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1. Fastställa pristagare 

Galagruppen föreslår följande mottagare av priser för 2020: 

Årets Lag  

Åland United 

Inför säsongen tippades Åland United tillhöra toppen i nationella ligan i Finland. Man infriade 

de höga förväntningarna storligen och slog till med att vinna både cup- och ligaguldet under 

året. En fantastisk bedrift. 

 

Årets idrottsledare 
Samuel Fagerholm, Åland United 

Efter 2 raka ligabrons kom nu fullträffen för Samuel då han på ett imponerande sätt lotsade 

ÅU till både cup- och ligaguld under året. Samuels ledarstil bygger mycket på en helhetssyn 

så att spelarna ska kunna utvecklas både som spelare och individer vilket har visat sig vara ett 

vinnande koncept. 

 

Årets manliga idrottare 
Staffan Lindberg, ÅSS 

Staffan har återigen bevisat att han är en seglare av toppklass. Vann under 2020 FM-guld i 

matchracing, FM-guld i Folkbåt och FM-silver i Finska Seglingsligan. Han har också vunnit 

Season Start-regattan i matchracing. 

 

Årets kvinnliga idrottare 
Ida Zetterström, ÅMK 
Trots kort säsong och inställd Europaserie lyckades Ida och teamet prestera på en hög nivå 

under de förutsättningar de hade. Som första kvinna någonsin underskred hon under året 

den magiska 7 sekunders gränsen, vilket Ida gjorde vid flertalet tävlingar. Ida slutade året 

som nummer 3 på listan över Europas snabbaste förare genom tiderna i Super Street Bike. 

 

Årets barn- och ungdomsledare 
Heidi Furu, Tomi Furu, Johanna Fellman, IF Åland skidning 

Denna trio har under 2020 fått igång juniorverksamheten inom skidåkningen på Åland på ett 

imponerande sätt. Snöbrist till trots har de lyckats locka till sig en stor skara juniorer. Detta är 

ett bevis på att det finns ett stort skidintresse på Åland, som denna trio nu har förvaltat väl. 

 

 

 

 



Årets eldsjäl 
Johan Emretsson, FC Åland/IF Fram 

Johan är ”mr fotboll” på norra Åland, och i synnerhet i Saltvik. Han var en mycket starkt 

bidragande orsak till att FC Åland kunde skapas i sin nuvarande form, och har gjort sitt allt för 

att fler barn och ungdomar ska kunna utöva fotboll. Förutom styrelseuppdrag har 

Johan ordnat med planskötsel i Saltvik, arbetat med sponsorer, samordnat 

medlemsfester m.m helt ideellt. 

 

 

Årets genombrott 

Delas inte ut för 2020. 

Internationella framgångar 
Delas inte ut för 2020. 
 

Viking Lines resestipendium 
Viking Line har meddelat att de inte delar ut stipendiet för 2020. 

 

Eckerö Linjens resestipendium 
Eckerö Linjen har meddelat att de inte delar ut stipendiet för 2020. 

 

Nytt pris: Årets förening 
Gruppens förslag är att detta pris blir ett återkommande pris framöver. Temat för priset kan 

variera från år till år med olika inriktningar. Tilldelas en förening som gjort något extra 

ordinärt under året. 500€ föreslås som summa för mottagaren av detta pris, i form av 

resecheck på VL. 

 

För 2020 föreslår gruppen att priset tilldelas 

IF Åland Orientering 

Föreningen möjliggjorde orientering för den breda allmänheten genom att erbjuda ”öppna 

banor” för vem som helst under året. Totalt är det ca. 100 personer per bana som har testat 

dessa och då kan man räkna med många som testat på flertalet banor.  

Pandemin satte stopp eller begränsade de flesta idrottsföreningars verksamhet under 2020, 

men IF Åland orientering tänkte nytt och skapade denna fantastiska möjlighet. Orienteringen 

har under 2020 haft ett stort uppsving bland vanliga motionärer på Åland, även nya utövare 

har tillkommit under arrangerade tillfällen. 

 

 

2. Förslag på statyetter 
Gruppens förslag är att ta fram ett pris som kan användas även för framtida galor. Priset 

skall ha en tydlig koppling till Ålands Idrott. 

Josefine har varit i kontakt med Ateljé Pli om att ta fram ett nytt designförslag på statyetter 

till Idrottsgalan. 



Ateljé Pli deltog under denna punkt och presenterade sina tankar och idéer om hur ett pris 

kunde se ut. De vill på olika sätt symbolisera Ålands Idrott och dess värdegrund i statyetten, 

och deras förslag är att trä blir materialet.  

Galagruppen ser positivt på detta, och förslår att Ateljé Pli jobbar vidare på 

statyettförslaget. 

Alla priskategorier som delas ut kommer att få likadant pris. Gruppen föreslår också att 

Ateljé Pli presenterar den nya statyetten under själva prisutdelningen på Idrottstinget. 

 

 

3. Utdelning av priserna 

Galagruppens förslag är att priserna delas ut i samband med Idrottstinget i april 2021, före 

själva mötesförhandlingarna. 

Galagruppen föreslår vidare att ÅI:s styrelse delar ut priserna enligt följande: 

Årets lag: Thomas Sjöman 

Årets idrottsledare: Björn Ekstrand 

Årets manliga idrottare: Fanny Eriksson och Peter Wahlstedt 

Årets kvinnliga idrottare: Kirsi Jansson och Mathias Eriksson 

Årets barn- och ungdomsledare: Kim Gylling 

Årets eldsjäl: Annica Östermalm 

Årets förening: Katarina Sundberg 

 

4. Övriga ärenden 
- Fanny Eriksson utsågs till ordförande för galagruppen. 

- Efter Idrottstinget föreslår gruppen att alla pristagare bjuds på middag på restaurang 

Indigo. Årets lag föreslås att få 4 platser och årets barn- och ungdomsledare 3 

platser. I övriga kategorier bjuds pristagaren + respektive in. 

- Gruppen föreslår att pristagarna meddelas att de skall motta ett pris under 

idrottstinget, men inte vilket pris för att på så vis bibehålla spänningen. 

 

 

 

 

 

 

Robin Engman 

Förbundsfunktionär 

Ålands Idrott 


