
PROJEKT Beskrivning Tidpunkt Ansökt Godkänt För  Förslag  Tänkt resultat 

 Ev. 

samarbets- 

partners  Kommentar 

HIK Starta upp bouleverksamhet för ungdomar & vuxna, boule spelas idag mest inom 

pensionärsföreningarna och där får inte yngre vara med.

2022 1 000 € 1 000 €

För inköp av material 

och starta upp 25 % 250 €              

Fler aktiva medlemmar och 

verksamhet över 

åldersgränserna -

Enligt tidigare bedömning. 25 % pga att även 

material finns med.

MLK Projekt "tävla utanför Åland".  Upplägget är att klubbens tränare arrangerar tävlingsresor 

för klubbens aktiva tävlingsspelare, klubbens tränare följer med som ansvarig ledare och 

coach på resorna. Ca. 2-3 resor per termin för utvaldagrupper om ca. 6-10 spelare, genom 

denna insats hoppas vi kunna motivera spelarna ytterligare och hjälpa dem i sin 

utveckling och få tävlingserfarenhet utanför Åland.
Våren 

2022 8 000 € 0 €

Resekostnader, 

tävlingsavgifter, resor, 

boende, 

personalkostnader (eg 

mer) 0 -  €              Ordinarie verksamhet/elitstöd.

ÅMK Projektstöd för satsningar på att hålla ungdomar kvar inom idrotten och jämställd, 

inkluderande och trygg idrott. Fortsättning på 2021 års lyckade jämställdhetsprojekt inom 

motocross (prova på helg för tjejer som gav 4 nya förare + skild damklass i tävlingar). Nu 

prova på helg, en dag för tjejer och en för alla. Återstart, locka tillbaka.

2022 6 000 € 6 000 € Hyra + resekostnader 75 % 4 500 €          Fokusområde.

ÅCK Återstart 2022. Under coronapandemins härjningar de två senaste åren har Ålands 

curlingklubb tappat långt över hälften av sina medlemmar vilket har varit mest kännbart 

för framför allt tre

fokusgrupper; ungdomar, pensionärer och rullstolscurlare.

Ålands curlingklubbs styrelse har under februari 2022 kraftsamlat för en återstart av 

verksamheten då pandemiläget äntligen lättat. Klubben har startat upp de ordinarie 

träningarna och även klubbserien och har redan haft ett Öppet hus i februari i samband 

med Finlands curlingförbund (FCF) i ett försök att locka tillbaka gamla curlare samt hitta 

nya potentiella medlemmar – ett kostsamt men mycket lyckat evenemang där FCF stod 

för

samtliga kostnader, hyra, annonsering, traktering mm.

Det återstår inte mycket tid av den här säsongen och normalt skulle vi i klubben 

förbereda oss för en offensiv rekrytering av nya och gamla medlemmar först under 

sensommaren

och hösten 2022. För att underlätta rekryteringen inför nästa säsong skulle det underlätta 

mycket med att arrangera ytterligare två liknade prova-på-tillfällen redan under våren där 

vi även bjuder in våra tidigare medlemmar till ett ”hitta-tillbaka-till-isen”-evenemang. Vi 

bjuder även in fler skolor till vår verksamhet då många skolor vill komma men har inte råd

att betala de avgifter som Åland Curling Ab tar i hallhyra.
Våren 

2022 2 000 € 2 000 €

Prova-på-tillfällen, 

skolbesök, 

annonsering mm 75 % 1 500 €          Fokusområde

ÅIBF Innebandylekis 6-9 år. Budget 5100 €.

ÅIBF, föreningarna och kommunerna startar tillsammans upp grupper ute i kommunerna. 

2022 5 100 € 5 100 € 75 % 3 825 €          

Enligt tidigare bedömning. Arvoden för externa 

ledare ersätts till 75 % för träningar för 7-9-

åringar. Fokusområde.

TOTALT PROJEKT: TOTALT: 10 075 €        

Bedömning enligt inlämnad projektplan. Projekt kan få 25 %, 50 % eller 75 % av godkända kostnader. Fokusområden prioriteras. Redovisningskrav framgår av beslut.

UTBILDNING Beskrivning Tidpunkt Förslag Kommentar

MLK MLK utbildningar via finska tennisförbundet, level 1 och 2 samt tävlingsledarkurs. 

Webinars 1 gång i månaden + 1 tillfälle/termin., totalt 6 tillfällen. + 4 kurser 1-2 dagar på 

fastlandet. 4 personer. 5000 € medlemsavgift, utbildningarna ingår. Görs för att förbättra 

kvaliteten i verksamheten, utbildningen omfattar olika nivåer och åldrar och hur man 

lyckas göra träningarna roliga, givande och anpassade efter gruppens nivå. Genom ökad 

kompetens hppas de fåfler spelare till sporten, mindre drop-out och även bättre kvalitet. 

Tävlingsledarutbildningen är ett krav från förbundet för att kunna attangera 

sanktionerade tävlingar och seriespel.  Med denna utbildning kan MLK arrangera tävlingar 

och seriespel upp till FM-nivå. Ca 320 timmar total arbetstid. Tillkommer resekostnader, 

logi, traktamenten mm. Även Star Club certifiering på gång.

2022 8 000 € 2 780 € Arbetstid, ej resor mm 50 % 1 390 €          

Enligt bedömning kursavgifter för motsvarande 

utbildningar.

ÅMK Juha Gäddnäs och Sari Johansson, grundutbildning ÅI. Kent Lindholm och Björn Ekstrand 

Fysisk träning för barn/unga. Gut är gratis, Fysisk träning för barn/unga redan 

subventionerad. Siktar på att ha tränare på plats minst 2 pass i veckan, ett för alla och ett 

för endast nybörjare. Senare mål att alla kördagar i veckan med tränare på plats.

2022 60 € 0 -  €              Redan avdraget.

TOTALT UTBILDNING: TOTALT: 1 390 €          

TOTALT: 11 465 €        

Bedömning enligt inlämnad utbildningsplan/-redovisning. Redovisningskrav framgår av beslut.

Kursavgift för grundutbildning för domare och tränare ersätts under år 2022 till 100 %*. Övriga ersättningsnivåer är högst 25 %, 50 % eller 75 %. Tränare och ledare som kan söka till utbildningsprogrammet inom stipendieprogrammet hänvisas dit.

*) Enligt gemensam bedömning mellan ÅI och medlemsorganisation av vad som är grundutbildning. Gäller på Åland om möjligt. Detta gäller så länge det finns fördelbara medel kvar i potten för utvecklingsstöd.


