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Organisation 2017 
 

Styrelsen  Ordförande  Henrik Rosenberg 
  Sekreterare  Johanna Fellman 
  Viceordförande Johan Emretson 
  Kassör  Fredrik Björklund 
  Medlemmar  Marika Holmström 
                                                                                                         Jens Lindholm 
    Christian Söderlund 
  Suppleanter  Michael Linde  
    Tommy Lundberg 
 
 
Verksamhetsgranskare Eva Sjöblom och Henry Lindström 
suppleanter  Mathias Johansson 
 
 
Grenansvariga  Friidrott  Benita Gustafsson 
  Skidning  Johanna Fellman 
  Orientering  Michael Linde 
  Fotboll   Johan Emretsson 
  Innebandy  Christian Söderlund 
  Volleyboll  Maria Sjöström 
 
Föreningens 
Representanter. ÅFF  Kennet Berndtsson 
  FC Ålands styrelse Johan Emretsson 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2



 
 

Pristagare 2017  
 
 
Friidrott. 
Hederspris.   Cornelia Yttring 
 
 
Fotboll. 
Samtliga spelare tilldelas IF Frams intressepris, Spelare födda 05/06 tilldelas ytterligare priser enligt 
nedan. Äldre spelare i FC Åland har egen prisutdelning för ungdom och senior. 
 
Pojkar 12 (P-05/06) 
Spelarpris ”Årets intressepris” Eddie Paulsson 
Spelarpris ”Årets intressepris” Koong Lurkadoom 
 
Vandringspriser, spelarpris. 
Årets kamratpris.  Filip Holmström 
Årets framsteg.  Tim Carlsson 
Årets kämpe.   Andrei Moise 
Årets lirare & junior.  Miks Elksnitsis 
Richard Danielssons Juniorpris. Liam Landell 
 
Lagpris. “Årets lag”  P05-06 
 
Ledar/tränarpriser 
IFFK’s vandringspris,   
“en ledare som alltid ställer upp” Jill Facius-Flöjt 
 
Sunds IF’s vandringspris    
”Årets ledare”   Dick Flöjt 
 
Richard Danielssons Ledarpris.   
”Årets ledare”   Jörgen Sandell 
 
 
IF Fram Talanggrupp 2018. 
Skidning/Skidskytte  Jenny Fellman 
Friidrott   Linn Gustafsson 
Fotboll   Conrad Emretsson 
 
 
Innebandyn är i slutskedet av sin säsong och har en egen avslutning med prisutdelning när säsongen 
är avslutad. 
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FÖRORD 
 

Idrottsåret 2017 har i många avseenden varit omtumlande, säsongerna för våra olika 
idrotter går om varandra och det är full fart året om. Att hinna följa med våra idrottares 
framfarter på de olika arenorna börjar bli ett heltidsjobb, framförallt om man vill se dom live 
så tvingas man till många resor till utlandet. Att det framgångsrikaste idrottarna inte alltid 
tävlar under IF Fram’s flagga gör inte att man är mindre stolt när man får läsa om deras 
många gånger utmärkta prestationer i internationella tävlingar.  

Glädjande är att antalet idrottande barn och ungdomar hålls på en stabil nivå, fotbollen och 
innebandyn är fortfarande de till storleken största grupperna. Friidrotten har haft det lite 
tuffare med rekryteringen men jobbar oförtröttligen vidare och erbjuder sina idrottare 
utmärkta tränings och tävlingstillfällen med fina resultat i nationella som internationella 
tävlingar. Skidskytten Jenny Fellman har under året slagit in sig i den yppersta finska eliten i 
sin åldersklass med FM guld och utmärkta resultat i junior VM. Nyrekrytering till 
skidning/skidskytte har naturligt varit ganska svår mycket på grund av den kroniska bristen 
på natursnö på hemmaplan. 

Under året som har gått så har Rangsby skola delvis byggts om och en ny modern 
gymnastikhall och nya utrymmen har tillkommit som vi hoppas att kommer föreningen till 
nytta framöver. 

I slutet av året gavs vi en möjlighet att anställa en verksamhetsledare, nu har Simon Sjöström 
börjat sin resa med oss! Vi är otroligt glada för att ha fått till den möjligheten och ser nu 
framåt med tillförsikt. Vi hoppas att det kommer att underlätta arbetet med nyrekryteringen 
av barn / ungdomar till föreningen och även bli till stor hjälp för våra ledare/tränare i 
framtiden. 

Som tidigare år vill jag rikta ett stort tack till styrelsen, alla ledare, föräldrar, aktiva, 
sponsorer samt Saltviks kommun som på ett förtjänstfullt sätt arbetat, tränat, presterat och 
på alla sätt bidragit till Idrotts Föreningen Fram’s utveckling under verksamhetsåret 2017, 
och som gör att vi med tillförsikt kan se fram emot framgångsrikt idrottsår 2018. TACK! 

 

Henrik Rosenberg 

 

Ordförande 

IF Fram rf. 
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Friidrottens verksamhetsberättelse 2017 
 

Friidrottarna har, av olika orsaker, minskat det senaste året. Tråkigt men så är det ibland. 
Linn Gustafsson, F-22, bodde halva året i Paris där hon jobbade som au pair. Hon tränade 
med fransk klubb men träningsmöjligheterna för en sprinter var inte så bra eftersom det inte 
fanns någon inomhushall. Det gav nya erfarenheter, idéer och personlig utveckling. Linn 
deltog i några tävlingar med sin franska klubb under året. 
 
Linn deltog i Öspelen på Gotland i juli. Där blev det en femte plats på 100m med tiden 12.89, 
ett brons i kula med resultatet 10.96 (3 cm från silvret) och så var hon med och tog ett silver 
på 4x100m stafett, 49,34. 
Linn kom hem i slutet av juli och tävlade sparsamt resten av sommaren. Hon hade som mål 
att delta på 100m i FM men problem med ljumsken satte stopp för det. 
 
Cornelia Yttring, F-13, var den som tävlade mest under 2017. Hon tävlade både på 
hemmaplan i olika tävlingar och i Sverige, på inomhus- och utomhustävlingar. I Gävle sprang 
hon sitt första 1500 meters lopp på bana. Tiden blev 5.38.32. Cornelia har ork och är 
tillräckligt envis för att bli bra på lite längre sträckor. Det har hon visat i olika terräng- och 
gatlopp.  
Hon är fortfarande allsidig, tävlar i många olika grenar och sätter nya personliga rekord. 
Hennes nya personliga rekord på 60m inomhus är 8.83, en rejäl putsning av hennes gamla 
rekord, och utomhus är 9,04. I längd är hennes pers 4,25m. På 600m ligger hon etta i 
årsstatistiken på Åland med tiden 1,53,09. På 800 m har hon ett fint pers på 2.43,52.  

 

Tindra Jurvelin tränar med IFFK och SIF och tävlade i den åländska ungdomsserien.  

 

Årets pristagare: 

Hederspris: För sin mångsidighet och fina personliga rekord. 

Cornelia Yttring 

 

 

Benita Gustafsson 

IF FRAM Friidrott 
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Verksamhetsberättelse 2017 
 
   

 
Under skidåret 2017 har all skidverksamhet varit förlagd till konstsnöspåren i Jomala. Flera 
tävlingar kunde ordnas under säsongen, varav IF Fram den 22 januari stod som arrangör för en 
distriktstävling med 5 juniorer och 12 seniorer på startlinjen.   
 
Skidskytte 
Under vintern ställde Jenny Fellman upp i Junior FM i Tuusula och Uleåborg. I masstarten i Tuusula 
skidade Jenny in på en 3e plats och i Uleåborg den 25 mars vann Jenny sprinten i D21 med endast 
2 bom i stående och med en marginal på 45 sekunder ner till 2an.   
Jenny blev också uttagen till Junior VM i skidskytte i Brezno-Osrible, Slovaken den 21-28 februari. 
Inledningsdistansen över 12,5 km slutade Jenny på en 36e plats med 3 bommar i fyra skytten. 
Detta följdes upp med en 51a plats i sprinten och en 45e plats i jaktstarten. Efter säsongen blev 
Jenny invald i den finska talanggruppen/talent-ryhmä vilken är träningsgruppen under A-landslaget 
i skidskytte. 
 
Sommarsäsongen 
Den 17e augusti ordnades Riddarklintsloppet på rullskidor som också hade ÅM status. Sträckan var 
28 km med start och mål i Kvarnbo. 13 deltagare kom till start. 
FM i löpskytte ordnades i Jurva den 2-3 september. Jenny ställde upp i D21 och tog ett silver och 
ett guld. På rullskid-FM i Kontiolahti två veckor senare knep Jenny ett silver. 
 
 
Resultat 
 
ÅID Distriktstävling 1 2017 
Den 22.1.2017 Skidcentret, Jomala 
KLASSISKT 
 
H-8 600m 
1 Morgan Furu IFK 
2 Algot Fyrqvist JIK 
2 Aron Lindblom 1FFK 
 
D-10 1,2 km 
1 Nora Lindblom IFFK 7, 52 
2 Hedvig Fyrqvist JIK 8,37 
 
H-18 10 km 
1 Markus Söderlund LUIA 37,09 
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Damer 6 km 
1 Cecilia Sundström JIK 22,11 
2 Heidi Furu IFK 22,34 
 
Herrar 10 km 
1 Patrik Lehtonen JIK 30,05 
2 Tomi Furu IFK 32,15 
3 Matti Janlöw IFK 32,16 
4 Lars Janlöw IFK 32,23 
5 Bosse Söderlund LUIA 33,59 
6 Roland Johansson LUIA 34,08 
7 Markus Lindholm JIK 34,09 
8 Tage Fyrqvist JIK 35,34 
9 B-G Haasiosalo IFK 38,35 
 
Resultat Riddarklintsloppet 2017  
Arr: IF Fram 
ÅM-Rullskidor klassiskt (klasserna H, H50) 

Herrar 28 km. 

1. Isac Holmström JIK 1.02.09 
2. Lennart Holmström JIK 1.02.18 
3. Patrik Lehtonen JIK 1.02.39 
4. Markus Englund JIK 1.06.51 
5. Bror-Erik Söderlund LUIA 1.13.16 

Herrar 50 28 km 
1. Stefan Mattsson JIK 1.06.50 
2. Stig Orre IFK 1.18.13 
3. Jan Lindgren IFF 1.18.21 
4. B-G Haasiosalo IFK 1.20.38 
5. Torvald Eriksson LUIA 1.25.13 
6. Ulf Perander IFFK 1.27.00 
7. Jonny Lindman IFF 1.48.13 

Motion Inlines 28 km 
1. Peter Lundberg IFF 1.20.12 
 
 
 
 
 
Johanna Fellman 
IF Fram skidning / skidskytte 
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IF Fram Orientering 

Verksamhetsberättelse för 2017. 

Under 2017 har IF Fram orientering varit aktiva och arrangerat 1st tävling och 2st träning. Samt 
deltagit i många tävlingar och träningar.  

IF Fram orientering har varit med och arrangerat följande tävlings och tränings tillfällen under 
året 

Torsdagsträning 2, Solbacka den 13 april 
OL-Cup 2 tävling vid Näs/Daglösa den 11 maj 
Torsdagsträning 4, vid Näs/Daglösa den 18 maj 

 
Båda Torsdagsträningar har vi erbjudit nybörjarträning och prova på tillfälle. Dessa båda tillfällen 
var omtyckta av de som deltog och vi har en ungdom som fortsatt delta i orienteringens andra 
tillfällen under året. 
 
Vi har även deltagit i Skolidrottsdagarna på våren och hösten vid WHA där vi arrangerade 
Labyrint orientering som var mycket omtyckt bland deltagarna. 
 
IF Fram orientering har 2017 varit ett bra år med tävlingsdeltagande på Åland och Finland samt 
Sverige. 

Åländska Mästerskapen, OL-Cup och VinterCup 
ÅM Medel/OL-Cup 1 den 27 april 
OL-Cup 2 den 11 maj 
ÅM Ultralång/OL-Cup 3 den 25 maj 
ÅM Sprint/OL-Cup 4 den 27 juni 
ÅM Lång/OL-Cup 5 den 3 augusti 
ÅM Stafett 26 augusti 
ÅM Natt/OL-Cup 6 den 6 oktober 

 
För samtliga Åländska resultat se vår hemsida www.idrott.ax/orientering och välj resultat från 
menyn. 
 
De individuella grenarna Medel, Ultralång, Sprint och Lång ingår även i OL-Cups 6st deltävlingar 
totalt. 

Året började med Vinter Cups tre deltävlingar av vi hade deltävling 1 redan i november(2016) 
kombinerat med Orienteringens höstmöte. Efterföljande deltävlingar deltog vi i under januari 
och mars. Årets andra deltävling i januari kombinerades med orienteringens julfest. 

Venla och Jukola kavlen i Villmanstrand 

8



IF Fram orientering deltog i damernas Venla-kavlen tillsammans med LUIA orientering. Damerna 
fullföljde sin tävling och placerade sig på 551:a plats av 1294st vilket var ett rejält lyft från 
föregående år (1085:e plats 2016). 

IF Fram orientering deltog i Jukola-kavlen för IF Åland med 6st övriga Åländska orienterare. 
Herrlaget fullföljde sin tävling i en utmanande terräng och placerade sig på en 544:e plats (604 
plats 2016) av totalt 1599st 7-mannalag. 

Finlands Svenska Orienterings Mästerskapen (FSOM)  

14 åländska orienterare deltog i FSOM 2017 som arrangerades av IF Femman. Den första dagens 
sprint i Bennäs deltog 5st ålänningar varav 2st från IF Fram. Andra dagens långdistans i 
Överpurmo ställde 14 ålänningar upp och bjöd på 2st Guld, 2st silvermedaljer (Maria Sjöström, 
D35, IF Fram) dessutom hade vi 2st 4:e placeringar och 2st 5:e placeringar under dagen. Och 
tredje dagens stafett bjöd på ytterligare ett Guld och två Brons. Sammanlagt blev detta ett av IF 
Ålands bästa FSOM någonsin vilket vi firade med medaljkaffe och tårta under höstmötet på 
VSFBK Branddepån i samband med Vinter Cup del 1(2018) vid Solbacka. 

Åland - Åbolandskampen 

I år var det Ålands tur att anordna den 72:a kampen som hölls i Lumparland. Även detta år tog 
Åboland hem kampen. 

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 och 
Åbolandskampen. I Sverige har vi deltagit i Lännamedel, Uppsalamötet, Roslagshelg, Eskilstuna-
weekend, O-ringen 5-dagars och Långhundradubbeln.  

Antalet aktiva orienterare har varit 4st under året från IF Fram.  

IF Fram orientering håller som bäst på med att ta fram en skolgårdskarta för Ödkarby Skola till 
våren för att få fler ungdomar att börja orientera. Jag besökte även Rangsby skola och tittade på 
den nybyggda gymnastikhallen, omklädningsrum och föreningsrum då det var förevisning. Vi 
kommer även att ta fram en skolgårdskarta för Rangsby skola samt vi skulle även vara 
intresserade av att ta fram en skogsorienteringskarta i närheten av Rangsby skola i framtiden. 

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

  

Hälsningar Michael Linde 
IF Fram Orientering 
E-post: micmanax@gmail.com 
Mobil: 0457 34 33 731 
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Innebandysektionen 2016/2017 

Sammanfattning 
IF Fram hade flera lag som deltog i den åländska innebandyn under 2016/2017 

Herrlag i åländska serien och finska div.4 Guld och avancemang 

Damlag i åländska serien  Silver 

U- lag i åländska serien   

Åk. 7–9 lag i högstadieserien  Silver 

Åk. 5–6 lag i barn- och ungdomsserien Guld 

Åk. 3–4 lag i barn- och ungdomsserien 

Rent resultatmässigt blev den finalplatser för herrlaget, damlaget, åk. 7–9 och åk. 5–6 och 

därmed två guld och två silver. Många spelare har varit aktiva i de olika åldrarna vilket ser 

spännande ut för framtiden. 2017 var ett bra år för innebandyn och vi hoppas det ska 

bibehålla sig. 

IF Fram herrar 

Herrarna deltog som vanligt i åländska serien 2016/2017. Säsongen slutade på bästa sätt då IF 

Fram stod som slutsegrare för tredje året i rad på herrsidan. Även i år spelades en tight final 

mot Lemlands IF som slutade med en 4-3 seger för herrlaget. 

I årets säsong, 2017/2018, spelar herrarna just nu semifinal mot Lemlands IF. Laget har som 

målsättning att förbli bäst på Åland och därmed vinna för fjärde året i rad. 

I div. 3 Finland kämpar IF Fram i den nedre delen av tabellen. I dagsläget ligger de näst sist 

men med bara en poäng upp till kvalplats. 

Våren 2017 
Div. 4, Finland 
Våren 2017 blev en fantastisk vår för herrlaget och för hela föreningen IF Fram. Laget flög 

fram i serien och hade hela tiden möjligheten att knipa en direktplats till div. 3 genom 

serieseger. När de även vann seriefinalen hemma mot Ryhti såg det ut att gå vägen. Men 
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guldfrossan kom över grabbarna och efter att alla matcher spelats slutade laget på en andra 

plats i tabellen vilket innebar kvalspel. 

Dock var det ett rejält taggat lag som klev in kvalspelet på vårkanten. I första kvalmatchen 

stod Yrmyt på andra sidan, ett lag som också slutade tvåa i sin div. 4. Matchen blev en tuff och 

tät fight där lagen hela tiden följdes åt resultatmässigt. Men efter att IF Fram fått spela i 

numerärt överläge punkterades matchen och laget kunde till slut kunde gå vinnande ur 

matchen med slutsiffrorna 6-2. 

I den andra kvalmatchen ställdes laget mot ett lag från div. 3, TBS. Och denna match blev en 

riktig kvalrysare. Lagen följdes åt hela vägen in i slutminuterna. Tommy Lundberg, Lukas Helén 

och Simon Sjöström gjorde mål och visade vägen och höll laget kvar i matchen men en bit in i 

tredje och sista perioden gick TBS upp i en 4-3 ledning. Då klev Anthon Grönqvist in och visade 

att IF Fram inte gett upp då han tryckte in den viktiga kvitteringen. Och efter att TBS tappat 

humöret och givit IF Fram ett numerärt överläge gav powerplayträningen resultat. Spelande 

tränare Gustav Mörn lirkade in ett lurigt distansskott med ca 1.30 kvar av matchen och 

därmed var segern och avancemanget ett faktum! 

 

Under säsongen blev laget ett väldigt tight och sammansvetsat gäng vilket även visade sig 

under kvalmatcherna. Grabbarna offrade sig och ställde upp för varandra och det var den 

viljan och hjärtat för varandra som visade sig bli väldigt viktigt när det blev tighta kvalmatcher.  

 

Åländska serien 

Serien spelades i två omgångar där de bästa lagen under hösten delades in i två olika 

fortsättningsgrupper.  

Under den första delen av serien visade IF Fram mästarklass. Fem vinster på fem matcher 

gjorde att laget gick in i fortsättningsserien med gott självförtroende. 

I fortsättningsserien fortsatte segertåget och laget radade upp segrar. Laget vann sin 

fortsättningsserie i överlägsen stil, 8 poäng för tvåan Pro-09. Därmed var laget klart för 

semifinal där Hammarlands IK väntade.  

 

Semifinalen spelas bäst av tre matcher men det räckte med två för herrarna. Första matchen 

vann laget med 6-1. Efter en jämn första period ökade laget på takten i andra då Anton 

Sjölund och Simon Sjöström sköt hem första matchpoängen till IF Fram. En vecka senare stod 
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lagen mot varandra igen och även denna match slutade med tennissiffrorna 6-1 då laget 

avgjorde matchen i den andra perioden ännu en gång. Därmed var IF Fram klara för final i 

åländska serien för femte året i rad. 

 

Även i år ställdes laget mot Lemlands IF i finalen, och matchen skulle bli en riktig rysare! 

Tidigt fick IF Fram två numerära överlägen som kunde gett dem en drömstart på matchen. 

Men istället för själva ta ledningen petade måltjuven Peter Forsström in 1-0 till Lemland som 

gick till pausvila med ledningen. I andra perioden ökade Lemland på sin ledning till 2-0 och i 

första bytet i tredje gör de även 3-0. Matchen gled IF Fram ur händerna och guldet såg ut att 

hamna i Lemland detta år. Men då vaknade Saltviksgrabbarna till. I bytet efter det insläppta 

målet dunkade talangen Anton Sjölund in 1-3, senare gjorde samma Anton även 2-3 och laget 

hade Lemland i brygga. Efter den snabba reduceringen tryckte IF Fram på för en kvittering 

men Lemland försvarade sig bra och gav allt de hade. I de sista sekunderna uppstår en 

tilltrasslad situation framför Lemlands mål och till sist kan Alexander Hermans peta in 

kvitteringen, klockan stod då på 14.53. Efter många om och men lyckades laget vända på 0-3 

till 3-0 och ta matchen till förlängning. 

 

Förlängningen blev inte långvarig då Macke Karlsson satte den klassiska spiken i kistan och 

avgjorde matchen redan efter 1.55 in i perioden. Ännu en gång visade laget på en fantastisk 

moral och inställning där de slet hela vägen in i slutet! 

Därmed försvarar IF Fram sitt guld från föregående år och kan titulera sig som Ålands bästa 

innebandylag för tredje året i rad. 

  

12



IF Fram blir representerade i årets prisutdelning av Ålands Innebandyförbund. Priset till Årets 

Herrspelare 2016/2017 gick till Simon Sjöström. Förbundets motivering: 

”En riktig kämpe som ger allt i varje situation och är oerhört 

viktig för sitt lag med sin kämpaglöd, snabbhet och spelsinne. 

Har med sin finurlighet varit ett ständigt hot för sina motståndare. 

Har även i vissa seriematcher visat att han är väldigt duktig även som målvakt. 

Således en riktig lagspelare som även visar fin respekt mot såväl motspelare som domare. 

Är även en fin förebild för de åländska ungdomar som han jobbar med dagligen.” 

 

 
 

Spelartruppen 2016/2017 
MMålvakter  Kevin Karlsson, Richard Hamnström 

Backar Lukas Helén, Tommy Lundberg, Marcus Pellas, Peter Rikberg, 

Marcus Karlsson, Kit Snickars, Andreas Jansson 

Forwards/Center Gustav Mörn, Anton Sjölund, Simon Sjöström, 

Alexander Hermans, Fredrik Engström, Alexander Grundström, 

Anthon Grönqvist och Jonas Karlsson. 
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Interna poängligan 
SSpelare  MM  MMål  AAssist  TTot.  SSnitt  UUtv  
Alexander Grundström 15 20 13 333  2.20 8 
Simon Sjöström 18 16 16 332  1.77 6 
Gustav Mörn 15 12 17 229  1.93 2 
Anthon Grönqvist 18 11 10 221  1.17 6 
Alexander Hermans 17 11 8 119  1.12 0 
Anton Sjölund 17 16 2 118  1.06 0 
Marcus Karlsson 10 9 9 118  1.80 0 
Fredrik Engström 16 13 4 117  1.06 6 
Lukas Helén 11 6 5 111  1.00 0 
Peter Rikberg 14 5 2 77  0.50 0 
Tommy Lundberg 15 2 4 66  0.50 0 
Marcus Pellas 17 2 4 66  0.35 0 
Andreas Jansson 9 2 2 44  0.44 2 
Jonas Karlsson 11 0 0 00  0.00 0 
Fredrik Engström 1 0 0 00  0.00 0 
Kevin Karlsson 7 0 0 00  0.00 4 
Kit Snickars 1 0 0 00  0.00 0 
Richard Hamnström 6 0 0 00  0.00 0 

 
Totala poängligan 

SSpelare  LLag  MM  MMål  AAssist  TTot.  Snitt Utv. 
1 Patrik Eriksson Lemlands IF 20 27 17 444  2.20 2 
2 David Holmberg Pro-09 18 12 22 334  1.89 2 
3 Alexander Grundström IF Fram 1 15 20 13 333  2.20 8 
4 Simon Sjöström IF Fram 1 18 16 16 332  1.77 6 
5 Markus Öhrling Pro-09 17 19 12 331  1.82 2 
6 Kenny Lindqvist Pro-09 18 22 7 229  1.61 6 
7 Gustav Mörn IF Fram 1 15 12 17 229  1.93 2 
8 Conny Wikstrand Lemlands IF  20 19 8 227  1.35 6 
9 Kim Ginman Lemlands IF  17 13 13 226  1.53 0 
10 Peter Forsström Lemlands IF  19 18 6 224  1.26 4 
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Guldlaget 2016/2017 
SStående från vänster: Lukas Helén, Richard Hamnström, Anton Sjölund, Jonas Karlsson, Fredrik 

Engström, Markus Pellas, Gustav Mörn. 

Sittandes från vänster: Kevin Karlsson, Anthon Grönqvist, Marcus Karlsson, Tommy Lundberg, 

Simon Sjöström, Alexander Grundström, Peter Rikberg, Alexander Hermans. 

Hösten 2017 
Åländska serien 

IF Fram tar ett beslut under sensommaren och hösten att anmäla två lag till årets säsong, IF 

Fram Vit och IF Fram Svart. Laget delades upp i två jämna lag som hamnade i de två olika 

serierna. 

Hösten började bra för båda lagen då de spelade bra innebandy och båda lagen höll sig i 

toppen. Men längre fram under hösten blev det en liten brist på spelare under matcherna och 

lagen beslutade då att gå ihop till ett lag igen. Efter juluppehållet gick laget in i åttondelsfinal 

mot Brändö som de vann med 2–0 i matcher och i skrivande stund spelar de semifinal mot 

Lemlands IF. Känslan är bra i laget och siktet är inställt på guldet även 2017/2018. 
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Div. 3, Finland 

Som nykomlingar i div. 3 går herrlaget in med ambitionen att hålla sig kvar i serien. På grund 

av sjukdomar och skador i laget får de en tuff start och hamnar tidigt längre ner i tabellen. I 

skrivande stund (mars) ligger laget näst sist men med bara ett poäng upp till kvalplats. Laget 

har spelat bättre och bättre ju länge säsongen har gått och nu siktar de på att nå en kvalplats. 

Och kval, det gillar laget! Så i dagsläget har de siktet inställt att ta sig till kvalet och därigenom 

säkra kontraktet för nästa år. 

 

Spelartruppen 2017/2018 
MMålvakter  Jens Roselius, Tomas Fjäder och Marcus Hjärner 

Backar Lukas Helén, Tommy Lundberg, Peter Rikberg, Sami Fagerstöm, 

Adam Jansson, Rasmus Söderberg, Josef Fagerholm, Kim Berglund 

Forward/Center Simon Sjöström, Gustav Mörn, Marcus Karlsson, Alexander 

Sandholm, Fredrik Engström, Toni Fagerström, Richard Hjärner, 

Jonas Karlsson, Isak Söderholm, Julius Jakobsson, Kristian Karlsson 
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IF Fram damer 

Under 2017 spelade damlaget i en serie där de dominerade tillsammans med IBK 

Hammarland. Det stod tidigt klart att guldet skulle hamna i någon av de lagen. Grundserien 

spelades över sju matcher och damerna hamnade till slut på en andraplats i tabellen. 

 

VV  OO  FF  MMS  PP    

IBK Hammarland 7 7 0 0 71–5 21 

IF Fram 7 4 0 3 24–27 12 

Lemlands IF 6 2 0 4 23–32 6 

Baltic 6 0 0 6 5–59 0 

På damsidan spelades det bara en final och den spelades mellan ettan och tvåan i 

grundserien, alltså IBK Hammarland och IF Fram. Det var en bra finalmatch som spelades 

mellan två bra lag som till slut IBK Hammarland gick segrande ur. Slutsiffrorna blev 3–0. 

 

Spelartruppen 2016/2017 

MMålvakt Alexandra Forselius 

Spelare Åsa Hellgren, Wilma Rajalin, Cajsa Kronholm, Linda Granberg, Sandra Österberg, 

Michaela Karlsson, Hanna Söderlund, Elin Liewendahl, Maria Sarling, Cia de 

Haas, Marie Waarheid, Amanda Ingström, Antonia Liljefors, Carita Gullans, Ida 

Fyrqvist. 
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Intern poängliga 
SSpelare  GGP  GG  AA  PPTS  PPTS/GP  
Marie Waarheid 6 6 1 77  jan.17 
Wilma Rajalin 7 2 4 66  0.86 
Sandra Österberg 7 1 4 55  0.71 
Ida Fyrqvist 4 2 1 33  0.75 
Antonia Liljefors 3 2 1 33  1.00 
Cajsa Kronholm 5 2 0 22  0.40 
Amanda Ingström 3 2 0 22  0.67 
Maria Sarling 7 1 1 22  0.29 
Carita Gullans 4 1 1 22  0.50 
Michaela Karlsson 5 1 0 11  0.20 
Elin Liewendahl 4 0 1 11  0.25 
Åsa Hellgren 1 0 0 00  0.00 
Linda Granberg 1 0 0 00  0.00 
Jhodie Strandell 1 0 0 00  0.00 
Isabella Björklund 1 0 0 00  0.00 
Hanna Söderlund 5 0 0 00  0.00 
Cia de haag 1 0 0 00  0.00 
Alexandra Österman 1 0 0 00  0.00 
Alexandra Forselius 7 1 0 11  0.14 
Michaela Karlsson 1 0 0 00  0.00 
 

Årets Damjunior gick till en IF Fram- spelare, Vilma Rajalin. 
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Barn- och ungdom 
IF Fram U-lag 
I den åländska serien ställde IF Fram upp med ett U-lag som gjorde en fin säsong. I den första 

delen av serien hamnade de på en fin tredjeplats bakom HIK och Lemlands IF, de enda lagen 

de också tappade poäng mot. Då de placerade sig högt i tabellen i första serien hamnar de i 

fortsättningsgrupp 1 där de stötte på tuffare motstånd. Trots bra spel, mycket gjorda mål och 

flera tighta matcher hamnade laget sist i tabellen och gick därmed inte till slutspel. 

 

Spelartruppen 2016/2017 
MMålvakt  Jens Roselius 

Utespelare Victor Englund, Felix Karlsson, Leon Blomberg, Malte Sjuls, Emil Sarling, 

Sami Fagerström, Toni Fagerström, Julius Jakobsson, Isak Kavander, 

Adam Jansson, Rasmus Söderberg, Erik Branér, Alex Weckman, Simon Engblom, 

Kim Gällros 

 

Intern poängliga 
Spelare  M  Mål  Assist  Tot.  
Isak Kavander 15 15 7 22  
Erik Branér 16 11 6 17  
Emil Sarling 13 13 3 16  
Victor Englund 16 9 6 15  
Felix Karlsson 10 3 4 7  
Malte Sjuls 16 3 3 6  
Leon Blomberg 16 4 1 5  
Simon Engblom 15 2 3 5  
Adam Jansson 15 1 4 5  
Julius Jakobsson 14 1 2 3  
Rasmus Söderberg 13 0 3 3  
Pontus Nordlund 7 2 0 2  
Toni Fagerström 14 0 2 2  
Sami Fagerström 15 0 2 2  
Kim Gällros 5 0 1 1  
Pontus Lindfors 2 0 0 0  
Alex Weckman 5 0 0 0  
Jens Roselius 14 0 1 1  
Toni Fagerström 1 0 0 0  
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Juniorlag 
IF Fram hade ett lag i högstadieserien under 2016/2017 som bestod av spelare födda 2002. 

De gjorde en fin säsong som till slut gav dem en finalplats. Under säsongen spelade laget 11 

matcher och de hamnade på en andra plats i grundserien. 

SS  VV  OO  FF  MMS  PP  

H.I. K 12 12 0 0 80–17 35 

IIF Fram 02  111  44  11  66  229––441  115  

VÅSC 02–03 10 5 0 5 27–31 14 

Fram -03 2 1 0 1 7–9 3 

Brändö IK 11 0 1 10 13–58 1 

 

Genom en andraplats fick de spela semifinal under finaldagen den 8 april, där de skulle möta 

VÅSC, en match som IF Fram vann i sudden death med 3–2. Därmed blev laget klart för final 

mot HIK. 

Finalen blev en riktigt rysare där HIK tidigt gick ifrån till en 4–1 ledning. Men grabbarna i IF 

Fram ville annat och i den andra perioden lyckades de både reducera och kvittera och ta 

matchen till sudden death. Dock drog HIK det längsta strået då de efter 2.09 avgjorde finalen 

med sitt 5–4 mål. 

 

Intern poängliga 
SSpelare  GGP  GG  AA  PPTS  PPTS/GP  

Isak Söderholm 9 5 1 66  0.67 
Axel Sahlman 9 2 3 55  0.56 
Isak Öhman 11 2 3 55  0.45 
Alexander Heikfolk 8 1 2 33  0.38 
Lucas Nordborg 10 3 0 33  0.30 
Hugo Mörn 9 1 1 22  0.22 
Jack Sundström 8 1 1 22  0.25 
William Molinder 9 1 1 22  0.22 
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William Smith 11 1 1 22  0.18 
Emil Lindroos 8 1 0 11  0.13 
Ludvig Boman 1 1 0 11  1.00 
Lukas Carlsson 9 1 0 11  0.11 
Simon Häggblom 9 1 0 11  0.11 
Anne Savolainen 1 0 0 00  0.00 
Elis Åberg 10 0 0 00  0.00 
Erik Blomqvist 9 0 0 00  0.00 
Hampus Renfors 8 0 0 00  0.00 
Ludwig Nordqvist 1 0 0 00  0.00 
Marcus Hjärner 10 0 0 00  0.00 
Oscar Andersson 1 0 0 00  0.00 
Timothy Berglund 1 0 0 00  0.00 
 

Kvartersserien, åk. 5–6 
Även för laget i åk. 5–6 blev det finalspel under finaldagen. De gjorde en väldigt fin säsong där 

de slutade på en fin första plats i grundserien där de bara förlorade en match. 

 

MM  VV  OO  FF  MMS  PP  

IIF Fram  115  88  66  11  444––220  330  

IFFK 14 9 2 3 53–23 29 

Sund 13 7 2 4 34–17 23 

VÅSC FL 13 7 2 4 24–20 23 

VÅSC P 04–05 14 5 2 7 32–34 17 

H.I. K 14 2 2 10 17–46 8 

Lemland 13 1 2 10 20–64 5 
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På finaldagen skulle de mött Lemlands IF i en kvartsfinal men det slutade med en WO 

(walkover) så laget gick direkt till semifinal där de mötte VÅSC. Det blev en tuff och tight 

semifinal som IF Fram slutligen gick segrande ur med 3–2. Därmed var laget klara för final mot 

IFFK. 

Finalen blev även den en spännande match där båda lagen direkt visade att de ville vinna. IF 

Fram ville dock mest och lyckades vinna matchen med 3–1 och därmed var guldet säkrat. 

Truppen 
Adam Lindqvist, Amsan Saninlai, David Lindqvist, Ella Holmström, Felix Gäddnäs, Leo 

Österlund, Matteus Styrström, Midas Häggblom, Robin Isaksson, Vincent Emretsson, William 

Björke.  
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Kvartersserien, åk. 3–4 
En stor grupp som visade härlig vilja och inställning hela säsongen. Flera matcher där de 

kämpade och spelade fin innebandy. 

Truppen 
Anton Bromels, Benjamin Flöjt, Cajsa Lindqvist, David Lindqvist, Elia Häggblom, Emil Jansson, 

Felix Flöjt, Filip Holmström, Jonathan Sundberg, Leo Styrström, Malte Lampela, Mark 

Lampela, Morgan Larsson, Nathalia Ylikotila, Ottilia Ylikotila, Philip Lunde, Robin Lundqvist, 

Samuel Koskinen. 
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VOLLEYBOLL 
 

Verksamhetsberättelse 2017 

IF Fram-Volleyboll har under året 2017 haft ca15 aktiva motionärer i åldern 30-70+.  
Vi har under vår- och hösttermin hållit till i Ödkarbyhallen 2ggr i veckan för att träna och spela 
volleyboll tillsammans på motionsnivå. Vi håller god stämning och blandar allvar med humor 
under träningarnas matchspel. 

Alla får vara med och nya som gamla volleyboll-intresserade är välkomna att komma med. 

/Volleyboll-sektionen 
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               IF Fram juniorfotboll – årsberättelse 2017 

Ännu ett år med omfattande aktivitet, många, roliga och spännande händelser. Vi har 
deltagit i såväl finskt som svenskt seriespel, sommar & vinterpoolspel, cuper, teknik-
tävlingar 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/F-07/08 > P-06

> P-05 > P-03/04 – (FCÅ) > P-01/02– (FCÅ)

> A juniorer (FCÅ/IFK) > A-lag (FCÅ)

Johan Emretsson

Junioransvarig IF Fram 2017        
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 IF Fram JUNIOR FOTBOLL - Årsberättelse 2017 
                              
                                                          
A juniorer pojkar FC Åland-IFK Mariehamn: 

Säsongen 2017 blev sista året för det A-juniorlag bestående av mestadels B-juniorspelare 
(till åldern) som uppstod inför säsongen 2016. Ännu på vintern såg det ut att kunna bli en 
ganska stor trupp till säsongen 2017, men efter att flera spelare avslutade sina satsningar på 
fotbollen och antingen slutade helt eller ”trappade ner” i andra klubbar, kombinerat med 
skadebekymmer för flera spelare, så blev det en ganska slimmad trupp kvar. Truppens 
främste spelare, lagkaptenen Petter Hemming gick också över till IFK Mariehamns A-lag. 
Stommen förstärktes därför med några ”äldre” spelare i A-junioråldern samt fylldes också på 
med yngre killar i 01-02-åldern efter behov från match till match. 

Efter ett mycket kort uppehåll på endast ett par veckor i november började träningarna i 
december med sikte på säsongen 2017. Målet i slutändan var högt ställt, ligakval vintern 
2018 och förhoppningsvis ligaspel till säsongen 2018. Den högt ställda målsättningen kom 
sig av att laget 2016 hade klarat sig väldigt bra mot ofta 3-5 år äldre spelare och faktiskt inte 
var så långt ifrån toppen i serien redan då. Ifall målsättningen skulle ha uppnåtts skulle man 
till säsongen 2018 nästan varit ”ikapp” i ålder med laget och kunnat delta i ligan. Vi visste 
förstås inte då att 2017 skulle bli den sista säsongen med laget. 

Tränare för laget var liksom 2016 Steve Beeks och Ralf-Åke ”Kåke” Mattsson och 
målvaktstränare Johan Sundman. Denna säsong också förstärkta med Chris D´Cruz som 
biträde till Steve. Lagledare var liksom 2016 Niklas Eriksson med biträdande lagledare Tony 
Karlström, Johan Dahlblom och Monica Österlund. 
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A juniorer pojkar FC Åland-IFK Mariehamn: 

Truppen var som sagt ”slimmad”, med en stomme på endast 16 säkra spelare när säsongen 
startade, men oturliga skador och annan frånvaro gjorde att det sällan fanns fler än 12-13
spelare att tillgå, varför några äldre spelare lånades in och spelade regelbundet med laget 
under säsongen liksom några 01:or och ibland även 02:or för att fylla på truppen.  

Laget spelade under vintern och våren en del träningsmatcher, där framförallt försvarsspelet 
fungerade väldigt bra med få insläppta mål och man kunde se säsongen an med ganska stor 
tillförsikt. För motståndet stod lag från såväl Sverige som Finland och flera träningsmatcher 
spelades också mot Jomala IK:s herrlag. 

Laget
Tränare Steve Beeks, Ralf-Åke ”Kåke” Mattsson, Johan Sundman (målvaktstränare) 
och Chris D´Cruz (hjälptränare). 

Lagledare Niklas Eriksson, biträdd av Tony Karlström, Johan Dahlblom och Monica 
Österlund. 

Målvakter Julian Mörn (00) och Torbjörn Mattsson (98). Även Marc Nordqvist (97) 
medverkade i en match. 

Utespelare Adam Eriksson (00), Alexander Ahtola (99), Axel Dahlblom (99), Frans 
Erikslund (98), Daniel Andersson (99), Felix Gråhn (99), Fredrik Ulvestaf (99), 
Joel Karlström (01), Johan Lundberg (99), Jonatan Lehtonen (99), Scott Beeks 
(99), Soroush Mahmoudi (99), Tobias Eriksson (99), Zacharias Oujlouq (00), 
Carl-Wilhelm Nordberg (98) och Emil Sarling (98). Av dem var Soroush borta 
(skadad) vårsäsongen. Dessutom slutade både Fredrik (i maj), Zacke (i maj), 
Jonatan (i juli), C-W (i augusti) och Danne (skadad/borta hela säsongen) med 
fotbollen under säsongen så det blev stora hål i truppen att fylla ut med andra 
spelare. 

Följande spelare utifrån har hoppat in och hjälp laget under säsongen (matcher där spelat 
eller gjort inhopp); Morgan Sundborg (02, 7 matcher), Robbie Moliis (02, 6 
matcher), Felix Karlsson (98, 3 matcher), Aleksi Louhema (01, 3 matcher), 
Matias Kurtén (02, 3 matcher), Petter Hemming (99, 2 matcher), Julius 
Sundman (97, 2 matcher), Samuel Westerberg (02, 2 matcher), Edwin 
Strandfält (01, 2 matcher), Edward Fonsell (96, 2 matcher), Teodor Franzéll 
(02, 2 matcher), Vincent Mattsson (01, en match), Conrad Wahlsten (99, en 
match), Oskar Jansson (98, en match), Tim Hagström (98, en match), Emil 
Mattsson (96, en match). 

Laget körde med tre lagkaptener som turades om; Frans Erikslund, Adam 
Eriksson och Scott Beeks. Petter var dessutom kapten i de två matcher han 
medverkade i. 

Träningar 
Laget har tränat fem gånger i veckan, måndag-fredag i princip hela säsongen från 
december-september, med ett kortare uppehåll i juli och något färre träningar under skollov 
och liknande. Målvakterna har två-tre gånger i veckan haft egna träningar. Träningarna har i 
princip helt och hållet försiggått på WHA konstgräs med några besök i Eckeröhallen 
(vintertid) och något på Vikingavallen. 

27



A juniorer pojkar FC Åland-IFK Mariehamn: 

Övriga samlingstillfällen mm 
Laget har haft två st kombinerade föräldra- och spelarmöten, ett i februari och ett i april inför 
säsongstarten och bl.a. inköp av träningskläder. 

Laget fungerade som matchvärdar i samband med A-lagets ligapremiär i april. 

Den 17 november höll man avslutning för A-juniorlaget med paint-ball, bastu och middag på 
Kvarter 5 som en fin punkt för det fina laget. 

A-juniorerna i division 1 
I seriespelet deltog som nämnts laget i finska division 1, den nästhögsta divisionen för A-
juniorer i Finland. Tuffa matcher mot spelare företrädesvis födda 1996-1998 mot våra 
mestadels 1998-2001 (plus inlånade 01/02:or). 

Steve, Kåke och Johan hade drillat laget under vintern och laget kändes inför seriestarten 
redo för de tuffa matcherna, trots att man redan här hade skadebekymmer med 
mittfältskreatören Soroush Mahmoudi borta hela vårsäsongen. Också Alexander Ahtola hade 
skadebekymmer under säsongen och missade fem matcher, målvakten Julian Mörn fyra 
matcher pga skada (två på våren, två på hösten) och dessutom föll fem spelare som nämnts 
bort då de slutade vid olika tidpunkter under säsongen. 

Seriestarten kunde dock inte gå bättre. Seger dagen före Valborgsmässoafton hemma mot 
svårspelade TPS/2 med klara 4-1.
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A juniorer pojkar FC Åland-IFK Mariehamn: 

Sammanfattningsvis en okej säsong men inte mer. Målet var högre ställt, men truppen blev i 
slutändan lite för liten då flera spelare slutade med fotbollen under säsongen. Laget 
hanterade ändå den fysiska skillnaden i storlek bra under säsongen och stod upp bra i 
egentligen alla matcher. De 02:or som kom in skötte sig bra även om den fysiska storleken 
var markant i vissa matcher. Fanns i princip bara två-tre matcher som var direkt dåliga och 
några till halvdana. Laget hade också otur med skador och var tvungna att byta 
laguppställning i princip varje match och det var faktiskt endast en spelare som spelade 
samtliga matcher. Med full kontinuitet i truppen skulle utfallet garanterat ha blivit ännu bättre. 
Inget lag i serien kändes detta år oslagbart vilket syntes i att det var endast mot SalPa man 
inte lyckades ta någon poäng. 

Pojkar 15/16 (P-01/02) FC Åland: 

Till denna säsong blev det lite ändringar i truppen då vi hade några killar som slutade, och 
nån långtidsskadad så vi samarbetade med JIK och några killar från dem kom till vår trupp.  

16 killar födda mellan 2000 och 2003 från 6 kommuner har ingått i truppen; Tobias Björke, 
Melvin Häggblom, Klaus Kenttä, Elias Berndtsson, Christoffer Rosenberg, Calle Geelnard, 
Dodo Senanimit, Liam Landell, Andreas Holmroos, Tobias Pihl, Daniel Liewendahl, Samuel 
Backman, Elis Blomsterlund, Vincent Mattsson, Elia Hagström och Konrad Eriksson.  
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Pojkar 15/16 (P-01/02) FC Åland: 

Dessutom har Casper Lindqvist, Linus Gustafsson och William Molinder från FCÅ P14 hjälpt 
oss med några matcher. Även Fredrik Ulvestaf kom och hjälpte oss i slutet på säsongen. 
Stort Tack till er killar! 

Tränare för laget har Alexandre Semenov varit och Kennet Berndtsson har coachat laget i de 
flesta matcher. Lagledare har Monica Eriksson varit. I år har vi dessutom haft egen 
”pressfotograf” då Sandra Liewendahl varit med och fotat och lagt upp bilder och info ”live” 
under alla matcher på lagets FB-sida för de som inte varit/kunnat vara med och se på 
matcherna. Detta har varit otroligt uppskattat bland alla föräldrar. Tack Sandra! 

Laget har tränat i princip tre gånger i veckan hela året, endast tre veckor har varit helt lediga 
detta år fram till 22 december. Träningarna har varit i Eckeröhallen, Vikingahallen, Jomala 
konstgräs, WHA konstgräs, Markusböle, Sportkila, Backeberg och Idrottsgården. Under 
hösten fick de också prova på Fananamma och Avancia med ”specialprogram” för 
fotbollskillar.  

Åländska Mästerskapen hade bara två lag i år, vi och IFK Mariehamn.  

Upplandsserien var största fokus som vanligt. I år var det dessutom nya lag som vi inte mötte 
i fjol men också några lag som även var i vår grupp förra säsongen. Tyvärr hoppade Hallsta 
IK av serien innan starten på våren och Tierps IF hoppade av när höstomgången började.  

Då halva laget var nya killar var alla otroligt samspelta direkt och det har flutit på otroligt bra i 
matcherna över lång. Började starkt med att vinna de två första men sista matchen på 
hösten har vi ingen kommentar om . Storvreta hade samlat ihop de bästa de hade för att 
säkert vinna över oss så de skulle vinna serien före Sirius, vilket de också gjorde. Efter åtta 
vinster, ingen oavgjord och sex förluster slutade vi på en fjärde plats med samma poäng som 
ifjol men då knep vi tredjeplatsen på målskillnaden. 

Matcher:  

FC Åland P16 - IK Sirius FK P02  3-1 
FC Åland P16 - Gräsö Norrskedika IF P01       5-2     
FC  Åland P16 - Bälinge IF P01               3-5 
Gimo IF FK P17 - FC Åland P16                2-4 
FC Åland P16 - Storvreta IK U17               3-5 
Roslagsbro IF P01 - FC Åland P16             5-3 
FC Åland P16 - Tärnsjö/Östervåla IF              6-0 
Gräsö Norrskedika IF P01 - FC Åland P16     2-1 
IK Sirius FK P02 - FC Åland P16                   6-2 
Bälinge IF P01 - FC Åland P16                  1-2 
FC Åland P16 - Roslagsbro IF P01                5-1 
Tärnsjö/Östervåla IF - FC Åland P16            4-7 
FC Åland P16 - Gimo IF FK P17                   6-0 
Storvreta IK U17 - FC Åland P16                13-0 
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Pojkar 15/16 (P-01/02) FC Åland: 

Efter säsongen var vi med i Mariehamn Cup P02 för att få spela lite flera matcher. Vi fick 
bara delta i gruppspelet då vi naturligtvis hade för många överåriga med i vårt lag. Slutade 
med två oavgjorda och två förlorade matcher. 

Under säsongen är det några killar som har gått domarkurs. De fick direkt pröva på sina 
kunskaper då de var, tillsammans med alla andra killar i laget, poolspelsdomare för de yngre 
lagen. 

I november och december har nu FC Åland P16/17 börjat träna tillsammans med IFK 
Mariehamn P16 under Per Löfqvist. Som vanligt har det varit ett roligt år med mycket skratt 
och underbara killar och föräldrar. Tack alla som varit upp och hejat på killarna på våra 
matcher och alla föräldrar som ställt upp och kört till Sverige på helgerna!  
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Pojkar 13-14 (P-03/04) FC Åland 

Truppen: Linus Gustafsson, Samuel Andersson, Arthur Boijer, Midas Häggblom, Adam 
Lindqvist, Robin Isaksson, Vincent Emretsson, William Molinder, Arvid Blomqvist, Jens 
Rosenholm, John Söderström, William Björke, Matteus Styrström, Johannes Rehnfors, Liam 
Pettersson, William Egenfelt, Emanuel Berndtsson, Elliot Johansson, Casper Lundqvist och 
Ian Mattsson. 

Tränare: Stefan Mattsson, Owe Styrström och Alexandre Semenov 
Lagledare: Lynn Mattsson och Denice Björke 

Laget bestod av spelare från P-04 och P-03 som denna säsong slogs ihop för att delta i 
Upplandsserien för P-03. Det var mycket nytt för killarna, inte minst att dom skulle börja 
spela 11-mannafotboll.

Under vintern tränade vi 2 dagar i veckan i Eckeröhallen och så deltog vi i ÅM. Våren, 
sommaren och hösten tränade vi på Sportkila och Breidablick. Matcherna spelades till 
största delen på sportkila och i Uppland. Killarna tränade och spelade matcher 67 gånger 
under 2017. Killarna har under året tränat riktigt bra har varit minst 15 spelare på träningarna 
under hela året.  

I november spelade killarna Eckerölinjen cup med följande resultat:  

IFK M:hamn - FC Åland 2-3
FC Åland  - IFK Stocksund Orange 2-4 
FC Åland - Ursvik 2-1 
BK46-västra - FC Åland 5-1 
FC Åland - JIK/IFKp04 2-1 
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Pojkar 13-14 (P-03/04) FC Åland 

P-13/14 ÅM Mästare 

Under vårvintern deltog laget i ÅM. Efter en tuff inledning av matcher så gjorde laget en 
helomvändning och tog vinst, efter vinst. Laget stod slutligen som serieetta och därmed ÅM 
mästare. Till detta vann FC Åland spelaren Kasper Lundqvist skytteligan med hela 9 mål på 
6 matcher. 

Det blev en tuff uppgift i Upplandsserien P-03 med halva laget av yngre killar och där 
motståndarna ofta spelade med överåriga. Men laget kämpade på och killarna utvecklades 
mycket trots att resultaten inte alltid gick som önskat.  

Ovan ett glatt gäng efter den övertygande segern i augusti mot serietvåan Sigtuna IF. Efter 
att förlorat stort borta gjorde laget en av årets bästa matcher. Laget vann med hela 8 – 1.  
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Pojkar 11-12 år (P-05/06): 

Under 2017 har IF Frams P05/06-lag bestått av ca 15 killar blandat från Saltvik, Sund och 
Geta. Tränare och ledare för laget har varit Peter Holmström, Tony Jansson och Marika 
Holmström.  

Totalt har vi haft drygt 100 träffar med laget under året. Vi har tränat regelbundet 2 gånger 
per vecka, under vintern inne i Ödkarbyhallen samt ute på konstgräset i Jomala och så fort 
vädret tillåtit på gräsplanen i Rangsby.  

Vi har under året spelat flertalet turneringar på hemmaplan samt deltagit i vinterserien 
inomhus under vinterhalvåret och poolspelet utomhus under sommaren. 

Laget deltog för andra året i rad i Alandia Cup, denna gång med våra 06:or. Killarna gjorde 
ett otroligt bra gruppspel där vi ledde gruppen inför sista matchen efter 4 vinster och 1 förlust. 
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Pojkar 11-12 år (P-05/06): 

I sista gruppspelsmatchen behövde vi därmed ”bara” spela oavgjort för att ta oss till 
slutspelet, men tyvärr blev det där en 0-1 förlust mot storlaget HJK. I och med förlusten samt 
”fel” resultat i de andra matcherna så slutade vi på en tredje plats i gruppen och cupen var 
slut för vår del. Killarna gjorde i vilket fall som helst en fantastisk turnering!     

I augusti var vi med i Finströmscupen där vi vann vår grupp efter vinster i alla tre 
gruppspelsmatcher och med en målskillnad på 21-4. I kvartsfinalen tog det däremot stopp 
efter att vi mötte de slutliga cupsegrarna i en tuff slutspelsmatch.  

Vi hade vår traditionsenliga fotbolls-och grillkväll hemma hos tränarna under en sommarkväll. 
Även i år var matchen mellan spelarna och föräldrarna en spännande tillställning där 
resultatet inte alls var av stor betydelse för någon av de deltagande... 
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Pojkar & Flickor 9-10 år (P-07/08):

IF Fram 07/08 startade upp hösten 2013 och inledde alltså sitt fjärde verksamhetsår 2017. 
Under året har laget bestått av totalt ca: 20 spelare varav 4 är flickor. I laget ingår främst 
spelare födda 2007 & 2008, men även en tjej född 2006 och en kille född 2009 har ingått i 
truppen. 
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Pojkar & Flickor 9-10 år (P-07/08):

Under 2017 har laget totalt haft ca: 90 sammankomster. Träningarna har hållits på tisdagar 
mellan klockan 18:00-19:30 inne i Ödkarbyhallen och ute på Rangsby plan. Vi tränade inne i 
Ödkarbyhallen från januari fram till april. Vi började sedan träna ute i Rangsby i början av maj
och där tränade vi fram till 28 september. Den 3 oktober började vi träna inne i 
Ödkarbyhallen igen och där tränade vi fram till 30.11 då vi hade sista träningen för året.  

Dick Flöjt och Jörgen Sandell har varit tränare för laget och Jill Facius-Flöjt har varit 
lagledare.  

Lite kort vad som hänt under 2017:  

 Deltagit i vinterserien för födda-07 januari-april 
 Deltagit i vinterserien för födda-08 januari-april 
 Deltagit i poolspel för födda -07
 Deltagit i poolspel för födda -08
 Ålandstidningen cup 07 6-7 maj 
 Ålandstidningen cup 08 13-14 maj 
 2 veckors uppehåll i juli 
 Finströmscupen 19-20 augusti -07
 Mariehamn cup 07 7-8 oktober 
 Den 8 augusti hade vi en härlig dag med laget på Larssons vattensport  
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Pojkar & Flickor 9-10 år (P-07/08):

 Näst sista träningen, den 28.11 hade vi föräldramöte och match mot föräldrarna.  
 Sista träningen torsdag 30.11 
 Tekniktävlingar i Eckeröhallen 29 oktober där Viktor Holmström, Felix Flöjt och 

Benjamin Flöjt deltog från laget.  
 I december hade vi träningsuppehåll.   

Alla nedanstående spelare har i något sammanhang funnits med i truppen under året. Vissa 
mera och vissa lite mindre.  

Felicia Flöjt -06, Nelly Fogner -07, Melvin Sandell -07, Felix Flöjt -07, Didrick Björling -07,
Arne Tammi -07, Viktor Holmström -07, Lionel De Breuwer -07, Yael Krukower -07, Robin 
Lundqvist -07, Emma Rosenberg -07, Benjamin Flöjt -08, Mauritz Eliasson -08, Mario Alm -
08, Elis Brunström -08, Elias Häggblom -08, Jonathan Flöjt -08, Philip Linde -08, Samuel 
Koskinen -08, Lukas Holmström -09. 
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Pojkar & flickor 7-9 år (P/F-08-10):

De yngsta fotbollsjuniorerna har liksom tidigare tränat en gång per vecka under året. Vinterns 
träningar hölls till en början i Ödkarbyhallen, men vi flyttade ut på sandplanen i Ödkarby den 
8 april. Den 6 maj höll vi premiärträningen på gräs på Rangsby stadion där vi med undantag 
för ett kort uppehåll i juli tränade fram till och med den 9 oktober. Därefter flyttade vi åter in i 
Ödkarbyhallen där vi tränade fram till och med den 27 november då vi gick på julledigt. Totalt 
har vi haft 54 fantastiska fotbollstillfällen tillsammans. 

Då antalet spelare varierade kraftigt under år 2016 och vi då inte deltog i något seriespel var 
det med viss tvekan vi anmälde oss till ÅFFs Vinterserie. Den första omgången spelades i 
Godbyhallen och vi hade 7 spelare tillgängliga vid den sista träningen inför detta. På grund 
av olika omständigheter hade vi dock endast 5 spelare tillgängliga på matchdagen. 

Urklipp från e-post till föräldrar och spelare efter poolspelet den 21 januari 2017: 

Under de senaste och kommande veckorna delas det ut priser för årets bragd och årets
idrottsprestation på flertalet idrottsgalor.

Dagens Idrottsprestation stod dock IF Frams fotbollsjuniorer för i vinterseriens första omgång
för 09 födda.
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Pojkar & flickor 7-9 år (P/F-08-10): 

För de flesta spelarna var det de första matcherna i karriären. Matchprogrammet var dagens 
tuffaste med 4 matcher på 2 timmar, varav de 2 första följde direkt efter varandra. Detta 
klarade våra juniorer av med bravur, förbättrade sig för varje spelad minut och gjorde i den
sista matchen dagens bästa prestation. Detta gjorde de utan en enda avbytare! När
slutsignalen ljöd i den sista matchen var det en väldigt glad, stolt och tacksam tränare som
fick delta i spelarnas kramkalas. Stort tack till er alla för en fantastisk förmiddag i
Godbyhallen!

Efter den första omgången i vinterserien fick vi en stabilare närvaro på träningarna och 
dessutom tillkom en del nya spelare. Fler fick pröva på att spela matcher och blev allt 
duktigare för varje tillfälle. Den sista omgången av Vinterserien spelades i Valbohallen i 
Lemland och där visade IF Fram upp en fantastisk kombination av lagspel, kämpaglöd och 
fina individuella prestationer till glädje för både publik och lagledning. 

Under sommaren deltog vi i poolspel för 09 födda och förbättrade vårt kunnande i takt med 
att erfarenheten också ökade. Vår specialitet blev att prestera som bäst när 
matchprogrammet var som tuffast. 

Lagets flickor deltog också i poolspelet för flickor under Åland Uniteds flagg tillsammans med 
spelare från Lemland och Finström. Flickorna fick även nöjet att gå in först på planen då alla 
åländska flicklag presenterades i halvtid vid Åland Uniteds hemmamatch mot Pallokissat. 

Under sensommaren hade vi ett par gemensamma träningar med IFFK där vi spelade mot 
och tillsammans med dem. I början av september bjöds vi till Larssons Vattensport där vi
badade bastu, åt korv, simmade, åkte på olika flytetyg efter båt och ramlade av från olika 
flytetyg efter båt. 

Följande spelare har deltagit i matcher och träningar under året: 

Anton Bromels, Oscar Eklund, Emil Jansson, Mark Lampela, Viking Sundlöf, Petter Johans, 
Nova Fricker, Agnes Jansson, Matilda Fogner, Alexander Holmström, Jonna Eriksson, Lukas 
Holmström, William Mattsson.  

Lagledare och tränare: Jenny Fogner, Dan Jansson och Magnus Sundlöf 

41



Tekniktävlingarna 

Distrikts och landslagsverksamhet 

Under året hade vi två IF Fram fostrade killar som vid olika tillfällen var på granskning till 
Finland arrangerat av Finska Bollsförbundet. Elia Hagström P03 och Vincent Emretsson P04. 
Båda killar har varit på två enskilda tillfällen vardera.  

     Åbo Huuhkajapaivien cup P-2004

Totalt sju spelare från IF Fram deltog i 
årets tekniktävlingar i Eckeröhallen. 

Beröm till alla som deltog. Bäst lycka för 
dagen hade Felix och Benjamin Flöjt 
som båda knep varsin bronsmedalj. 

Övriga killar som deltog var David 
Lindqvist, Andrei Moise, Miks Elksnitis, 
Filip Holmström och Viktor Holmström. 

Ett extra TACK till Peter, Marika, Lasse 
och Daniela som ställde upp som 
funktionärer. 
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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 2017 fortsatte Conrad sin utbildning på fotbollsgymnasiet i Celsiusskolan, Uppsala där 
han ingått i IK Sirius akademi U17. Laget deltog i pojkallsvenskan norra vilket är 
åldersklassens högsta serie i Sverige. Laget slutade nia i en jämn serie. Under slutet av året 
tog Conrad nästa steg när han kvalificerade sig till 2018 års U19 lag som kommer delta i 
pojkallsvenskans äldsta serie. Det är tillika akademins äldsta lag som ligger närmast 
Allsvenska IK Sirius A-lag och U21.

Under 2017 ingick Conrad Emretsson sitt tredje 
år i talanggruppen efter att uppfyllt föreningens 
ställda krav och kriterier.

Conrad utnyttjade talanggruppens stipendium 
till hans resor inför Ö - spelen och
akademikostnader i IK Sirius.

Conrads egna ord var att han under året fått 
träna och spela med/mot Sveriges bästa 17
åringar vilket varit väldigt utvecklande och
lärorikt. 

”Att min moderförening hjälper mig, ger stöd 
och förutsättningar i min satsning betyder 
massor. Jag är stolt och glad över att ha IF 
Fram som min moderförening och hoppas jag 
på något sätt i framtiden kan ge tillbaka. .

Conrad Emretsson
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Allsvenskt akademibesök i Rangsby 

Under 21 – 23 juli höll den Allsvenska fotbollsklubben IK Sirius sitt årliga träningsläger för sin 
äldre fotbollsakademi på Åland. Det var ca 60 personer från lagen U-16, U17 och U19 som 
deltog. Chefstränaren för akademin är Petter Hansson, den forne landslagsspelaren som 
varit utnämnd till Sveriges bästa försvarsspelare och med stora meriter i Holländska SC
Heerenveen.

IF Fram och FC Åland hjälpte till med arrangemanget runt träningslägret med stöd av IFK 
Mariehamn. Det hör inte till vardagen att en Allsvensk elitklubb förlägger sitt träningsläger på 
Åland vilket var riktigt roligt. Att IF Fram och FC Ålands fostrade Conrad Emretsson numera 
spelar i IK Sirius hade förstås ett samband med val av träningslägrets ort. Under lägret 
spelades två matcher. IK Sirius mixade sina lag mot FC Åland/IFK Mariehamns A juniorer. 
Även de Åländska föreningarna mixade sina lag med unga talanger och seniorspelare. 
Ambitionen från båda sidor var att få till så jämna matcher som möjligt.  

Matchen FCÅ/IFK ungdom – Sirius U16/U17 inleddes jämt men Sirius vann slutligen med 
ganska stora siffror. Andra matchen FCÅ/IFK ungdom/herr – Sirius U17/U19 var desto 
jämnare och det var först i slutet på matchen som resultat drog iväg till Sirius fördel. IK Sirius 
tränarna var extra nöjda med den sistnämnda matchen där Ålänningarna bjöd på bra 
motstånd.  

Som helhet var Sirius akademin väldigt nöjda med hela arrangemanget. Från boendet i 
Godby till fotbollsplan i Rangsby och allt runt om. Ett återbesök är mycket troligt.
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Anläggningar 

Rangsby Stadion  

2017 var tredje året som IF Fram tog hand om driften och bokningarna i Rangsby. Denna 
möjlighet erbjöds av kommunen liksom tidigare år genom ett driftsbidrag.  
IF Fram hade en planchef och två ansvariga planskötare.  

Erfarenheterna från tidigare år märks mer och mer och likaså föregående års arbeten. 
Planens kvalité höjs succesivt för varje år.   
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Anläggningar 

Rangsby Stadion  

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 Tobias Björke & Christoffer Rosenberg.  

                        Fiberdukstalka på våren 

                                                                   Fiberdukstalka på våren 
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Anläggningar 

                                                          Fiberdukstalka på våren 

Efter att tredje säsongen lagt fiberduk med allt jobb det innebär hade vi planen i toppskick 
från mitten av juni och framåt.   

Till följd av skolans ombyggnad hade vi inte omklädningsrum etc. under säsongen. Därav 
spelades i första hand de yngre lagens poolspel samt korpmatcher på stadion denna säsong. 
Träningsaktiviteten pågick dock som vanligt.  

Resursverksamhet IF Fram 

I ett led att ständigt utveckla föreningen och samtidigt stödja såväl spelare som ledare så 
erbjöd föreningen resurshjälp genom Tony Jansson.  

Förutom stöd i befintliga lagen så hjälper Tony även till att dra igång nya grupper. 

Talkoarbete 

Under året var det begränsat behov av talkoarbeten p.g.a. ombyggnaden. Men speciellt vid 
läggning av fiberduk så hjälptes vi åt.  

Traditionsenlig vårstädning runt Matkroken med omnejd. 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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Utbildning 

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

Sponsorer 

Saltviks kommun samt ett stort antal sponsorer stöder och sponsorerar verksamheten troget, 
år efter år. Det är direkt avgörande för föreningens utveckling och mångtalet aktiva. Ett 
väldigt stort TACK!

Åland United: 

Under säsongen deltog IF Fram tjejer i det extra tjej poolspelet (och andra tillfällen) som 
engagerades av Åland United där IF Fram är medlem. 

FC Åland: 

FC Åland samarbetet fortsatte under året med flera olika samarbeten, bl.a. med IFK 
Mariehamn. Under året kunde vi erbjuda tränings och spelmöjligheter i alla åldrar från de 
yngsta ända upp till seniornivå. 

Föreningen jobbar vidare med sin ambition att alla skall kunna spela fotboll så länge som 
möjligt på sin rätta nivå. Det långgående målet är naturliga ”trappsteg” från de yngsta till 
färdiga seniorspelare. På ungdomssidan fortsatte akademiträningarna och för de yngre 
regionträningar.   

Närmare beskrivning om FC Ålands verksamhet framkommer i föreningens 
verksamhetsberättelse.  
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FC Åland A-lag: 

A-laget var åter i DIV. 3 där dom höll till i toppen under hela säsongen. Truppen som till 
100% bestod av Åländska spelare blev starkare än väntat.  

Under senare del av höstsäsongen gick resultaten lite emot men laget slutade till sist på en 
andra plats.   
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Fotbollens pristagare 2017 

Samtliga spelare tilldelas IF Frams intressepris, spelare födda 05/06 tilldelas ytterligare priser 
enligt nedan. Äldre spelare i FC Åland har egen prisutdelning för ungdom och senior.  

POJKAR 12 (P-05/06) 

Spelarpris ”Årets intressepris”  Eddie Paulsson

Spelarpris ”Årets intressepris”  Koong Lurkadom

Vandringspriser: 

Spelarpris ”Årets kamratpris”  Filip Holmström

Spelarpris ”Årets framsteg”  Tim Carlsson

Spelarpris ”Årets kämpe”   Andrei Moise

Spelarpris ”Årets lirare & junior”        Miks Elksnitis 

Richard Danielssons juniorpris Liam Landell 

Lagpris ”Årets lag”   P05/06 

Ledar/tränarpriser: 

IFFK:s vandringspris ”En ledare som alltid ställer upp” Jill Facius-Flöjt 

Sunds IF:s vandringspris ”Årets ledare” Dick Flöjt 

Richard Danielssons Ledarpris ”Årets ledare” Jörgen Sandell
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Slutord: 

Ett lite speciellt år runt Rangsby stadion p.g.a. ombyggnaden av Rangsby Skola. Men trots 
de sämre förutsättningarna så har alla ”gillat läget” och gjort sitt bästa och allt har löpt på. 
Förstås har de stora förväntningarna av nya faciliteter som klubbrum, omklädningsrum, 
domarrum och kiosk gjort det lättare att se framåt.  

Den ideella arbetsbördan för oss som driver IF Fram blir tuffare för varje år. Föreningen och 
verksamheten växer och kraven från allehanda organisationer blir högre. Föreningen har 
kommit till ett vägskäl där man antingen måste bromsa eller få resurshjälp utanför de ideella 
ramarna. Eftersom IF Fram styrelse vill fortsätta utveckla föreningen höjdes diskussionerna 
om behovet av en anställd verksamhetsledare. Tillsammans med kommun och politiker kom 
vi under året vidare med påföljden av ett förslag till utökat verksamhetsbidrag 2018. Det är 
med stora förhoppningar föreningen ser framemot förverkligandet av 
verksamhetsledartjänsten 2018.  

Träningsivern och intresset från såväl föräldrar, barn och ungdomar fortsätter vara suveränt
år efter år. Detta är något som förstås motiverar och uppskattas av tränare, ledare och vi 
som jobbar för IF Fram.  

Lagledare och tränare OCH alla andra resurspersoner (ingen nämnd, ingen glömd) fortsätter 
med sitt fantastiska arbete vilket är ovärderligt. TACK!! Vill även ge ett stort TACK till våra 
sponsorer samt Saltviks kommun som tror på IF FRAM och stöder sin förening. 

Johan Emretsson 
Junior & ungdomsansvarig IF Fram fotboll 
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