Behandlad av arbetsgruppen för fördelning 20.6.2022
Godkänd av ÅI styrelse 21.6.2022 § 63/22
Förslag % av godtagbara
kostnader
50 %

PROJEKT
Ax Discgolf

Beskrivning
Inköp av 40 discar för att möjliggöra prova på i sommar och skolidrottsdagar 3.5 och 10.5.
De går att återanvända, men kan behövas ett par extra när det inte finns möjlighet att leta
mycket mellan klasserna.

Tidpunkt
Vår-sommar
2022

Ansökt
500 €

Godkända kostnader
500 €

FBC Åland

Juniorprojekt "Utveckling av juniorinnebandy" för att rekrytera fler/återrekrytera och för att
motivera dem att stanna kvar inom innebandyn - steget från junior till senior får inte vara
för stort. Alla välkomna, oberoende av kommun. Två pojklag anmälda till upplandsserien på
olika nivåer. Med detta projekt så möjliggörs 35 st träningstillfällen för pojklagen plus 36 st
matcher. För flickverksamheten forsätter föreningen att driva öppna träningsställen (8 st)
för att försöka få till ett lag till nästa säsong.

Hösten 2022

5 200 €

5 200 €

Germundö

Utveckling och förstoring av Germundös snow park (tövelbranten), samt öka säkerheten.
Klart bästa åtgärden för att behålla och få fler flickor och pojkar som kan lära sig av
varandra och samtidigt umgås ute i det fria. Eftersom mycket av verksamheten drivs av
frivilliga och föreningen driver och utvecklar anläggningen själva är detta något som skulle
ge störst nytta inför nästa säsong. I nuläget för trångt där eftersom den är så populär och
liten. Det är där ungdomarna (killar och tjejer) håller till, hoppar och trixar och lär av
varandra.

Före
31.10.2022

5 000 €

0€

Gymnastics Åland/IF Åland
friidrott

Samsynsprojekt, heldagsläger med halvdag gymnastik i Bollhalla + halvdag friidrott på Baltic
Arena. Lägret riktar sig till barn och ungdomar födda 2011 och tidigare. Med en högre
lägsta ålder är sannolikheten större att äldre barn och ungdomar anmäler sig. Inga
förkunskaper krävs i någon idrott. Träningen anpassas efter individerna och med flera
tränare är det möjligt att dela upp i grupper och tillgodose allas behov.

27-30.6.2022

5 340 €

5 040 €

75 %

5 040 € Fokusområde. Har fått preliminärt
förhandsbesked.

IFK Mariehamn ishockey

Målvaktsutrustning/redskap för juniorer för att prova på innan beslut att bli målvakt.
Underlättar för föreningen att rekrytera målvakter då utrustningen är mycket dyr för
privatpersoner att införskaffa. Tillgängligt för alla föreningens juniorlag upp till ca. 13 års
ålder.

2022 flera år
framåt

3 860 €

3 860 €

50 %

1 930 € Ev. förbrukningsvaror, men viktigt för att kunna
utveckla idrotten. Håller flera år. 50 % pga
nödvändigt för idrottens utövande. Hållbarhet.

Nordic Budo

Projekt återstart: Kickstart taekwondo, gemensamt träningsläger, stärka kamratandan, öka
motivation via gemensam träning, klubbresa, närvaro i nya klubblokalen.

17-18.6.2022

1 500 €

1 500 €

75 %

1 125 € Fokusområde.

Projekt återstart: Kickstart kickboxning, firande av 10-årsjubileum, träningsläger,
presentation verksamhet under 10 år, matcher, uppvisning och gemensam middag.
Inbjudan till alla nuvarande och tidigare medlemmar, stödmedlemmar, öppet för
intresserade. 40-50 personer.

Hösten 2022

2 000 €

1 000 €

75 %

1 000 € Fokusområde.

sep-22

500 €

500 €

75 %

Påbörjat
vintern 2021

20 140 €

0€

Projekt återstart: Kickstart taekwondo barngrupp, 20-30 deltagare
Åland United

Steget för en ambitös lokal spelare är stort (div 3 - nationella ligan). Syftet är att bistå lokala
spelare som nivåmässigt befinner sig mellan div. 3 och den högsta ligan med extra träning
och fotbollsutbildning för att underlätta en eventuell övergång till Åland United på sikt.
Ledarstaben ges tid och möjlighet att på individuell nivå stödja upp spelarutvecklingen, och
hjälptränare såsom målvaktstränare, fystränare eller fysioterapeuter behöver även finnas
till hands vid behov för spelaren. Projektet “Ungdom-elit” påbörjades redan konkret under
vintern 2021 innan säsongen 2022 drog igång. Ett styrdokument finns och är förankrat med
IFK Mariehamn. Samtliga tränare i ledarstaben och medicinskt team har ett ansvar över
spelare som befinner sig i Ungdom-Elit gruppen. Huvudansvarig för spelarutvecklingen är
Åland Uniteds huvudtränare.

25 %

-

-

€

€

Max

Kommentar
250 € Fokusområde. Har fått preliminärt
förhandsbesked. Möjliggör prova på-aktiviteter
och skolidrottsdagar. Godkänt trots
förbrukningsvaror, stöder ny förening som ännu
inte fått verksamhetsstöd.
1 300 € Uppstartsstöd för ny förening. Fokusområden.
Kompletteras med budget, verksamhetsplan,
verksamhetsberättelse, bokslut och
revisionsberättelse innan utbetalning. Sökt för
2022/2023, för födda -08-10.

-

€ Hänvisas till att söka om investeringsstöd i höst.
Kan köpas före deadline 15.10 om detta meddelas
till LR före köp, men då med risk för avslag.

375 € Fokusområde: återstart. Gratis för deltagare?
-

€ Verksamhetsstöd, utveckling - elit, söks i oktober.

Ålands Bowlingförbund

Grundkurs/prova på-bowling i höst, för att rekrytera nya medlemmar! Kursen har plats för
10, och ÅBF kommer promota bowling som en idrott för ALLA, och särskilt kvinnor och
barn/ungdomar kommer vara målgruppen. Deltagaravgift sänks med bidrag. Pandemin har
haft stora konsekvenser för bowlingen och medlemsantalet har minskat! Möjligheter till att
utöva bowling har också försämrats i och med att Mariehamns stad har haft stängt på
söndagar, och kommer ha det året ut! Kursen kommer att hållas 1 gång/vecka á 1,5 timme i
5 veckor, från den 25 september 2022. Efter kursen kommer föreningarna att stödjas med
banhyra för 4 tillfällen, så att de nya deltagarna blir inslussade i föreningarna (krav från
FBF).

Hösten 2022

1 880 €

880 €

75 %

Ålands Innebandyförbund

Senaste säsong genomförde vi fyra speltillfällen dit våra allra yngsta spelare kunde delta (69 år). Kraven var mycket låga och tröskeln för att komma och spela skulle var minimal. För
att få igång verksamheten ute i föreningarna så erbjöd vi detta helt gratis. Man behövde
inte heller anmäla sig till ett seriespel utan man anmälde sig specifikt till de tillfällen som
erbjöds. Vid det första tillfället hade vi fyra deltagande lag och vid det sista tillfället så hade
vi tillräckligt många barn för att kunna ha med nio lag. Med detta sagt så är detta ett
framgångsrecept som vi tror på i vår nyrekrytering av nya innebandyspelare. Vi tar inte upp
några avgifter för dessa tillfällen utan tanken är att locka barnen till idrotten och att det ska
skapas grupper som sedan kan växa inom föreningarna och att när de sen blir äldre deltar i
vårt ordinarie seriespel. Tanken är att anordna fyra såna här tillfällen under den kommande
säsongen.

Hösten 2022

3 596 €

1 900 €

75 %

1 425 € Fokusområde samsyn. Tidigare projekt bedöms
vara annat.

Ålands Motionsförbund

Uppstart av boulesektion i ÅMF för att gemensamt utveckla bouleverksamheten på Åland
och även inkludera intresserade ungdomar. Behovet stort av en hall med rätt underlag året
runt, både för träning och tävlingar. ÅMF kommer att söka investerinsstöd för
uppbyggandet av en inomhushall i lämplig lokal i Mariehamn.

Hösten 2022

6 920 €

3 800 €

75 %

2 850 € Uppstart ny verksamhet. Fokusområde samsyn.

Ålands Simförening

Simgruppen UMK 2, säsongen 22/23, är en grupp för ungdomar som tidigare tränat i UMK 1
(vår högsta grupp, med 8 träningar i veckan, åldrarna 13-20 år) eller som redan i fjol gått
över till UMK 2, då den gruppen startade. De tränar samma tid som UMK 1 för att inte
tappa gemenskapen till de gamla simmarkompisarna! Gruppen startades för att inte så
många av ungdomarna skulle sluta efter coronaperioden då de inte hade möjlighet till att
åka bort och tävla, träningsläger ställdes om till hemmaläger, hemmatävlingar ställdes in
eller var utan publik samt att i perioder blev simningen. Detta fick många av ungdomarna
att sluta komma på träningar, motivationen och intresset sjönk brutalt! Flera aviserade att
de skulle sluta. Landträning, hemma individuellt eller i perioder i grupp pga
Coronarestriktioner. Projektet vill få simmarna att stanna kvar i föreningen, hitta en grupp
där de trivs och hittar sin simmarglädje.

15.8.202230.6.2023

2 120 €

Ålands Simförening

Ledar-kickoff! Kickoff för ledare/inhoppare med genomgång av inkommande säsong samt
föreläsning om jämställdhet och diskussionsstund (eventuellt i mindre grupper) om
föreningsarbete och ledarnas tankar och input om hur föreningsarbetet kunde se ut i
framtiden.

25.8.2022 kl.
18-20

1 200 €

25 %

0%

880 € Stöd från FBF på 1000 €

530 € Ej ny grupp. Nivåanpassning, bredd

Ordinarie verksamhet.

VÅSC

Projekt "Flickor åk 3-9". Projektet utgår från en ambition att kunna erbjuda innebandy i alla Säsong 2022åldersgrupper på ungdomsnivå för båda könen. Den här ambitionen är på väg att uppnås,
2023
men i dagsläget saknas ett lag i högstadieåldern för flickor, och med hjälp av det här
projektet hoppas föreningen att till säsongen 2023-2024 kunna erbjuda ett lag för den här
åldersgruppen. Föreningen vill också utveckla de träningsgrupper med få aktiva deltagare.
För att leda projektet önskar föreningen anställa en ledare på 30%, som enbart skulle jobba
med projektet. Projektet kan ses som uppdelat i två delar, den ena delen består av en
utveckling av nuvarande flickgrupper och den andra består av uppstartandet av ett
högstadielag på flicksidan. Målet för de båda delarna är fortfarande samma sak, en
utveckling av flickverksamheten i VÅSC. Föreningen planerar att åka på skolbesök till
stadens skolor och/eller delta vid olika ”idrottsdagar” som skolorna anordnar. Också planer
att på föreningens ”kick off-dag” som anordnas inför varje säsong kunna locka fler spelare
till våra olika flickgrupper. Under säsongens gång kommer föreningen också att anordna ett
antal öppna träningstillfällen, speciellt för det potentiella ”högstadielaget”, men även för
andra åldersgrupper. I samband med de här tillfällena har vi som plan att anordna någon
träff för de deltagande.

TOTALT PROJEKT:

7800

0€

67 556 €

24 180 €

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

0%

TOTALT FÖRSLAG:

-

€ Överförs till arbetsgruppen för jämställd,
inkluderande och trygg idrott pga.
jämställdhetsprojekt.

16 705 €

UTBILDNING
Gymnastics Åland

Förslag % av godtagbara
kostnader
100 %

Beskrivning
Ny utbildningsstege. DEL 1: Första gången möjligt att beställa Finlands svenska
gymnastikförbunds kurs "gymnastikskola" till Åland. Fokus pedagogiskt innehåll i att
vägleda barn, lekar, grundläggande gymnastikfärdigheter samt övning av grundlägande
motoriska färdigheter. Avsedd för alla ledare för alla gymnastikens grenar (breddgrupper).
En dag distansstudier och en dag praktiskt i sal. 30 deltagare, så andra intresserade
välkomna att delta i kursen om platser finns.

Tidpunkt
Hösten 2022

3 840 €

3 840 €

DEL 2: Även intresset för att delta i tävlingsgrupper ökar stadigt, viktigt att ledarna håller sig
steget före gymnasterna när det kommer till progression av tekniker. För första gången
kommer tränarkurs steg 1 inom kvinnlig artistisk gymnastik att hållas på svenska i Finland
och det skulle vara av yttersta vikt att föreningens tränare (5) deltar, tvådagarskurs.

Hösten 2022

1 820 €

970 €

50 %

485 € Enligt nivå.

IFFK

Föreningen vill utbilda sina tränare i vilka fysövningar man kan göra för barn i just deras
ålder, och planerar att hålla sex tillfällen där alla IFFK:s (samt ev. IF Frams) tränare kan
komma och få inspiration genom att själva delta i pass. Meningen är att ge verktyg till
tränarna så att de kan väva in roliga övningar eller tävlingar i träningspasset för att kunna se
till så att barnen blir starkare och rörligare och kunna hjälpa barnen att utföra övningarna
på ett bra sätt. Detta för att barnen skall kunna utföra sin idrott på ett bra sätt och
utvecklas men framförallt för att minska skaderisken och hålla barnen kvar i idrotten så
länge som möjligt. Ser en möjlighet i att stärka banden mellan föreningens tränare och
ledare och att kunna ha ett öppet och trevligt klimat inom föreningen i och med detta
projekt.

Höst/vinter
2022/2023

1 029 €

705 €

50 %

353 € Fokusområde samsyn. Gratis för deltagare? Ej
kvalitetsstämpel.

IFK Mariehamn ishockey

Tre utbildare från Svenska hockeyförbundet utbildar föreningens ledare. Grundkurs, som
föreningen vill att alla ledare har. 15 personer kommer att gå kursen, både tjejer och killar.
Stor vikt vid att få med så många kvinnliga ledare som möjligt för att också kunna öka
antalet kvinnliga utövare i föreningen. Ett av jämställdhetsmålen syftar till att rekrytera fler
kvinnliga ledare. 2 heldagar.

10-11.9.2022

5 869 €

5 869 €

100 %

MLK

Raquel Piltcher (BRA) WPT ranking 46 avslutar sitt nordiska besök med att komma till
Åland/MLK och köra en tränarutbildning för MLK:s padeltränare. MLKs tränare gick 2019 en
grundtränarutbildning i padel i Malmö och har efter det satsat på utökning av banor vid
Bollhalla, och målsättningen är att även få till inomhusbanor under slutet av 2022. Nu
behövs ökad kunskap för att bli bättre tränare och kunna utveckla padeln på Åland. För att
ta vara på hennes kunskaper och inspirera även spelarna har vi planerat att bjuda in 8
damer för en spelarkurs på fredagen samt 8 herrar för en spelarkurs på söndagen.

20-22.5.2022

1 700 €

1 700 €

50 %

ÅID/IF Åland friidrott

Funktionärsutbildning, 4 tillfällen á 2,5 h.

Våren 2022

600 €

600 €

100 %

Ålands Simförening

Simidrottsledarutbildning (SIL) för 10-15 ledare/assistenter, en del nya. Syftet är att ge
deltagaren de simidrottsspecifika kunskaper som behövs för att verka som assisterande
ledare för simning och vattenpolo på samtliga nivåer i simidrottsföreningen.

11.8, 27-28.8 +
första
hjälpkurs 21.9
som ingår i SILkursen.

3 012 €

3 012 €

100 %

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

TOTALT UTBILDNING:

17 870 €

TOTALT:

85 425 €

16 696 €

Max

Kommentar
3 840 € Ersätts för ledare i våra medlemsorganisationer.
Kan ev. bli ett helhetspris istället för per person.

5 869 € Grundutbildning 100 % år 2022.

850 € Fått förhandsbesked.

600 € Godkänns mot underlag. Motsvarar domare.
3 012 € Grundutbildning 100 % år 2022.

TOTALT FÖRSLAG:

15 008 €

TOTALT:
KVAR:

31 713 €
7 969 €

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.

