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FÖRORD 

2015 har föreningslivet återigen varit aktivt i IF Fram, nya grupper tillkommer i de olika 
idrotterna och medlemsantalet bland de aktiva ökar. 

Arbetet bakom de aktiva idrottarna har även det varit aktivt, nya ledare kommer till med nya 
grupper och många av dom går de utbildningar som erbjuds så att de kan leda våra 
ungdomar framåt mot nya mål. 

Innebandyns herrar fick sitt efterlängtade ÅM guld detta år, div 3 spelet visade sig bli 
ettårigt, nu tas ny sats i div 4 för att återigen ta sig upp igen till div 3. Damerna tog silver i 
såväl Åländska serien som Åländska cupen. Juniorverksamheten växer sig allt större med 
många fina resultat och seriesegrar i flera klasser.

Fotbollen går fortsättningsvis mycket bra, tutorverksamheten som startades senaste år 
visar sig vara en mycket lyckad satsning. De äldre juniorerna i FC Åland stod för fina 
insatser i såväl Upplandsserien som Finska juniorserier, herrlaget i sin tur vann sin serie i 
Div 3 och skall detta år kämpa i Div 2! 

De individuella idrotterna, skidning, friidrott samt orientering visar på nytt framfötterna med 
många nya personliga rekord, fina resultat i såväl nationella som internationella tävlingar. 

Jag vill återigen rikta ett stort tack till alla ledare, föräldrar, aktiva, sponsorer samt Saltviks 
Kommun som på ett fantastiskt och förtjänstfullt sätt arbetat, tränat, presterat och på alla 
sätt bidragit till Idrotts Föreningen Fram’s utveckling under verksamhetsåret 2015 och som 
gör att vi med tillförsikt kan se fram emot ett framgångsrikt idrottsår 2016. TACK! 

Henrik Rosenberg

Ordförande

IF Fram 2015
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Pristagare IF Fram 2015  
 

Friidrott   
Hederspris   Linn Gustafsson 
Hederspris                      Amanda Gustafsson 
Framstegspris  Cornelia Yttring 
 
Skidning/skidskytte 
  Jenny Fellman 

 
Fotboll 
Samtliga spelare (poolspel och yngre)  
tilldelas IF Fram´s intressepris 
 
POJKAR 12 (P-03) 
Spelarpris  
”Årets intressepris”              Casper Lundqvist 
”Årets kamratpris”           Emanuel Berndtsson 
 
POJKAR 11 (P-04) 
Spelarpris 
 ”Årets intressepris”  William Björke 
 
VANDRINGSPRISER 
”Årets kamratpris”  Johannes Renfors 
Spelarpris  
”Årets framsteg”  Adam Lindqvist 
Spelarpris 
 ”Årets kämpe”   Ian Mattsson 
Lagpris  

”Årets lag”   Pojkar 11 (P-04) 
Ledar/tränarpriser  
IFFK:s vandringspris  
”En ledare som alltid  
ställer upp”   Chere Assali 
Sunds IF:s vandringspris  
”Årets ledare”                         Owe Styrström 

 
Innebandy  
Juniorer 
Årets spelare   Victor Englund 
Årets framsteg Emilia Melander 
P-02 
Årets spelare  William Smith 
IF Fram Damer 
Årets spelare  Linda Granberg 
Årets Framsteg Seidi Mattsson 
IF Fram U 
Årets spelare   Erik Branér 
Årets framsteg  Jens Roselius 
IF Fram 2 
Årets spelare  Kim Berglund 
Årets framsteg Malte Sjuls 
IF Fram  Div 1 Åland 
Årets spelare  Fredrik Engström 
Årets Nykomling                      Simon Gustafsson 
IF Fram Div 4 Finland   
Årets spelare  Anton Sjölund 
Årets framsteg Fredrik Engström 

”Årets lirare & junior”  Jimmi Bruhn 
”Richard Danielssons Costin Moise 
Juniorpris” 
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Friidrottssektionen 

 

Det här året har varit ett år med skador och problem av olika slag. Ändå finns 
det en hel del fina resultat att glädjas över.  

Linn Gustafsson, F-19, deltog i några inomhustävlingar i Finland och Sverige 
under vinterhalvåret. Hon sprang 60 m häck på tiden 9.02 vilket är tangerat 
åländskt rekord i F-19 klassen. I FM för 19 åringar i februari löpte hon 60m 
försök på 7.85, vilket var andra bästa tid in i semifinalen. Olyckligt nog fick hon 
kramp i sitt högra baklår mitt under semifinalsloppet och tvingades avbryta 
tävlandet. Det visade sig sedan vara en bristning så hon fick börja med rehab 
strax efter FM.  

Muskeln återhämtade sig inte så snabbt och i juni fick hon även en envis 
infektion i kroppen vilket gjorde att hennes första tävling utomhustävling blev 
under Öspelen på Jersey. Hon hamnade precis utanför finalen på 100m med 
tiden 13,10. På 200m kom hon till semifinal och sprang på 26,71. En stark vilja 
finns men när kroppen inte vill så är det svårt.  
Linn kämpade på och under sommaren blev det några fler tävlingar i Sverige 
och sedan i augusti på FM i Nyslott. Där blev hon 8:a i finalen på 100m på tiden 
12,46 (tyvärr i för stark medvind +2.6). 200m sprang hon på 26,14 men kom 
inte till final. Hennes årsbästa på 100m sprang hon i SFI seriefinalen i 
Mariehamn i september, 12,50. P g a baklårsproblemet vågade hon inte springa 
sin specialsträcka, 100m häck alls under året. 

Under hösten fick hon åtminstone ett glädjebesked, hon hade kommit med i 
finska juniorlandslaget! Så i oktober var hon på det första träningslägret av tre i 
Eerikkilä.  
I vår skriver hon studenten vid Ålands Lyceum vilket gör att hon bestämt sig för 
att skippa inomhussäsongen vintern 2016. Sedan blir det full satsning och 
hennes mål är att få tävla för juniorlandslaget i Nordiska mästerskapen, en 
medalj i FM för 19-åringar och personbästa på 100m häck och 100m.  

Linn har under året fått hjälp av Christoph Treier med mental träning och det 
har varit otroligt värdefullt för när allt går bra då flyter det på men att tackla 
motgångar är inte enkelt. 

Amanda Gustafsson, F-15, har haft en tuff säsong då hon fått kämpa med en 
borreliainfektion som ställt till det rejält i kroppen. Trots det satte hon nya 
personliga rekord inomhus på 60m, 8.88, och i längd, 4.95. Utomhussäsongen 
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gick väldigt mycket upp och ner. Amanda kämpade på och tränade och tävlade 
när orken fanns. Hon deltog mest i hoppgrenarna längd och höjd och hennes 
mål var att delta i SFIM och i FM och det klarade hon.  

Under SFIM i Nedervetil deltog hon i längd, höjd och 4x100m. Hon tog hem 
GULDET i längd med ett hopp på 5.22, i höjd hoppade hon nytt pers. med 
154cm och kom på en fjärde plats. I stafetten tog tjejerna, Ebba Koskinen, 
Adina Renlund, Sofia Södergårdh och Amanda hem silvret i F-17 på tiden 51,97. 

FM arrangerades i Uleåborg och Amanda lyckades hoppa nytt personligt rekord 
i höjd, 156cm, och blev 8:a. I längden blev hon 9:a med ett hopp på 5.00m i 
stark motvind.  

Under tävlingar i Täby satte Amanda nytt pers. i längd med 5.27m. 
Hennes bästa resultat på 100m blev 13.57 och i tresteg hoppade hon 10.37m 
inomhus. 

 

Celine Yttring, F-17, har också haft en motig säsong. Hon stukade sin fot tokigt i 
maj och hela utomhussäsongen blev förstörd. Det hela slutade med operation i 
augusti! Nu är Celine tillbaka igen och vi hoppas på att foten ska bli helt 
återställd.  
Under inomhussäsongen hann hon sätta nya personliga rekord på 60m, 8.97 
och i tresteg, 9.55. 

Cornelia Yttring, F-11, har också i år tränat och tävlat flitigt både på Åland och i 
Sverige. 
Hennes nya personliga rekord på 60m blev 9,77 inomhus och 9,93 utomhus. I 
längd hoppade hon nytt pers. med 3,89 inomhus och utomhus hoppade hon 
3,76. Nu är det inte långt kvar till 4 meter!  Cornelias styrka är att hon är både 
snabb och uthållig. Det bevisar hennes resultat på 600m där hon satte nytt pers 
med 13 sek, 2.07.98! Hon tycker även om att springa terränglopp och i 
Brukslunken sprang Cornelia 2 km och kom på en fin tredje plats. 

Dessa 4 ungdomar tränar i ÅID.s tränargrupp 3-5 gånger i veckan. Friidrottarna 
har under hösten haft ett samarbete med kiropraktorn Sandra Ekström som har 
föreläst och haft workshops med oss. Detta för att vi på ett bättre sätt ska 
kunna förebygga skador och upptäcka riskerna för det. Det har varit otroligt 
lärorikt för både tränare och utövare. Dessutom samarbetar vi med 
ergoterapeuten Tom-Stefan Witting som lär oss om neuromuskulär träning. 
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Vi har även Malva och Lina Karlsson, Tindra och Thelma Juvelin som deltar i 
träningar tillsammans med IFFK och SIF. De är med och kämpar i 
ungdomsserien som ÅID arrangerar. I år kom IFF på sjätte plats av 10 
föreningar i inomhusserien och på en. Det var bra kämpat! 

Hederspris: För fina resultat. 

Linn Gustafsson. 

Amanda Gustafsson. 

 

Framstegspris: För fina personliga rekord. 

Cornelia Yttring. 

 

 

Benita Gustafsson 

IF Fram Friidrott. 
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Skidningens verksamhetsberättelse 2015 

 

   
 
Skidåret 2015 har snötillgången på banan vid Solbacka varit så dålig att ingen skidverksamhet har varit möjlig 
att genomföra på banorna. På konstsnön i Jomala var snösituationen också ansträngd med endast en 600m 
slinga där det under säsongen arrangerades en tävling.  
På FSSM i längdskidning knep Jenny Fellman ett silver i D18 5 km fristil. Jenny hade också en framgångsrik helg i 
Karleby (7-8.3) på Finska junior Mästerskapen i längdskidor med en insatts som etablerar henne bland landets 
tio främsta längdskidåkare i D-18 klassen. På lördagens 5 km fristil kom Jenny in på en delad 8:e plats och på 
söndagen förbättrade hon till en 7:e plats på sträckan 5 km klassiskt. 
 
Rullskidor 
Den 15:e Juli avgjordes rullskidtävling Lemland runt med start och mål  i Bengtsböle, Lemland. Jenny Fellman 
segrade i Damklassen på de 27 km långa banan och IFFs Peter Lundberg kom andra i motionsklassen. 
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Träning 
Under året har skid- och skidskyttegruppen hållit gemensamma träningar i Jomala tillsammans med 
LUIA och JIKs juniorer. 

Resultat 

FSSM Malax 13-15.2.2015 

D18 Damer - 18 5 km F 

1. Alexandra Enlund  IF Femman 14:17.10  
2. Jenny Fellman  IF Åland 14:40.70   23.60 
3. Fanny Storvall  IK Kronan 14:58.10   41.00 
4. Ronja Kainberg  SK Åsen 15:04.20   47.10 

5. Hanna Westerlund  IF Brahe 16:12.80   1:55.7 
 
 
 Junior FM Karleby 7-8.3.2015 
5 km fristil 
N18 
Naiset 18 vuotta 5 km V 

Sija   Nimi Seura Tulos   

1.   Alexandra Enlund IF Femman 14.30,2   

2.   Vilma Nissinen Vuokatti Ski Team Kainuu 14.37,9   

3.   Anni Alakoski Reisjärven Pilke 14.41,9   

4.   Julia Haukilehto Järviseudun Hiihtoseura 14.51,3   

5.   Wilma Vinkanharju Hyvinkään Hiihtäjät 14.58,6   

6.   Sanni Alatalo Lempäälän Kisa 15.12,4   

7.   Milla Rajala Järviseudun Hiihtoseura 15.17,7   

8.   Jenny Fellman IF Åland 15.18,9   

8.   Nelli Heikkinen Joutsan Pommi 15.18,9   

10.   Sara Simonen One Way Pro Team 15.19,8   

 
5 km klassiskt 
N18 

Naiset 18 vuotta 5 km P 

Sija   Nimi Seura Tulos   

1.   Anni Alakoski Reisjärven Pilke 16.00,2   

2.   Sanni Alatalo Lempäälän Kisa 16.19,8   

3.   Alexandra Enlund IF Femman 16.36,3   

4.   Julia Haukilehto Järviseudun Hiihtoseura 16.44,2   

5.   Ilona Saastamoinen Liperin Hiihtoseura 17.35,4   

6.   Nelli Heikkinen Joutsan Pommi 17.37,0   

7.   Jenny Fellman IF Åland 17.43,1   

8.   Inka Koljonen Punkalaitumen Kunto 17.48,7   

9.   Fanny Storvall IK Kronan 17.50,7   

10.   Wilma Vinkanharju Hyvinkään Hiihtäjät 18.02,7   
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Skidskytte 
 
FSSM skidskytte i LOVISA 28.2 -1.3.2015    
Resultat Samstart lördag 28.2 
 Flickor 19år    7,5km        m,m,p,p   
               
1    Jenny Fellman             Åland ID                              32;12    1;4;1;1       
   
Resultat, Normalskidskytte söndag 1.3. 
Flickor 19år    10,0km        m,p,m,p   
                       
1        Jenny Fellman           Åland ID          40;10         2;2;2;3               9;00    49;10 
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IF Fram Orientering 
Verksamhetsberättelse för 2015. 

Under 2015 har IF Fram orientering varit aktiva och arrangerat 1st tävling och 1st träning. 
Samt deltagit i många tävlingar och träningar.  

IF Fram orientering har varit med och arrangerat följande tävlings och tränings tillfällen 
under året 
• ÅM Ultralång vid Kasviken den 14 maj 
• Teknikträning vid Kasviken den 21 maj 
Många tack till Boris Boman för tvätt arrangemangen. 

IF Fram orientering har 2015 återigen varit ett bra år med tävlingsdeltagande på Åland och 
Finland samt Sverige. 

Åländska Mästerskapen, OL-Cup och Vinter Cup 
• ÅM Medel 23 april 
• ÅM Ultralång 14 maj 
• ÅM Sprint 23 juni 
• ÅM Lång 18 augusti 
• ÅM Stafett 22 augusti 
• ÅM Natt 23 oktober 
 
De individuella grenarna Medel, Ultralång, Sprint och Lång ingår även i OL-Cup’s 6st 
deltävlingar totalt. 

Året började med tre deltävlingar under januari, februari och mars. Årets första deltävling i 
januari kombinerades med orienteringens julfest. 

Venla och Jukola kavlen i Paimio 

IF Fram orientering deltog i damernas Venla-kavlen tillsammans med LUIA orientering. 
Damerna fullföljde sin tävling i en utmanande terräng och placerade sig på 690:e plats av 
1417st godkännda 4-mannalag. 

IF Fram orientering deltog i Jukola-kavlens andra lag för IF Åland med 6st övriga Åländska 
orienterare. Båda herrlag fullföljde sina tävlingar i en utmanande terräng och förstalaget 
placerade sig på en fin 391:sta plats medans andralaget sprang in på plats 1327 av totalt 
1787st 7-mannalag. 

Detta gör Jukola/Venla budkavlen till värdens största sprint orienteringstävling med över 
18.100 anmälda deltagare detta år. 
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Finlands Svenska Orienterings Mästerskapen  (FSOM)  

Totalt 12 Åländska orienterare deltog i FSOM som arrangerades i Gamla Karleby. IF Fram 
gjorde ett bra mästerskap med flera goda resultat. 

Åland - Åbolandskampen 

I år var det Ålands tur att anordna den 71:a kampen. Detta år tog Åland segern samt var 
värdar för kampens 70års jubileum.  

Internationella- och nationella tävlingar 

Som under tidigare år IF Fram orientering tävlat en hel del i både Finland och Sverige. Vi har 
deltagit i många nationella tävlingar i Finland med Jukola- och Venla-kavlen samt FSOM. I 
Sverige har vi deltagit i Lidingö medeldistans, Lännamedel, Uppsalamötet, Roslagshelg, 
Eskilstuna-weekend, O-ringen 5-dagars och Långhundradubbeln.  

Antalet aktiva orienterare har varit 3st under året från IF Fram. 

Jag vill samtidigt bjuda in nya och gamla orienterare att kontakta mig om ni är intresserade 
av att prova på orientering.  

Se orienteringens Tränings- och Tävlingsprogram på hemsidan. 
http://www.idrott.ax/orientering 

Hälsningar Michael Linde 

IF Fram Orientering 
e-post: ml@aland.net 
mobil: 0457 34 33 731 
 

 
Venlalaget: IF Fram tillsammans med LUIA i Paimio. 
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IF Fram Innebandy 2015 
 
 

Innebandyn har under de senaste åren varit under kraftig utveckling och året var inget undantag; 
både vad gäller antal lag och spelare, och organisationsmässigt. Vi har idag ca. 140 aktiva från 7 års 
ålder och uppåt. 
De stora händelserna under året har varit vårt övertagande av lagen i lågstadieåldern och 
etableringen av vår herrlagssatsning i finska seriesystemet. 
 
Vi kommer att lägga stor vikt under kommande år på att, främst organisationsmässigt, förbättra oss 
i vår juniorverksamhet, för att på sikt skapa en riktigt stabil grund i vår bredd. Det gäller allt från 
ledarutbildningar till materiella ting och logistik. 
 
Till hösten 2016 har vi bestämt oss för att påbörja vår satsning med upplandsserielag. Till att börja 
med ser det ut som att ett lag i P-16 är rätt väg att börja. Detta är under full planering och kräver 
att vi får fram en tränarkonstellation och skapar ekonomiska förutsättningar för satsningen. Det ska 
vi bestämt ro hem under våren och det är ett mycket viktigt steg för vår verksamhetsutveckling. I 
åldern 14-17 finns idag inget riktigt bra naturligt steg för våra duktiga juniorer. 
 
Damsidan är något vi också behöver lägga energi på och där har vi under hösten gjort försök för att 
starta upp en grupp i högstadiet, men träningsgruppen blev i slutändan för liten. Dock spelar några 
av dessa med i pojklagen i stället, och det med bravur. 
Vi kommer att göra fler försök när tiden är mogen för att få igång en stabil tjejverksamhet igen, 
något som åländsk daminnebandy är i stort behov av just nu 
 
För att hålla igång maskineriet har vi under året gjort ett flertal arbeten och försäljningar. 
 
Dessa kan till exempel nämnas: 
 
Delikatesskungen salami, Gutz sportkläder, Däcksbytardagar, Vikingamarknaden, Idrottsgalan, 
Företagscupen m.m. 
 
Vi vill tacka alla våra duktiga ledare, som håller igång vår verksamhet, för ett fantastiskt jobb! 

 
 
 

Med vänliga hälsningar 
 

Arbetsgruppen för IF Fram Innebandy 
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Säsongen 15/16 

Livet i division 4. 

Försäsongen drar igång med en öppen träning för att kolla av intresset för nya spelare. Det dyker 20st spelare på 
träningen, en hög med nya ansikten. Vissa deltog för att bara spela lite innebandy och känna på. Vissa för att 
kriga om en plats i laget. Orsaken till den öppna träningen var att spelare hade valt att flytta till utomland för att 
studera. Då var behovet av spelare större, även att bredda träningstruppen. 

Vi har i år fått ihop en blandad trupp med många lovande unga spelare som nu spelas in i laget, serien och ges 
rutinen för att om några år kunna ta över. 

Truppen: Lukas Helén, Tommy Lundberg, Peter Rikberg, Kim Mattsson, Marcus Pellas, Gustav Mörn, Fredrik 
Engström, Jonas Karlsson, Erik Branér, Anthon Grönqvist, Anthon Sjölund, Alexander Sandholm, Emil Lundén, 
Andreas Jansson, Thomas Fjäder, Kevin Karlsson, Adam Gällros, Victor Schåman, Martin Eklund, John Blomqvist, 
Simon Engblom, Magnus Tuominen. 

Vi inleder säsongen med en bortaomgång där vi endast kommer till spel med 10 utespelare pga. att fotbollen är i 
slutstadiet av säsongen samt resor. Vi vinner första matchen 5-0 och förlorar andra 1-5. Vi har fortsatt att 
utveckla vårat spelsystem samt att vara täta i försvarsspelet. Just nu är vi på en tredje plats vad gäller insläppta 
mål, vilket är ett resultat av hård träning samt att vi håller ihop vårat spel bättre. Vi ligger just nu på en femte 
plats i serien där ettan stiger, tvåan och trean får kvala uppåt. Vi jagar tredje placeringen med 3 poäng upp. Vi har 
en grym lagkänsla i laget och alla jobbar för varandra. Vilket resulterat i endast en förlust på senaste 8 matcherna. 
Vi vill inte va kvar i division 4 har vi som mål, vi vill tillbaka till division 3. 

5 vinster, 4 oavgjorda, 4 förluster. 46 gjorda mål 41 insläppta ger oss en målskillnad på +5. 

5 matcher, 10poäng, återstår att spela om. 

Årets spelare blev Anton Sjölund och Årets Framsteg Fredrik Engström 

17



Laget debutsäsongen i finska div. 3 2014-2015 

 

 

IF Fram Herrar div. 1 Åland 

 
Herrarna spelade 2014/2015 i Åländska division 1 och är nu mitt uppe i säsongen 2015/2016. 
Säsongen 2014/2015 slutade på bästa sätt då IF Fram stod som slutsegrare efter att i finalen ställts, 
ännu en gång, mot Pro 09. Årets säsong ser också bra ut men om IF Fram står som segrare återstår 
att se. 

2014/2015 

Serien 

Serien spelades i två omgångar, en på hösten och en på våren. De bästa lagen under hösten 
delades således in i en fortsättningsgrupp efter jul. Under hösten gick IF Fram bra och slutade på 
första plats i tabellen. Efter jul fortsatte segertåget och även under fortsättningsserien behöll de 
formen och hamnade högst upp i tabellen. Därmed gick de in i slutspelet som favoriter. 
 

Slutspel 

I semifinalen ställdes laget mot Lemland som bjöd på bra motstånd. Men under två matcher så 
blev grabbar från Saltvik för tunga och de vann första matchen med 7-3 och den andra matchen 
med 4-2. 
I finalen ställdes IF Fram alltså ännu en gång mot PRO- 09. Ett tungt avbräck var att målvakten 
Thomas Fjäder lämnar återbud pga. feber innan match och efter många om och men ställer sig 
Tommy Lundberg i kassen, och gör det med bravur! 
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IF Fram hamnar tidigt i ett 0-2 underläge, som man sedan vänder på och även går förbi till 3-2. 
PRO-09 hänger inte med huvudet för det utan kvitterar, och går förbi till 4-3. Folk på läktaren samt 
en del på bänken tänker säkert på dom tidigare finalförlusterna där det varit uddamålsförluster. 
Men icke denna gång, IF Fram tar tag i taktpinnen igen och kvitterar i PP, och går förbi igen. 
Ytterligare en frislagsvariant visar sig fungera idag och Joakim Johansson lägger behärskat in 6-4.. 
Vinsten ett faktum och IF Frams första guld någonsin! 6 olika målskyttar i finalen. Fantastiskt! 
 

 Erik Branér    Thomas Fjäder 

 

IF Fram blir sedan representerade i årets prisutdelning av Ålands Innebandyförbund. Priset till 
Årets Herrjunior går denna säsong till vår Erik Branér. Erik får priset på grund av hans jämna och 
höga nivå under säsongen där han utvecklats mycket. Han har blivit en duktig tvåvägscenter med 
bra spelsinne och visat ett moget spel. 
 
Årets Herrspelare går detta år till målvakten Thomas Fjäder. Thomas får priset eftersom han 
besitter en hög lägstanivå och är i sina bästa stunder omöjlig att gå förbi. Tack vare Thomas 
inställning, placeringssäkerhet och reaktionsförmåga har IF Fram tagit många poäng under 
säsongen. Bra jobbat grabbar! 
 
Spelare 
 

Målvakter   Thomas Fjäder 
Backar    Joakim Johansson, Josef Fagerholm, 
    Christian Söderlund, Tommy Lundberg och Marcus Lindholm 
Forwards/Center Gustav Mörn, Emil Lundén, Tobias Bonn, Pontus Danielsson, Kenny 

Lundqvist, Fredrik Engström och Jonas Karlsson. 
 
 

Årets spelare:  Fredrik ”mini” Engström 
 
Årets nykomling: Simon Gustafsson 
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Guldlaget

Stående från vänster: Christian Söderlund, Fredrik Engström, Joakim Johansson, Jonas Karlsson, 
Markus Lindholm, Tobias Bonn och Emil Lundén. 

Sittandes från vänster: Gustav Mörn, Kenny Lindqvist, Tommy Lundberg och Pontus Danielsson 
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2015/2016 

Serien 

IF Fram springer genom höstens serie relativt enkelt i början på säsongen 2015/2016. På sex 
matcher blir det idel segrar och en plusstatistik på +44. Noterbart är att Gustav Mörn slår någon 
form av rekord då han i en match gör hela 11 poäng varav 10 är målgivande passningar. Grabbarna 
som gör de flesta målen är ungtupparna Isak Kavander och Fredrik ”Mini” Engström. 
Efter jul bildas nya serier med de bästa lagen under hösten. För tillfället ligger IF Fram på en 
tredjeplats i tabellen och det har blivit en förlust i fortsättningsserien. Men som det ser ut nu 
kommer herrarna nå slutspel även i år, där känslan är bra i laget och siktet är inställt på guldet även 
i år. 
Laget har tränat två gånger i veckan, måndagar i Baltichallen och torsdagar i Godbyhallen. 
 

Spelare 

Målvakter   Kevin Karlsson och Tomas Fjäder 

Backar Lukas Helén, Tommy Lundberg, Peter Rikberg och Joakim Johansson 

Forward/Center Simon Gustafson, Gustav Mörn, Isak Kavander, Andreas Jansson, 

Alexander Sandholm, Anton Sjölund, Simon Engblom, Fredrik 

Engström och Jonas Karlsson 
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ÅRSBERÄTTELSE 2015-2016 
IF Fram Dam 
 
I fjol tog vi oss till semifinal i Åländska serien, även denna gång var det Gasen I Botten som stod för 
motståndet. Semifinalerna spelades i bäst av 3, varav vi förlorade första matchen och vann de 
resterande. 
I finalen mötte vi sedan IBK Hammarland där det dessvärre blev förlust. 
Vi ställde även upp i Åländska cupen 5-6/1 där vi tog oss ända till final och gick hem med ett silver. 
Efter uppehållet mellan april-september började träningarna som vanligt på måndagar i 
Godbyhallen. Torsdagsträningarna har vi fortsättningsvis slagit ihop med NGD i Baltichallen. I år har 
vi två spelare med från IF Fram som representerar NGD i finska serien, Linda Granberg och Vilma 
Rajalin. 
Till denna säsong har vi igen fått en hel del nya spelare, främst från ett lag som lagt ner sin 
verksamhet, men också tappat några som gått vidare med sina studier utomlands. Juniorerna visar 
fortfarande att även dom ska ha en plats i truppen. 
 
Med en omgång kvar att spela i Åländska serien så ligger vi just nu på en andra plats på 15 poäng, 
nytt för i år är att första plats och andra plats gör upp om final direkt, och andra platsen är säkrad 
sen länge tillbaka.. Årets säsong har börjat bra och vi har kunnat spela ihop oss i ett spelsätt som 
funkar bra för oss.  
 
Likt förra året så har vi samlat in pengar genom att sälja Delikatess kungens salami och Gutz 
sportkläder. 
 
Till sist vill vi igen tacka våran tränare Tommy Lundberg som engagerar sig och ser till att vi 
utvecklas varje säsong och klättrar högre och högre upp i tabellen. 
 
 
IF Frams damtrupp 
Björklund Isabella, Lindqvist Susann, Söderlund Hanna, Forselius Alexandra, Holmström Susanna, 
Söderlund Ida, Fricker Fabienne, Waarheid Marie, Granberg Linda, Höglund Emma, Rajalin Vilma, 
Österberg Sandra, Sarling Maria, Törnroos Linda, Karlsson Michaela, Haglund Daniela, Ingström 
Amanda, Hellgren Åsa, Mattsson Seidi 
 
 
Årets spelare: Linda Granberg 
 
Årets Framsteg: Seidi Mattsson 
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IF Fram 2 
 
 
Även säsongen 2015/2016 höll ÅIBF konceptet för den åländska serien med två likvärdiga grupper. 
De tre bästa lagen från varje grupp går vidare i en övre fortsättningsserie samt bästa fyran och 
resten av lagen spelar en lägre fortsättningsserie. IF Fram 2 kom 6 i sin grupp och hamnade att 
spela i den undre serien. 
IF Fram 2 laget, har tagit hand om ett antal högstadiekillar. Där dom yngre spelarna har en 
möjlighet att få testa på en högre nivå av innebandy. 
 
 
Spelare IF Fram 2 (2015/2016) 
 

Målvakt: Samuel Sandholm Anfallare: Leon Blomberg 
 Marcus Hjärner  Rickard Hjärner 
Backar: Kim Berglund  Eddie Grane 
 John Öhman  Stefan Mattsson 
 Samuel Lindvall  Emil Roselius 
 Markus Pellas  Kasper Nyqvist 
 John Gruner  Jens Wickholm 
 Joachim Mattsson  Jonathan Styrström 
   Kevin Karlsson 
Center: Malte Sjuls   
 Jonny Landström   
 Kristian Karlsson   
    
 
 
 
Årets spelare: Kim Berglund 
Årets framsteg: Malte Sjuls 
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U-lag 
 
Även säsongen 2015/2016 höll ÅIBF konceptet för den åländska serien med två likvärdiga grupper. 
De tre bästa lagen från varje grupp går vidare i en övre fortsättningsserie samt bästa fyran och 
resten av lagen spelar en lägre fortsättningsserie. I år lyckades U-laget ta tredjeplatsen och ta sig 
vidare till den övre serien. 
U-laget har fortsatt sin fina utveckling från föregående säsong och siktar på att ta sig till semifinal. 
 
 
 
Spelare IF Fram U (2015/2016) 
 

Målvakt: Jens Roselius Anfallare: Emil Sarling 
Backar: Sami Fagerström  Toni Fagerström 
 Rasmus Söderberg  Pontus Lindfors 
 Pontus Wiktorsson  Simon Englund 
 Adam Jansson  Anthon Grönqvist 
 Kristian Karlsson  Oskar Jansson 
   Felix Karlsson 
Center: Erik Branér  Mattias Engström 
 Alex Weckman   
 Kenny Lindqvist   
    
 
 
 
Årets spelare: Erik Branér 
Årets framsteg: Jens Roselius 
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IF Fram juniorer 
 
Till säsongen 2015-16 utvecklades IF Fram innebandys verksamhet både i topp- och 
breddverksamheten. Nu har vi representation i alla tillgängliga serier på Åland, från åk 3 till 
seniorer modell äldre. Den stora nyheten denna säsong var att IF Fram övertog verksamheten i 
både åk 3-4 och åk. 5-6 i Ödkarby och Rangsby. Tidigare har verksamheten gått under skolornas 
egen regi. Detta är ett stort och väldigt viktigt steg för att tidigt få in juniorer i vår verksamhet och 
på sikt göra oss ännu starkare i vår toppverksamhet. Vi hoppas även att detta ska göra flick- och 
damverksamheten starkare. Något som hela innebandy-Åland får jobba hårt för att få tillbaka efter 
några års stagnering. 
 
Lagen 
 
IF Fram p-00 och p-02 
 
De båda högstadielagen tränar tillsammans två dagar i veckan i Godbyhallen måndagar och 
torsdagar 16.15 – 17.15. De spelar i år i två skilda serier (tidigare hopslagna) 
Tränare för lagen är Jens Roselius och Linda Granberg 
 
Säsongen hittills har sett strålande ut resultatmässigt och inför stundande slutspel ser det som vi 
har vant oss vid, riktigt bra ut för våra högstadielag. 
 
Tabeller 2015-15 
 
P-00 
 
 
Omg V O F Mål P 

 

IF Fram P 00 8 5 1 2 41- 22 16 
H.I.K 8 5 1 2 34- 24 16 
VÅSC 8 1 0 7 15- 44 3 

 

 
Spelare: Pontus Påvals, Emilia Melander, Samuel Lindvall, Adam Rosing, Victor Englund, Melvin 
Häggblom, Malte Sjuls, Marissa Karlsson, John Öhman, Leon Blomberg, Jonathan Styrström, Tobias 
Gustavsson, Isak Öhman 
 
Årets spelare:   Victor Englund 
 
Missar sällan en träning och ger 100 % på träning och match 
 
Årets framsteg:  Emilia Melander 
 
En tjej som strävar efter, och jobbar på att bli bättre. Alltid positiv vilket givit fina resultat 
  
 
 

25



P-02 
 

Omg 
     
V  O  F 

       
Mål 

              
P 

 

IF Fram P02 7 7 0 0 75- 12 21 
VÅSC 7 2 0 5 25- 30 6 
Lemland 6 1 0 5 13- 71 3 

 

 
Spelare: Ludvig Boman, Marcus Hjärner, Anne Savolainen, Erik Blomqvist, Isak Öhman, Timothy 
Berglund, Hampus Renfors, Isak Söderholm, Elis Åberg, Simon Häggblom, Ludvig Nordqvist, Oscar 
Andersson, Axel Dahlman, William Smith 
 
Årets spelare:  William Smith 
 
En bra lagspelare som alltid är glad och positiv både på träning och match 
 
 
P/F-04 (åk 5-6 Ödkarby och Rangsby) 
 
Laget tränar måndagar 14.30 – 16.30 i Ödkarby och består av spelare från båda Saltviks skolor. 
  
Hela 20 spelare finns i träningsgruppen vilket lovar väldigt gott inför framtiden. 
 
Tränare för laget är Dennis Isaksson och Stefan Öhman 
 
Säsongen hittills har gått som tåget och laget har tagit nästintill slätt i serien. 
 
Tabell 2015-16 
 
 

Omg V O F Mål P 
 

IF Fram 12 10 2 0 55- 12 32 
H.I.K 12 10 0 2 45- 16 30 
Finström Röd 12 7 2 3 28- 23 23 
Finström Vit 12 5 2 5 32- 31 17 
Sund 12 4 3 5 20- 18 15 
Jomala Blue Bulls 11 4 0 7 21- 38 12 
Jomala Lions 11 1 1 9 17- 39 4 
VÅSC 12 1 0 11 8- 49 3 

 

 
 
Spelare: 
Amanda Bamberg, William Björke, Tilda Blomberg, Anni Carlsson, Vincent Emretsson, Wilma 
Fagerlund, Zaida Fagerlund, Felix Gäddnäs, Midas Häggblom, Robin Isaksson, Adam Lindqvist, Emil 
Lindroos, Casper Lundqvist, Hugo Mörn, Lucas Nordberg, Nanthawat Saninlai, Janessa Sjöblom, Leo 
Styrström, Matteus Styrström, Isak Öhman 
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P/F-04-08, IF Fram Ö och IF Fram R 
 
Här är våra yngsta spelare med yngsta deltagare födda 2008. Vi har två grupper; en från Ödkarby, 
och en från Rangsby. Fantastiska 31 st spelare finns med i dessa lag! 
Lagen tränar ihop på måndagar i Ödkarbyhallen kl 13 – 14.30 
 
Tränare för lagen är Dennis Isaksson, Jill Facius-Flöjt och Tobias Bonn 
 
I Kvartersserien åk 3-4 som lagen spelar i registreras inga resultat och under säsongen spelas totalt 
5 omgångar. Serien består av 7 lag. 
 
 
 
Spelare IF Fram Ö: 
 
Kim Fagerlund, Benjamin Forselius, Amelia Fricker, Ebba Hagman, Ida Hagman, Lucas Häggblom, 
Frida Isaksson, Samuel Koskinen, Malte Lampela, Morgan Larsson, David Lindqvist, Cajsa Lundqvist, 
Robin Lundqvist, Joanna Sjöholm, Nathalia Ylikotila 
 
Spelare IF Fram R: 
 
Lionel de Breuwer, Benjamin Flöjt, Bianca Flöjt, Felix Flöjt, Isabel Halavakoski, Max Halavakoski, 
Filip Holmström, Victor Holmström, Johannes Konttinen, Leon Landell, Alva Lindroos, Ville Lindroos, 
Siriphan Saninlai, Joakim Smith, Ida Sundberg, Arne Tammi 
 
 
Alla deltagare i P/F – 04-08 får medalj för härligt kämpande hela året! 
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               IF Fram juniorfotboll – årsberättelse 2015 

Fotbollsorganisationen utvecklas även detta år med omfattande aktivitet hela året. Vi har 
deltagit i såväl finskt som svenskt seriespel, sommar & vinter poolspel, cuper, 
tekniktävlingar och tränat flitigt i stort sett hela året. Vår fokus ligger i att det skall vara 
ROLIGT med fotboll. Glädje, skratt och gemenskap i med och motgång anser vi jätteviktigt. 

 

Våra lag: > P/F -08/09/10 > P-07/08 > P-05/06

> P-04 > P-02/03 – (FCÅ) > P-01– (FCÅ)

> P-00/09 – (FCÅ) > P-99/98 – (FCÅ)

       

Johan Emretsson

Junioransvarig IF Fram 2015        
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    IF Fram JUNIOR FOTBOLL - Årsberättelse 2015 
                              
                                          
                 
B juniorer pojkar 16/17: 

På senhösten 2014 startade FC Åland och IFK Mariehamn ett juniorsamarbete inför 
säsongen 2015. Det skulle visa sig bli ett lyckat val där två små grupper blev en stor 
som under säsongen gjorde riktigt bra ifrån sig.  

Spelartrupp:   

Ahtola Alexander, Axelsson William, Dahlblom Axel, Emretsson Conrad, Erikslund 
Frans, Eriksson Tobias, Ghaznavi Aresh, Gråhn Felix, Hagström Tim, Hemming 
Petter, Karlsson Jakob, Karlsson Felix, Karlsson Julius, Knight Richard, Linte Titus, 
Lundberg Johan, Lycke Kasper, Mahmoudi Soroush, Mattson Anton, Mattsson 
Torbjörn, Nordberg Carl-Wilhelm, Nylund Samuel, Sarling Emil, Sundby Martin, 
Ulenius Albert, Wahlsten Conrad, Ulvestaf Fredrik 

Lagledning: Peter Sjölund (huvudtränare), Kåke Mattsson (assisterande tränare), 
Johan Emretsson (Lagledare), Johan Dahlblom (resurs), Monica Österlund (resurs) 
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B juniorer pojkar 16/17: 

Föreningarna såg stor potential i laget och det var en serös satsning som gjordes på 
gruppen. Det bestämdes att laget skulle anmäla sig till finskt seriespel och ansöka 
om att få starta i DIV. 2 (i stället för normal startserie DIV. 3). Ansökan beviljades och 
laget anmälde sig till serien.  

Utöver träningar inledde vi försäsongen men en rad träningsmatcher med en början 
på ett vintrigt WHA i början av februari. 

Träningsmatcher:  Målskyttar: 

FCÅ/IFK – Jomala herr 3 – 0 Emil, Johan, Titus  
Grankulla - FCÅ/IFK  2 – 3 Sourosch, Julle, Tobbe 
ÅBO IFK - FCÅ/IFK  1 – 6 Julle 2, Johan, Anton, Emil, Tobbe 
FCÅ/IFK – Ekenäs IF 6 - 0  Tobbe 2, Johan, Emil, Samuel, Conrad W 
FCÅ/IFK – Vaksala herr  0 – 1 - 
FCÅ/IFK – Pargas IF 12 - 1 Johan 4, Aresh 2, Tim 2, Fredrik, Tobbe, Julle,  

Tim, Conrad W 
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B juniorer pojkar 16/17: 

Cuper: SILVERLAGET I KULTANUMMI Turnering 

Efter försäsongens vinstrika inledning for vi till Pargas för att delta i cupen 
Kultanummiturnaus. Efter fyra segrar och en oavgjord match i gruppspelet vann vi 
vår grupp med direktkvalificering till semifinal. För motståndet i semifinalen stod TPS 
som tagit sig vidare genom att slå ut bl.a. PK-35 och HJK. Vi vann på straffar och var 
därmed klara för final mot obesegrade Lieto.  
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B juniorer pojkar 16/17: 

I finalen mötte vi turneringens i särklass bästa motstånd som även blev för svåra och 
vi förlorade med 2 – 0. 

Turneringens slutställning enligt följande: 

1. Lieto 
2. IFK Mariehamn/FC Åland  
3. TPS  
4. FC RP  
5. Puiu United  
6. ÅIFK  
7. Iirot P-  
8. Åtgärd  
9. HJK  
10. Raifu  
11. Pk-35  
12. PIF  
13. VG-62  
14. HK I-  
15. LePa  
16. PK-35 röd  
17. LTU  
18. FJK  
19. KyIF  
20. Puiu FC

Målskyttar: 

Match 1) FCÅ/IFK -  LePa:  2 – 1 Emil, Johan 

Match 2) Pargas - FCÅ/IFK:  1 – 3 Samuel, Emil, Anton 

Match 3) Åbo IFK - FCÅ/IFK:  1 – 4 Johan, Anton 2, Emil 

Match 4) FCÅ/IFK - KyIF:  1 – 1 Johan 

Match 5) SEMIFINAL TPS - FCÅ/IFK: 2 – 3  Emil, Soroush och Anton 

Match 6) FINAL FCÅ/IFK - Lieto:  0 – 2  
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B juniorer pojkar 16/17: 

DIV 2. Serien matchresultat:    Målskyttar: 

Lördag den 18 april FCÅ/IFK vs FC Haka j 3 – 2 Tobbe, Emil, Johan 

Lördag den 25 april MuSa - FCÅ/IFK 0 – 7 Tobias, Conrad.E, Emil  
Johan, Julius, Samuel, 
Titus Linte.  

Lördag den 2 maj FCÅ/IFK vs RaiFu 6 – 0 Emil 3, Soroush, Tim,  
Anton  

Söndag den 10 maj TPS 3 - FCÅ/IFK  0 – 6 Emil 3, Soroush, Johan,  
Julius  

Lördag den 16 maj P-Iirot - FCÅ/IFK   4 – 2 Julle, Emil 

Söndag den 31 maj Leki-Futis - FCÅ/IFK  5 – 5 Emil 2, Soroush,  
Shaian, Anton 

Torsdag den 11 juni 2015 FCÅ/IFK – TPV2 3 - 0 Emil 2, Johan 
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B juniorer pojkar 16/17: 

Lördag den 6 juni FCÅ/IFK – MaPS  2 - 1 Emil 2 

lördag den 13 juni 2015 TuWe - FCÅ/IFK 0 – 1 Emil 

lördag den 27 juni 2015 FCÅ/IFK – VG-62   5 – 0 Emil 4,  Axel, 

lördag den 4 juli 2015 TaPa - FCÅ/IFK  2 – 1 Conrad W 

Laget gjorde en bra vårsäsong i DIV. 2 och slutade tvåa i serien med avancemang till 
Div. 1 som följd. 8 vinster, 1 oavgjord och två förluster och en målskillnad på 41 – 14 
och därmed seriens målfarligaste lag.  

I och med avancemanget till Div. 1 fick laget EN (!) helgs uppehåll på hela säsongen.  
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B juniorer pojkar 16/17: 

DIV 2. Serietabell 
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B juniorer pojkar 16/17: 

DIV 1. serien skulle visa sig bli ett rejält lyft för laget. Efter att tämligen enkelt tagit 
steget upp från tvåan så skulle det visa sig att matchmotståndet i Div. 1 skulle vara 
något helt annat. Vi ställdes mot lag som ex. Ilves, Espoo och FC Inter och i stället 
för andra och tredje lag var det nu i många fall deras första lag som satsade på att ta 
sig till högsta serien.  

DIV 1. Serien matchresultat:    Målskyttar: 

Lördag den 25 juli 2015 TPV - FCÅ/IFK  3 – 1 Joel M 

Lördag den 1 augusti 2015 FCÅ/IFK – SaIPa 1 – 0 Titus 

Lördag den 8 augusti 2015 Ilves - FCÅ/IFK  4 – 1 Emil 

Lördag den 15 augusti 2015 FCÅ/IFK – P-lirot 2 – 2 Felix K, Emil 

Lördag den 22 augusti 2015 TPS 2 - FCÅ/IFK  2 – 2 Emil, Johan 

Lördag den 29 augusti 2015 FCÅ/IFK – Ilves 2 3 – 1 Julle, Emil, Aresh 

Lördag den 5 september 2015 FC Espoo - FCÅ/IFK 3 – 0 - 
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B juniorer pojkar 16/17: 

Lördag den 12 september 2015 FCÅ/IFK – FC Inter 2 – 3 Julle, Felix 

Lördag den 19 september 2015 FCÅ/IFK – NJS  1 – 0 Alex 

Lördag den 26 september 2015 FCÅ/IFK – FC Inter 2 3 – 0 Emil 3  

Söndag den 4 oktober 2015 FC Jazz - FCÅ/IFK   1 – 4 Tim, Emil 2 
Axel 
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B juniorer pojkar 16/17: 

       
Utmaningen i Div 1 var exakt vad killarna behövde. Alla måste prestera maximalt och 
ge järnet match efter match för att stå upp mot det tuffa motståndet. Nivåskillnaden 
var enormt stor mellan divisionerna. Det var mycket utvecklande och när serien var 
färdigspelad låg vi i mitten av tabellen med fem vinster, två oavgjorda och fyra 
förluster. Noterbart var att vi hade tuffaste motståndet på bortaplan och vi kände att 
rätt dag så kunde vi störa alla lag i serien, även toppskiktet.  

Peter Sjölund 
Ralf ”Kåke” Mattsson
Johan Emretsson 
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Pojkar 15/16 (P-00/99) FC Åland: 

Inledning
Efter avslutade seriespel hösten 2014 konstaterade FC Åland och Lemlands IF 
bägge att det kunde bli svårt att få ihop varsitt lag även säsongen 2015 för seriespel i 
Upplandsserien, varför en diskussion upptogs om ett gemensamt lag. Efter ett möte i 
oktober 2014 beslutades så att inför säsongen 2015 gå samman med ett för FC 
Åland och Lemlands IF gemensamt P00-lag och ett samarbetsavtal skrevs mellan 
föreningarna och man beslutade att spela under namnet FC Åland. 

Tränare för laget blev Kristian ”Kricke” Andersson och Jim Nordman, under 
sommaren även biträdda av Mathias Boijer. Lagledare blev Henrik Rosenberg och 
Niklas Eriksson. 

Truppen hade till en början hela 30 spelare och det diskuterades till en början att ha 
ett lag både i 99-serie och 00-serie så att en del skulle dubblera, men då några 
spelare gick till B-juniorerna och ett större antal under vinterns gång slutade spela, 
hade man våren 2015 ca 20 spelare i truppen att tillgå varför det naturligt blev ett 
sammanslaget 99/00-lag, till största delen bestående av spelare födda 00, men 
också med ett antal 99-killar samt två st 01-killar. Laget kom att till ungefär lika stora 
delar bestå av tidigare FC Åland- och Lemlands IF-spelare.  

Laget spelade under vintern ÅM, där man blev åländska mästare, sedermera delat 
med IFK Mariehamn. 
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Pojkar 15/16 (P-00/99): 

Innan seriespelet i Upplandsserien hann man med att spela några träningsmatcher 
och man slog bl.a. IFK P00 med 3-1, IFK dam med 5-0 och Masku med 2-0. 

Det stora målet för säsongen var förstås seriespelet i Upplandsserien, och det 
kändes som att det var ett bra lag att ställa på benen, med många snabba och 
målfarliga spelare, ett stabilt försvar med säker målvakt kryddat med en rad duktiga 
mittfältare. Många spelare dessutom som kunde spela på olika positioner. Ett 
komplett lag skulle det visa sig, som dessutom hade en bred trupp att tillgå vid 
sjukdomar, skador osv. 

Laget 
Tränare Jim Nordman och Kristian ”Kricke” Andersson samt under sommaren 
även Mathias Boijer. 
Lagledare Henrik Rosenberg och Niklas Eriksson. 

Målvakt Julian Mörn (00) 
Utespelare Benjamin Lindblom (99), Daniel Andersson (99),  Fredrik Ulvestaf (99), 
Leo Mattsson (00), Leon Janetzko (00), Phillip Jordan (00), Walter Aaltonen (00), 
Vincent Mattsson (01), Alex Johansson (00), Alexander Andersson (99), David 
Nordman (00), Valentin Boijer (99), Alexander Knahpe (00), Alexandru Raducanu 
(00), Anton Demianenko (00), Aron Isaksson (99), Christoffer Rosenberg (00), Luc 
Jansén (00), Ruangwit Sae-Liao (00), Simon Boijer (01). 

Conrad Emretsson (00) har också deltagit i två matcher. Av spelarna deltog Aron 
Isaksson och Anton Demianenko endast i vårsäsongen och David Nordman och 
Daniel Andersson i sin tur endast i höstsäsongen. 
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Pojkar 15/16 (P-00/99): 

Träningar 
Laget har tränat 2-3 gånger i veckan, måndag och onsdag ordinarie träningar samt 
fredagar akademiträningar. Träningarna vintertid t.o.m. april månads utgång var på 
Vikingavallens konstgräs (fredagen inomhus i Vikingahallen), medan träningarna 
under sommaren (maj-september) var förlagda till Markusböle respektive Bengtsböle. 
Laget hade bara ett kortare drygt två veckor långt träningsuppehåll i slutet av juli. 

Totala antalet träningstillfällen uppgick till 90 stycken, varav 70 st lagträningar, 6 st 
fananamma-träningar och minst 14 st akademiträningar. 

Övriga samlingstillfällen mm 
Laget har haft två st kombinerade föräldra- och spelarmöten, ett i samband med att 
FC Åland och LIF gick samman samt ett inför säsongstarten i Upplandsserien. 

Laget har haft två sammankomster utom fotbollen;  

 27-28 juni då man i samband med dubbla bortamatcher (lördag-söndag) mot 
seriens två tuffaste motståndare bodde i Uppsala och besökte Furuviks 
nöjespark

 En utfärdsdag till Föglö i mitten av juli när man tävlade mot föräldrarna i boboll 
och minigolf (knapp seger för pojkarna…) och därefter intog middag på 
restaurang Seagram. 

Man skall dessutom ännu försöka få till en avslutande gemensam aktivitet för laget 
innan nya säsongen tar vid. 

Laget fungerade också som bollkallar vid FC Ålands A-lags hemmamatcher vid 3-4 
tillfällen. 

Upplandsserien P00 
Laget deltog i Upplandsserien P00, där också spelare födda -99 hade speltillstånd. 
Känslan inför seriestarten var att det fanns chanser att det skulle kunna gå riktigt bra, 
men innan en serie startar kan man ju aldrig riktigt veta säkert. Träningsivern hade 
dock varit god och det hade sett allt bättre ut på träningarna. Det slutade också i 
succé, med serieseger som säkrades i den nästsista omgången i seriefinalen mot 
tvåorna Gimo IF. Blev till slut 6 poängs segermarginal och endast en förlust under 
säsongen. 
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Pojkar 15/16 (P-00/99): 

Resultat:

Matcher:    Målskyttar: 

Match 1 FC Åland – SK Iron 9-0 (4-0)  Fredrik Ulvestaf 2, Aron Isaksson 3, 
Luc Jansén 2, Walter Aaltonen, 
Valentin Boijer 

Match 2 FC Åland – Wattholma/Storvreta IK 3-3 Ruangwit Sae-Liao, Aron Isaksson, 
Alex Johansson  

Match 3 Tierps IF - FC Åland 0-2  Alexandru Raducanu, Aron 
Isaksson  

Match 4 FC Åland – Karlholm/Österlövsta FF 8-1 Vincent Mattsson, Alex Johansson, 
Alexander Knahpe 2, Ruangwit 
Sae-Liao, Fredrik Ulvestaf, Valentin 
Boijer, Anton Demianenko  

Match 5 FC Åland – Östervåla/Tärnsjö IF 4-2 Fredrik Ulvestaf, Aron Isaksson,  
Christoffer Rosenberg, Alexander 
Knahpe  

Match 6 Gimo IF FK – FC Åland  5-3  Fredrik Ulvestaf 2, Aron Isaksson,  

Match 7 Bälinge IF – FC Åland  3-3  Alexander Knahpe, Aron Isaksson,  
Luc Jansén  

Match 8 Sunnersta AIF – FC Åland 0-7  Luc Jansén, Aron Isaksson 4,  
Phillip Jourdan, Daniel Andersson 

Match 9 FC Åland - Sunnersta AIF 11-4  Aron Isaksson 4, Alex Johansson,  
Ruangwit Sae-Liao 2, Phillip 
Jordan, Fredrik Ulvestaf, David 
Nordman, Alexander Knahpe  

Match 10 Sk Iron - FC Åland 2-9   Ruangwit Sae-Liao, Alexander  
Knahpe 2, Alex Johansson, Luc 
Jansén 2, David , Nordman, Phillip 
Jordan, Christoffer Rosenberg,  

Match 11 FC Åland – Bälinge IF 4-1  Fredrik Ulvestaf 3, Alexander  
Andersson 
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Pojkar 15/16 (P-00/99): 

Match 12 Vattholma/Storvreta IK – FC Åland 4-6 Luc Jansén, Ruangwit Sae- 
Liaocc 2, Alex Johansson 2, 
Valentin Boijer 

Match 13 FC Åland – Tierps IF 6-2  Valentin Boijer, Fredrik Ulvestaf 3,  
David Nordman 2  

Match 14 Karlholm/Österlövsta - FC Åland 0-4 Daniel Andersson, Alex Johansson  
2, Phillip Jordan 

Match 15 FC Åland – Gimo IF FK 4-1  Valentin Boijer, Phillip Jordan,  
Fredrik Ulvestaf 2  

Match 16 Östervåla/Tärnsjö - FC Ålannd 2-6  Ruangwit Sae-Liao 3, David  
Nordman, Alex Johansson, Luc 
Jansén  
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Pojkar 15/16 (P-00/99): 

SÄSONGSSAMMANFATTNING UPPLANDSSERIEN SLUTTABELL 

FC Åland  16  13  2    1  89-  30  41p    
Gimo IF  16  11  2    3  53-  30  35p 
Bälinge IF  16    9  4    3  75-  30  31p 
Tierps IF  16    9  2    5  63-  30  29p 
Sunnersta AIF 16    8  1    7  56-  62  25p 
Vattholma/Storvreta 16    6  3    7  50-  44  21p 
Östervåla/Tärnsjö IF 16    5  1  10  38-  62  16p 
Karlholm/Österlövsta 16    3  0  13  31-  70    9p 
SK Iron  16    0  1  15  14-111    1p 

Pojkar 13-14 (P-01) FC Åland 

Truppen har under året bestått av följande 18 killar från fyra olika kommuner: 

Ville Sandvik, Daniel Andersson, Ludwig Boman, Leo Linde, Tobias Björke, Emil 
Jansson, Andreas Holmroos, Morgan Sundborg, Liam Landell, Costin Moise, Elliot 
Johansson, Melvin Häggblom, Elis Åberg, Elias Berndtsson, Oscar Andersson, Alex 
Norrgård, Dodo Senanimit och Elia Hagström. Killarna är födda mellan 2001-2003. 
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Pojkar 13-14 (P-01) FC Åland 

Tränare har Robert Andersson, Kim Åberg och Kennet Berndtsson varit och Monica 
Eriksson lagledare. 

Laget har tränat två-tre gånger per vecka. Inomhus har träningarna varit i 
Eckeröhallen och Ödkarby skola, utomhus i Rangsby och på Sportkila. Dessutom fick 
killarna prova på Fananamma- träning i Godbyhallen på helgerna i januari och 
februari. Utöver dessa träningar har även Alexandre Semenov hållit i akademiträning 
en gång i veckan för de som varit intresserade. 

Detta år var det våra killar, födda 2001, som skulle vara med i distriktslaget. Sex killar 
anmälde sitt intresse men tyvärr blev två killar skadade och två fick förhinder. Så 
representanter från vårt lag blev Costin Moise och Ville Sandvik. 
Våra 02-killar har under hösten varit med IFK Mariehamns 02-lag och spelat 
turneringar. Där har de gjort ett bra jobb. Även FC Ålands P03 lag har fått hjälp av 
killarna när de behövt. 
Två turneringar deltog vi också i under året och naturligtvis Åländska Mästerskapet.     
        
Ålandhotels Cup spelades på våren. En vinst, en oavgjord och två förluster i 
grundspelet i vår grupp och vinst i matchen i slutspelet resulterade i en sjunde plats.  

Tabell: PK-35            4      4 0 0       13-1    12 
            Sigtuna          4      3 0 1      13-5      9 
            IFK Viksjö      4      1 1 2       6-10     4 
            FC Åland       4      1 1 2       6-10     4 
            IFK Vaxholm  4      0 0 4       1-13     0  
            Pato - FC Åland 2-3 i slutspelet 

På hösten deltog vi i Mariehamns Cup. Efter två vinster, två oavgjorda och en förlust 
slutade vi på tredje plats.  
Tabell: Rynninge IK                     5    5 0 0     19-2    15 
            IFK Mhamn P01               5    3 0 2    16-5      9 
            FC Åland                          5    2 2 1      5-4      8 
            Brommapojkarna              5    2 1 2      6-7      7 
            JIK/IFK Mhamn P01/02    5    1 0 4      3-19     3  
            Skogås-Trångsund           5    0 1 4      0-12     1  

Åländska Mästerskapen under vårvintern gick otroligt bra, tre vinster och en 
oavgjord.  Vi slutade på en delad andra plats med IFK Mariehamn P02 killarna med 
12 mål och 10 poäng vardera.  
Tabell: IFK P02       4    3 1 0    12-2    10 
            FCÅ             4    3 1 0    12-3    10 
            IFP P01       4    1 1 2    10-8      4 
            JIK               4    1 1 2     6-13     4 
            IFK F14-16  4     0 0 4     1-16    0             
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Pojkar 13-14 (P-01) FC Åland 

Största fokus detta år var naturligtvis Upplandsserien. Efter förra årets debut med 
jämna och roliga matcher hamnade vi i en helt annan grupp detta år vilket innebar 
längre resor och tyvärr väldigt ojämna matcher. Våra killar hade det tufft många 
gånger då det fanns hockeyspelande killar, födda -99, som var med på dispens i vår 
grupp i flera av lagen. Skillnaden mellan våra 02 och 03 killar mot deras -99 var stor 
många gånger men våra killar var duktiga och stod emot bra de flesta gånger. En hel 
del protester hit och dit på grund av att det beviljades onödiga dispenser gjordes av 
flera av lagen i gruppen så nu är det bara att hoppas att det blir bättre inkommande 
år.

Tabell:  
Bälinge IF P01  18      14   2   2    62-26     44 
Tierps IF P14  18      12   4   2    58-13     40 
Gimo IF FK P01  18      11   1   6    66-38     34 
Sunnersta AIF P01  18      10   2   6    73-41     32 
Söderfors GoIF P-14  18        9   4   5    54-40     31 
FC Åland  18        8   3   7    54-50     27 
Gräsö Norrskedika IF P14  18        5   3   10    41-43     18 
IK Fyris P01  18        5   2   11    40-64     17 
SK Iron P01  18        3   0   15    33-99       9 
Harbo IF P01  18        2   1   15    31-98       7 

Som vanligt har det också varit jobb med kiosken i Rangsby samt biljettförsäljning 
under FC Ålands A-lags matcher. Detta har föräldrarna tagit hand om och killarna har 
varit bollkallar. 

Ett enormt jobb gjorde killarna, med lite hjälp av föräldrar, när de först plockade ut 
alla böcker i biblioteket i Rangsby för att sedan plocka tillbaks dem igen efter 
renoveringen som gjordes.  

Det har som vanligt varit ett roligt år med underbara killar att få vara tillsammans 
med. De är artiga och trevliga och fått beröm flera gånger bland annat av 
Eckerölinjen på våra resor. 
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Pojkar 12 år (P-03): 

I våras gjorde vi ett svårt beslut att delta med vårt P03 gäng i Upplands P02 serie. 
Det var med blandade känslor jag tog uppdraget att leda truppen i sommar, dels var 
jag oroligt hur det kommer att gå när upp till halva motståndarlaget kan bestå av P01 
killar.

Till vår hjälp i år har vi haft lånespelare från P01-02 laget, tack Robban och Kenneth 
för otroligt motiverade inlånade spelare. Samarbetet har flutit på bra. 

Truppen:

Jimmi Bruhn, Ian Mattsson, Tilda Engström, Johannes Wine, Emanuel Berndtsson 
Linus Gustafsson, Axel Nordström, William Molinder, Casper Lundqvist, Elin 
Andersson, Samuel Andersson, William Smith, Elliott Johansson 

Tränare: Janne Bruhn, Lasse Nordström, Mats Gustavsson 

Lagledare: Lynn Mattsson, Mikaela Bruhn 
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Pojkar 12 år (P-03): 

Vi har tränat otroligt mycket passningar och teknikträning. Truppen har varit helt 
otroligt motiverad att lära sig. Många träningar kunde upplevas som ”tråkiga” med 
evinnerligt nötande på teknik och passningar men denna trupp har gjort det utan att 
klaga. Ni har varit helt suveräna! Tack! 

I upplandserien har resultaten varit varierande men Ni har verkligen imponerat på 
mig och många motståndare.  

Laget har också haft suveräna lagledare i Lynn och Mikaela som underlättat jobbet 
som tränare mycket. Mats och Lasse har hjälpt till när det har behövts. 

Vi ordnade även en Kick-Off inför höstomgångarna och jag tror laget gillade detta. Vi 
åt lite tårta, grillade korv, bastade samt hade lite vattensport aktiviteter på Larssons 
Vattensport. 
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Pojkar 12 år (P-03): 
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Pojkar 12 år (P-03): 

Resultat: 
Åland Hotels CUP i april 

Vår första gemensamma matchtillfälle! 

Ålandstidningen CUP i september 
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Pojkar 12 år (P-03): 

Upplandsserien P13 G3 
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Pojkar 12 år (P-03): 

Målgörare Upplandsserien P13 G3: 

Jimmi Bruhn 6  
Casper Lundqvist 5 
Axel Nordström 4 
Tilda Engström 4 
Liam Landell 4 
Elias Berndtsson 3 
Tobias Gustavsson 3 
Costin Moise 2 
Liam Pettersson 2 
Elia Hagström 1 
Elliott Johansson 1 
Oscar Andersson 1 
Morgan Sundborg 1 
Samuel Andersson 1 
Andreas Holmroos 1 
William Sandberg 1 
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Pojkar 11 år (P-04): 

Spelare i p-04 laget under 2015 var: 
Adam Lindqvist, William Björke, Vincent Emretsson, Matteus Styrström, Robin 
Isaksson, Midas Häggblom, Malte Holmes, Jonas Wallin, Johannes Renfors, Viktor 
Karlman och David Lindqvist. P-03 som varit med under året: Jimmi Bruhn, Kasper  
Lundqvist, William Molinder och Emmanuell Berndsson. 

Tränare Denice Björke, Chere Assali och Owe Styrström 

Lagledare Rebecka Rehnfors 

I år har de tränat 2 gånger i veckan och de har haft 83 matcher och träningstillfällen 
under året. Laget har deltagit och spelat många cuper, turneringar samt matcher 
under året. 

2015 har varit ett händelserikt år, IFF har varit med i bla. vinterpoolspel, Ål.tidn.cup, 
sommarpoolspel, Alandia Cup och IFFK Cup   
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Pojkar 11 år (P-04): 

Vinterpoolspel

Det gick bra för IFF -04:or i poolspelet i helgen(25/1), de fick visa de andra lagen åter 
vem som är det bästa laget på Åland! Tränaren hade killarna att fokusera på 
positionsspel och att de inte löpte för långt ifrån varandra, så att de var spelbara.
Hela laget gjorde anfall och hela laget försvarade sig. Killarna spelade som de bör 
göra som 10-11åringar, dvs. spela sådan position där de passar bäst och är bäst för 
laget. Vi pratade om att fokusera på matchen och ta ansvar för sitt lag och IFF 
killarna fixade det med bra självförtroende. Så IFF:s resultat blev då följande:

IFFram – IFK vit  1-1 
Laget störde och högg, att IFK gjorde självmål, IFF hade bud på många mål men var 
lite för "hungriga".

HIK - IFFram   0-4 
Där kom vi igång med avslutningarna och så hade vi många chanser som gick precis 
utanför. HIK kom nog aldrig riktigt till något farligt avslut, så IFF:s målvakt hade det 
ganska lugnt i målet.
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Pojkar 11 år (P-04): 

IFFram – JIK vit  2-1  
Där tog vi kommandot direkt och gjorde 1: målet ganska fort och hade nog stort sett 
spelet på deras planhalva i halva matchen och då fick vi också till 2:an. Sen kom JIK 
mer igång mot slutet och fick ett mål när det blev missförstånd i bakreledet. Men vi 
hade nog matchen och det skulle nog kunnat varit några mål till om ser på chanserna 
och övertaget för vi hade det största delen av matchen.

JIK blå  - IFFram  1-4   
Så var det sista matchen och mot vad vi sett när JIK spelat i hallen ett duktigt lag att 
möta! Men IFF killarna gick in med ett stort självförtroende och var med från start. Så 
började vi direkt med att trycka på och anfalla mot deras mål. Det resulterade i att 
laget fick en chans och sköt mål. Efter det så spelade killarna med gnista,
kämparanda och höll sina positioner. När laget gjorde så, blev det då också utdelning 
på löpande band! IFF fortsatte att trycka på och hålla spelet på JIKs planhalva. Så 
IFF hade nog matchen mot JIK i kanske 15 av 18 minuters spel och de fick på slutet 
till ett reduceringsmål(tröstmål). Så det var en trevlig poolspelomgång att vara med 
killarna och se hur de har utvecklas. Jag tror de var stolta när de kom hem!

Träningsmatcher i Eckeröhallen 19/4
Västerhaninge och Täby var på träningsläger på Åland och hade kontaktat IFK. De 
ville då möta flera lag än IFK, så då fick också IFF komma med och möta de svenska 
lagen. Första matchen spelade IFF mot Västerhaninge i 2x20min. och då var killarna 
verkligen ”på gång” och det resulterade i att IFF slog storstadslaget med 2-1. 

Följande match mot Täby2, spelade vi ca.2x10min. Där började matchen bra med att 
IFF hade spelet på Täbys planhalva och efter flera chanser kom ett mål för IFF. I den 
”andra” halvleken så blev tyvärr spelet hårt och då fick IFF tyvärr ta på sig flera 
konstiga domslut, så Täby lyckades göra två mål. Vi kände att matchen var jämn och 
IFF kunde lika gärna ha vunnit.(I flesta fall funkar det med domare från ena lagets 
ledare, men den här gången gick det inte så bra)! 

IFF hade åter visat att de kan stå upp mot storstadslagen om killarna kommer igång.  
Sedan hade ju Täby två lag kvar, som ville möta oss! Då spelade vi mot dem, men 
det blev två kortare matcher med ordentlig paus mellan dem. Då blev det nog tyngre 
matcher och vi kunde inte riktigt ge dem ett ordentligt motstånd. 

Sommarpoolspel
Under vår-sommar-höst spelades det poolspel. 
28/5, 1/6, 27/8 och 2/9

Miniturnering i Rangsby 31/5
IFFram ordnade träningsmatcher en helg mot de åländska lagen i Rangsby inför 
Alandia cup. 
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Pojkar 11 år (P-04): 

Alandiacup 13-18/6 
I år deltog även laget i Alandia cup och IFF hamnade efter lottningen i grupp F. 

På söndagen, första speldagen mötte IFF följande och resultaten blev: 
IFF – VaNLsin  0-3 
IFF – MuSa 0-2 
FC – Viikingit/Valkoinen 1-6 
Måndag 14/6
IFF – EPS Punainen 0-6 
FCKontu/sininen – IFF 4-0 
tisdag 15/6 
IFF – HooGee sininen  1-7 
PPJ Orange – IFF  3-1 

Vi kämpade och kämpade fast i år var det inte vår tur utan vi fick ett mycket bra 
motstånd. 
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Pojkar 11 år (P-04): 

Trots det hårda motståndet höll killarna humöret uppe och peppade varandra. Trots 
motgångarna fick laget en riktigt bra sammanhållning. Andra dagen efter 4 matcher 
spelade var vi till Mariebad o badade i det varma bubbelvattnet för att mjuka upp alla 
muskler och sen var det tävling i rutschbanan och ni kan tänka er vem som var värst 
jo tränarna. 
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Pojkar 11 år (P-04): 

Miniturnering på Vikingavallen 29/8 
Ett av Djurgårdens p-04 var på matchträningshelg till Åland och 
IFF fick spela match mot dem på Vikingavallen och även där möta hemmalaget JIK. 
Det var även den här gången jämnt lagen i mellan. 
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Pojkar 11 år (P-04): 

Under helgen 5-6 september så deltog killarna i Killskottet. Efter ett lyckat gruppspel 
tog laget sig till semifinal där dom föll knappt med 2 – 1 i en mycket jämn match.

Trots semifinalförlusten var  
det ett taggat gäng som utan  
tvekan var ute efter en medalj.  

I en dramatisk bronsmatch  
mot SK Iron avgjorde laget i  
slutminuterna när Vincent  
lyckades placera in en  
frispark och därmed 2 – 1  
vinst med BRONS som 
följd.

I och med det välförtjänta  
bronset var det ett glatt gäng  
som lämnade Markusböle på  
söndags eftermiddagen. 
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Pojkar 11 år (P-04): 

Träningsmatch 27/9 Ytternäsgräsplan 8manna, 2x25min. 
IFF – Uittaman Salamat1: 2 – 1 

Finska laget Uittaman Salamat kom till Åland och IFF, JIK och IFK fick möta dem. 
När vi kom till Ytternäs planen, så var den mycket blöt, två planhalvor var så blöta att 
det var markerat med spelförbud. Det finska lagets ledare frågade oss IFF ledare om 
de skulle möta oss med elit- eller det andra laget? Vi svarade att det bestämmer ni, 
kanske ni provar!  

Nåväl, matchen började och IFF killarna var verkligen på hugget och tyckte att det 
skulle bli roligt att spela fotboll och även se hur de ”räcker” till mot ett finskt 
”storfräsarlag”. Killarnas humör och fokus gjorde att IFF började med fullt ös och 
redan efter fem minuter hade vi gjort 2-0. Då märkte ”finnarna” att de måste kasta in 
killar från elitgänget för att det inte skulle bli tvåsiffrigt! De plockade in lite mer vana 
spelare en efter en. Så matchen blev tuffare och tuffare, det resulterade i att gästerna 
gjorde ett mål. Men killarna höll ut och de vann matchen med 2-1. Efter matchen 
kändes sig IFF laget glada och nöjda när de såg att man kan prestera mycket om 
man är på det humöret! 

Förutom fotboll så har killarna varit till leklandet i Eckerö, simmat på Degersand och 
alltid efter träningarna i aug-sept så åkte killarna och simmade till notplan eller 
västerviken. 
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Pojkar 9-10 år (P-05/06): 

P-05/06 har under året varit ca 15 spelare i truppen samt fem ledare; Peter 
Holmström, Lasse Ström, Marika Mörn, Tony Jansson och Mathilda Mörn.  
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Pojkar 9-10 år (P-05/06): 

Under vintersäsongen tränade vi i Ödkarbyhallen samt deltog i Vinterserien för både 
P05 och P06. När grässäsongen startade så flyttades träningarna till Rangsby. På 
våren var vi även med i Ålandstidningen cup för P05-lag på WHA-konstgräsplan. Där 
fick killarna spela några tuffa matcher i kyla och regn!  Före vi tog ett kort 
sommaruppehåll hade vi en gemensam grillkväll för familjerna. Vi passade då också 
på att spela en underhållande match mellan föräldrarna och barnen.  
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Pojkar 9-10 år (P-05/06): 

Under sommaren och hösten deltog vi i poolspelet för P05 vilket betydde att vårt 
unga lag återigen fick möta hårt motstånd, men detta klarade grabbarna med bravur. 
Som avslutning av utomhussäsongen var vi med i Mariehamn cup för P05 där vi 
bland annat fick möta "storlag" som Brommapojkarna, vilket våra killar tyckte att var 
rätt häftigt!  

Under säsongen har vi sammanlagt haft 70 samlingar med laget varav 16 är 
matchdagar. 
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Pojkar/flickor 7-8 år (P/F-07/08): 

Laget hade årets första träning tisdagen den 13 januari i Ödkarbyhallen. Därefter har 
det totalt blivit 74 sammankomster med laget.  
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Pojkar/flickor 7-8 år (P/F-07/08): 

Ett kort sammandrag av årets träningar: 

 21 april hade vi vår sista träning i Ödkarbyhallen för våren.  
 28 april flyttade vi ut till Rangsby.  
 Träningarna hölls sedermera i Rangsby, utan uppehåll, ända fram till 29 

september.  
 Första höstträningen inne i Ödkarbyhallen hölls tisdagen den 6 oktober.  
 Sista träningen för året hölls 1 december.  
 Resten av december hade vi sedan uppehåll.  

Träningarna har bedrivits på tisdagskvällar. Fram till 29 september tränade laget 
mellan 18:30-19:30. Från 6 oktober har träningarna varit mellan 18:00-19:30.   

Förutom träningarna har laget deltagit i: 

 25.4 Klaras cup i Hammarland 
 21.5 Poolspel -07 serien 
 25.5 Poolspel -07 serien 
 31.5 Poolspel miniligan (-08 serie)  
 16.6 Träningsmatch IFK flickor -07 
 24.8 Poolspel -07 serien 
 1.9   Poolspel -07 serien (i Rangsby) 
 27.9 Poolspel miniligan (-08 serie i Rangsby) 
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Pojkar/flickor 7-8 år (P/F-07/08): 

Spelarna har gått framåt enormt mycket både individuellt och som lag.  

Tränare för laget har Dick Flöjt varit. Föräldrar har också hjälpt till under träningarna 
och ryckt in de gånger Dick haft förhinder. Bl.a. har Jörgen Sandell och Pernilla 
Brunström och Jill Facius-Flöjt varit till stor hjälp. Lagledare har Jill Facius-Flöjt varit.  

Svante Josefsson har varit lite av lagets fotograf och lyckats föreviga många härliga 
ögonblick laget haft under året. 

67



Pojkar & flickor 5-7 år (P/F-08-10): 

Fotbollskul 

IF Frams strävan är att regelbundet starta nya grupper och i juni drog vi igång 
fotbollskul för 5 – 7 åringar. Målet under detta år var att få ihop en grupp som under 
kommande år blir ett nytt IF Fram lag. Under ledning av föreningens resurstränare 
Tony Jansson så samlade gruppen 3 – 4 ggr under sommaren.  

Mottot; Fotboll är ROLIGT och vi kommer ha LEKFULLA träningar utan krav vilket 
gör att vem som helst kan börja. Ta med kläder och skor passande för rörlig aktivitet 
samt något att dricka. Så kom upp och prova på lite fotboll, det kommer bli, 
JÄTTESKOJ! 
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Inför tekniktävlingarna – prova på dag 

Inför årets tekniktävlingar erbjöd vi alla våra aktiva en traditionsenligt ”prova på dag”.
I år var det Tony Jansson som var dragande för ca 15 talet spelare. 

Alla fick prova 
på de olika 
momenten 
och det deltog 
spelare från 
flera olika 
åldrar.

Alla gjorde sitt 
bästa och 
därmed riktigt 
bra insatser.  
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Inför tekniktävlingarna – prova på dag 

Tekniktävlingarna 

Till huvudtävlingen (arrangerades av Ålands och Finlands fotbollsförbund i 
Eckeröhallen) hade vi sedan killar representerade från flera av föreningens lag med 
lyckade insatser som följd.  
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Tekniktävlingarna 

Från vänster Malte Holmes, 
Markus ”Macke” Andersson 
och David Lindqvist.

Medaljer:

David Lindqvist
Silver + FBF  

Markus Andersson 
Silver + FBF  
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Talanggrupp fotboll 

Som ett led i och komplement till IF Frams satsning på breddidrott så startade 
föreningen redan under året 2014 en talanggrupp för ungdomar som har viljan och 
kapaciteten att helhjärtat satsa på sin idrott. Tanken med gruppen är underlätta för 
och stödja ungdomar som håller en hög prestationsnivå.  

Under 2015 ingick Conrad Emretsson i 
talanggruppen.

Conrad uppfyllde föreningens ställda krav 
och kriterier och anses som en av de bästa 
spelarna på Åland i sin åldersklass. 

Conrad utnyttjade talanggruppens 
stipendium till hans resor och satsningar i 
finska distrikts, region och 
landlagsgranskningar.

Conrads egna ord var att han under året 
fått träna och spela med/mot landets bästa 
15 åringar vilket varit oerhört lärorikt. 

”Jag är tacksam över att IF Fram hjälpt mig 
i mina satsningar och jag är stolt och glad 
över att ha IF Fram som min 
moderförening. 

Conrad Emretsson 
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Junior ELIT 

Under året så var två IF Fram fostrade killar på 
granskningar till Finland.

Costin Moise blev först uttagen till det Åländska 
distriktslaget som bl.a. spelade i en gransknings cup i 
Finland. Costin gjorde så bra ifrån sig att han blev 
uttagen till den nationella gransknings cupen i 
Eerikkilä där spelare från hela landet deltog.

Det är med stort intresse föreningen kommer att följa 
Costin som är ett föredöme såväl på som vid sidan 
av planen. 
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Under 2015 kallades Conrad Emretsson till totalt 3st läger som oftast hölls i finska 
fotbollsförbundets träningsanläggning i Eerikkilä.  

Distrikts, region och 
landslagsgranskningar 2015: 

Region camp Västra Finland Åbo 
27 spelare uttagna. 

Finska fotbollsförbundens 
mallgrup för UEAFA A 
tränarutbildning i Eerikkilä 80 
spelare uttagna från hela landet.  

Team Camp Eerikkilä 27 spelare 
uttagna. 
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Anläggningar 

Rangsby Stadion  

Under detta år tog IF Fram helt över driften och bokningarna i Rangsby. Denna 
möjlighet erbjöds av kommunen genom ett driftsbidrag. IF Fram hade en två 
ansvariga planskötare.  

Under säsongen ”utsattes” vi för en rad utmaningar som vi klarade bra. I samarbete 
med svenska Jordelit följde vi en strukturerad årsplanering innehållande bl.a. 
gödsling, dressning, bevattning, klippning, luftning etc. Vi samarbetade med Saltviks 
kommun och Ålands golfklubb. Planskötare var Jacob Fagerholm & Conrad 
Emretsson 
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Resursverksamhet IF Fram 

I ett led att ständigt utveckla föreningen och samtidigt stödja såväl spelare som 
ledare så satsar IF Fram på en resurstjänst som leds genom Tony Jansson. Förutom 
stöd i befintliga lagen så hjälper Tony även till att dra igång nya grupper. 

I de unga grupperna läggs stor vikt på lek och rörelse samt nivåanpassning så alla 
verkligen tycker det är roligt.  
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Resursverksamhet IF Fram 

Tonys sammanfattning från året som resursperson för IF fram fotboll 

2015 var första året för mig som en resursperson för IF FRAM fotboll. Det var ett lärorikt och 
spännande år för mig personligen, där ingick bl.a. träffar med tränare från flera olika lag. Vi 
planerade året och arbeta med att ta fram styrkor inom tränarteamen. Vi jobbade tillsammans 
med träningar och strukturer kring dem. 

Jag startade även upp en ny grupp där jag gjorde en mycket rolig daghemsturné i Saltvik och 
Geta, många intressanta fotbollsmöten på denna turné. Vi tränade sedan tillsammans under 5 
lördagar från sommaren fram till hösten. Denna grupp är nu igång med föräldrar som dragit 
på sig ledarjackan! 

Med detta sagt ser jag framemot att vidareutveckla det här 2016. 

Ha de gott! 
Tony Jansson 
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Talkoarbete 

Under året hade vi flera talkoarbeten. B.l.a. uppmontering av extra läktaren inför 
derbyt FC Åland Jomala IK: 

Vi lade fiberduk på Rangsby fotbollsplan 
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Talkoarbete 

Traditionsenlig vårstädning runt Matkroken med omnejd.  
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Talkoarbete 

Matkroken har under många år varit en av föreningens viktigaste och trognaste 
sponsorer. Efter städning bjöd Olle i vanlig ordning på grillad korv och dryck till de 
aktivas förtjusning. 
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Avslutningsmiddag 

Efter en lång säsong samlades alla tränare, ledare och resurspersoner till 
avslutningsmiddag som rundades av med kaffe och tårta. Föreningens ordförande 
Henrik Rosenberg fick äran att börja. 
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FC Åland: 

FC Åland samarbetet tog under året ytterligare ett steg i rätt riktning genom fler 
samarbeten, bl.a. med IFK Mariehamn. Under året kunde vi erbjuda tränings och 
spelmöjligheter i alla åldrar från de yngsta ända upp till seniornivå. 

Seniorlaget blev detta år en succe där laget steg till DIV. 2 som Finlands bästa DIV. 3 
lag. Glädjande under året var mixen av spelare som till många delar bestod av unga 
talanger från 16 – 17 år. I laget spelade bl.a. bröderna Samuel och Jakob Fagerholm. 

Förutom avancemanget till DIV. 2 var en av årets höjdpunkter det historiska DIV. 3 
derbyt mot Jomala PÅ Rangsby stadion. 
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FC Åland: 

På hemsidan skrevs om derbyt;  

Tisdagskvällens DIV 3 derby mellan FC Åland och Jomala IK blev ett lyckat 
arrangemang med publikrekord som följd. 560 personer löste inträdesbiljett och med 
spelare och funktionärer var det över 600 personer på plats. Det mesta flöt på riktigt 
bra och vi har fått mycket positiv feedback. Det blev varsin poäng i ett hett derby och 
FC Åland är fortfarande i tabelltopp.  
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FC Åland: 

I övrigt jobbade FC Åland vidare för med sin ambition att alla skall kunna spela fotboll 
så länge som möjligt på sin rätta nivå. Målet med naturliga ”trappsteg” från de yngsta 
till färdiga seniorspelare blev under året än tydligare. På ungdomssidan fortsatte 
akademiträningarna och för de yngre regionträningar.   

Under hösten ställde FC Åland upp på Godbymässan där man berättade om såväl 
FC Ålands som moderföreningarnas verksamhet. Under mässan såldes även lotter 
med vinster från föreningens sponsorer.  

Närmare beskrivning om FC Ålands verksamhet framkommer i föreningens 
verksamhetsberättelse.  

Utbildning 

IF Fram har under året erbjudit sina tränare mångtalet utbildningar och kurser. Flera 
tränare har tagit vara på möjligheten och fortbildat sig.   
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Fotbollens pristagare 2015 

Samtliga spelare tilldelas IF Frams intressepris, spelare födda 03/04 tilldelas 
ytterligare priser enligt nedan. Äldre spelare i FC Åland har egen prisutdelning för 
ungdom och senior.  

POJKAR 12 (P-03) 

Spelarpris ”Årets intressepris” Casper Lundqvist 

Spelarpris ”Årets kamratpris” Emanuel Berndtsson 

POJKAR 11 (P-04) 

Spelarpris ”Årets intressepris” William Björke 

Vandringspriser: 

Spelarpris ”Årets kamratpris” Johannes Renfors  

Spelarpris ”Årets framsteg” Adam Lindqvist  

Spelarpris ”Årets kämpe” Ian Mattsson 

Spelarpris ”Årets lirare & junior”        Jimmi Bruhn

Richard Danielssons juniorpris Costin Moise

Lagpris ”Årets lag”   P-04 
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Fotbollens pristagare 2015 

Ledar/tränarpriser: 

IFFK:s vandringspris ”En ledare som alltid ställer upp” Chere Assali 

Motivering: Priset går till en ledare som visat mycket hjärta för såväl föreningen som 
sitt lag. Förut sitt engagemang i laget är han även den som hjälper till där det behövs 
och har alltid glimten i ögat. 

Sunds IF:s vandringspris ”Årets ledare” Owe Styrström

Motivering: Årets ledarepris går till en person som under åren förtjänat denna 
utnämning. Även om han senaste säsongen av olika orsaker tagit ett steg tillbaka så 
var han en av frontfigurerna som 2011 startade igång P-04 laget. Han har lagt ner 
mycket tid och engagemang för laget.  

Slutord:

Träningsivern och intresset från såväl föräldrar, barn och ungdomar har varit 
suveränt under hela året vilket uppskattas mycket av oss tränare. Lagledare och 
tränare OCH alla andra resurspersoner (ingen nämnd, ingen glömd) har i sin tur gjort 
ett fantastiskt arbete, det Ni gör är ovärderligt. TACK!! Vill även ge ett stort TACK till 
våra sponsorer samt Saltviks kommun som tror på och stöder sin förening. 

Johan Emretsson 
Junior & ungdomsansvarig IF Fram fotboll 
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