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en sammanfattnIng för År 2021

Under 2021 kom vi till insikt att vi måste lära 
oss att leva med coronapandemin. All förändring 
och ovisshet under 2020 har lärt oss att hela tiden 
vara redo att anpassa verksamheterna. Detta har 
varit en långdragen och utmanande situation för 
alla – samhället, idrottsrörelsen och individerna. 
Idrottsrörelsen har glädjande nog visat styrka och 
varit fortsatt flexibel.

Pandemin till trots har 2021 varit ett händelserikt år. 
Arbetet under året har handlat mycket om nytt regelverk 
för fördelning. Förslag på ramar och principer utforma-
des efter medlemsdialogerna under vintern 2020/2021, 
och godkändes av medlemmarna på Idrottstinget. 
Huvudprincipen i dessa gav förbundsstyrelsen uppdraget 
att utforma och fastställa regelverket för de olika stödfor-
merna, och arbetsgruppen för fördelning kunde därmed 
påbörja arbetet. Styrelsen har involverats i detta arbete vid 
ett flertal tillfällen och beslöt att godkänna förslaget till 
nytt regelverk i september, vartefter två informationstill-
fällen hölls inför höstens ansökningsdeadline. En tvåårig 
övergångsperiod inleddes i och med fördelningen för 
2022, och till fördelningen 2024 gäller regelverket fullt ut. 
Övergångsperioden ger medlemsorganisationerna tid och 
möjlighet att utveckla sin verksamhet i önskad riktning.

Det nya regelverket har ett tydligt fokus på barn och ung-
domar samt på aktiviteter på gräsrotsnivå, medan motion 
och idrott för vuxna är lägre prioriterat. Utvecklingsstöd 
i form av utbildning och projekt kan sökas flera gånger 
under året, och organisationer kan erhålla utvecklingsstöd 
för elitidrott som finns för att komplettera stipendiepro-
grammet och elitstöd för lagidrott. Styrelsen klubbade 
i augusti igenom en ny åldersgräns för ungdomar som 
numera är 13-25 år, istället för tidigare 13-18 år. Detta för 
att stötta äldre ungdomar mer och förhoppningsvis möj-
liggöra att fler kan hålla på längre. Idrottsrörelsen styrs 
också mot ökad jämställdhet och hållbarhet i och med 
regelverkets nya villkor för stöd. Regelverket ska behand-
las av styrelsen vartannat år, och ramarna och principerna 
behandlas igen på idrottstinget 2025 för att ge medlem-
marna fortsatt möjlighet att påverka. 

Utbildning är fortsatt ett prioriterat område och under året 
har 15 föreläsningar, kurser och workshops anordnats för 
340 deltagare. Möjligheten att delta på distans fortsätter 
att bidra till fina deltagarsiffror! Och även om allt inte har 
kunnat genomföras enligt plan med anledning av pande-
min så kunde det nordiska idrottsmötet äntligen, efter att 
ha ställts in 2020, anordnas på Åland under hösten. Den 
nordiska felleskommittén träffas årligen som en del av det 
nordiska samarbetet. 

Språkfrågan, problemen för idrottsorganisationerna att få 
service på svenska, är fortsatt viktig och glädjande nog 
omnämns idrotten i den nya nationalspråksstrategin. Ett 
viktigt steg i rätt riktning men i praktiken har det tyvärr 
inte hänt mycket. 

Överskottet på dryga 50 000 euro för 2021 kan till största 
delen förklaras med att färre coronastödsansökningar än 
väntat kom in i höstas, samt att jämställdhetsprojektet inte 
ännu har fått önskat fotfäste ute i medlemsorganisatio-
nerna. 

Avslutningsvis finns mycket att glädjas över från året som 
gått – bland annat Åland Uniteds cupguld, MLK:s herr-
lag som steg till högsta ligan i utomhusserien och Jonas 
Pettersson som tog FM-brons i bänkskytte. Stina Lindell 
gjorde en succécomeback till klassisk styrkelyft, Ida 
Zetterström vann sin första tävling i Top Fuel och Marina 
Donner tog både guld och silver i bordtennis-FM medan 
Thomas Tennström, Alandia Sailing Team och Staffan 
Lindberg förgyllt seglingssäsongen med flera prestigefyllda 
medaljer.

Vik. sportchef Annica Östermalm
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organIsatIon 2021

Idrottstinget, Ålands Idrottsförbunds årsmöte 
och högsta beslutande organ, hölls på hotell Park 
Alandia den 27 april 2021. Mötet anpassades till 
ett hybridmöte med anledning av pandemin, där 
förhandsanmälan var obligatorisk och deltagande 
på distans rekommenderades. På mötet deltog 22 
medlemsorganisationer, med sammanlagt 51 rös-
ter. Stadgeenliga ärenden behandlades inklusive 
tre övriga ärenden: nya ramar och principer för 
fördelning av stöd till idrotts- och motionsrörelsen, 
ändring av Ålands Idrottsförbunds stadgar samt ett 
initiativ från Mariehamns Bågskytteförening gäl-
lande Ålands Idrottsförbunds anslutning till andra 
organisationer.

På Idrottstinget omvaldes Edgar Vickström som ordförande 
för ett verksamhetsår. Styrelseledamot Annica Östermalm 
avgick, och invald blev Malin Ringbom. Björn Ekstrand, 
Fanny Eriksson och Kim Gylling omvaldes för en mandat-
tid på två verksamhetsår. Övriga ledamöter hade ett år kvar 
av mandattiden. 

Ålands Idrottsförbunds styrelse 2021-2022:
Edgar Vickström, ordförande
Kirsi Jansson, vice ordförande
Björn Ekstrand, ledamot
Fanny Eriksson, ledamot
Mathias Eriksson, ledamot
Kim Gylling, ledamot
Malin Ringbom, ledamot
Tomas Sjöman, ledamot
Katarina Sundberg, ledamot
Peter Wahlstedt, ledamot

Under 2021 höll styrelsen 14 protokollförda styrelsemöten 
och 53 arbetsgruppsmöten. Före Idrottstinget 2021 ver-
kade följande fem arbetsgrupper: fördelning, jämställd-
het, livslångt idrottande - bredd, livslångt idrottande - elit 
samt utmärkelser och gala. Efter Idrottstinget inkluderades 
utmärkelser och gala i gruppen livslångt idrottande – elit 
och antalet grupper uppgick i stället till fyra. Utöver 
dessa grupper finns även ett trygg idrott-utskott med upp-
gift att förebygga och hantera eventuellt förekommande 
mobbning, trakasserier och övergrepp inom idrotts- och 
motionsrörelsen.

Ålands Idrotts kansli
Det har varit ett händelserikt år på kansliet. Bemanningen 
var till en början samma som år 2020 - två heltidsanställ-
ningar, en visstidsanställning (60 %) samt ett avtal för köp-
tjänster under första halvan av året (40 %). I mars beslu-
tade styrelsen att utannonsera visstidsanställningen till en 
ordinarie tillsvidaretjänst på 100 % samt även, på grund av 
stundande föräldraledighet för sportchefen, ett vikariat som 
sportchef. Med anledning av en icke-arbetsrelaterad lång-
tidssjukskrivning tillträdde vikarierande sportchefen 1 maj. 
Ordinarie sportchef gick på moderskapsledighet i början på 
juli, och den nya idrottskonsulenten anställdes från augusti 
efter att visstidsanställningen hade löpt ut. Dessutom fort-
satte Josefine Gustafsson, visstidsanställd till och med juli 
2021, att sköta specialidrotten under hösten 2021 som köp 
av tjänst med anledning av sjukskrivningen och nyanställ-
ningarna på kansliet.

Kanslipersonal och ansvarsområden:
Sportchef Jenna Gestranius (vik. sportchef Annica 
Östermalm från 1.5.2021): Kansli, ekonomi, verksamhets-
medel, styrelseärenden, organisationsutveckling, strategi-
arbete.
Idrottskonsulent Lena Eriksson: Utbildning, barn- och 
ungdomsidrott, stipendieprogram, jämställdhetsarbete, för-
eningsutveckling, resursbank.
Idrottskonsulent Linus Andersson från 1.8.2021 (Josefine 
Gustafsson 60 % t.o.m. 31.7.2021): Starka Barn, special-
idrott på gymnasiet, idrottsgala, föreningsutveckling, 
resursbank.

Vik. sportchef Annica Östermalm samt idrottskonsulenterna 
Linus Andersson och Lena Eriksson.
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Ålands Idrotts medlemmar 2021

Under våren 2021 beviljades FBC Åland r.f. och AX Discgolf medlemskap i Ålands Idrottsförbund. IF Start har upphört 
och är därmed ej melemmar sedan hösten 2021. Antalet medlemsorganisationer under år 2021 uppgick således till 71.

 
 1.  Agility.ax
 2.  Àlenskur Islandshästförening
 3.  Ax Discgolf
 4.  BK Smash Åland
 5.  BK Komet
 6.  BK Käglan
 7.  Bowlingclub Clipper
 8.  Brändö IK
 9.  De Utvecklingsstördas Väl
 10.  Eckerö Ik
 11. FBC Åland
 12.  FC Åland
 13.  Färjsundets seglarförening
 14.  Föglö UIA
 15.  Germundö Alpin
 16.  Hammarlands IK
 17.  Hilti Fightcenter Åland
 18.  IF Finströmskamraterna
 19.  IF Fram
 20. IF Friskis&Svettis Mariehamn
 21.  IF Åland
 22.  IFK Mariehamn bordtennis
 23.  IFK Mariehamn Bowling
 24.  IFK Mariehamn central
 25.  IFK Mariehamn fotboll
 26.  IFK Mariehamn ishockey
 27.  Joker dart
 28.  Jomala IK
 29.  Karateklubben Ogawa
 30.  Kyrkoby Golfklubb
 31.  Lady Team Mariehamn Ishockey
 32.  Lemlands IF
 33.  Lumparlands UIA
 34.  Mariehamn Lawn-Tennisklubb
 35.  Mariehamns Bågskytteförening
 36.  Mariehamns Gymnastikförening

 37.  Mariehamns Pensionärsförening
 38. Mariehamns Seglarförening
 39.  Nordic Budo & Sports Academy
 40.  Ridklubben Sleipner
 41.  Sportdykarklubben Nautilus
 42.  Stiftelsen Åland Island games 91
 43.  Sunds IF
 44.  Tai Chi-föreningen Vita tranan
 45.  Viking Ålands SC
 46.  Vårdö IK
 47.  Åland Island games association
 48.  Åland Stags Rugby Club
 49.  Åland Triathlon Club
 50.  Åland United
 51.  Ålands Bowlingförbund
 52.  Ålands Bruks- och sällskapshundklubb
 53.  Ålands Curlingklubb
 54.  Ålands Fotbollförbund
 55.  Ålands Fotbollsdomare
 56.  Ålands Golfklubb
 57.  Ålands Hästsportförening
 58.  Ålands Idrottsdistrikt
 59.  Ålands Innebandyförbund
 60.  Ålands Ishockeydomare
 61.  Ålands Judoklubb
 62.  Ålands Kajakklubb
 63.  Ålands Kraftsportklubb
 64.  Ålands Motionsförbund
 65.  Ålands Motorklubb
 66.  Ålands Schackklubb
 67.  Ålands Seglardistrikt
 68.  Ålands Simförening
 69.  Ålands Sportskytteförening
 70.  Ålands Volleybollförbund
 71.  Åländska segelsällskapet
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Organisationsutveckling
Att samla och behålla det ideella engagemanget, att 
starta nya/anpassa verksamheter eller förnya organi-
sationer utgör fortsatt stora utmaningar.  
Både Ålands Idrott och dess medlemsorganisationer 
behöver ständigt utvecklas för att möta framtida krav. 

Inledningen av 2021 handlade till stor del om att utarbeta 
förslag på ändrade stadgar samt på ramar och principer 
för fördelning av stöd. Medlemsorganisationerna gavs 
möjlighet att påverka dessa förslag då stadgeförslaget 
skickades ut på remiss och tre medlemsdialoger, två i 
december 2020 och ett i februari 2021, arrangerades 
inför arbetet med de nya ramarna och principerna. 
Huvudprincipen i dessa ramar och principer, som god-
kändes på Idrottstinget 2021, är att Ålands Idrotts för-
bundsstyrelse gavs uppdraget att utforma och fastställa 
regelverket för de olika stödformerna. För att systemet 
inte ska bli statiskt kommer regelverket för stöd ska 
bekräftas av förbundsstyrelsen vartannat år medan 
Idrottstinget 2025 ska behandla de ramar och principer 
som beslutades om år 2021, och vid behov föreslå uppda-
tering av dessa.

I och med det nya regelverket förtydligades och juste-
rades villkoren för att kunna erhålla ekonomiska stöd. 
Idrottsrörelsen styrs mot ökad jämställdhet och hållbarhet 
i och med regelverkets nya villkor för stöd. Alla med-
lemsorganisationer ska senast 15 oktober 2022 inlämna en 
jämställdhetspolicy inklusive handlingsplan. Dessutom ska 
medlemsförbund senast vid samma tidpunkt ha en jäm-
ställd styrelse och inlämna en hållbarhetspolicy. Kansliet 
informerar och stöttar medlemsorganisationerna i policy-
arbetet. Det görs även en satsning på utbildning för att nå 
målet med minst en utbildad tränare i varje grupp, i enlig-
het med de riktlinjer och bestämmelser som redan finns 
för barn- och ungdomsidrotten på Åland. 

Förslag till nya stadgar skickades ut till medlemmarna 
på remiss i februari 2021 för att sedan efter viss textjus-
tering utformas till ett slutligt förslag som godkändes på 
Idrottstinget. Eftersom paragraf 7 i förslaget till nya stad-
gar, som godkändes på Idrottstinget 2021, tyvärr inte god-
kändes av Patent- och Registerstyrelsen så kommer samma 
stadgeförslag med omformulerad paragraf 7 upp igen till 
Idrottstinget 2022. 

En revidering av Idrottslagen är fortsatt aktuell. En kom-
mitté för revideringen har berett ett förslag som blev klart i 
juni 2021, men arbetet har stannat upp på lagberedningsni-

vå. Sportchef Jenna Gestranius representerar Ålands Idrott 
i kommittén.

Arbetet med verktyg för föreningsadministration fortgår. I 
juni hölls en medlemsdialog om datainsamling med syfte 
att informera om bakgrund, nuläge och framtid, samt för 
att få input från medlemmarna om behov och synpunk-
ter. Gymnastics Åland presenterade digitaliseringen i sin 
verksamhet med verktyget Suomisport.  Målsättningen är 
att verktyg som används skall kunna erbjuda en förenklad 
vardag för medlemsorganisationer samtidigt som valid data 
från hela idrotts- och motionsrörelsen samlas in. Den av 
styrelsen godkända planen är att sportchefen till styrelsen 
sammanfattar kostnader samt för- och nackdelar på kort 
respektive lång sikt för Membra och Suomisport i första 
hand. Om båda uppfyller systemkraven till godtagbar 
kostnad väljer styrelsen båda alternativ till datainsamling, 
och medlemsorganisationerna kan därmed välja. Om bara 
ett alternativ uppfyller kraven till godtagbar kostnad väljs 
detta alternativ. Om inget alternativ uppfyller kraven till 
godtagbar kostnad behöver ytterligare alternativ utredas. 
Dialog förs med leverantörerna av dessa system.

Språkfrågan, problemen för idrottsorganisationer att få ser-
vice på svenska, är fortsatt viktig och diskussionerna har 
under året engagerat politiker och utmynnat i att idrotten 
för första gången har omnämnts i nationalspråksstrategin. 
Idrottsorganisationers svenskspråkiga serviceutbud ska 
förstärkas genom en rekommendation till de nationella 
grenförbunden, Olympiska kommittén och Paralympiska 
kommittén. Vikten av att få delta i idrottsverksamhet på 
sitt modersmål tas upp, och svensk- och finskspråkiga ska 
kunna delta i tävlingar på lika villkor. Ett viktigt steg i rätt 
riktning, men i praktiken har det tyvärr inte hänt så mycket 
och frågan är fortsatt prioriterad. Under året deltog Ålands 
Idrott i ett diskussionsmöte om språkfrågor med Finlands 
Svenska Idrott och Undervisnings- och kulturministeriet.

Arbetet med att påbörja en långsiktig strategisk plan för 
den åländska idrotts- och motionsrörelsen har inte hunnits 
med på grund av att mycket resurser har satts på det nya 
regelverket. Frågan togs dock upp till styrelsediskussion 
där det konstaterades att regelverket visar önskad rikt-
ning. Inte heller arbetet med målet att förfina idén om ett 
landskapsfinansierat fritidskort och föra dialoger med olika 
instanser om en samsyn kring ett dylikt fritidskort har 
hunnits med under året. I ett utlåtande på landskapsreger-
ingens ANDTS-politiska program konstaterades dock att 
Ålands Idrott anser att en modell med landskapsfinansierat 
fritidskort för olika typer av fritidsaktiviteter skulle utgöra 
en god grund i skapandet av en meningsfull vardag för fler 
barn och ungdomar.
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Idrottens fInansIerIng 2021

Ålands Idrott arbetar för att stärka den åländska 
idrottens finansiella resurser och ställning i det 
åländska samhället. 2021 fick Ålands Idrott 1,695 
miljoner euro i PAF-medel för idrotts- och motions-
verksamhet. Ålands Idrott tilldelades ytterligare  
40 000 euro att fördela vidare för satsningar på 
Åland 100 – hälsans år. Sammanlagt innebar detta 
1,735 miljoner euro i PAF-stöd 2021.

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 

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

a. Basbelopp: 775 300 €
b. Prioritetsgrupp 1 (ungdomsidrott 13–18 år): 108 250 €
c. Prioritetsgrupp 2 (barnidrott 7–12 år): 86 250 €
d. Idrottsverksamhet för personer med funktionsnedsätt-

ning: 20 000 €

Investeringsstöd för anläggningar och 
idrottsredskap
Åland Idrott beslutar om stöd för mindre investeringar, 
under 4 000 euro, i anläggningar och idrottsredskap. Ur 
tabellen framgår alla aktuella beviljade investeringsstöd 
samt vilka som sökts ut under 2021.

Beviljat 
år:

Sökande Ansökt om Beviljat 
maxbelopp

Utbetalt 2021

2019 Ålands Motorklubb Folkrace prova på utrustning 860 € Utgått 31.12.2021
2019 Ålands Curlingklubb Juniorskor och Sweepers 1 415 € 1 415 €
2020 Kyrkoby Golfklubb Golfklubbor för juniorverksamhet 1 445 € Ej utbetalt
2020 Ålands Motorklubb Hörlurar 625 € Ej utbetalt
2020 IFK Mariehamn fotboll Teqballbord (möjligt att omfördela) 750 € 750 €
2020 Ålands Judoklubb Lodlineskena 315 € Ej utbetalt
2021 ÅID/IF Åland orientering Orienteringskarta  Breidablick-

Markusböle (nyritning) samt 
Hamnsundet (kartering)

4 190 € 4 190 €

2021 Jomala IK fotboll Fotbollsmål för poolspel för barn 1 054 € 1 054 €
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Övriga stöd
Ålands Idrott har beslutat om och fördelat även föl-
jande stöd år 2021: 

Specialstöd
Tyvärr blev pandemin mer långdragen än vi hade hoppats, 
och påverkade även år 2021. Ålands Idrotts styrelse beslu-
tade därför om coronastöd för ekonomiska konsekvenser 
med anledning av coronapandemin enligt samma principer 
som under 2020. Av de totala 140 000 euro som hade bud-
geterats för detta ändamål fördelades 59 484 euro till fem 
föreningar i november. Det visade sig att de ekonomiska 
konsekvenserna inte var så omfattande som hade förvän-
tats, troligen på grund av kostnadsinbesparingar under de 
perioderna med begränsad verksamhet. Däremot påverka-
des verksamheterna på andra sätt än ekonomiskt.

I Åland 100-stöd delades 39 157 euro ut till 14 medlemsor-
ganisationer under våren 2021. Stödet gällde aktiviteter och 
projekt inom idrotts- och motionsrörelsen under jubileums-
året som syftar till att fira, hedra och uppmärksamma 
Åland 100 år. Stödet kunde beviljas till Ålands Idrotts 
medlemsorganisationer som ville skapa aktiviteter och pro-
jekt inom idrotts-, motions- och fritidsverksamheter med 
syfte att öka intresset för fysisk aktivitet för att därigenom 
främja en god folkhälsa. En särskild prioritet gavs till barn, 
ungdomar samt åldringar och personer med funktionsned-
sättning.

Stipendieprogram
Enskilda idrottare, tränare och ledare med målinrik-
tade, långsiktiga satsningar på sin idrott kan ansöka om 
att upptas i Ålands Idrotts stipendieprogram. År 2021 
uppgick kostnaderna för stipendieprogrammet till 49 
000 euro. Det är en ökning gentemot föregående år och 
kan glädjande nog kan förklaras av att idrottare i större 
utsträckning har deltagit i läger och tävlingar än under 
2020. Totalt fördelades stipendier till 40 stipendiater, 
varav 18 nya. 12 var kvinnor och 28 män. De represente-
rar 17 olika idrotter.

Elitstöd för lagidrott
Elitstödet för lagidrott är ett reseutjämningsstöd för lag 
som spelar/tävlar på högsta (finländska) nationella nivån. 
Under år 2021 var två organisationer mottagare av elitstö-
det för lagidrott som totalt uppgick i 120 000 €. 

Galastipendier och internationella framgångar
På idrottsgalan delas normalt sex huvudpriser, galastipen-
dier, ut för framgångsrika prestationer eller insatser under 
föregående verksamhetsår. Ytterligare priser kan delas ut 
om Ålands Idrotts styrelse så beslutar. År 2021 anordnades 
ingen gala på grund av coronapandemin och nödvändiga 
omprioriteringar till följd av denna. De idrottare som hade 
kunnat tävla och utmärka sig under år 2020 förtjänade 
självklart att uppmärksammas, vilket gjordes under en 
prisutdelning i samband med Idrottstinget i april 2021. Där 
delades sju priser ut, till ett värde av totalt 5 500 euro. Nytt 
pris för 2021 var årets idrottsförening.

I samband med idrottsgalan uppmärksammar landskaps-
regeringen i samarbete med Ålands Idrott även internatio-

Ax Discgolf inledde Åland 100-firandet med en jubileumstävling 
och heldag på Stallhagen.
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nella framgångar, det vill säga framgångar på seniornivå i 
de internationella mästerskapen EM, VM och OS. Tyvärr 
fanns inte några internationella framgångar från år 2020 att 
uppmärksamma.

Nytt regelverk för fördelning av stöd
Som tidigare har nämnts har 2021 har mycket handlat om 
nytt regelverk för fördelning av stöd. Efter att ramarna och 
principerna för ekonomiska stöd godkändes av medlem-
marna på Idrottstinget satte arbetet med nytt regelverk 
igång. Ett gediget arbete av arbetsgruppen för fördelning 
utmynnade i ett förslag till nytt regelverk, som diskuterades 
och förankrades i styrelsen innan det slutligen godkändes 
av styrelsen i september. Patrik Oscarsson från Sveriges 
Riksidrottsförbund har fungerat som konsult till arbets-
gruppen i detta arbete.

Enligt det nya regelverket styrs en större del av stöden 
mot särskilda ändamål. Tydligt fokus ligger på idrott och 
motion på gräsrotsnivå, på barn och unga samt på aktivi-
teter. Förbund fördelar ej längre vidare verksamhetsstöd. 
Tre ansökningsdeadlines under året möjliggör ansökningar 
om utvecklingsstöd för projekt och utbildning flera gånger 
under året. Projektstöd kan styras mot viktiga eller nya 
fokusområden, och de fokusområden som prioriteras under 
åren 2022-2023 är följande:
•	 Satsningar	på	att	hålla	ungdomar	(13-25	år)	kvar	i	 

idrotten 
•	 Jämställd,	inkluderande	och	trygg	idrott	
•	 Samsyn	mellan	idrotter	
•	 Hållbarhet	
•	 Återstart	(efter	coronapandemin)

För att stötta medlemsföreningarna inför ansökningsdead-
line 15 oktober hölls två informationsträffar, en för fören-
ingar och en för förbund, samt öppet hus på kansliet vid två 
tillfällen. Efter att ansökningarna hade inkommit påbörja-
des fördelningen av verksamhetsstödet enligt det nya regel-
verket, och i och med fördelningen av verksamhetsstöden 
till år 2022 påbörjades en tvåårig övergångsperiod tills det 
nya regelverket gäller fullt ut till fördelningen för år 2024.

Insamling av data
Målet att hitta och ta i bruk en fungerande modell för 
insamling av data i realtid från idrotts- och motionsrörelsen 
är inte uppnått, men kvarstår och är under fortsatt utred-
ning. Målsättningen är att samma verktyg som används 
för föreningsadministration även kan förse valida data till 
Ålands Idrott som underlag vid fördelning av medel samt 
för att påvisa idrotts- och motionsrörelsens omfattning och 
betydelse för det åländska samhället.

Öspelsbidrag
Öspelsbidrag brukar årligen fördelas till Åland Island 
Games Association (ÅIGA) för Ålands deltagande i 
Ö-spelen som arrangeras vartannat år. I Ålands Idrotts 
budgetanhållan till landskapsregeringen fanns öspelsbidrag 
med. Spelen år 2020 ställdes dock in och anslaget ströks i 
landskapsregeringens fördelning av PAF-medel till Ålands 
Idrott.

Jämställdhetsprojekt
Sex organisationer har sökt och beviljats stöd för jämställd-
hetsprojekt, till ett värde av 13 642 euro. Två av dessa har 
färdigställt sina projekt under 2021, medan fyra projekt 
är pågående och kommer att redovisas och ersättas under 
2022. Läs mer under Jämställd, inkluderande och trygg 
idrott på sidan 17.

Priser till vinnarna 
av idrottsutmärkel-
ser 2020.

Ålands Motorklubb arrangerade en motocrosshelg för tjejer för 
att få fler intresserade till sporten.
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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 ska ha möjlighet 
att upptäcka idrotten, få möjlighet 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 som 
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 årskurserna 1-2 möjligheter till en extra timme kost-
nadsfri, ledarledd fysisk aktivitet i veckan. Aktiviteten ska 
vara allsidig utan inriktning på en enskild idrott, lekfull 
och bygga på barnens egna behov och förutsättningar samt 
ta hänsyn till variationer i utvecklingstakten. Färdigheter 
som tränas åldersanpassat är bland annat styrka, rörlighet, 
snabbhet och koordination. Under våren 2021 deltog 15 
åländska skolor i Starka Barn steg 1. Starka Barn uteblev 
i Lumparland, Kumlinge och på Kökar på grund av för få 
anmälda barn. På Föglö låg verksamheten nere på grund av 
pandemin. 
   
Ålands Idrott planerade inför hösten 2021, i samarbete 
med Jomala kommun, att Starka Barn i Södersunda skola 
skulle ingå i ett pilotprojekt. Projektet går ut på att barnen i 
Södersunda skola deltar i Starka Barn som en del av skolda-
gen och får skolskjuts hem efter aktiviteten. Alla barn kan 

därmed delta och skolans behov av skolskjutsar minskas, 
då de barn som har deltagit i Starka Barn kan åka hem 
tillsammans med äldre årskurser. Vid planering av detta 
pilotprojekt hade Ålands Idrott kontakt med Kreativa Kids 
med målet att göra detta tillsammans, men Kreativa Kids 
tackade nej till att delta i projektet. Skolföreståndaren i 
Södersunda skola anser glädjande nog att pilotprojektet har 
varit lyckat och det kan bli aktuellt att fortsätta utveckla 
detta koncept till flera skolor. 

Starka Barns idrottsskola, steg 2, ska ske i anslutning till 
skoldagen för årskurserna 3-4 och strävar till att vara 
en efterfrågad fortsättning på Starka barn steg 1. Syftet 
är fortsättningsvis att erbjuda allsidig lekfull grundträ-
ning utan inriktning på en enskild idrott, samtidigt som 
olika idrotter introduceras. Steg 2 fortsatte under våren i 
Rangsby skola, Källbo skola samt Ödkarby skola. I flera 
skolor där steg 2 inte finns ännu är skolorna positiva till 
konceptet och till att starta upp steg 2, men utmaningen för 
många är brist på ledare och lokal. Från hösten 2021 har 
Ytternäs skola startat upp steg 2 på prov i årskurs 5 med 
målsättning att få fler elever att idrotta i förening. 

Ålands Idrott har under hösten utvärderat Starka Barn i 
två skolor för att möjliggöra utveckling av verksamheten. 
Några av de viktigaste punkterna som framkommit är vik-
ten av kontinuitet och kvalitet i ledarstaben, som behöver 
vara tillräckligt stor för gruppen samt behov av föräldra-
utbildning för att öka förståelsen för vikten av fysisk akti-
vitet. En Starka Barn-film gjordes våren 2021 för att nå ut 
med konceptet till fler föräldrar. Syftet med filmen är att 
underlätta för ledare att marknadsföra Starka Barn varje år 
samt att denna film kan komplettera föräldrautbildningar. 
Filmen finns på Youtube och har publicerats i Ålands 
Idrotts sociala medier.  

Under höstterminen utbildades sju nya Starka Barn-ledare 
i kursen Åldersanpassad fysisk träning för barn och ung-
dom, däremot blev den planerade workshopen i gymnastik 
för alla Starka Barn-ledare inställd på grund av pandemin.  

Specialidrott - Hälsa och Idrott
I specialidrotten deltog 28 elever under både våren och 
hösten 2021. Träning under skoltid har erbjudits två gånger 
i veckan. På grund av pandemirestriktioner var det distans-
studier som gällde under en vecka i januari samt under 
hela mars månad. Under denna tid deltog eleverna på olika 
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föreläsningar samt allmän fysträning och skadeförebyg-
gande träning online som Ålands Idrott höll i. Bland annat 
anordnades en föreläsning om idrottspsykologi med Elise 
Lindman från RF/SISU samt en föreläsning om doping 
med Jonas Karlsson.  

Alla elever med specialidrott erbjöds under året fystester i 
samarbete med Rehab City. Syftet med testerna är att kart-
lägga eventuella riskfaktorer för skador och erbjuda elev-
erna individuella program. Ålands Idrotts idrottskonsulent 
Josefine Gustafsson höll fortsättningsvis i en del av fysträ-
ningen för specialidrotten och fanns i gymmet/judosalen 
som resurs.

Läsåret 2019-2020 startades en ny kurs; Specialidrott med 
inriktning på idrottsledarskap. Två studerande har deltagit 
i denna under år 2021. Hälften av den schemalagda tiden 
ägnades åt det teoretiska kursinnehållet, medan resten av 
tiden var praktiskt ledarskap under handledning. 

Hösten 2021 togs alla inriktningar bort på Ålands Lyceum, 
även Hälsa och idrott. Alla elever som söker till Ålands 
Lyceum kan från hösten 2021 ansöka om specialidrott, till 
skillnad från tidigare då möjligheten endast gavs till stude-
rande med inriktning Hälsa och idrott.
 
Ålands Idrott delar årligen ut ett stipendium till en 
avgångselev med specialidrott som framgångsrikt har kom-
binerat specialidrotten med sin skolgång. Selma Viktorsson 
med specialidrott fotboll erhöll stipendiet år 2021.  
 

 
Hösten 
2021

Elever 
åk 1 

Elever 
åk 2 

Elever 
åk 3 

Elever 
åk 4

TOTALT

fotboll 6 6 1 1 14
friidrott 1  1 2
golf 1 2 3
gymnastik   1 1
Ishockey 2 2
ridning 1 1 2
simning 1   1
tennis 1 1
ledarskap 2 2
totalt 12 9 6 1 28

Våren 2021 Elever 
åk 1 

Elever 
åk 2 

Elever 
åk 3 

TOTALT

fotboll 8 4 3 15
friidrott  2 2 4
gymnastik  1  1
Innebandy 2 1 3
golf 2 2
simning 1 1
ledarskap 2 2
totalt 11 11 6 28

Antal studerande med specialidrott och deras respektive 
idrott: 

Rehab City genomför testning av idrottare på specialidrotten. Fysisk träning på specialidrotten.
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Starka Barn-aktiviteter.
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Skolidrott
Ålands Idrott har under året anordnat skolidrottsda-
gar i åländska skolor. De idrottsdagar som Ålands 
Motionsförbund anordnar åt årskurserna 3-6 har redan 
blivit en tradition runtom i Ålands grundskolor, men tyvärr 
måste vårens dagar ställas in på grund av coronapandemin. 
Under hösten kunde dagarna genomföras som planerat, 
vilket var mycket uppskattat av både barnen och idrottsor-
ganisationerna. 

Skolidrottsdagarna anordnas för att ge åländska idrottsför-
eningar en möjlighet att visa upp sin verksamhet för barn 
och ungdomar. Målet är att väcka ett intresse för vidare 
utövande av idrotterna och på så sätt främja både våra 
åländska föreningar samt barnens och ungdomarnas hälsa. 
Glädjande nog fanns även intresse för idrottsdagar för ung-
domar, och en sådan planerades för Ålands Lyceum i maj. 
Tyvärr kunde denna inte genomföras med anledning av 
gymnasieskolornas pandemirestriktioner, och istället fick 
Övernäs högstadieskola ”ta över” och genomföra dagen 
med de deltagande idrotterna taekwondo, volleyboll, tennis, 
golf, gymnastik, friidrott, tai chi och badminton. 
 
Under höstterminen kunde fyra skolidrottsdagar anord-
nas åt gymnasieskolor - närvårdar- och barnledarlin-
jerna, sjöfartslinjerna och teknikprogrammen vid Ålands 
Yrkesgymnasium samt för Ålands Lyceums andra- och 
tredjeårsstuderande. Under dessa dagar deltog idrotterna 
judo, gymnastik, volleyboll, surfski, friidrott, innebandy, 
ishockey och discgolf. Antalet deltagare var mindre än för-
väntat. I uppföljningsdiskussioner och utvärdering uppgav 
idrottsföreningarna att dagarna hade varit roliga att delta 
i, men att få elever visade intresse för fortsatt idrottsutö-
vande.

Breddidrottsprojektet
Målet för 2021 var att genomföra det uppstartade breddi-
drottsprojektet samt utvärdera och utveckla projektet 
under året, vilket under våren omöjliggjordes med anled-
ning av pandemin. Inom ramen för breddidrottsprojektet 
så anordnades under hösten istället ”Drop in-idrott” för 
teknikprogrammen vid Ålands Yrkesgymnasium. De stude-
rande fick lämna sina praktiska lektioner en timme i veck-
an för att istället idrotta. Ålands Innebandyförbund och 
Jomala IK volleyboll deltog i hopp om att nå ut till poten-
tiella nya idrottsutövare, men på grund av brist på intresse 
hos de studerande så avslutades projektet efter tre veckor. 

Sommarjobb för ungdomar inom idrotten
Satsningen på att skapa sommarjobb för ungdomar i 
åldern 15-18 år fortsatte under 2021, och lockade drygt 
80 sökande. Nio ungdomar fick sommarjobb under en 
månad hos 12 av Ålands Idrotts medlemsorganisationer 
inom idrotterna fotboll, gymnastik, golf, motorsport, rid-
sport, travsport, segling och tennis. Två av ungdomarna 
delade arbetstiden mellan flera organisationer. Till Ålands 
Landskapsregerings sommarjobbssatsning som sköttes av 
Ålands Näringsliv fanns ytterligare tio platser reserverade 
för idrotten. 

Även detta år krävdes att ungdomarna som fick som-
marjobb genom Ålands Idrott genomförde Ålands Idrotts 
Grundutbildning för ledare. Utbildningen erbjöds till 
dem som rekryterats, och till en reserv per arbetsplats. 
Ungdomarna har mestadels fungerat som ledare eller hjälp-
ledare i olika sommaraktiviteter. De föreningar som har 
haft sommarjobbare var nöjda och ser sommarjobbsplat-
serna som extra stöttning samt en möjlighet för ungdomar 
att få jobba inom idrotten.

Ungdomsutbyte med Gotland
Den planerade idrottsutbytet för ungdomar med Gotland 
fick även 2021 skjutas upp på grund av pandemin. Ålands 
Idrott har under hösten utrett hur många idrotter som är 
intresserade av ett ungdomsutbyte med Gotland. Det visade 
sig att åtta medlemsorganisationer är intresserade av täv-
lings-, tränings- eller ledarutbyte. Diskussioner har förts 
med Gotlands Idrottsförbund inför 2022.

Nordiskt samarbete inom barn- och ungdomsidrott
Det årliga mötet för den nordiska arbetsgruppen med 
medlemmar från Åland, Finland, Sverige, Danmark, 
Norge och Island ställdes in med anledning av pandemin. 
Representanter från de nordiska idrottsförbunden har träf-
fats digitalt tre gånger under året. Vid dessa träffar har 
läget inom ländernas barn- och ungdomsverksamhet disku-
terats samt erfarenheter, tankar och idéer utbytts.
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Sommarjobbare hos Mariehamns Seglarförening. 

Kajak under skolidrottsdag för gymnasiet.

Taekwondo under skolidrottsdag för högstadiet.
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kursVerksamhet och utBIldnIng

Kurs/Föreläsning Antal utbildningar, antal timmar Antal  deltagare
grundutbildning för ledare (fysiskt/digitalt) 3 utbildningar, 25 timmar 50
locker room talk (digitalt) 1 utbildningar, 3 timmar 23
att tänka och arbeta jämställt (digitalt) 1 utbildning, 3 timmar 55
föreningsutveckling – gdPr (digitalt) 1 utbildning, 3 timmar 22
doping (digitalt) 1 utbildningar, 2,5 timmar 55
tecken som stöd (digitalt) 1 utbildning, 3 timmar 14
trygg Idrott (fysiskt) 1 utbildning, 2 timmar 10
Åldersanpassad fysisk träning för barn och 
ungdom (fysiskt/digitalt) 

1 utbildning, 12 timmar 7

nöd första hjälp (fysiskt) 1 utbildning, 4 timmar 12
machokultur och värdegrund (fysiskt) 1 workshop, 2,5 timmar 25
kön spelar roll (digitalt) 1 workshop, 3 timmar 15
sömn och prestation (fysiskt/digitalt) 2 utbildningar, 2 timmar 52

TOTALT: 340
       

En av Ålands Idrotts huvuduppgifter är att bedriva 
utbildning för idrottens aktiva och ledare. Under 
år 2021 arrangerades 15 föreläsningar, kurser och 
workshops på Åland, varav fyra har varat två dagar 
eller längre. Det totala deltagarantalet för alla utbild-
ningstillfällen var 340.  

 
2020 blev ett omställningens år då vi fick ställa om från 
att ha arrangerat enbart fysiska utbildningar till att arrang-
era i princip alla utbildningar digitalt. Under 2021 har helt 
digitala utbildningar, helt fysiska utbildningar samt hybrid-

Utbildningar bland personalen
Jenna Gestranius går utbildningen Lead like a woman som 
anordnas av Finlands Olympiska Kommitté. Lena Eriksson 
går utbildningen Ledare och utvecklare av ungdomsidrott 
som arrangeras av SISU Småland och SISU Värmland till-
sammans med Linnéuniversitetet och Karlstads universitet. 
Linus Andersson har som nyanställd under hösten gått två 
av SISU Idrottsutbildarnas utbildarutbildningar för att få 
hålla i Grundutbildning för tränare.

versioner av utbildningarna arrangerats. På hybridversio-
nerna har deltagande skett antingen på distans eller på 
plats, eller så har de teoretiska delarna hållits digitalt och 
de praktiska på plats. De stora fördelarna med att hålla 
helt digitala utbildningar eller hybrider är att fler ges 
möjlighet att delta. Det finns behov av kvalitetsutveck-
ling framför allt gällande utbildningar som hålls både på 
plats och på distans. Föreläsarna har varit åtta kvinnor 
och åtta män. Eftersom pandemin har fört med sig att 
de flesta utbildningar har arrangerats digitalt, samt på 
grund av en långtidssjukskrivning, så har utbildnings-
kostnaderna varit mindre än förväntat. Följande utbild-
ningar och föreläsningar har arrangerats under år 2021: 
 

Teoripass under grundutbildning för tränare.
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Praktikpass under grundutbildning för tränare.
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Jämställd, Inkluderande och trygg Idrott

Ålands Idrott har sedan 2020 arbetat aktivt med frå-
gor kring jämställd, inkluderande och trygg idrott. 
Den åländska idrottsrörelsens jämställdhetsmål 
2020-2022 antogs på Idrottstinget 2020. 

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. 

Under 2021 har fokus legat på att sprida information om 
Idrottens jämställdhetsmål samt att arbeta med de fören-
ingar som har gjort kartläggningen Vägen till idrottens 
uppsatta mål för en jämställd idrott. De föreningar som har 
gjort kartläggningen har kunnat söka projektpengar för att 
arbeta med något av följande områden: 
 
•	 Värdegrundsarbete	i	organisationen.
•	 Arbeta	för	att	få	fler	tränare	av	det	underrepresenterade	

könet i organisationen.
•	 Arbeta	för	att	få	fler	aktiva	av	det	underrepresenterade	

könet i organisationen.

Totalt har 23 organisationer gjort kartläggningen, varav sex 
av dessa har sökt pengar för att antingen arbeta med att få 
fler aktiva tjejer till sin verksamhet eller för att stärka kvin-
nor i sitt ledarskap. Ålands Motorklubb och Jomala IK har 
färdigställt sina projekt medan fyra projekt är pågående och 
kommer att redovisas och ersättas under 2022. 
 

Beviljat år: Sökande Ansökt om Beviljat maxbelopp Utbetalt 2021
2021 Jomala IK Coaching leadership 2 000 € 2 000 €
2021 Ålands Motorklubb Testa på-dag för tjejer 2 200 € 2 200 €
2021 FC Åland Kvinnlig ledare på norra Åland 3 000 € Ej utbetalt
2021 Ålands Fotbollförbund Kvinnligt nätverk 1 445 € Ej utbetalt
2021 IF Finströmskamraterna Tjejinnebandy 2 845 € Ej utbetalt
2021 IF Finströmskamraterna Innebandycup för tjejer 2 152 € Ej utbetalt
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Jämställdhetsprojektet har inte ännu fått fullt fotfäste ute i 
medlemsorganisationerna, vilket till stor del kan förklaras 
med att man haft fullt upp med de utmaningar pandemin 
fört med sig. Det, tillsammans med kansliets decimerade 
personalstyrka under en del av året, har i sin tur föranlett 
att en stor del av de budgeterade medlen för jämställdhet 
har blivit outnyttjade.

Ålands Idrotts personal och styrelsens arbetsgrupp för jäm-
ställd, inkluderande och trygg idrott har under året genom-
gått fort- och utbildningstillfällen inom värdegrundsfrågor, 
jämställdhet och trygg idrott. Detta bland annat genom 
föreläsningar och workshops som även har erbjudits till 
medlemsorganisationer. Personal har även varit med vid en 
av Bärkrafts nätverksträffar och informerat om idrottens 
jämställdhetsarbete.

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. Under året har det skapats informationsma-
terial kring trygg idrott som ett komplement till Ålands 
idrotts Handbok för trygg idrott. Fortsättningsvis rekom-
menderas kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som 
deltar i verksamhet bland barn och unga.

Tecken som stöd vid en kvällskurs för att öka 
inkludering.

Max Bergander från AIK fotboll höll en föreläsning om värdegrund och macho-
kultur.

IFFK och IF Fram har startat ett jämställdhetsprojekt för att få fler tjejer att 
börja spela innebandy.
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eVenemang

Prisutdelning i samband med Idrottstinget 2021
År 2021 anordnades en prisutdelning i samband med 
Idrottstinget där alla idrottspriser för 2020 delades ut. På 
grund av pandemin behövde deltagarantalet hållas lågt, och 
endast pristagare samt styrelsen fick delta på prisutdelning-
en. Mingel med avstånd anordnades i angränsande rum, och 
pristagare fick komma in och ta emot sitt pris en i taget. 
Det blev en fin ceremoni där pristagarna även inbjöds till
2022 års gala/prisutdelning. Prisutdelningen livesändes 
samt spelades in som en film som finns tillgänglig på 
Youtube. 

Mottagare av priser 2020: 
Årets idrottsförening: IF Åland orientering
Årets barn och ungdomsledare: Heidi Furu, Tomi Furu, 
Johanna Fellman, IF Åland skidning
Årets eldsjäl: Johan Emretsson, FC Åland
Årets idrottslag: Åland United 
Årets idrottsledare: Samuel Fagerholm, Åland United
Årets kvinnliga idrottare: Ida Zetterström, Ålands 
Motorklubb
Årets manliga idrottare: Staffan Lindberg, Åländska 
Segelsällskapet

Nordiskt idrottsmöte

Som en del av det nordiska samarbetet träffas den nordiska 
felleskommittén årligen. Det nordiska idrottsmötet kunde 
äntligen anordnas i september, efter att ha skjutits upp ett 
år. Åland kunde välkomna besökande representanter från 
Norge, Danmark, Färöarna, Grönland, Sverige, Island 
och Finland (Finlands Olympiska Kommitté och Finlands 
Svenska Idrott) till två givande mötesdagar. Bland annat 
fanns pandemin, lotteri, spel och matchfixing samt sport 
och mänskliga rättigheter på agendan. Åland finns repre-
senterad i den nordiska arbetsgrupp som framöver ska se 
över ett eventuell gemensamt utlåtande om det sistnämnda 
ämnet. Färre deltagare än väntat deltog i det nordiska 
idrottsmötet eftersom paraidrotten uteblev på grund av 
Paralympics. 

Ordförande Edgar Vickström hälsar de nordiska mötesdeltagarna välkomna till Åland.
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öVrIg Verksamhet

Motion på recept
Idag bedrivs Motion på recept i liten skala av Ålands 
Motionsförbund på uppdrag av Ålands Idrott. Ålands 
Motionsförbund har under året arrangerat ett sextiotal 
aktivitetstillfällen för drygt tio personer inom ramen för 
Motion på recept. Landskapsregeringen har en arbetsgrupp 
för Motion på recept där Ålands Idrott ingår, men arbets-
gruppen har varit vilande sedan hösten 2020.

Nätverksträffar
Nätverksträffarnas syfte har varit att fungera som en 
mötesplats för idrottsfolk - verksamhetsledare, idrotts-
ledare, styrelseledamöter och idrottsfunktionärer. Under 
träffarna diskuteras aktuella ämnen, frågor kan dryftas och 
erfarenheter utbytas. Under våren hölls en digital nätverks-
träff för att diskutera idrottens jämställdhetsarbete, och 
under hösten en fysisk lunchträff med temat ”i pandemins 
fotspår”.

Tidtagning
Mylaps chip-tidtagningsutrustning kan hyras för olika 
lopp och evenemang som kräver tidtagning. Utrustningen 
som består av 400 chip och maximalt 5 tidslinjer har upp-
graderats med nya chip under året. Utrustningen hyrs ut 
inklusive resurspersoner som är utbildade i användningen 
av systemet. Under 2021 har Ålands Idrott administrerat 
tidtagning för nio evenemang inom cykling, löpning, sim-
ning och triathlon. 

Testverksamhet
Det finns tränings-, test- och mätutrustning för att utveckla 
idrottares prestationsförmåga samt för att göra fys- och häl-
sotester. Ett fåtal testtillfällen har genomförts under 2021.

Praktikant från Yrkesträningsprogrammet 
Under hösten 2021 gjorde Ella Söderlund sin praktik på 
Ålands idrott. 

Uthyrning och lån av utrustning 
Resursbanken är skapad för hela idrottsrörelsen. Allt mate-
rial förhandsbokas via kansliet. Det finns runt 500 böcker, 
filmer, spel och CD-skivor, som delvis finns katalogiserade 
och tillgängliga i databasen Katrina. Dessutom finns tek-
nisk utrustning som webbkamera, multimediaprojektorer 
och TV-apparater för lån.

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.

Ella Söderlund, praktikant från yrkesträningsprogrammet vid 
Ålands Yrkesgymnasium.

Hopptester för studerande med specialidrott vid Ålands 
Lyceum.
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Ålands Idrott
östra esplanadgatan 7

aX-22100 mariehamn, Åland, finland
telefon (0)457 345 5928

www.alandsidrott.ax
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