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Förbundets verksamhetsidé, syfte och
verksamhetsformer
Ålands fotbollförbund (ÅFF) är fotbollens takorganisation och vår verksamhetsidé är att ge
alla förutsättningar att utöva fotboll på olika nivåer. Vi finns till för våra medlemsföreningar
och bistår dem utifrån deras behov. ÅFF arbetar på alla nivåer för att öka intresset för fotboll
på Åland.
Förbundet är medlem av Finlands Bollförbund r.f. och verkar inom det område som
bollförbundets styrelse fastställt.
Förbundets syfte och verksamhetsformer
Förbundets syfte är att övervaka och leda utvecklingen av fotbollssporten inom det område
som förbundet fastställt som dess verksamhetsområde och att utgöra föreningsbandet
mellan sina i föreningsregistret inskrivna medlemmar, som upptar fotboll på sitt program.
Föreningen förverkligar sitt syfte genom att;
1) medelst uppslag och råd stödja stiftandet av nya medlemsföreningar som bedriver
fotbollssport och stärka redan verksamma medlemsföreningars arbete;
2) avgöra meningsskiljaktigheter rörande tävlingar inom sitt verksamhetsområde i enlighet
med Finlands Bollförbund r.f:s regler;
3) anordna Åländska Mästerskap (ÅM), även som nationella och internationella tävlingar;
4) främja och övervaka fysisk och andlig fostran bland sina medlemsföreningar inom sitt
verksamhetsområde;
5) som högsta organ inom sitt verksamhetsområde övervaka utvecklingen av fotbollsporten;
6) upprätthålla ett kansli med personal inom sitt verksamhetsområde;
7) bistå vid anskaffning av understöd och stipendier inom sitt verksamhetsområde.
Föreningen kan förvärva och besitta lös och fast egendom samt förlägga publikationer; samt
8) främja utvecklingen av amatör- , skol- och arbetsplatsfotbollsverksamhet och anordna
därtill hörande tävlingar inom sitt verksamhetsområde.
ÅFF samarbetar och fungerar som en länk mellan våra medlemsföreningar och bland annat
övriga distrikt i Finland, Finlands Bollförbund, Upplands Fotbollförbund, Svenska
Fotbollförbundet och Ålands Idrott.

Region Åland
För att Åland även framöver ska kunna ha lag på elitnivå både på dam- och herrsidan
behöver resurserna användas effektiv ute på fältet och över hela Åland, främst inom barnoch ungdomsfotbollen, för att vi ska ha en bredd bland spelare i alla åldersgrupper.
Från och med 1 mars 2013 omorganiserades ungdomschefstjänsten till tre stycken
regiontränare som skulle täcka hela Åland. Detta gjordes för att maximera insatserna ute på
fältet och för barn- och ungdomsfotbollen på Åland.
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Resultatet av denna omorganisering var mycket positiv, då framförallt antalet registrerade
spelare ökade. 2012 hade vi 802 licensierade spelare jämfört med 967 år 2014.
Från och med oktober 2014 upphörde en av regionerna (Södra Åland) och i stället fortsatte
verksamheten med två regioner; IFK Mariehamn och Norra Åland. Under 2015 har
Regionupplägget 2013-2015 utvärderats. Detta har resulterat i ett nytt regionupplägg under
åren 2016 -2018. IFK Mariehamn fotboll r.f, kommer att vara regionansvarig för hela Åland
under namnet “Region Åland”. Region Åland ansvarar för att flera tränare arbetar ute i
samtliga ÅFF:s medlemsföreningar.
Syftet med Regionupplägget 2016-2018 är att utbilda och utveckla fotbollsspelare på Åland,
utöver den ordinarie verksamheten i medlemsföreningarna, genom utbildningar och olika
former av extra träningar.
Målet med Regionupplägget 2016-2018 är att maximera de aktiva spelarnas utveckling, att
öka antalet spelare, samt att hålla kvar fler spelare inom fotbollen längre genom att erbjuda
nivåanpassade grupper på ungdomsnivå. Målsättningen är att ha över 1000 licensierade
spelare i våra medlemsföreningar på Åland.
Visionen är att få fram fler egna produkter till våra elitlag på herr- och damsidan på Åland
och att få fram fler landslagsspelare på ungdoms- och seniornivå.
Region Åland ansvarar för det praktiska u
 te på fältet inom följande områden:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Utveckling av barn- och ungdomsverksamheten generellt
Utbildning (tränare, ledare, spelledare)
Tekniktävlingar (Åland och Finland)
Poolspelen för barn (sommar och vinter)
Futsal junior
Skolcuper
Skolidrottsdagar
Teknik- och talangskolor
All stars regler och fair play
Regionträningar
Kontaktperson gällande spelarutvecklingen gentemot FBF och dess
regionverksamhet.

För att säkerställa att Region Åland sköter sina åtaganden måste Region Åland (IFK
Mariehamn fotboll r.f.) lämna in en redogörelserapport till ÅFF där de beskriver vad som
gjorts under året, samt en planering på hur nästföljande säsong läggs upp.
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Region Åland fördelade 2016 arbetstimmarna på följande sätt;

Uppgift
träning/vecka
IFK Mariehamn, akademi/spelträning
5
IFK Mariehamn, lagträning
3
Jomala IK
1
Hammarlands IK
0.25
Lemlands IF
0.25
Åland United
0.25
FC Åland (inkl medlemsföreningar)
3.75
Distriktsträningar
2
Tränarutbildningar
Administration
Skolmästerskap, teknikträningar m.m.
Möten
Övrigt
Totalt
15.5

h/träning
2
2
2
2
2
2
2
2

totala timmar/vecka
10
6
2
0.5
0.5
0.5
7.5
4
1
5
1
1
1
40

ÅFF är ansvarig för att barn- och ungdomsverksamheten sköts på det sätt som ÅFF och
FBF förväntar sig för att ÅFF ska vara bidragsberättigad. Regionsatsningen är en starkt
bidragande orsak till att åländsk fotboll växer och det är i linje med Finlands bollförbunds
framtidsstrategi som är på väg att förverkligas från och med 2017.

Registrerade spelare 2016
Antalet registrerade spelare per den 30 september var 961 spelare. Av dessa är 556 spelare
12 år eller yngre, 250 spelare är mellan 13-18 år och 155 spelare är 19 år eller äldre.
Utöver detta hade vi 26 lag i motionsserien.
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Barn upp till 12 år
Övergripande mål
Att erbjuda fotboll som en positiv och meningsfull sysselsättning året runt, så att alla som vill,
oavsett förutsättningar och ambition, kan vara med.

Dagsläget
För lag med barn upp till 12 år arrangeras Poolspel mellan maj - september. 2016 deltog 35
lag i de olika åldersklasserna födda 2004-2008. Dessutom deltog 6-9 lag lag i “miniligan”
som spelades i två omgångar i åldersklassen födda 2009. Spelformen var 5 mot 5, och 8
mot 8.
Även vintertid arrangeras vinterserien som spelas i formen 5 mot 5 inomhusfotboll (futsal)
under 3 -4 helger. Dessa är serier utan resultat, d v s ingen tävling.
Operation spelregler är obligatoriskt för samtliga lag upp till och med 15-års ålder. Dessutom
är det givetvis önskvärt även i äldre årskullar. Spelreglerna skall diskuteras mellan både
föräldrar och spelare, där gruppen överenskommer om vilka spelregler som ska gälla för
laget under året.
ÅFF/Region Åland medverkar på skolidrottsdagarna som Ålands Idrott huvudansvarar för.
Medelmsföreningar besöker skolor med fotbollsrelaterade lektioner. I första hand för att få
fler barn till fotbollen. Genom dessa kanaler har vi lockat fler unga till fotbollen.
Utifrån medlemsföreningarnas behov hjälper Region Åland dem med olika evenemang och
träningar med olika teman, samt arrangerar extraträningar så som t ex teknikträningar och
spelkvällar.
Futebol dá Forca” (FdF), i samarbete med ÅFF och medlemsföreningarna, som syftar till att
få fler flickor- och kvinnor till fotbollen genom att stärka deras självförtroende och
självkänsla. Träningar för barn har arrangerats regelbundet i Jomala. Under våren och
sommaren 2016 hade de öppna träningar varje vecka för tjejer i samarbete med JIK. FdF
besökte Jomalas skolor och hade fotboll med alla tjejer för att aktivt bjuda in dem. Under
denna period hade de ca 35 deltagare totalt på de öppna träningarna, som mest 19
deltagare och oftast ca 10 per träning. I augusti anordnade FdF tillsammans med IFFK och
Åland United ett Summer Camp för tjejer i Markusböle, Finström. Detta läger var väldigt
lyckat och hela 80 tjejer deltog under ledning av sex FDF-ledare och sju Åland
United-spelare.
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Mål 2016-2018
●

Fler

barn till medlemsföreningar, genom att;
- besöka förskolor och årskurs 1-3 och ha fotbollsrelaterade lektioner för att få
mera barn att intressera sig av fotboll
- stöda Futebol da Forca för att speciellt få fler flickor till medlemsföreningar
- inspirera barn på skolidrottsdagarna

●

Erbjuda fler extra träningstillfällen, så kallade regionträningar, där den som vill får
delta

●

Starta fler 5-manna lag
(19 lag år 2015)
(24 lag år 2016)

●

Starta fler 8-manna lag
(17 stycken 7-manna lag och 5 stycken 9-mannalag år 2015)
(19 lag år 2016)
OBS! Spelformen ändrades 2016 från 7- och 9-manna till 8-manna

●

Arbeta aktivt med nolltolerans och inkluderande idrott

Extra insatser/förändringar 2017
●

Under hösten har våra öppna träningar i JIK övergått till ett flicklag i föreningen. FdF
har även fått en hel del förfrågningar om fortsatta öppna träningar så de kommer
fortsätta med öppna träningar i samarbete med IFFK.

●

Fortsätta med arbetet inom samtliga punkter ovan
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Ungdom 13-18 år
Övergripande mål
Det övergripande målsättningen är att erbjuda fotboll som en positiv och meningsfull
sysselsättning året runt, så att alla som vill, oavsett förutsättningar och ambition, kan vara
med.
Att arrangera talangskolor inom föreningarna (eller föreningssammanslagningar) för att
skapa tilläggsmöjligheter för intresserade och talangfulla spelare att utvecklas. Ungdomarna
skall ges möjlighet till att välja mellan breddfotboll och elitfotboll.

Dagsläget
Operation spelregler är obligatoriskt för samtliga lag upp till och med 15-års ålder. Dessutom
är det givetvis önskvärt även i äldre årskullar. Spelreglerna skall diskuteras mellan både
föräldrar och spelare, där gruppen överenskommer om vilka spelregler som ska gälla för
laget under året.
Region Åland erbjuder extraträningar för fotbollsintresserade ungdomar, genom bland annat
så kallade akademiträningar, teknikträningar och andra extraträningar.
2016 hade vi distriktlagseverksamhet (spelarutbildning) för ett flick- respektive pojklag.
Flickorna 14 år med några överåriga spelare deltog i Distriktlagscupen som eget lag och
pojkarna 14 år i samarbetslaget Åbo/Tammerfors/Åland. Pojklaget deltog dock som eget lag
i Nyköping Cup i maj.

Mål 2016-2018
●

Erbjuda fler extra träningstillfällen där den som vill får delta

●

Främja till ett ännu bättre samarbete föreningarna i mellan

●

Fler 9-manna lag (som spelar i Uppland) och 11-manna lag
- målsättningen är att jobba för att förhindra “drop out” inom denna åldersgrupp
och den vägen behålla flera aktiva spelare

●

Arbeta aktivt med nolltolerans och inkluderande idrott
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Extra insatser/förändringar 2017
●

I dagsläget vet vi inte exakt hur "distriktsverksamheten" inom FBF fortsätter och hur
ÅFF:s roll kommer att bli i och med FBF:s omorganisering. FBF kommer i höst och
informerar hur samarbetet mellan FBF och ÅFF ska fungera under 2017 och från och
med 2018, då deras nya organisation träder i kraft 100%

●

Fortsätta med arbetet inom övriga punkter ovan
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Vuxna, 19 år och äldre
Övergripande mål
Att erbjuda möjligheter till både bredd- och elitfotboll samt att genom våra förbundslag synas
i internationella sammanhang.

Dagsläget
ÅFF bistår med hjälp i fotbollsfrågor utifrån föreningarnas behov.

Mål 2016-2018
●

Öka antalet licensierade spelare från 19 år och äldre genom att få flera att spela kvar
i lagen som deltar i seriesystemen

●

Arbeta aktivt med nolltolerans och inkluderande idrott

Extra insatser/förändringar 2017
●

Fortsätta arbetet med punkterna ovan
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Tävlingsverksamhet
Övergripande mål
ÅFF strävar till att ha en så bred tävlingsverksamhet som möjligt i alla åldersklasser för de
åländska lagen.
ÅFF strävar till att ha förbundslag för damer och herrar, som deltar i internationell tävling
varannat år.

Dagsläget
ÅFF bedriver i dag följande tävlingsverksamhet:
●

Tekniktävlingar (arrangör på Åland och medarrangör för de finländska mästerskapen)

●

Åländska mästerskapen för både ungdomar och seniorer

●

Motionsserie för damer och herrar (IFFK drev denna 2016, men sanktioneras av
ÅFF, som även bistår med viss hjälp)

●

Inomhuscupen för damer och herrar (JIK drev denna 2016,men sanktioneras av ÅFF
som även bistår med viss hjälp)

●

Skolcupen högstadier. 2016 arrangerades skolcupen i samarbete med Ålands Idrott
och Folkhälsan som samtidigt arrangerade en “prova på dag”. Endast två skolor
Godby HS och Kyrkby HS deltog, då samtliga Mariehamnsskolor hade fått förbud av
Mariehamns bildningsnämnd.

●

Turneringsverksamhet (30-tal år 2016) som arrangeras av medlemsföreningar
sanktioneras av ÅFF. Turneringarna på Åland är väldigt populära och lockar
tusentals spelare, tränare, ledare, föräldrar och övriga till Åland och är därmed väldigt
viktiga för hela det åländska samhället.

●

Barnserie, poolspel sommar (utan resultat)

●

Barnserie, poolspel vinter (utan resultat)

Från och med 13 års ålder kan våra lag delta i Upplandsserien. Möjlighet att delta i någon av
FBF:s serier finns också.
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Ungdomslag som deltog i seriespel 2016;
Pojklag
●

IFK Mariehamn, A-juniorer div 1

●

FC Åland / IFK Mariehamn, Uppland P16-17 grund

●

IFK Mariehamn, Uppland P15 grund

●

FC Åland, Uppland P15 grund

●

Jomala IK, Uppland P14 grund

●

IFK Mariehamn, Finland P14 ELL

●

FC Åland, Uppland P13 grund

●

IFK Mariehamn, Uppland P13 grund

Flicklag
●

IFK Mariehamn, Regionligan Finland F15

●

Åland United, Uppland F13-14 Grund

Följande seniorlag deltog i seriespel 2016;
Finland
●

Tipsligan, IFK Mariehamn

●

Damligan, Åland United

●

Division 2, FC Åland

●

Division 3, Jomala IK

Sverige
●

Division 6, Lemlands IF

●

Division 7, Hammarlands IK

●

Division 3 dam, IFK Mariehamn

●

Division 5 dam, Jomala IK
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Mål 2016-2018
●

Bibehålla tävlingsverksamheten minst på den nivå som under 2016·

●

Motionsserien för seniorer drivs av medlemsförening

●

Fortsätta uppmuntra medlemsföreningar till att arrangera fler turneringar som lockar
tusentals människor till Åland

Extra insatser/förändringar 2017
●

Förändra ÅM för seniorer till 2017

●

Öspelen och eventuell annan internationell tävlingsverksamhet för våra respektive
förbundslag; herrar och damer

●

Starta futsalserie för seniorer på Åland, istället för inomhuscupen (förening som
driver denna, men ÅFF sanktionerar och bistår med viss hjälp)

●

Fortsätta med arbetet inom övriga punkter ovan
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Ledare, tränare och utbildning
Övergripande mål
ÅFF strävar hela tiden efter att utveckla den åländska fotbollen. Detta bland annat genom att
regelbundet ut- och fortbilda våra fotbollsföreningars organisationer, tränare/ledare och
spelare. Denna verksamhet bedrivs i form av; föreningsträffar, tränarkurser,
förbundslagsträningar, extraträningar med olika teman, talangakademier och skolträningar
m.m.

Dagsläget
ÅFF följer i första hand Svenska Fotbollförbundets utbildningsstege, Fotbollens
tränarutbildning, där Region Åland ansvarar praktiskt för den så kallade
C-tränarutbildningen. Region Ålands tränare har genomgått en handledarutbildning. För
vidareutbildning samarbetar ÅFF med i första hand Upplands Fotbollförbund, som ansvarar
för utbildare till följande steg B
 -ungdom eller U
 EFA B -nivå. Efter detta är det möjligt att
utbilda sig vidare inom SvFF.
I december 2016 arrangeras C - tränarutbildningen för andra gången. (30 tränare genomgick
den första utbildningen år 2015). B - ungdom kommer att arrangeras i början av 2017.
Det är också möjligt för tränare och ledare att delta på någon av FBF:s anordnade
tränarutbildningar. Dock är utbudet på svenskspråkiga utbildningar inte så stort. ÅFF
uppmuntrar också våra medlemsföreningar att delta på fristående fort- och utbildningar, som
är relaterade till fotbollen.
Region Ålands tränare har besökt medlemsföreningarnas träningar för att stödja och
inspirera tränarna.
Domarprojekt 2016-2018;. Det främsta målet med projektet är att få fler domare, men även
utbilda spelare, ledare och föräldrar i regelkunskap och sjysst uppträdande vid matcher
gentemot varandra. Projektet förverkligas genom uppsökande verksamhet till ÅFF:s
medlemsföreningar och deras lag på alla nivåer. ÅFF genomför domarkurser för varje lag
och räknar därmed att locka flera både unga och äldre spelare att börja döma fotboll.
För att säkerställa uppföljningen av nya domare är målet att dels anlita en domarutvecklare
och genom att hitta mentorer till alla nya domare. Domarutvecklaren och mentorerna ska
finnas till hands när de nya domarna gör sina första matcher och ge goda råd. Under 2016
har Anders Mattsson, Christer Mattsson, Per-Ole Granberg och Stefan Skogberg fungerat
som mentorer/faddrar och Niclas Fagerlund har hållit flera spelledar/domarkurser för olika
medlemsföreningar och lag.
“Futebol dá Forca”; ungdomar och vuxna som vill bli tränare/ledare har också utbildats inom
värdebaserat ledarskap, sex & samlevnad och fotbollstränarutbildning. Dessa utbildade
ledare är också de som håller i de träningar som arrangeras. Målet är att deltagare på
“Futebol dá Forca” skall slussas in i föreningslivet då de själva känner att de är mogna för
det.
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Mål 2016-2018
●

Fler C-diplom utbildade tränare över hela Åland, minst en tränare i varje barnlag

●

Fler B-diplom ungdom utbildade tränare över hela Åland, minst en tränare i varje
ungdomslag

●

UEFA B-utildade tränare över hela Åland, minst en tränare i varje
äldre ungdomslag samt seniorlag på lägre nivå

●

UEFA A-utbildade tränare över hela Åland, minst en i varje seniorlag på högre nivå

●

Stöda tränare som vill utbilda sig på PRO-nivå

●

Stötta FdF tränare- och ledare (fler kvinnliga tränare/ledare)

●

Utbilda/få fram fler vuxna spelledare (domare)

●

Utbilda fler lagledare

●

Arbeta aktivt med nolltolerans och inkluderande idrott

Extra insatser/förändringar 2017
●

Futebol dá Forca” (FdF) Fortsatt utbildning av ledare. Efter otroligt många
förfrågningar om fortsatt utbildning från både kvinnliga och manliga tränare och andra
fotbollsaktiva på Åland kommer vi hålla en ny utbildning i januari och februari 2017.
Till denna välkomnas alla s om är eller vill bli fotbollsaktiva på Åland att delta.

●

Fortsätta med arbetet inom samtliga punkter ovan
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Administration och styrelse
Övergripande mål
ÅFF:s övergripande funktion ska vara att finnas till för medlemsföreningarna samt att hjälpa
till med utvecklingen av åländsk fotboll på hela Åland.
ÅFF har en administrativ tjänst, sportchef, på kansliet på 100 procent som jobbar med
följande uppgifter:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kanslifunktioner
Ekonomi
Budget
Styrelse- och årsmöten
Tävlingsverksamhet (Åland, Uppland, Finland)
Domarverksamhet
Kontaktperson generellt till FBF och SvFF och dess distrikt
Samordnare av Region Åland
Förbundslag (internationell verksamhet)
Utveckling av barn- och ungdomsverksamheten generellt
Utbildning (tränare, ledare, spelledare)
Tekniktävlingar (Åland och Finland)
Poolspelen för barn (sommar och vinter)
Futsal (inomhusfotboll) junior och senior
Skolcuper
Skolidrottsdagar
All stars regler, operation spelregler och fair play

Administrativt försöker ÅFF hitta nya system för att effektivisera arbetet. ÅFF har tagit det
nya europeiska systemet TASO i bruk, som används system till match-, resultat- och
domartillsättning.
ÅFF har en styrelse bestående av 11 personer, där samtliga aktiva föreningar är
representerade. Det finns i dagsläget tre aktiva utskott inom styrelsen:
-

Tävlingsutskott
Disciplinutskott
Verkställande utskott

ÅFF har även representanter med i arbetsutskott inom FBF;
-

Förbundsfullmäktige; Christer Mattsson med suppleant Thomas Fonsell
Marknads- och kommunikationskommittén; Christer Mattsson
Stiftelsen; Peter Lindbäck
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ÅFF deltar även vid behov på FBF:s;
-

Ungdomschefsmöten; Daniela Haglund/Region Åland (oklart hur detta ser ut från och
med 2017 inom FBF)

-

Distrikchefsmöten; Krille Mattsson/Daniela Haglund

Mål 2016-2018
●

Förbättra och aktivera arbetet i utskotten och dess arbete under styrelsen. Detta är
av största vikt för att kunna ge stöd till de anställda och ge mandat till vilka typer av
beslut som får tas i mindre grupper och vilka saker som måste gå vidare till styrelse.
Målsättningar och prioriteringar ska vara tydliga och klara så att personalen vet vad
och när de skall utföra vissa arbetsområden och för att på ett effektivt sätt förverkliga
verksamhetsplanen och den vägen utveckla och förbättra den åländska fotbollen.

●

Fortsätta med representanter inom FBF:s kommittéer och utskott samt distrikt- och
ungdomschefsmöten för att åländsk fotboll ska kunna påverka fotbollsutvecklingen
både i Finland och på Åland.

Extra insatser/förändringar 2017
●

Ett domarutskott kommer inte att tillsättas, i stället satsar vi på att förbättra arbetet
inom domarklubben, med domartillsättare och med domarskolare

●

Fortsätta med arbetet inom samtliga punkter ovan

16

