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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.
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Region Åland
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.
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
resulterade i ett nytt regionupplägg under åren 2016 -2018. IFK Mariehamn
fotboll r.f, var 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 har varit att utbilda och utveckla fotbollsspelare på
Åland, utöver den ordinarie verksamheten i medlemsföreningarna, genom
utbildningar och olika former av extra träningar.
Målet med Regionupplägget har varit 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 har varit 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.
Under hösten 2018 har Region Åland utvärderats och resultatet av detta är att
återgå till tre regioner; Mariehamn (IFK), Södra Åland (JIK) och Norra Åland
(FCÅ).
Riktlinjer för ÅFF och Region Åland vad gäller barn- och
ungdomsverksamhet 2019-2021
Syftet med regionupplägget är att utbilda och utveckla fotbollsspelare på Åland.
Målet med regionupplägget 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, på bredd och elitnivå.
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.
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ÅFF är ansvarig för att barn- och ungdomsverksamheten sköts på det sätt som
ÅFF och FBF/Ålands Idrott förväntar sig för att ÅFF ska vara bidragsberättigad.

1.

Utbilda tränare/ledare och frivilliga

Region Åland
1.1 praktiskt genomförande av tränarkurser (C-nivå och B-ungdom)
1.2 arrangera/stödja föreningarna med andra ”tema” kurser/föreläsningar
för olika målgrupper
1.3 inspirera/ge feedback till tränarna i föreningarna genom att besöka
varje lags träning och matcher minst två gånger om året
1.4 hjälpa till/stödja att starta minst fyra nya grupper i föreningarna,
genom att inspirera, utbilda tränare och ledare
1.5 regiontränarnas egen utbildning/utveckling
ÅFF
1.6 tillsammans med regionerna göra upp ett schema för tränar- och
ledarkurser
1.7 tillhandahålla allt material för tränarkurser
1.8 informera regionerna om kommande utbildningar inom och utanför
Åland genom utskick under året
1.9 planera spelledarkurser i samarbete med
domarutbildare/domarklubben

2.

Spelarutbildning

Region Åland
2.1 arrangera extra träningar utöver lagens egna träningar, för de barn
och ungdomar som vill träna extra, inom regionen, för barn och
ungdomar, enligt respektive avtal.
T ex träningar med individuellt fokus, spelträningar, teknik- och
talangskolor.
2.2 samarbeta mellan regionerna; gemensamma regionträningar minst
två gånger per år, på olika platser
OBS! Hyror och allt material tillhörande träningar och matcher
(bollar, västar, koner e t c) står Region Åland-föreningarna för.
ÅFF
2.3 tillsammans med/hjälpa regionerna göra upp årsplanering
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3.

Skol- och daghemsfotboll

Region Åland
3.1 hjälpa/stödja föreningarna med fotbollslektioner på daghem och skolor
inom regionen, för att locka fler barn till fotbollen och inspirera
klasslärare/idrottslärare
3.2 praktiskt genomförande av skolidrottsdagar för lågstadier (fotboll)
(2 dagar i maj och 2 dagar september)
3.3 praktiskt genomförande av skolcuper eller andra skolevenemang
ÅFF
3.4 planering av skolidrottsdagar för lågstadier i samarbete med Ålands
Idrott vad gäller fotbollen (2 dagar i maj och 2 dagar september)
3.5 planering skolcupen högstadier eller andra skolevenemang

4. Tävling för barn och ungdom
Region Åland
4.1 delta i diskussioner kring utvecklingen av ÅFF:s arrangerade serier;
vinterserien, poolspel, ÅM ungdom
4.2 hjälpa föreningarna i regionen med de olika tekniktävlingsmomenten
4.3 bistå med och utbilda funktionärer till tekniktävlingen från
föreningarna i regionen
4.4 genomföra tekniktävlingen i Eckeröhallen; ÅM i oktober/november

ÅFF
4.5 planering och spelschema för ÅFF:s arrangerade serier;
vinterserien, poolspel, ÅM ungdom
4.6 planering av tekniktävlingen i Eckeröhallen; ÅM i oktober/november
och ansvara för anmälning m m till den nationella tävlingen

5. Övrigt
5.1 Regionerna gör upp en årsplanering (månadsvis) för regionen.
5.2 Regionerna rapporterar skriftligen hur verksamheten förverkligats
enligt de riktlinjer som uppgivits, till ÅFF 3 gånger i året;
a) senast den 15:e maj, för perioden januari - april
b) senast den 15:e september, för perioden maj - augusti
c) senast den 15:e januari, för perioden september - december
ÅFF sportchef är samordnare och arrangerar gemensamma regionträffar
med regionernas ansvarspersoner 3 gånger i året.
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Extra insatser från 2019
Domarsatsning
Problemet med tillräckligt många domare för alla våra matcher kvarstår. Tanken
var att anställa en domarchef på 50% under 2018, men efter beslut om beviljat
verksamhetsmedel från Ålands Idrott (icke tillräckliga medel), beslöts att
fortsätta som tidigare år.
Om vi erhåller ansökt verksamhetsmedel kommer vi att kunna förverkliga
projektet under 2019.
Att tvingas ta domare utifrån medför många extra kostnader, eftersom vi då är
tvungna att betala extra för deras resor, mat och logi. Exempelvis för en egen
huvuddomare i en div 4-match är kostnaden 60 euro + 20 euro i reseersättning,
medan en domare från Sverige/Finland kostar oss totalt 300 euro. Utöver detta
läggs otroligt mycket tid på att få tag på domare bortifrån, samt ordna med
resorna, extra arbete för utbetalning av lönerna och så vidare.
Domarchefens roll skulle främst vara ute på fältet och framförallt stötta och
utbilda unga domare. Övriga tilltänkta uppgifter;
●

●

●
●

●
●

utbildning, allt från planering till att praktiskt dra kurser och ge feedback
till domare i samband med deras matcher, samt TASO-utbildning året
runt. Ha mycket god kontakt med samtliga domare.
tillsätta domare till matcher året runt tillsammans med domarna. Allt fler
träningsmatcher spelas, allt fler turneringar arrangeras och så har vi även
den nystartade futsalserien som behöver domare. Under seriesäsongen
(april - oktober) kräver allt fler serier dessutom tre domare per match,
vilket vi ej i dagsläget kunnat tillfredsställa.
administrativt arbete med TASO-systemet.
samordnare av gemensamma aktiviteter/träningar för domare för att
skapa en bättre sammanhållning domare emellan, samt engagerat stötta
dem i deras dömande.
kontaktperson gentemot FBF och de finska distriktens domaransvariga
samt Upplands domaransvariga.
nära samarbete med ÅFF:s sportchef (domarchef på plats på kansliet
minst en arbetsdag i veckan).

Om vi inte får till detta är vi rädda för att vi snart inte kommer ha så många
åländska fotbollsdomare, utan är tvungna att varje helg köpa in domare från
Sverige/Finland. Det känns alldeles för kortsiktigt och onödigt att slösa pengar
på.
Lönekostnaden (inklusive alla extra kringkostnader) för en 50%-tjänst ligger
runt 28 800 euro.
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Barn- och ungdomsfotbollen
Vi har kunnat se att många föreningar på landet har tappat antalet spelare och
lag. På flicksidan finns idag endast två föreningar som har egna flicklag under
12-år. Vi vill göra en extra satsning från och med 2019, på att försöka förändra
denna situation.

Futsal
Hösten 2017 och in i 2018 arrangerades de första riktiga futsalserierna i åldrarna
13 och och äldre. Fyra damlag, åtta herrlag och elva ungdomslag deltog.
Futsal är en fotbollsgren som har vuxit stort och snabbt i våra närliggande
länder. Nationella ligor/serier och EM och VM arrangeras i futsal. Futsal är en del
av fotbollsfamiljen och det är viktigt att vi även på Åland hänger med i
utvecklingen. Futsal är inte bara en egen fotbollsgren, för de som bara vill
spela/satsa på det, utan även bra för den “vanliga” fotbollen som idag är en året
runt sport. Att spela futsal en period på vintern, förbättrar framförallt spelares
spelförståelse, teknik och motivation, d v s den psykologiska aspekten, genom
att göra något annat än samma träning utomhus året runt.
ÅFF sanktionerar detta till medlemsföreningar och bistår med ett visst personellt
och ekonomiskt stöd, för ungdomsserien.
Som alla säkert vet är kostnaderna för hallhyra dyrare än hyrorna utomhus.
Målet är att seniorserien skall vara ekonomiskt självbärande, medan
ungdomarnas serie subventioneras.

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 vintertid “Vinterserien” som spelas i
formen 5 mot 5 inomhusfotboll (futsal) under 4 helger. 38 lag deltog i de olika
åldersklasserna födda 2007-2010. I “Poolspelen” mellan maj - september. 2018
deltog 37 lag i de olika åldersklasserna födda 2006-2011. Spelformen var 5 mot
5, och 8 mot 8. Dessa är serier utan resultat, d v s ingen tävling.
ÅFF/Region Åland medverkar på skolidrottsdagarna som Ålands Idrott
huvudansvarar för. Medlemsföreningar 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.
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Utifrån medlemsföreningarnas behov hjälper Region Åland dem med olika
evenemang och träningar med olika teman, samt arrangerar extraträningar
såsom t ex teknikträningar och spelkvällar.
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.
Registrerade barn: 135 flickor och 375 pojkar.

Mål 2019-2021
●

Få

fler barn till medlemsföreningar, genom att bl a;
- besöka förskolor och årskurs 1-3 och ha fotbollsrelaterade lektioner
för att få mera barn att intressera sig av fotboll
- inspirera barn på skolidrottsdagarna

●

Erbjuda fler extra träningstillfällen, där den som vill får delta

●

Starta fler 5-manna lag som deltar poolspelen, framförallt få med fler lag
från landsorten och flickor

●

Starta fler 8-manna lag som deltar i poolspelen, framförallt få med fler lag
från landsorten och flickor

●

Arbeta aktivt med nolltolerans och inkluderande idrott
(Bla genom att delta på utbildningen High Five - idrott för alla)

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 extra träningar 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
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skall diskuteras mellan både föräldrar och spelare, där gruppen överenskommer
om vilka spelregler som ska gälla för laget under året.
Region Åland och föreningar erbjuder extraträningar för fotbollsintresserade
ungdomar, genom bland annat så kallade akademiträningar, teknikträningar och
andra extraträningar.
Från och med 2017 ansvarar IFK Mariehamn för samarbetet med Västra Finlands
distrikt och FBF:s regionverksamhet gällande spelar- och tränarutvecklingen
(Huuhkaja- och helmaridagar).
Ungdomar deltar på spelledar- och domarkurser.
Registrerade ungdomar: 57 flickor och 195 pojkar.

Mål 2019-2021
●

Erbjuda fler extra träningstillfällen där den som vill får delta

●

Främja till ett ännu bättre samarbete mellan föreningarna

●

Få fler ungdomslag till seriespel i Uppland/Västra Finland
- 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
(Bla genom att delta på utbildningen High Five - idrott för alla)

●

Får fler ungdomar att utbilda sig till spelledare/domare och att stötta dem
bättre i samband med matcher det dömer så att de inte sluta efter att ha
dömt en eller två matcher

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.
Registrerade vuxna: 46 damer och 139 herrar.
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Utöver detta hade vi 27 lag, en ökning med tre herrlag från förra året, i den
Åländska fotbollskorpen för seniorlag som spelas mellan juni - augusti.
Herrar totalt

335

Damer totalt

96

Totalt alla

431

18 år eller yngre herrar

50

18 år eller yngre damer

1

18 år eller yngre totalt

51

Mål 2019-2021
●

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

●

Hitta nya tränings- /matchformer för att öka intresset för sporten

●

Arbeta aktivt med nolltolerans och inkluderande idrott
(Bla genom att delta på utbildningen High Five - idrott för alla)

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 vartannat år.

Dagsläget
ÅFF bedriver i dag följande tävlingsverksamhet:
●

Barnserie, poolspel sommar (utan resultat)

●

Barnserie, poolspel vinter (utan resultat)

●

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

Åländska mästerskapen för ungdomar

●

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

●

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

●

Futsal - åländsk serie vintertid, för ungdomar och seniorer (JIK/IFFK
driver denna tillsvidare, men sanktioneras av ÅFF som även bistår med
viss hjälp)

●

Turneringsverksamhet (30-tal år 2017) 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

Från och med 13-års ålder kan våra lag delta i Upplandsserien. Möjlighet att
delta i någon av FBF:s serier finns också, vilket är möjligt från 12-års ålder.

Ungdomslag som deltog i seriespel 2018;
Pojklag
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

IFK Mariehamn, Västra Finland P17 div 2
IFK Mariehamn/FCÅ, Uppland P16-17 Grund
IFK Mariehamn, AL Västra Finland P15
Jomala IK, Uppland P15 Grund
IFK Mariehamn, Uppland P15 Grund
Jomala IK, Uppland P14 Avancerad
IFK Mariehamn, Uppland P14 Avancerad
IFK Mariehamn, Uppland P14 Grund
FC Åland, Uppland P13 Grund
Jomala IK, Uppland P13 Avancerad
Jomala IK, Uppland P13 Grund
IFK Mariehamn, Uppland P13 Avancerad
IFK Mariehamn, Västra Finland P12

Flicklag
●
●
●

IFK Mariehamn U18, Finland B-flickor div 1
Åland United, Uppland F14 Grund
IFK Mariehamn, Uppland F14 Grund
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Seniorlag som deltog i seriespel 2018;
Finland
●
●
●
●
●

Tipsligan, IFK Mariehamn
Damligan, Åland United
Division 3, FC Åland
Division 4, Jomala IK
Division 4 dam, IFK Mariehamn

Sverige
●
●
●

Division 6, Lemlands IF
Division 7, Hammarlands IK
Division 5 Dam, Jomala IK

Turneringar på Åland 2018
Februari
10-11 Damälvan Damer 11-manna
10-11 Flicksjuan F06 & F07 7-manna

IF Finströmskamraterna
IF Finströmskamraterna

Mars
24-25 Mariehamn Cup P04 11-manna

IFK Mariehamn

April
7-8 Viking Line vårcup F04 11-manna
14-15 Ålandhotels Cup P05 8-manna
21-22 Ålandhotels Cup F05 8-manna
28-29 Viking Line vårcup P06 & F06 8-manna

IFK
IFK
IFK
IFK

Maj
5-6 Majcupen P/F07 8-manna
5-6 Ålandstidningen Cup P08 & F08 8-manna
12-13 Ålandstidningen Cup P09 & F09 5-manna

IF Finströmskamraterna
IFK Mariehamn
IFK Mariehamn

Juni
9-10 Jicken Cup P06 8-manna
17-21 Alandia Cup P07 & F07 8-manna

Jomala IK
IFK Mariehamn

Juli
28-29 Sommarcupen F/P04/05 11-manna/9-manna

IF Finströmskamraterna

Augusti
18-19 Finströmscupen F/P 06 & F/P07 7-manna

IF Finströmskamraterna

Mariehamn
Mariehamn
Mariehamn
Mariehamn
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September
1-2 Kill- och tjejskottet P08 & F08 7-manna
1-2 Jicken Cup P09 & F09 5-manna
1-2 Ålandstidningen Cup P06 8-manna
8-9 Ålandstidningen CupP07 & F07 8-manna

IF Finströmskamraterna
Jomala IK
IFK Mariehamn
IFK Mariehamn

Oktober
6-7 Jicken Cup P04 11-manna
6-7 Mariehamn Cup P08 8-manna
13-14 Mariehamn Cup F06 & F08 8-manna
20-21 Mariehamn Cup P05 11-manna
27-28 Ålandsbanken Cup F05 11-manna

Jomala IK
IFK Mariehamn
IFK Mariehamn
IFK Mariehamn
IFK Mariehamn

November
3-4 Mariehamn Cup P03 11-manna
17-18 Eckerö Linjen Cup F04 11-manna
24-25 Eckerö Linjen Cup P04 11-manna

IFK Mariehamn
IFK Mariehamn
IFK Mariehamn

December
21-22 Inomhuscupen Dam/herr

Jomala IK

Futsal

Mål 2019-2021
●

Bibehålla tävlingsverksamheten minst på den nivå som under 2018

●

Åländska Fotbollskorpen för seniorer drivs av medlemsförening

●

Arrangera 11-manna serie på Åland

●

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

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.
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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 UEFA B -nivå. Efter detta är det möjligt att utbilda sig vidare inom SvFF.
I december 2018 arrangeras C - tränarutbildningen för fjärde gången. (65
tränare/ledare har hittills genomgått denna ). B - ungdom arrangeras för tillfället
inte på Åland. Tränare/ledare deltar på denna i något distrikt på den svenska
sidan.
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.
ÅFF och några medlemsföreningar har deltagit på utbildningen High Five - idrott
för alla och på andra kurser på Ålands Idrott erbjuder.
Domarutbildningar och spelledarutbildningar arrangeras året runt efter behov.
Utbildningarna hålls både centralt och ute hos medlemsföreningar.

Mål 2019-2021
●

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-utbildade 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

●

Stötta tränare som vill utbilda sig på PRO-nivå

●

Utbilda/få fram fler spelledare och domare

●

Utbilda fler lagledare och föräldrar
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●

Arbeta aktivt med nolltolerans och inkluderande idrott (bl annat
utbildningen High Five - idrott för alla)

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 bl a med följande uppgifter:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kanslifunktioner
Ekonomi
Budget
Styrelse- och årsmöten
Tävlingsverksamhet (Åland, Uppland, Finland)
TASO
Spelplats (Pelipaikka)
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/andra skolevenemang
Skolidrottsdagar
All stars regler, operation spelregler och fair play

ÅFF har en styrelse bestående av 11 personer, där samtliga aktiva föreningar är
representerade. Det finns i dagsläget följande utskott inom styrelsen:
●

Verkställande utskott

●

Tävlingsutskott

●

ÅFF förbundslag

●

Domarutskott
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Helt utanför styrelsen;
●

Disciplinutskott - Marco Johansson och Anders Mattsson

ÅFF har även representanter med i arbetsutskott inom FBF;
●

Förbundsfullmäktige FBF

ÅFF deltar även vid behov på FBF:s;
●

Distriktsmöten

Mål 2019-2021
●

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
distriktsmöten, för att åländsk fotboll ska kunna påverka
fotbollsutvecklingen både i Finland och på Åland.
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