insatser för en mer jämställd 
idrott och tryggare idrottsmiljöer, satsat på utbildningar i 
föreningsutveckling och påbörjat processen med att upp-
datera stadgarna och förnya stödprinciperna. 

Idrottens finansiering under och efter pandemin har varit 
ett orosmoln för många förbund och föreningar, liksom 
PAF:s framtid på den finländska spelmarknaden och möj-
ligheter till framtida avkastning. Landskapsregeringen sköt 
under året in extra pengar till idrotts- och motionsrörelsen 
med anledning av pandemin, vilket var välkommet. Ålands 
Idrotts egen verksamhet har under året också påverkats av 
den härjande pandemin så till vida att många verksamheter 
inte har kunnat genomföras i planerad omfattning eller alls. 
Sammantaget kan alla uteblivna projekt, evenemang, som 
t.ex. de nordiska idrottsutbytena, och uteblivna rese- och 
logikostnader för utbildningar som nu har hållits på dis-
tans förklara det stora överskottet på cirka 140 000 euro, 
som Ålands Idrott gör för år 2020. Överskottet gör att ett 
specialstöd till idrotten, för möjliga ekonomiska följder av 
pandemin, kan budgeteras även för år 2021.

Tillsammans tar vi oss igenom det här. Med tanke på 
välmående i samhället är det nu viktigare än någonsin att 
investera i idrott och hälsofrämjande aktiviteter. Låt oss 
ta med oss lärdomarna från detta utmanande år, fortsätta 
utveckla idrotts- och motionsrörelsen och också våga ta 
några förändringssteg som kan göra oss bättre.

Sportchef Jenna Gestranius
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organIsatIon 2020

Idrottstinget, Ålands Idrottsförbunds årsmöte och högsta 
beslutande organ var ursprungligen planerat till den 24 
mars men sköts i sista stund upp med anledning av restrik-
tioner föranledda av coronavirusets spridning. Idrottstinget 
kunde slutligen hållas den 10 juni. Anpassningar med 
anledning av pandemin var att deltagande krävde anmälan 
och för att möjliggöra för flera i medlemsorganisationerna 
att ta del av Idrottstinget direktsändes det. Mötet kunde 
följas online via en länk på Youtube. Röstberättigade med-
lemsorganisationer som deltog på mötet var 22 till antalet, 
med sammanlagt 60 röster. Stadgeenliga ärenden behand-
lades. Dessutom presenterades resultaten från Ålands 
Idrotts undersökning gällande åländska ungdomars idrotts- 
och motionsvanor samt den åländska idrottsrörelsens 
jämställdhetsmål. Även ett inlämnat initiativ av Ålands 
Innebandyförbund bemöttes. 

På Idrottstinget omvaldes Edgar Vickström som ordfö-
rande för ett verksamhetsår. Styrelseledamöterna Anders 
Eriksson, Mikael Granskog, Lillemor Fagerstedt och 
Josephine Thörnroos avgick. Invalda i deras ställe blev 
Tomas Sjöman, Katarina Sundberg, Peter Wahlstedt och 
Mathias Eriksson för en mandattid på två verksamhetsår. 
Kirsi Jansson omvaldes för en mandattid på två verksam-
hetsår. Övriga ledamöter sitter kvar ett verksamhetsår. 

Ålands Idrottsförbunds styrelse 2020-2021:
Edgar Vickström, ordförande
Kirsi Jansson, vice ordförande 
Björn Ekstrand, ledamot 
Fanny Eriksson, ledamot  
Kim Gylling, ledamot 
Tomas Sjöman, ledamot
Katarina Sundberg, ledamot
Peter Wahlstedt, ledamot 
Annica Östermalm, ledamot
Mathias Eriksson, ledamot

Under år 2020 höll styrelsen 12 protokollförda styrelse-
möten och 28 arbetsgruppsmöten. Arbetsgrupperna gjor-
des om på det konstituerande mötet med den nya styrelsen 
2020. Från juni 2020 verkade följande fem arbetsgrupper: 
fördelning, jämställdhet, livslångt idrottande-bredd, livs-
långt idrottande-elit samt utmärkelser och gala. 

Dessutom finns sedan mars 2020 även ett trygg idrott-
utskott med uppgift att förebygga och hantera eventuellt 
förekommande mobbning, trakasserier och övergrepp inom 
idrotts- och motionsrörelsen. 

Ålands Idrotts kansli
Inför år 2020 budgeterades personalkostnader för två hel-
tidsanställningar och en visstidsanställning. Bemanningen 
har inte varit 100 % genom hela året med anledningen 
av en partiell vårdledighet från februari till juni 2020. 
Dessutom omförhandlades visstidsanställningen under 
våren så att den förlängdes till slutet av juni 2021 men 
minskades till 60 % av heltid från september 2020. Ålands 
Idrott har istället köpt kanslitjänster motsvarande 40 % per 
vecka för att klara arbetssituationen på kansliet från augusti 
till december 2020. Detta förklarar en minskning av perso-
nalkostnader mot budget samt de ökade övriga administra-
tiva kostnaderna i form av köptjänster. 

Kanslipersonal och ansvarsområden:
Sportchef Jenna Gestranius: Kansli, ekonomi, verksam-
hetsmedel, styrelseärenden, organisationsutveckling, strate-
giarbete. 
Idrottskonsulent Lena Eriksson: Utbildning, barn- och 
ungdomsidrott, stipendieprogram, jämställdhetsarbete, 
resursbank, föreningsutveckling.
Idrottskonsulent Josefine Gustafsson: Starka Barn, spe-
cialidrott på gymnasiet, idrottsgala, resursbank, förenings-
utveckling. 

Ålands Idrottsförbunds styrelse 2020-2021.
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Ålands Idrotts medlemmar 2020:

I maj 2020 beviljades Ålands hästsportförening r.f. associerat medlemskap i Ålands Idrottsförbund och antalet 
medlemsorganisationer under år 2020 uppgick således i 70 stycken.  

1. agility.ax 
2. Àlenskur Islandshästförening
3. Bk smash Åland
4. Bk komet
5. Bk käglan
6. Bowlingclub clipper
7. Brändö Ik
8. de Utvecklingsstördas Väl
9. eckerö Ik
10. fc Åland
11. färjsundets seglarförening
12. föglö UIa
13. germundö alpin
14. hammarlands Ik
15. hilti fightcenter Åland
16. If finströmskamraterna
17. If fram
18. If friskis&svettis mariehamn
19. If start
20. If Åland
21. Ifk mariehamn bordtennis
22. Ifk mariehamn Bowling
23. Ifk mariehamn central
24. Ifk mariehamn fotboll
25. Ifk mariehamn ishockey
26. Joker dart
27. Jomala Ik
28. karateklubben ogawa
29. kyrkoby golfklubb
30. lady team mariehamn Ishockey
31. lemlands If
32. lumparlands UIa
33. mariehamn lawn-tennisklubb
34. mariehamns Bågskytteförening
35. mariehamns gymnastikförening

36. mariehamns Pensionärsförening
37. mariehamns seglarförening 
38. nordic Budo & sports academy
39. ridklubben sleipner
40. sportdykarklubben nautilus
41. stiftelsen Åland Island games 91
42. sunds If
43. tai chi-föreningen Vita tranan
44. Viking Ålands sc
45. Vårdö Ik
46. Åland Island games association
47. Åland stags rugby club
48. Åland triathlon club
49. Åland United
50. Ålands Bowlingförbund
51. Ålands Bruks- och sällskapshundklubb
52. Ålands curlingklubb
53. Ålands fotbollförbund
54. Ålands fotbollsdomare
55. Ålands golfklubb
56. Ålands hästsportförening
57. Ålands Idrottsdistrikt
58. Ålands Innebandyförbund
59. Ålands Ishockeydomare
60. Ålands Judoklubb
61. Ålands kajakklubb
62. Ålands kraftsportklubb
63. Ålands motionsförbund
64. Ålands motorklubb
65. Ålands schackklubb
66. Ålands seglardistrikt
67. Ålands simförening
68. Ålands sportskytteförening
69. Ålands Volleybollförbund
70. Åländska segelsällskapet
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Organisationsutveckling
Att samla och behålla det ideella engagemanget, att starta 
nya verksamheter eller anpassa befintliga samt att förnya 
organisationer utgör stora utmaningar. Både Ålands Idrott 
och dess medlemsorganisationer behöver ständigt utvecklas 
för att möta framtida krav. 

Efter att verksamhetsplanen för år 2020 klubbades på 
Idrottstinget initierades arbetet med uppdraget från med-
lemsorganisationerna att se över gällande former och prin-
ciper för ekonomiska stöd. Ett arbete som visade sig vara 
omfattande och resurskrävande men ack så viktigt. Den av 
styrelsen utsedda arbetsgruppen för fördelning har jobbat 
hårt för att ta fram ramar och principer för ett nytt ekono-
miskt stödsystem med målet att kunna presentera ett bear-
betat förslag till beslut på Idrottstinget 2021. Även med-
lemsorganisationerna har involverats i detta arbete genom 
medlemsdialoger. I december 2020 hölls två tillfällen, ett 
för föreningar och ett för förbund, och i februari 2021 hölls 
ett tillfälle för både föreningar och förbund. 

Parallellt med arbetet för nya stödprinciper har Ålands 
Idrotts stadgar gåtts igenom. Ett nytt förslag är ute på 
remiss hos medlemsorganisationerna inför Idrottstinget 
2021. 

Revideringen av stadgarna och principerna för ekonomiska 
stöd sammanfaller med en revidering av den åländska 
idrottslagen. En kommitté för revideringen av idrottslagen 
tillsattes under andra halvan av år 2020. Sportchefen repre-
senterar Ålands Idrott i kommittén. Kommitténs har inlett 
sitt arbete i början av år 2021. 

Under året har Ålands Idrott samarbetat med några med-
lemsorganisationer för att prova ett nytt verktyg för 
föreningsadministration, Föreningstjänsten Suomisport. 
Målsättningen är att verktyget skall kunna erbjuda en för-
enklad vardag för medlemsorganisationer samtidigt som 
valid data från hela idrotts- och motionsrörelsen samlas in. 
En ny version av tjänsten lanserades i början av år 2021 och 
utvärderingen av verktyget fortsätter.

Under året formulerades den åländska idrottsrörelsens jäm-
ställdhetsmål 2020-2022 samt Ålands Idrotts Handbok för 
trygg idrott. Dessa beskrivs närmare i avsnittet Jämställd, 
inkluderande och trygg idrott. 

medlemsdialog, december 2020. Under medlemsdialogen föreläste Patrik oscarsson från 
riksidrottsförbundet.
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Idrottens fInansIerIng 2020

Ålands Idrott arbetar för att stärka den åländska 
idrottens finansiella resurser och ställning i det 
åländska samhället. År 2020 fick Ålands Idrott  
1,71 miljoner euro i PAF-medel för idrotts- och 
motionsverksamhet. Ålands Idrott tilldelades ytter-
ligare 150 000 euro genom landskapsregering andra 
tilläggsbudget våren 2020 för specialunderstöd till 
medlemsorganisationer som drabbats hårt ekono-
miskt till följd av coronapandemin. Sammanlagt 
innebar detta 1,86 miljoner euro i PAF-stöd år 2020. 

Verksamhetsbidrag
Finansieringen av idrottsverksamhet omfattar elit-, bredd- 
och motionsidrott samt idrottsverksamhet för personer med 
funktionsnedsättning. Barn- och i synnerhet ungdomsidrott 
är prioriterade delar då bortfallet av aktiva idrottare fram-
för allt sker under ungdomsåren. Verksamhetsbidraget som 

Beviljat i 
fördelning 
år

Sökande Ansökt om Beviljat maxbe-
lopp

Utbetalt 2020

2019 Ålands motorklubb folkrace prova på- utrustning 860 € ej utbetalt

2019 Ålands curlingklubb Juniorskor och sweepers 1415 € ej utbetalt

2020 kyrkoby golfklubb golfklubbor för juniorverksamhet 1445 € ej utbetalt

2020 mariehamn lawn-tennis klubb Bollvägg och skyddsnät 875 € 875 €

2020 Ålands motorklubb hörlurar 625 € ej utbetalt

2020 Ifk mariehamn fotboll små fotbollsmål
teqballbord

975 €
750 €

850 €
ej utbetalt

2020 Ålands Judoklubb lodlineskena 315 € ej utbetalt

fördelas via Ålands Idrott fördelades ut till medlemsorgani-
sationerna enligt fyra kategorier av verksamhetsbidrag:

a. Basbelopp: 779 950 € (814 950 € inklusive bidrag för 
Ålands Ö-spelsorganisation 35 000 €)

b. Prioritetsgrupp 1 (ungdomsidrott 13-18 år): 106 700 €
c. Prioritetsgrupp 2 (barnidrott 7-12 år): 90 500 €
d. Idrottsverksamhet för personer med funktionsnedsätt-

ning: 23 000 €

Investeringsstöd för anläggningar och 
idrottsredskap
Åland Idrott beslutar om stöd för mindre investeringar, 
under 4000 euro, i anläggningar och idrottsredskap. Ur 
tabellen framgår vilka små investeringar som har beviljats 
stöd och vilka som har genomförts under år 2020.  

Ålands Idrott har beslutat om och fördelat även följande 
stöd år 2020: 

Specialstöd
År 2020 blev minst sagt ett annorlunda år. Den 16 mars 
2020 utlystes undantagstillstånd i Finland som kom att 
gälla även på Åland. Undantagstillståndet och coronavirus-
läget har i hög grad påverkat hobby-, idrotts- och motions-
verksamheter, olika mycket under olika faser av pandemin. 

I slutet på mars gjorde Ålands Idrott en initial kartläggning 
av hur det rådande läget påverkade föreningarnas verksam-
het. På basen av enkätresultaten beviljades Ålands Idrott i 
landskapets andra tilläggsbudget 150 000 euro i extra stöd 
att fördela till idrottsorganisationer för ekonomiska konse-
kvenser till följd av coronapandemin. Kansliet fick jobba i 
rask takt för att ta fram principer för fördelning av special-
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stödet. Principerna för anhållan och fördelning av special-
stöd klubbades av Ålands Idrotts styrelse i början av maj. 

I den första fördelningen av specialstöd tilldelades elva för-
eningar sammanlagt 108 922 euro som utbetalades i början 
av juni. I den andra fördelningen av specialstöd i november 
beviljades fem föreningar totalt 28 114 euro.  Utbetalade 
bidrag för ekonomiska konsekvenser med anledning av 
coronapandemin uppgick således under år 2020 till 137 036 
euro. Med tanke på hur situationen ser ut just nu med en ny 
nedstängning av samhället är det bra att det finns drygt 10 
000 euro av det tilldelade anslaget kvar att ombudgetera för 
specialstöd år 2021. 

Stipendieprogram
Enskilda idrottare, tränare och ledare med målinriktade, 
långsiktiga satsningar på sin idrott kan ansöka om att upp-
tas i Ålands Idrotts stipendieprogram. År 2020 uppgick 
kostnaderna för stipendieprogrammet till 39 000 euro. Det 
är en minskning gentemot föregående år som förklaras av 
att en stor del av de läger och tävlingar som idrottare nor-
malt deltar i, och som föranleder kostnader för idrottarna, 
har ställts in med anledning av coronapandemin. 

Elitstöd för lagidrott
Elitstödet för lagidrott är ett reseutjämningsstöd för lag 
som spelar/tävlar på högsta (finländska) nationella nivån. 
Under år 2020 var två organisationer mottagare av elitstö-
det för lagidrott som totalt uppgick i 125 000 euro. 

Galastipendier och internationella framgångar
I samband med idrottsgalan delas sex huvudpriser, gala-
stipendier, ut för framgångsrika prestationer eller insat-
ser under föregående verksamhetsår. Ytterligare priser 
kan delas ut om Ålands Idrotts styrelse så beslutar. På 
Idrottsgalan i januari 2020 delades åtta priser ut, till ett 
värde av totalt 6000 euro.  

I samband med idrottsgalan uppmärksammar land-
skapsregeringen i samarbete med Ålands Idrott även 
Internationella framgångar, det vill säga framgångar på 
seniornivå i de internationella mästerskapen EM, VM och 
OS. För olympiska idrotter premieras OS-medalj med 4000 
euro, VM-medalj med 3000 euro, EM-medalj med 2000 
euro, och ungdoms OS-medalj med 1500 euro. För icke-
olympiska idrotter premieras VM-medalj med 1250 euro 
och EM-medalj med 900 euro. År 2020 premierades tre 
idrottare för EM-silver. Stipendier för internationella fram-
gångar uppgick således år 2020 till 2700 euro.
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Barn- och UngdomsIdrott

Idrott är en viktig del av livet för många barn och 
ungdomar. Drygt 90 procent av alla barn och ung-
domar på Åland har någon gång under sin uppväxt 
varit med i en idrottsförening. Idrott och lek spelar 
en viktig roll i barns och ungdomars fysiska, psy-
kiska och sociala utveckling. Idrottsrörelsen har ett 
stort ansvar för att verksamheten drivs på ett bra sätt 
och därför har barn- och ungdomsidrott hög prioritet 
i Ålands Idrotts verksamhet. 

Ålands Idrotts roll är att inspirera, utbilda och stöda med-
lemsorganisationerna i att utveckla barn- och ungdomsi-
drotten på Åland. Alla barn och ungdomar skall ha möjlig-
het att upptäcka idrotten, att utveckla sin fulla potential och 
mötas av kompetenta ledare. Vi vill engagera fler ungdomar 
till att medverka och/eller stanna kvar inom idrottsrörelsen 
som aktiva, ledare, funktionärer eller förtroendevalda.

Ålands Idrott bedriver följande verksamheter för att stärka 
barn- och ungdomsidrotten:

Starka Barn
Starka Barn initierades av Ålands Idrott år 2013 och är 
ett samarbete mellan idrottsförening, skola och kommun. 
Verksamheten syftar till att öka barns förutsättningar 
att kunna välja att utöva vilken idrott de vill i framtiden. 
Starka Barn steg 1 går ut på att i anslutning till skoldagen 
erbjuda barn i årskurs ett och två möjligheter till en extra 
timme kostnadsfri, ledarledd fysisk aktivitet i veckan. 
Aktiviteten ska vara allsidig utan inriktning på en enskild 
idrott, lekfull och bygga på barnens egna behov och för-
utsättningar samt ta hänsyn till variationer i utvecklings-
takten. Färdigheter som tränas åldersanpassat är bland 
annat styrka, rörlighet, snabbhet och koordination. Under 
år 2020 deltog 16 åländska skolor i Starka Barn steg 1. 
Föglö tillkom som ny skola. Det blev ingen verksamhet i 
Lumparland, Kumlinge eller på Kökar, på grund av för få 
anmälda barn. 

Starka Barns Idrottsskola, steg 2, ska ske i anslutning till 
skoldagen för årskurs tre och fyra och vara en efterfrågad 
fortsättning på Starka barn steg 1. Syftet är fortsättningsvis 
att erbjuda allsidig lekfull grundträning utan inriktning på 
en enskild idrott, samtidigt som olika idrotter från närom-
rådet introduceras. Steg 2 fortsatte under våren i Rangsby 

skola och i Källbo skola samt startade upp i Övernäs skola. 
Under hösten startades steg 2 upp även i Ödkarby skola.

I mars deltog Starka Barn-ledarna i en fortbildning 
om rörelseförståelse som hölls i Ålands Idrotts regi. 
Ledarna fick planera pass och delge varandra lekar och 
tips utifrån de fyra dimensionerna i rörelseförståelse. 
Alla Starka Barn-ledare bjöds också in till kurserna 
”Hopprepsinspiration” med Finlands Svenska Idrott samt 
”Träningsplanera utifrån barns utveckling” med Mats 
Danielsson och Lena Eriksson. 

Under hösten deltog sju nya Starka Barn-ledare i Ålands 
Idrotts utbildning ”Åldersanpassad fysisk träning för barn 
och ungdom”.

Verksamhetsbesök gjordes under höstterminen 2020 i de 
flesta Starka Barn-skolorna. Diskussioner har förts med 
ledarna kring utveckling av projektet samt kring målsätt-
ningen om 100 procentigt deltagande. I flera skolor där 
steg 2 inte finns än är skolorna positiva till konceptet och 
till att starta upp steg 2. Problemet i de flesta skolor är 
bristen på ledare.
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Sett till verksamhetsmålen för år2020 kan det konstateras 
att kontinuiteten i ledarstaben för Starka Barn fortsätt-
ningsvis är låg. Steg 2 tar inte heller fart i den omfattning 
som har planerats. Arbetet med att utvärdera konceptets 
nuvarande struktur samt avgöra dess framtida form fortgår. 

Specialidrott - Hälsa och Idrott
I specialidrotten deltog 27 elever under våren 2020 och 30 
elever under hösten. Träning under skoltid har erbjudits två 
gånger i veckan. 

Alla elever med specialidrott erbjöds under året 2020 
fystester i samarbete med Rehab City. Testerna som har 
genomförts är ”9+ screening batteri”, framtaget vid Bosön 
i Sverige. Syfte med testerna är att kartlägga eventuella 
riskfaktorer för skador och erbjuda eleverna individuella 
program för att åtgärda eventuella problem.

På grund av restriktioner med anledning av coronapande-
min studerade eleverna på distans under hela den femte 
och sista perioden våren 2020. Tränarna för specialidrotten 
gjorde program för individuell träning och eleverna skötte 
sin träning på egen hand. Eleverna rapporterade sin träning 
genom att skriva träningsdagbok. 

Under hösten 2020 höll Ålands Idrotts idrottskonsulent 
Josefine Gustafsson i en del av fysträningen för special-
idrotten och fanns i gymmet/judosalen som resurs. Elever 

med innebandy som specialidrott tränade med Josefine en 
gång i veckan. Från november 2020 till april 2021 deltog 
även fotbollspojkarna i fysträningen en gång i veckan. Alla 
specialidrottselever har haft möjlighet att delta i fysträning-
en när inte har kunnat delta i ordinarie träning, till exempel 
på grund av skada. 

Läsåret 2019-2020 startades en ny kurs; Specialidrott med 
inriktning på idrottsledarskap. Fyra elever deltog under 
våren 2020 och tre elever under hösten. Hälften av den 
schemalagda tiden ägnades åt det teoretiska kursinnehållet, 
och resten av den schemalagda tiden fungerade eleverna 
under handledning som ledare i idrottsföreningar.
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antal elever med specialidrott och deras respektive 
idrott. 

Våren 2020 elever åk 1 elever åk 2 elever åk 3
fotboll 7 6 1
friidrott 2 3
gymnastik 1
Innebandy 2 1
ledarskap 2

hösten 2020 elever åk 1 elever åk 2 elever åk 3
fotboll 8 5 3
friidrott 2 2
gymnastik 1
Innebandy 2 1
simning 1
golf 2
ledarskap 1 2

Ålands Idrott delar årligen ut ett stipendium till en avgångs-
elev med specialidrott. Stipendiet tilldelas en elev som 
framgångsrikt har kombinerat specialidrotten med sin skol-
gång.  Costin Moise, med specialidrott fotboll, blev Ålands 
Idrotts stipendiat år 2020. 

Skolidrott
De traditionella skolidrottsdagarna för elever i årskurserna 
3-6 kunde inte genomföras år 2020. Coronavirusets sprid-
ning medförde att vårens dagar måste ställas in. Även 
höstens dagar ställdes in då osäkerheten kring arrang-
emanget ansågs vara för stor både för skolor och för Ålands 
Motionsförbund, som mot en uppdragsersättning av Ålands 
Idrott fungerat som arrangör av skolidrottsdagarna. 

Under hösten arrangerades en skolidrottsdag för elever i 
träningsundervisning, detta i samarbete mellan Ålands 
Idrott och De Utvecklingsstördas Väl på Åland. Hanna 

Sivén-Bell från Ålands Motionsförbund höll i uppvärmning 
och cirkelträning för hela gänget, sedan fick eleverna möj-
lighet att prova på volleyboll med Aldis Jaundzeikars från 
Jomala IK och innebandy med David Eriksson från Ålands 
Innebandyförbund.

Beträffande skolidrottsdagar hade Ålands Idrott som mål 
att arrangera skolidrottsdagar för samtliga yrkesgymnasiets 
linjer. En skolidrottsdag genomfördes för yrkesgymnasiet i 
augusti 2020 där elever i årskurserna 1, 2 och 3 fick prova 
olika idrotter. Samtliga linjer deltog dock inte. 

Breddidrottsprojektet
Ett pilotprojekt, men namnet Breddidrottsprojektet, star-
tades år 2019 upp på Ålands yrkesgymnasiums teknik-
program. Eleverna genomförde hösten 2019 en idrottsdag 
där de fick prova på olika idrotter. Målet var att hjälpa 
eleverna att hitta en intressant idrottsform som kunde öka 
deras fysiska aktivitet och i förlängningen förbättra deras 
hälsa. Projektet var planerat att fortsätta under våren 2020 
då eleverna under en två månaders period skulle erbjudas 
idrottsaktiviteter i förening i anslutning till skoldagen. En 
grupp i innebandy med 36 anmälda elever, en grupp i ten-
nis med 5 anmälda elever och en grupp i ridning med 7 
anmälda elever var i startgroparna. På grund av coronavi-
rusets spridning ställdes de planerade grupperna in. 

Målet för år 2020 var att genomföra det uppstartade 
Breddidrottsprojektet under våren samt utvärdera och 
utveckla projektet under året, vilket inte lyckades med 
anledning av coronapandemin. 

golfare erik fogelberg och adrian södergård med tränare 
chris Waldron och markus Palm från rehab city.
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Breddidrottsdag i yrkesgymnasiet.
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sommarjobb för ungdomar inom idrotten
Våren 2020 tog Ålands Idrott ett beslut om en ny satsning 
med avsikt att möjliggöra för ungdomar i åldern 15-18 år 
att sommarjobba hos Ålands Idrotts medlemsorganisationer 
under en månad. Sommarjobb koordinerades tillsammans 
med tio intresserade medlemsorganisationer och erbjöds 
inom idrotterna fotboll, gymnastik, golf, motorsport, rid-
sport, segling och tennis. Sju sommarjobbsplatser utannon-
serades. Totalt sökte 43 ungdomar till de sju platserna.

Deltagande i Ålands Idrotts Grundutbildning för ledare 
krävdes för att kunna få sommarjobb. Utbildningen erbjöds 
till dem som rekryterats, och till en reserv per plats. Totalt 
deltog elva ungdomar i utbildningen. Via landskapsreger-
ingens sommarjobbssatsning sökte Ålands Idrott några 
sommarjobbsplatser till och kunde slutligen erbjuda alla 
elva ungdomar som gick utbildningen jobb. Ett par av ung-
domarna delade sin arbetstid mellan två organisationer.

Sammanfattningsvis var detta en lyckad satsning. 
Ungdomarna var nöjda med sina arbetsuppgifter och koor-
dineringen av jobben. De deltagande idrottsföreningarna 
var alla positiva till sommarjobbare i framtiden och ansåg 
att kravet på genomförd utbildning bra. 
Ungdomsutbyte med Gotland
Den planerade idrottsutbytet för ungdomar med Gotland 
fick skjutas upp på grund av pandemin.

Ungdomsutbyte med Gotland
Den planerade idrottsutbytet för ungdomar med Gotland 
fick skjutas upp på grund av pandemin.

thomas lindström emmy dönnes.

simon larson, Peter forsström.

Åsa nordström, erik fogelberg och chris Waldron.
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Julia öfverström,  
anna Pomrén och  
Petra gustafsson 

thomas tennström,  
noah österklint

felix gäddnäs,  
kar-Johan sommarsrtöm
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kUrsVerksamhet och UtBIldnIng

En av Ålands Idrotts huvuduppgifter är att bedriva 
utbildning för idrottens aktiva och ledare. Under 
år 2020 arrangerades 24 föreläsningar, kurser och 
workshops på Åland, varav sex har varat två dagar 
eller längre. Det totala deltagarantalet för alla utbild-
ningstillfällen var närmare 400 personer. 

Våren 2020 blev en omställningens vår. Ålands Idrott ställ-
de om från att ha arrangerat enbart fysiska utbildningar till 
att arrangera i princip alla utbildningar digitalt. Före mitten 
av mars hade tre kurser hållits fysiskt: en i arbetsgivaran-
svar, en grundläggande ledarutbildning och en inspirations-
kväll med hopprep. Därefter gällde digitala utbildningar. 

Ålands Idrotts styrelse beslöt i april att utbildningar under 
coronapandemin skulle ordnas kostnadsfritt för medlemsor-
ganisationer. Detta för att underlätta föreningarnas ekono-
miska situation och dra nytta av frigjord tid hos ledare och 
föreningsfunktionärer under eventuella verksamhetsavbrott. 
Under april och maj arrangerades följande utbildningar på 
distans: Träningsläger för styrelser, Att skapa och utveckla 
event och Träningsplanera utgående från barns utveckling 
samt två Grundutbildningar för ledare. 

I verksamhetsplanen för år 2020 nämns föreningskunskap 
som ett fokusområde för utbildningar och därför har stor 
vikt lagts på utbildningar som berör detta område.

Ålands Innebandyförbund framförde till Ålands Idrott ett 
initiativ om att på Idrottstinget lyfta ett problem de upp-
lever - att åländska barn inte har tid att utöva fler än en 
idrott. Frågeställningar som dryftades var: Vad kan Ålands 
Idrott göra för att främja barns möjlighet att utöva flera 
idrotter och inte enbart bli låsta vid en idrott i för tidig 
ålder? Kan Ålands Idrott underlätta för föreningar att sam-
planera sin verksamhet och på så sätt undvika krockar som 
gör att barnen måste prioritera?

Ålands Idrott bemötte initiativet genom att ordna en work-
shop för medlemsorganisationer kring frågeställningarna. 
Workshopen “Samsyn IdrottsÅland” inleddes med en före-
läsning av Johan Fallby, varefter gruppdiskussioner fördes 
om möjliga samarbeten mellan idrotter, vad som skulle 
kunna bli bättre och vad det finns för fördelar med en sam-
syn. Ett resultat av kvällen var att flera idrottsorganisatio-
ner kom till insikt om att det finns ett behov av att se över 
samsynen inom sin egen idrott. 

Kurs/Föreläsning Antal utbildningar, antal timmar Antal  deltagare
Grundutbildning för ledare (fysiskt) 3 utbildningar, 25 timmar 51
Grundutbildning för ledare (digitalt) 2 utbildningar, 25 timmar 19
Hopprepsinspiration (fysiskt) 1 utbildning, 3 timmar 12
Föreningsutveckling – Arbetsgivaransvar (fysiskt) 1 utbildning, 3 timmar 55
Föreningsutveckling – Träningsläger för styrelser (digitalt) 1 utbildning, 10 timmar 32
Föreningsutveckling – Träningsläger för styrelser (fysiskt/digitalt) 2 utbildningar, 6 timmar 25
Föreningsutveckling – Att skapa och utveckla evenemang (digitalt) 1 utbildning, 2 timmar 8
Träningsplanera utgående från barns utveckling (digitalt) 1 utbildning, 2 timmar 13
Sexuella Trakasserier på fritiden (fysiskt) 1 utbildning, 2 timmar 5
Kost för bättre prestation (digitalt) 2 utbildningar, 3 timmar 33
Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom (fysiskt/digitalt) 1 utbildning, 14 timmar 11
Workshops inom jämställdhet och likabehandling (digitalt)  6 workshops 75
Samsyn Idrotts-Åland (fysiskt) 1 workshop, 3 timmar 19
Jämställd idrott – en framgångsrik idrott (digitalt) 1 utbildning, 2 timmar 38

Följande utbildningar och föreläsningar har arrangerats under år 2020:
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grundutbildning för tränare.
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samsynsföreläsning  
med Johan fallby.

grundutbildning för tränare.

hoppreps-
inspiration 
med fsI.
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Ålands Idrott kommer från år 2020 fram till år 2022 
att arbeta aktivt med frågor kring jämställd, inklu-
derande och trygg idrott.  Planen för år 2020 var att 
lägga störst fokus på jämställdhetsarbetet. Det över-
gripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är 
att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 
idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.

Ålands Idrotts personal och styrelse har under året 
genomgått fort- och utbildningstillfällen, bl.a. tillsam-
mans med Finlands Svenska Idrott (FSI) och med SISU 
Idrottsutbildarna kring jämställd och inkluderande idrott.

Målet för år 2020 var att formulera och anta den åländska 
idrottsrörelsens gemensamma jämställdhetsmål. Redan i 
början av året skapades dokumentet “Den Åländska idrotts-
rörelsens jämställdhetsmål 2020-2022" som godkändes av 
styrelsen i mars och presenterades för medlemsorganisatio-
nerna på Idrottstinget i juni. 

Den åländska idrottsrörelsens specifika jämställdhetsmål är 
följande:
•	 Det	ska	finnas	lika	möjligheter	för	alla,	oavsett	kön,	att	

utöva och leda idrott. 
•	 Idrottsutövning	värderas	lika	och	prioriteras	på	ett	lik-

värdigt sätt oavsett kön. 
•	 Kvinnor	och	män	har	lika	stort	inflytande	i	beslutande	

och rådgivande organ. Inget kön skall vara representerat 
med mindre än 40 %. 

•	 Jämställdhetsperspektivet	ska	vara	införlivat	i	den	dag-
liga verksamheten och genomsyra alla verksamhetsom-
råden. 

•	 Det	ska	finnas	en	modell	för	kontinuerligt	jämställd-
hets- och inkluderingsarbete när projektperioden är slut.

Förutom arbetet med jämställdhetsmålen har Ålands Idrott 
erbjudit medlemsorganisationerna föreläsningar och work-
shops med temat jämställdhet. Flera av de föreläsningar 
och workshops som har erbjudits har genomförts i samar-
bete med FSI:s projekt “På samma linje”.

I augusti beslöt Ålands Idrotts styrelse att instifta ett jäm-
ställdhetsstöd för medlemsorganisationer, detta i syfte att 

bidra till handlingar för att uppnå den åländska idrottsrörel-
sens jämställdhetsmål. Ett stöd på 500 euro per medlemsor-
ganisation kunde sökas fram till den 30 november 2020 om 
följande åtgärder hade vidtagits:

•	 Medlemsorganisationen	har	genom	styrelsebeslut	antagit	
den åländska idrottsrörelsens gemensamma jämställd-
hetsmål eller upprättat ett eget måldokument som svarar 
mot andemeningen i idrottsrörelsens gemensamma mål.  

•	 Medlemsorganisationen	har	genomfört	en	nulägesana-
lys, SWOT-analys, och upprättat en handlingsplan uti-
från denna. 

Antalet föreningar som uppfyllde kriterierna för utbetal-
ning av stöd var 17. Sammanlagt betalades alltså 8 500 
euro av budgeterade jämställdhetspengar på 30 000 euro 
ut till medlemsorganisationer under år 2020. Ytterligare 
två föreningar lämnade in sina nulägesanalyser, dock efter 
utsatt deadline för att erhålla stöd. 

Nulägesanalyserna kommer att utgöra grunden för den 
åtgärdsplan för jämställdhetsarbetet som kommer att upp-
rättas för de kommande två åren. Förhoppningen är att 
få in fler nulägesanalyser från medlemsorganisationerna 
under år 2021. 

Jämställd, InklUderande och trygg Idrott

lena eriksson fick ”på samma linjes” jämställdhetspris för de 
arbete hon gör för en mer jämställd idrott.
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I de hittills inlämnade nulägesanalyserna framkommer att 
organisationerna ser ett behov av att arbeta för: 

•	 jämställda	styrelser.
•	 fler	kvinnliga	tränare.
•	 fler	aktiva	av	det	underrepresenterade	könet.	

Trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, 
hot, våld och övergrepp - en idrott där alla känner sig väl-
komna och delaktiga samt får delta och utvecklas efter sina 
egna förutsättningar. Den åländska idrottens gemensamma 
värdegrund samt riktlinjerna och bestämmelserna för barn- 
och ungdomsidrotten på Åland (med FN:s barnkonvention 
som grund) är bra utgångspunkter för att skapa trygga 
idrottsmiljöer.

Den 1 januari 2020 trädde en ny landskapslag (2019:101) i 
kraft om tillämpning i landskapet Åland av lagen om kon-
troll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verk-
samhet bland barn. I början av år 2020 formulerade Ålands 
Idrott rekommendationer till sina medlemsorganisationer 
för kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga. Utöver det-
ta tillsatte styrelsen ett trygg idrott-utskott med uppgift att 
förebygga och hantera eventuellt förekommande mobbning, 
trakasserier och övergrepp inom idrotts- och motionsrörel-
sen och Ålands idrotts Handbok för trygg idrott skapades.  
Avsikten med handboken är att vara ett stöd och en hjälp 
till föreningar i förebyggande syfte men erbjuder även hjälp 
på vägen i fall att något oönskat ändå inträffar. 

kanslipersonalen på 
Ålands Idrott tävlade i 
en triathlon super sprint 
stafett med budskapet att 
idrotten skall var öppen 
för alla.  robin engman, 
Jenna gestranius och 
Josefine gustafsson 
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eVenemang

År 2020 firade Ålands Idrott sitt 25:e verksamhetsår, 
vilket främst uppmärksammades den 25 januari på 
den för jubileumsåret lite extra festliga åländska 
idrottsgalan. Idrottsgalan på Åland utgör ett högtid-
ligt tillfälle att fira de största idrottsprestationerna 
under året tillsammans med mindre kända insat-
ser som ofta utförs i det tysta av ideella krafter. 
Idrottsgalan ordnades för första gången på Alandica, 
vilket blev en lyckad tillställning.

Coronapandemin satte käppar i hjulet för alla övriga pla-
ner att uppmärksamma Ålands Idrotts 25:e verksamhetsår 
genom att både kräva arbetsresurser och skapa ovisshet i 
vad kunde genomföras. 

Under jubileumsåret fanns en plan på att ta fram ett gemen-
samt ÅM-tecken för medlemsorganisationernas bruk. Ett 
designförslag togs fram och intresset för en gemensam 
medalj kartlades. Intresset för en gemensam ÅM-medalj 
visade sig vara svagt, vilket resulterade i ett beslut om att 
Ålands Idrott inte tillhandahåller något lager av medaljer. 

Ålands Idrott är fullvärdig medlem i den Nordiska 
Felleskommittén, där samtliga nationella idrottsförbund 
och olympiska kommittéer i Norden ingår. I september 
2020 skulle Åland stå som värd för det Nordiska idrotts-
mötet, som hålls en gång per år enligt ett rotationsschema. 
I juni tog den Nordiska Felleskommitén ett gemensamt 
beslut om att med anledning av coronasituationen skjuta 
fram mötet på Åland till år 2021 och ordna ett möte i min-
dre skala i september 2020 i Köpenhamn, dit förbindel-
serna för många är lättare. Slutligen ordnades i september 
2020 endast ett digitalt Nordiskt idrottsmöte. 

Ålands Idrott representeras även i en nordisk arbets-
grupp med fokus på barn- och ungdomsidrott. Under 
året har tre digitala möten hållits där fokus har legat på 
omställningarna inom förbundens verksamhet till följd 
av coronapandemin. I september 2020 skulle en nordisk 
barn- och ungdomskonferens ha arrangerats i Helsingfors. 
Arbetsgruppen beslöt i ett tidigt skede att ställa in konfe-
rensen med målet att arrangera den under år 2021 istället. 
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öVrIg Verksamhet

Motion på recept (MoR)
Idag bedrivs Motion på recept (MoR) i liten skala av 
Ålands Motionsförbund på uppdrag av Ålands Idrott.  
Ålands Motionsförbund har likt tidigare år arrangerat ett 
trettiotal aktivitetstillfällen inom ramen för MoR. Ålands 
Idrott ingår i en arbetsgrupp kring utvecklingen av MoR 
som tillsattes i november 2019. Fram till mars 2020 träf-
fades gruppen tre gånger. Därefter har arbetet helt stannat 
upp med anledning av coronapandemin. 

Nätverksluncher
Nätverkslunchernas syfte har varit att fungera som en 
mötesplats för idrottsfolk; verksamhetsledare, idrottsledare, 
styrelseledamöter och idrottsfunktionärer. Under träffarna 
diskuteras aktuella ämnen, frågor kan dryftas och erfa-
renheter utbytas. Under året har enbart ett fåtal nätverks-
luncher genomförts, främst på grund av restriktionerna att 
träffas fysiskt. I april hölls en digital nätverkslunch för att 
diskutera pandemin. 

Tidtagning
Mylaps chip-tidtagning kan hyras för olika lopp och eve-
nemang som kräver tidtagning. Utrustningen består av 
400 chip och maximalt 5 tidslinjer. Utrustningen hyrs ut 
inklusive resurspersoner som är utbildade i användningen 
av systemet. Under år 2020 har Ålands Idrott administrerat 
sju tidtagningsevenemang i idrottsgrenarna cykling, löp-
ning, simning och triathlon. Fem personer har fungerat som 
tidtagare. Färre lopp har genomförts under året med anled-
ning av coronapandemin. 

Testverksamhet
Ålands Idrott äger testutrustning för att testa fysiska för-
mågor såsom rörlighet, styrka, snabbhet, spänst och uthål-
lighet. Testutrustningen har under året reparerats och där-
för använts i väldigt liten skala. Ett fåtal testtillfällen har 
genomförts under 2020.

Resursbank
Resursbanken är skapad för hela idrottsrörelsen. Allt mate-
rial förhandsbokas via kansliet. 
Det finns ca 500 böcker, filmer, spel och CD-skivor, som 
delvis finns katalogiserade och tillgängliga i databasen 
Katrina. Dessutom finns teknisk utrustning som multi-
mediaprojektorer och TV-apparater samt viss träningsut-
rustning.

Övriga tjänster
Medlemsorganisationer kan nyttja möteslokaler på 
Idrottens Hus kostnadsfritt. Bokning görs via kansliet. 
Medlemsorganisationer kan också sköta kopiering på 
Idrottens Hus, genom att kontakta kansliet för prisuppgifter 
och kopieringskod.
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Ålands Idrott
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aX-22100 mariehamn, Åland, finland
telefon (0)457 345 5928

www.alandsidrott.ax
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