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ORGANASATION 2018 

Styrelsen IF Fram 
IF Fram leds av styrelsen som väljs på våren 
vid föreningens årsmöte. 
Under senaste året har följande personer 
ingått i styrelsen 
 
 
 
 
 
 
 

 

IF Fram 2018 
2018 var ett år då IF Fram förändrades en hel del 

och där den största förändringen att föreningen 
efter mycket arbete kunde anställa en 
verksamhetsledare på heltid. 

Simon Sjöström valdes ut av styrelsen och han 
började arbeta i de nya lokalerna i Rangsby den 
1 mars 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

FÖRORD 
Verksamhetsåret 2018 är nu till ända och det har 
varit ett intressant och intensivt år för oss. Den 
sportsliga biten kan ni läsa om längre fram i 
idrotternas verksamhetsberättelser. 

2018 blev året då föreningen fick möjlighet att 
anställa en verksamhetsledare. Bland alla sökande 
så enades vi om att anställa Simon Sjöström och 
det visade sig vara den kraften vi behövde. Under 
hans första år har IF Fram arrangerat cuper i såväl 
innebandy och fotboll. Vi har ordnat flera prova-
på-dagar i skolorna för att intressera barn för den 
fina idrotten. I fotboll har vi för första gången på 
länge en grupp med flickor som tränar. 

I styrelsearbetet märks Simons jobb såtillvida att vi 
nu kan koncentrera oss på att styra föreningen 
framåt mot uppsatta mål. Att uppdatera våra 
föråldrade stadgar har legat på oss som ett tungt 
ok i flera år. Nu är vi nästan i mål och 
förhoppningen är att det skall vara klart under 
2019. 

Med dessa ord vill jag rikta ett stort tack till 
verksamhetsledaren, styrelsen, alla ledare, 
föräldrar, aktiva, sponsorer samt Saltviks kommun 
som på ett fantastiskt och förtjänstfullt sätt arbetat, 
tränat, presterat och på alla sätt bidragit till 
Idrottsföreningen Frams positiva utveckling under 
verksamhetsåret 2018. 

 

Henrik Rosenberg 

Ordförande IF Fram 2018 

 

Ordförande  Henrik Rosenberg 
Vice ordförande Monika Mattsson 
Sekreterare  Simon Sjöström 
Kassör  Fredrik Björklund 
Ledamöter Johanna Fellman, Jens Lindholm, 

Marika Holmström, Christian 
Söderlund och Johan Emretsson 

Suppleanter  Tommy Lundberg och Mikael Linde 
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PRISTAGARE 2018 

Fotboll 
Samtliga spelare i IF Fram Fotboll tilldelas ett intressepris 
i form av en medalj. Övriga priser enl. nedan. 

VANDRINGSPRISER 
Årets kamratpris Benjamin Flöjt 
Årets framsteg Mario Alm 
Årets kämpe  Arne Tammi 
Årets Lirare & junior Felix Flöjt 
Richard Danielssons 
Juniorpris  Andrei Moise 
Årets Lag  P 07/08 

LEDARPRISER 
IFFK vandringspris 
En ledare som alltid ställer upp Magnus Sundlöf 
 
Sunds IF: s vandringspris 
Årets ledare  Dan Jansson 
 

Richard Danielssons ledapris 
Årets ledare  Dick Flöjt 

 

Innebandy 
Årets framsteg Julius Jakobsson 
Årets herrspelare Peter Rikberg 
 

IF Fram Talanggrupp 2018 
Conrad Emretsson Fotboll 
Jenny Fellman Skidning/skidskytte 
Linn Gustafsson Friidrott  
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FOTBOLLSEKTIONEN 

Sammanfattning 
Syftet med IF Fram Fotboll är att så många som 
möjligt ska ha möjligheten och chansen att få prova 
på fotboll, både pojkar och flickor. Vårt mål är att 
ha ett lag i varje årskull. Vi vill ska ett sammanhang 
där barnen ska trivas och det viktigaste är att de 
har roligt!   

IF Fram Fotboll har haft ytterligare ett år med 
mycket träningar, matcher och turneringar. Lagen 
har deltagit i poolspelen och vinterserien på Åland 
samt flera turneringar som arrangeras på ön. 2018 
var också första året då vi fick flytta in i de nya 
lokalerna i Rangsby vilket har varit ett lyft för 
föreningen.  

För första gången arrangerade sektionen en 
turnering, Företagscupen på Rangsby. Ett lyckat 
arrangemang där flera företag kom till oss och hade 
en trevlig dag. Ett arrangemang som vi vill fortsätta 
och utveckla under 2019. IF Fram var också 
inblandade i Norra Ålands Fotbollsskola ihop med 
IFFK. Läs mer om dessa evenemang på nästa sida. 

Sektionen vill ta tillfället i akt och tacka alla som 
ideellt arbetar i sektionen och lägger ner sin tid 
och energi i barnen och fotbollen. Ni är 
ovärderliga! 

 

 

 

 

 

  
IF FRAM FOTBOLL 
Sektionsansvarig Johan Emretsson 
 
Antal lag  4 st. 
Antal spelare  50 st. 
Antal tränare  10 st. 
 

SPONSORER 2018__________________________________________________________________ 

Anderssons ombyggnad Renhållningen  Ömsen  Måleri A. Sorsa 
Lindéns  Saltviks Församling Ålandsbanken  Plåtslageri K. Björling 
Högmans Måleri Konsens Hus  Godbygg  Just Fix It 
Hebo Rör  Emretssons Byggprodukter Optionva  AX Byggentreprenad 
Budbil  Byggservice Wårdö Byggkontroll  Reklambutiken 
Kuhlmans Åkeri Sussis Taxi  Patriks Måleri  Kaski 
Finström-Geta Församling Ålands Skogsindustrier Profilhuset  Eriks Glas 
  Eckerö Linjen  Matkroken 
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Fotbollsskola 
Under sommaren 2018 engagerade sig IF Fram i IF 
Finströmskamrateras traditionella fotbollsskola på 
Markusböle i Finström.  

Det blev ett naturligt samarbete mellan de båda 
verksamhetsledarna och de var nöjda med både 
arrangemanget och samarbetet, något som 
säkerligen kommer fortsätta under 2019.  

Rekordmånga barn deltog i Norra Ålands 
Fotbollsskola, över 80 st., i åldrarna 2004–2012. 
Unga och duktiga ledare ledde engagerade barn 
mellan 26–28 juni i sommarvädret. Dagarna 
innehöll mycket lek, fotboll och glädje. Allting 
avslutades med en turnering där alla åldrar 
blandades ihop i olika lag och matcher spelades 
under hela dagen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagscupen 
Den 8 september 2018 arrangerades för första 
gången Företagscupen i fotboll på Rangsby i Saltvik. 
IF Fram noterade att det fanns ett intresse hos 
flera företag runt om på Åland och arrangerade 
därmed turneringen efter sommarens semester. Så 
en tidig höstmorgon blåstes de första matcherna 
igång på Rangsbys fins gräsplan. 12 lag anmälde sig 
till turneringen som spelades på mindre planer och 
5 vs 5. 
 

 

 

 

 

 

Ettan och tvåan i de två grupperna gick vidare till 
varsin semifinal. De fyra bästa lagen var Ålands 
Post, Strandnäs skola, Blåljusen och Soltuna 
Restaurang. Till final gick Strandnäs skola och 
Soltuna där Strandnäs drog det längst strået och 
blev därmed det första laget att få ha 
vandringspokalen i sin ägo under ett år. 

Turneringen blev en succé med idel goda miner 
under dagen, mycket mål, bra fotboll och mycket 
folk på plats. IF Fram kommer även arrangera 
turneringen under 2019. 
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Pojkar 2011/2012 

Under våren 2018 startade vi igång den nya 
gruppen med pojkar och flickor födda 2011. Vi 
började träningarna i Rangsby skola där vi träffades 
varje onsdag för att leka fotboll. I den här åldern 
handlar allt om att ha roligt, både med och utan 
bollen. Vi lägger stor vikt vid mycket rörelser 
samtidigt som alla ska ha roligt med sina kompisar.  

Under våren tränade laget i Rangsby skola och sen 
på gräsplanen i Rangsby under sommaren. På 
hösten tränade laget i Ödkarby skola. 

2018 
Gruppen blev bara större och större ju längre året 
gick. När sensommaren kom hade den växt från ca. 
6–7 killar till det dubbla vilket är fantastiskt roligt. 
Vi hoppas vi kan bibehålla laget och antalet barn 
även under 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turneringar och serier 
Laget spelade sina första matcher under sommaren 
då det arrangerades poolspel i Rangsby. Det är 
alltid inspirerande att se när barnen för första 
gången får dra på sig matchtröjan och ge sig ut i en 
”riktig” match för första gången. Det är mycket 
som blir nytt för dem, till exempel hur man slår en 
hörna och så vidare. Gänget hade kul och det 
märktes under resten av sommaren!   

Laget 
Ledare i laget är Josef Fagerholm och Vivecka 
Karlsson. 

Spelare 2018: Mohammad Abath, Pontus 
Andersson, Melker Bergman, Theo Fagerholm, 
Alexander Holmström, Jakob Häggblom, Wilmer 
Karlsson, Manuel Lampela, Adrian Mörn, Jonas 
Nordberg, Adrian Palmu, Vincent Palmu, Liam 
Welander.  
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FLICKOR 2011/2012 
Under våren 2018 startade vi igång en ny flickgrupp 
födda 2011. Vi började träningarna i Rangsby skola 
där vi träffades varje torsdag för att leka fotboll. I 
den här åldern handlar allt om att ha roligt, både 
med och utan bollen. Vi lägger stor vikt vid mycket 
rörelser samtidigt som alla ska ha roligt med sina 
kompisar.  

Under våren tränade laget i Rangsby skola och sen 
på gräsplanen i Rangsby under sommaren. På 
hösten tränade laget i Ödkarby skola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 
Gruppen växte under sommaren vilket var roligt 
att se. Fler tjejer sökte sig till vår verksamhet och 
vi hoppas vi kan locka ännu fler 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turneringar och serier 
Flickor spelade inget poolspel under sommaren då 
det för tillfället inte fanns underlag för det men vi 
hade en några gemensamma träningar med IFFK 
där vi spelade matcher och tränade tillsammans. Vi 
fick även besök av Åland United där tjejerna fick 
träffa spelare från A-laget och träna tillsammans 
med dem.  

Laget 
Ledare i laget är Jonas Back och Rebecka Grunér. 

Spelare 2018: Felicia Back, Mathilda Back, Molly 
Björling, Elsa Bromels, Fiona Flöjt, Nellie 
Häggblom, Senny Sjöström, Flora Ström, Emilia 
Söderlund, Cecilia Welander, Agnes Öhberg. 
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POJKAR OCH FLICKOR 
2009/2010 
Under året har samtliga spelare tagit flera steg 
framåt inom alla områden. Alla har under 
matcherna prövat på olika positioner på planen 
och glädjande nog har alla spelare även vågat pröva 
på uppgiften som målvakt. Jonas Hagman besökte 
oss under en av sommarens träningar och hade 
grundläggande målvaktsträning med spelarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 
Vi hade under året 54 sammankomster. Under 
vintern tränade vi i Ödkarbyhallen samt något pass 
på sandplanerna i Ödkarby och Rangsby.       I maj 
började vi träna på gräsplanen i Rangsby fram till 
oktober. 

I september gästades vi av Emmelie Johansson från 
Åland United. ÅU ordnade även ett träningstillfälle 
för flickor på Vikingavallen i Jomala där flera av våra 
spelare deltog. Den 18 augusti fick vi förtroende 
att ställa upp som bollkajsor/-kallar vid Åland 
Uniteds hemmamatch mot PK-35. Det blev en stor 
händelse för spelarna som fick uppleva en 
ligamatch på nära håll och dessutom gå in 
tillsammans med ÅU:s startelva. Vi skötte 
uppdraget väl och fick förnyat förtroende den 20 
oktober då ÅU vann mot FC Honka och därmed 
tog bronsmedaljen i ligan. 

På sensommaren/hösten öppnade vi, tillsammans 
med IFFK:s juniorer i samma åldersklass, upp våra 
träningar för varandra. Detta gjorde att vi fick en 
betydligt större grupp på träningarna vilket 

medförde lite mer jobb för tränarna, men gjorde 
att kvaliteten och farten på träningarna höjdes. 
Detta samarbete fortsatte under hösten och 
vintern för att utvärderas vid årsskiftet. Då 
beslutades att vi fortsätter och fördjupar 
samarbetet under 2019 genom att ställa upp 
gemensamma lag under året. 

Turneringar och serier 
- Vinterserien 
- Ålandstidningen cup i maj 
- Poolspel 

Laget 
Ledare i laget är Magnus Sundlöf, Dan Jansson och 
Jenny Fogner. 

Spelare 2018: Anton Bromels, Jonna Eriksson, 
Matilda Fogner, Nova Fricker, Alexander 
Holmström, Lukas Holmström, Agnes Jansson, 
Emil Jansson, Petter Johans, Matilda Karlsson, Mark 
Lampela, Philip Linde, Wilmer Nordin och Viking 
Sundlöf 
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POJKAR 2007/2008 
IF Fram 07/08 startade upp hösten 2013 och 
inledde alltså sitt femte verksamhetsår 2018. 
Under året har laget bestått av totalt ca. 14 
spelare. I laget ingår främst spelare födda 2007 & 
2008, men även en kille född 2009 har ingått i 
truppen. Året har varit oerhört givande och det är 
en ära att få träna dessa killar som ständigt 
utvecklas fantastiskt bra både som fotbollsspelare 
och som människor. 

2018 
Under 2018 har laget totalt haft ca. 110 
sammankomster med träningar och matcher. 
Den största sportliga upplevelsen för laget var 
deltagandet i Alandia cup 17–21 juni. 
Träningarna har bedrivits varje tisdag och torsdag, 
18.00-19.30. Under vintern tränade vi i 
Ödkarbyhallen och under sommaren på Rangsbys 
gräsplan. Under november inledde vi gemensamma 
träningar med IFFK på torsdagar i Godbyhallen 
som ett litet steg mot kommande FC Åland 
samarbete. 

Turneringar och serier 
- Deltagit i Vinterserien  
- Deltagit i poolspel 
- Majcupen 
- Alandia Cup 
- Finströmscupen 
- Ålandstidningen Cup  
- Tekniktävling i Eckeröhallen där Felix Flöjt 

deltog från laget.  

Laget 
Ledare i laget är Dick Flöjt, Jörgen Sandell och Jill 
Facius-Flöjt 

Spelare 2018: Killar födda 2007 - Melvin Sandell, 
Felix Flöjt, Didrick Björling, Arne Tammi, Viktor 
Holmström, Lionel De Breuwer och Ulay 
Igelmund. 

Födda 2008 - Benjamin Flöjt, Mauritz Eliasson, 
Mario Alm, Elis Brunström, Elias Häggblom, Philip 
Linde och Elliot Olofsson. 
Födda 2009 – Lukas Holmström. 
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FC ÅLAND 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

P05/06 
Under hösten 2017 slogs IF Frams P05/06 ihop 
med IFFK:s P05-lag och blev därmed FC Åland 
P05/06. På försäsongen 2018 låg därmed fokus på 
att lära känna varandra och spela ihop i det nya 
laget. 

2018 
Under säsongen 2018 spelade laget i 
Upplandsserien. Efter en mycket lyckad säsong 
med många bra och jämna matcher så slutade laget 
på en fin tredje plats.  Träningar samt 
hemmamatcher har varit fördelade mellan FC 
Ålands ägarkommuner d.v.s. Sportkila, Rangsby 
och Markusböle. Året avslutades genom att ta hem 
guldet i B-slutspelet i den återkommande 
mellandagsturneringen i Baltichallen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Turneringar och serier  
- Futsalserien, vintern 2018. 
- Ålandhotels Cup P05, i april.  
- Viking Line vårcup P06, i april. 
- Upplandsserien P13 Grund. 
- Mariehamn Cup P05, i oktober. 
- Mellandagsturnering i Baltichallen P04-05, 

i december. 

Laget 
Ledare i laget är Peter Holmström, Tony Jansson, 
Marika Holmström, Declan Cooney, Dan-Erik 
Jansson och Dan Vik. 

Spelare 2018: Laget består av totalt 22 spelare 
som hör hemma från Saltvik, Sund, Geta, 
Hammarland och Finström. 
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HERRLAG 
 

FC Ålands herrlag spelade under 2018 i div. 3 i 
Finland. Säsongen slutade med en fin tredjeplats 
med en målskillnad på 56–32.  
 
Under året innehöll truppen 16 spelare där flera 
unga spelare var starkt bidragande under 
säsongen. Axel Dahlblom (19 år), Adam Eriksson 
(18 år), Soroush Mahmudi (19 år) och Julius 
Sundman (21 år) spelade alla mellan 20–25 
matcher. IF Framprodukten Liam Landell (15 år) 
tillhörde truppen under året och fick göra en 
handfull inhopp under slutdelen av säsongen. 
 
Årets serie var väldigt tuff och kvalitén var högre 
än på flera år. Skillnaden på tvåan och åttan var 
bara sex poäng.  

Laget 
Ledare i laget är Alexandr Semenov och Tommy 
Wirtanen. 

Spelare 2018: Målvakter - Nikita Semenov, 
Tobias Björke. 

Försvarare – Melvin Häggblom, Oskar Jansson, 
Fredrik Appel, Adam Nyberg, Tommy Wirtanen, 
Adam Eriksson, Axel Dahlblom, Alexander Ahtola, 
Isac Holmström 

Mittfältare – Elias Eriksson, Julius Sundman, 
Jeremiah Helén, John Blomqvist, Scott Beeks, 
Kenneth Vickström Soroush Mahmoudi, Tobias 
Eriksson 

Anfallare – Rezgar Amani, Jimmy Sundman, Liam 
Landell, Samuel Nordberg, Calle Geelnard 
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INNEBANDYSEKTIONEN 

Sammanfattning 
IF Fram Innebandy har haft ett år med mycket 
träningar och matcher för både juniorer och 
seniorer. Lagen har deltagit i seriespelet och cuper 
på Åland.  
 
I mars månad arrangerade sektionen den årliga 
Företagscupen i innebandy där det som vanligt var 
lapp på luckan med anmälda lag. Ännu en lyckad 
turnering företagen kom till Åland Idrottscenter 
och hade en trevlig dag. Tournament of Åland togs 
också ner från hyllan då vi arrangerade den 
klassiska turneringen i april 2018. IF Fram 
arrangerade även den första upplagan av Ålstar 
Floorball Camp tillsammans med VÅSC och Ålands 
Innebandyförbund. Läs mer om dessa evenemang 
på nästa sida. 
 
Sektionen vill tacka alla ledare som ideellt ställer 
upp och lägger ner så mycket av sin tid och energi 
i innebandyn och barnen. Utan er är det inte 
möjligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack till alla sponsorer för 2018  

IF FRAM INNEBANDY 
Sektionsansvarig Christian Söderlund 
 
Antal lag  3 st. 
Antal spelare  60 st. 
Antal tränare  6 st. 

SPONSORER 2017/2018__________________________________________________________________ 

Knallen  Norra Ålands Bilskola Hebo Rör  Nya Åland 
Ålands skogsindustrier Viking Line  Eckerö Linjen  Simons Bygg & Trä 
Ömsen  Klingbergs Plåtslageri PAF  Profilhuset 
Cityläkarna 
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 Ann-Katrine Nyqvist  

 Ann-Katrine Nyqvist  

Ålstar Floorball Camp 
För första gången arrangerades Ålstar Floorball 
Camp som IF Fram gjorde tillsammans med VÅSC 
och Ålands Innebandyförbund. 

På höstlovet, 18–20 oktober 2018, tillbringades tre 
dagar i Baltichallen där barn mellan 2006–2011 fick 
spela och träna innebandy med duktiga ledare från 
både VÅSC och IF Fram. Runt 20 barn anmälde sig 
och vi hade bra dagar tillsammans. 

Vi hoppas vi kan utveckla campen ännu mer till 
nästa år och få fler barn att intressera sig för 
innebandy.  

 

TURNERINGAR 

Företagscupen 
IF Fram arrangerade den traditionsenliga 
Företagscupen i innebandy även under 2018. 
Ålands Idrottscenter öppnades upp tidigt på 
lördagsmorgonen den 24 mars där 20 företag kom 
med guld i sikte.  
 
Alla lag delades upp i fem grupper där till slut åtta 
lag gick vidare till kvartsfinaler. Ålands 
Skogsindustrier, Andelsbanken, Källbo skola och 
Optinova tog sig vidare till semifinaler genom 
vinster i kvarten. Efter en mängd matcher fick vi se 
en final mellan Ålands Skogsindustrier och Källbo 
skola. Finalen blev en tight historia där till slut 
Ålands Skogsindustrier segrade och fick ta med sig 
den efterlängtade vandringspokalen hem! 
 
Turneringen fortsätter att vara väldigt populär hos 
företagen runt om på Åland vilket är roligt. 
Vi kommer fortsätta arrangera turneringen 
framöver och håller även på och tittar om vi kan 
utveckla den.  
  



 

Tournament of Åland 
Under 2018 togs beslutet att damma av den gamla 
klassiska turneringen Tournament of Åland. 
Tillsammans med David Eriksson på Ålands 
Innebandyförbund arrangerades då turneringen 
den 28 april 2018 i Baltichallen. Åtta herrlag och 
fem damlag anmälde sig till årets turnering som 
blev ett lyckat arrangemang. IF Fram, VÅSC, 
Lemlands IF, IFK Mariehamn deltog från Åland 
samt att IKA Innebandy kom hela vägen från Åbo. 
Redan klockan 8.00 tekades första matcherna igång 
och vi fick bevittna fin innebandy från lag i högre 
divisioner i det svenska seriesystemet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter 22 matcher hade vi fått fram lag i båda 
klasserna till slutspelet. I damklassen spelades 
finalen mellan Sundbyberg och Lillån där 
stockholmarna fick segrande ur fighten! 
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I herrklassen visade Ingarö hög klass under hela 

dagen och i finalen ställdes de mot IKA som bjöd 

på bra motstånd. Finalen gick till sudden death 
där Ingarö till slut lyckades pricka in segermålet 

och där med blev 5 000 kronor rikare!   
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BARN- OCH JUNIOR 
Våren 2018 tränade årkurs 1–6 en gång i veckan i 
Ödkarbyskolan där ungefär 30 barn har deltagit i 
vårens träningar. Årkurs 1–2 deltog inte i någon 
serie, eftersom det inte finns tillräckligt med lag på 
Åland för den åldersgruppen. 

Årkurs 3–4 deltog i den lokala serien på Åland där 
barnen visade hur otroligt duktiga de är. I årkurs 
5–6 hade IF Fram inget lag, men några var med och 
spelade med Sund som vann hela serien. 

Under våren anordnades vi även S-Markets 
tekniktävling där 15 barn deltog. Katarina Tammi, 
Simon Häggblom och Hugo Mörn tog hand om 
träningarna. 

Hösten 2018 tränade årkurs 1–3 en gång i veckan 
i Rangsbyskolan under ledning av Simon Sjöström, 
Rickard Hjärner och Alexander Heikfolk. Årkurs 
4–6 tränade också i Rangsby skola en gång i veckan 
under ledning av Katarina Tammi och Tomas 
Koskinen. Båda lagen deltar i den lokala serien på 
Åland. I det yngsta laget har det också kommit in 
några grabbar från Vårdö som tränat och spelat 
matcher.  

 

 

 

 

 

Lagen 
Åk. 1–3: Alexander Holmström, Hjalmar Mörn, 
Adrian Mörn, Lukas Holmström, Isac Holmström, 
Anton Bromels, Zev Englund, Arthur Lindholm, 
Elliot Danielsson. 

Åk. 5–6: Arne Tammi, Leo Styrström, Samuel 
Koskinen, Elias Häggblom, Viktor Holmström, 
Oscar Eklund.  

Ledare 
Katarina Tammi, Tomas Koskinen, Rickard 
Hjärner och Alexander Heikfolk. 

Junior 
Under våren 2018 tränade IF Frams juniorer varje 
måndag i Ålands Idrottscenter efter skolan. De 
deltog i den lokala högstadieserien där grabbarna 
visade upp fin innebandy och resultat. Laget radade 
upp flera segrar i serien och det var de och VÅSC 
som var de bättre lagen. 

Det var just VÅSC som IF Fram sen ställdes mot i 
finalen på den stora finaldagen den 24 mars. Finalen 
var en välspelad match mellan två duktiga lag med 
många duktiga killar. I den andra perioden kunde 
dock VÅSC springa ifrån IF Fram och vann matchen 
till slut med 6–2. Men laget gjorde en bra säsong.  

 

Under hösten 2018 består laget av en stor grupp 
killar från norra Åland. De tränar på måndagar 
efter skolan i Ålands Idrottscenter. De spelar i den 
lokala högstadieserien där de har stött på tuffare 
motstånd i år än tidigare. De är tre lag i serien där 
VÅSC och HIK/JIK också deltar. 

 

 

 

 

 

 

 

Laget 
Spelare 2018: Alexander Heikfolk, David 
Lindqvist, Morgan Renfors, Emil Idman, Nikita 
Mattsson, Otto Sjuls, Lucas Koskinen, Alexander 
Mattsson, Benjamin Söderström, Robin Isaksson, 
Jonas Wallin, Johannes Renfors, Axel Marcus, 
Melvin Isaksson, Hugo Mörn, Emil Lindroos,  

Ledare 
Laget tränas av Dennis Isaksson. 
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HERRLAGET 
Herrarna deltog som vanligt i åländska serien 
2017/2018. Säsongen slutade på bästa sätt då IF 
Fram stod som slutsegrare för fjärde året i rad på 
herrsidan. I år spelades finalen mot Pro-09 där 
herrlaget vann med 4–3.  

Som nykomlingar i finska div. 3 gick 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 under 
hösten. 

2017/2018 
ÅLÄNDSKA SERIEN 
Inför säsongen 2017/2018 beslutade herrarna att 
delade upp sig i två lag, IF Fram vit och IF Fram 
svart. Båda lagen inledde sina respektive serier helt 
okej. Dock blev det manfall i trupperna och laget 
beslutade att gå ihop som ett lag igen. Under 
hösten spelade herrarna bra innebandy och ju 
längre säsongen gick ju bättre såg de ut. Till slut 
hamnade de på en sjätteplats i tabellen. 

Efter vinster i åttondelsfinalen mot Brändö och i 
kvartsfinalen mot Eckerö mötte herrarna 
antagonisten Lemlands IF i semifinalen. 
Matchserien gick till en tredje avgörande där 
Lemland kom ut med energi och vilja utan dess like 
och gjorde 0–4 på herrlaget i första perioden. När 
Simon Sjöström sen gör 1–4 tändes ett hopp hos 
laget men det släckte Johnny Snällström direkt 
med sitt 1–5 mål. Hur skulle detta sluta? 

IF Fram lyckas jaga sig ikapp och i sista minuten 
plockar herrarna målvakten, spelar 6 mot 5 och 
jagar en kvittering. Med 40 sekunder kvar kommer 
då den förlösande kvitteringen då Fredrik ”Mini” 
Engström är hetast framför Lemlandsmålet och 
petar in 5–5. Därmed går matchen till sudden 
death där herrlaget fortsätter sitt kopiösa tryck på 
Lemland. I ett powerplay fullständigt dunkar 
Alexander Hermans in det avgörande målet med 
ett slagskott som avgör och tar laget till final! 

 

 

Årets final spelades som sagt mot Pro- 09. En 
välfylld läktare i Baltichallen fick se en fin och bra 
innebandymatch med bra tempo och intensitet. 
Matchen var tight målmässigt och när tredje 
perioden startade hade Pro- 09 ledningen med 3–
2. Som i så många matcher förr gav laget aldrig upp, 
de började trycka tillbaka Pro mer och mer och till 
slut letade sig Peter Rikbergs skott in via 
Prospelare. 

Matchen såg länge ut att gå till förlängning men 
både Gustav Mörn och Simon Sjöström ville 
annorlunda. Efter en bollvinst på mittplan stack 
Simon i djupet, Mörn uppfattade det kvickt och gav 
honom en smörpassning som han slängde upp i 
krysset, med 50 sekunder kvar. 

Sista minuten spelades säkert av och slutsignalen 
ljöd, därmed är IF Frams herrlag mästare för 
fjärde året i rad!

 

Laget 
Målvakter - Tomas Fjäder, Marcus Hjärner 

Backar - Lukas Helén, Tommy Lundberg, Peter 
Rikberg, Marcus Karlsson, Rasmus Söderberg, Kim 
Berglund. 

Forwards/Center - Gustav Mörn, Simon 
Sjöström, Julius Jakobsson, Alexander Hermans, 
Fredrik Engström, Richard Hjärner, Simon 
Engblom, Toni Fagerström, Jonas Karlsson. 
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Intern poängliga, Åländska serien 

  

 
 

 
Foto: Nya Åland 

Individuella priser 
När Ålands innebandyförbund delade ut de 
individuella priserna för säsongen fick tre IF 
Framspelare kliva fram och ta emot dem. 
De priser som delades ut var: 
Årets herrspelare 

SIMON HOLMBERG (Eckerö IK/IF Fram) 

Simon spelade med Eckerö i åländska serien men 
spelade 11 matcher med herrlaget i finska div. 3. 
På sina 11 matcher gjorde han 10 poäng, 6+4. En 
duktig spelare som lyfte laget när han kom in och 
en bra kille som vi hoppas fortsätter att spela i IF 
Fram. 

 

Årets juniordomare 

KEVIN KARLSSON 

Kevin har tagit stora kliv framåt som domare och 
har en fin utveckling. Har även debuterat i 
herrserien.  
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Foto: Nya Åland 

Årets herrjunior 

Isak "Strömma" Söderholm (IF Fram/VÅSC) 

Isak gjorde 19 poäng i juniorserien och var en stark 
bidragande orsak till lagets framgång. Har också 
fått prova på lite spel i herrlaget. 
Noterbart är även att Isak Öhman vann poängligan 
i juniorserien. På 12 matcher dunkade han in 
grymma 29 poäng (25+4). Grattis Isak! 

 

FINSKA DIV. 3 

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 under 
hösten. 

Efter juluppehållet får laget tillbaka en del spelare 
plus att de spelar upp sig och börjar prestera en 
bra innebandy. Efter en helt okej vår blir sista 
omgången i Pargas helt avgörande. Det gällde att ta 
poäng i alla matcher för att ta sig till kvalspel. De 
börjar med att slå Pargas i första matchen och 
kryssar den andra mot Toivo. Det innebar att de 
var tvungna att vinna sista matchen mot TVA. 
Dock blir motståndarna för tuffa och herrlaget 
förlorade matchen med 3–8. 

Känslan i laget var tung efter degraderingen då 
känslan var att de håller för spel i div. 3. Laget fick 
en tuff start på hösten och lyckades inte ta klivet 
ovanför strecket efter det. 

Nu blir det att börja om i div. 4 igen men siktet är 
redan inställt på att ta klivet upp i div. 3 igen. 

Laget 
Målvakter - Jens Roselius, Tomas Fjäder och 
Marcus Hjärner 

Backar - Lukas Helén, Tommy Lundberg, Peter 
Rikberg, Sami Fagerström, Rasmus Söderberg, 
Josef Fagerholm, Fredrik Bergman 

Forward/Center - Simon Sjöström, Gustav 
Mörn, Marcus Karlsson, Alexander Sandholm, 
Fredrik Engström, Jonas Karlsson, Julius Jakobsson, 
Mathias Boijer, Conny Wikstrand, Simon Engblom, 
Simon Holmberg, Joel Hägerstrand 

Intern poängliga, finska div. 3 
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SKIDSEKTIONEN 
Under skidåret 2018 har all skidverksamhet varit 
förlagd till konstsnöspåren i Jomala. Flera tävlingar 
kunde ordnas under säsongen. IF Fram stod som 
arrangör i premiärtävlingen den 28 januari. I 
distriktstävlingen deltog då 8 juniorer och 8 
seniorer.   

Skidskytte 
Under vintern ställde Jenny Fellman upp i junior FM 
i Hollola. I masstarten tog Jenny ett guld och på 
normaldistansen åkte hon in på en 4:e plats. Jenny 
blev också uttagen till junior VM och EM i 
skidskytte. 

I junior EM i Pokljuka 31.1.-4.2 slog Jenny till med 
en 20:e plats i jaktstarten efter att ha slutat på 30:e 
plats i sprinten dagen innan. Under junior VM i 
Otepää deltog Jenny i stafetten där Finland slutade 
på en 8:e plats. Efter säsongen blev Jenny invald i 
det finska A-landslagstruppen. 

 

Sommarsäsongen 
Den 14:e augusti ordnades årets Riddarklintslopp 
på rullskidor för tredje året i rad. Sträckan var 29 
km med start och mål i Kvarnbo. 14 deltagare kom 
till start, 2 damer och 12 herrar. 

På rullskidskytte-FM i Imatra 15–16 september tog 
Jenny dubbla guld i D21 klassen. 

 

 

Resultat 
DISTRIKTSTÄVLING 1 2018, 28.1.2018 
SKIDCENTRET, JOMALA 

 

KLASSISKT 
H 10 1,2 km  
1. Morgan Furu  7,06 
2. Linus Söderström  7,34 
 
D 10 1,2 km  
1. Nora Lindblom  8,22

 
 
H 8 1,2 km  
1. Elis Lundberg  
2. Aron Lindblom 
3. Zeke Småroos  
4. Eddie Furu 
 
D 8 1,2 km  
1. Matilda Söderström 
 
D 5 km  
1. Jenny Pettersson  20,03  
2. Jenna Gestranius  21,21 
 
H 10 km  
1. Jerry Danielsson  32,21 
2. Marcus Söderström  32,36 
3. Tomi Furu  33,29 
4. Matti Janlöv  33,32 
5. Robert Nyholm  37,01 
6. Markus Lindholm  38,04 
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Resultat Riddarklintsloppet 2018 

ARRANGÖR IF FRAM, 29 KM KLASSISKT 

Herrar  
1. Isac Holmström  1.06.13 
2. Jerry Danielsson  1.07.58 
3. Marcus Englund  1.09.00 
4. Patrik Lehtonen  1.09.18 
5. Lennart Holmström  1.13.30 
6. Kim Eriksson  1.14.58 
7. Jan Lindgren  1.15.16 
8. Robert Nyholm  1.25.27 
9. Ulf Perander  1.28.15 
 
Damer  
1. Jenny Fellman  1.12.06 
2. Jonna Rask  1.21.47 
 
Herrar 50  
1. Stefan Mattsson  1.07.58 
2. Torvald Eriksson  1.21.57 
 
Motion  
Peter Lundberg  1.19.50 
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ORIENTERINGSEKTIONEN 
Under 2018 har IF Fram orientering varit aktiva 
och arrangerat två tävlingar och tre träningar samt 
deltagit i de flesta tävlingar och träningar som 
hållits på Åland i stort sett hela året runt, både vår 
som höst, sommar som vinter. Den 1 mars 
startade ÅID Orientering upp med årets 
nybörjar/juniorträningar som arrangerades på 
torsdagar och flertalet nybörjare från IF Fram 
hakade på och började träna orientering under 
våren. 
Under hösten anordnade sektionen tillsammans 
med verksamhetsledare Simon Sjöström ett tillfälle 
där 5–6 åringarna från daghemmet Prästkragen fick 
leka orientering på Rangsby skolgård, där även IF 
Frams olika idrotter kort presenterades för barnen 
Vi har även deltagit i Skolidrottsdagarna på våren 
vid WHA där vi arrangerade Labyrint orientering 
som var mycket omtyckt bland deltagarna. 
 
IF Fram orientering har varit arrangerande 
förening vid följande tävlings- och träningstillfällen 

- Torsdagsträning 2, Pettböle vindmöllor den 
12 april 

- ÅM Medeldistans/OL-Cup 1, tävling vid 
Toböleträsk den 26 april 

- Torsdagsträning 4, Toböleträsk den 3 maj 
- ÅM Stafett, tävling i Torrbolstad, Finström 

den 25 augusti 
- Torsdagsträning 10, i Torrbolstad, 

Finström den 30 augusti 
 
Utöver de ovan uppräknade tillfällena har IF Fram 
bistått med hjälpledare vid ÅID Orienterings 
samordnade nybörjar- juniorträningar under 
vinter/vår samt vid World Orientering Day, 24 
maj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tävling och resultat 
2018 har varit ett bra år med tävlingsdeltagande på 
Åland samt i Finland och i Sverige. 

ÅLÄNDSKA MÄSTERSKAPEN, 
OL-CUP OCH VINTERCUP 

- ÅM Medeldistans/OL-Cup, 1 den 26 april 
- ÅM Ultralångdistans/OL-Cup, 2 den 10 maj 
- OL-Cup, 3 den 31 maj 
- ÅM Sprint/OL-Cup, 4 den 26 juni 
- ÅM Långdistans/OL-Cup, 5 den 16 augusti 
- ÅM Stafett, 25 augusti 
- ÅM Natt/OL-Cup, 6 den 5 oktober 

De individuella grenarna Medel, Ultralång, Sprint 
och Lång ingår även i OL-Cups 6st deltävlingar 
totalt.  
OL-Cup slutresultat där de fyra bästa 
deltävlingarna av sex räknas. 
 
(I Par/Patrull-klass noteras endast deltagande, ej 
placeringar) 
D21 1: a  Maria Sjöström 
H 40  3: a  Michael Linde 
Par/Patrull:   Lilja Söderlund 
  Matilda Fogner 
  Nelly Fogner  
  Jonna Eriksson 
  Josefina Eriksson 
Samtliga resultat på www.idrott.ax/orientering 
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Året började med Vinter Cups tre deltävlingar av 
vilka vi hade deltävling 1 i Solbackaskogen redan i 
november (2017) kombinerat med Orienteringens 
höstmöte vid VS FBK:s branddepå i Nääs. 
Efterföljande deltävlingar deltog vi i under januari 
och mars. Årets andra deltävling i januari 
kombinerades med orienteringens julfest. 
 
Venla och Jukola kavlen i Hollola, Lahtis 
IF Fram orientering deltog med två i damernas 
Venla-kavlen tillsammans med LUIA orientering. 
Damerna fullföljde sin tävling och placerade sig på 
811:e plats av 1518 lag 4-mannalag som fullföljde. 
IF Fram deltog i Jukola-kavlen med en man och en 
dam för IF Åland med fem övriga åländska 
orienterare. Herrlaget kämpade även de på i en 
utmanande terräng och fullföljde tävlingen men 
blev tyvärr diskade, totalt var det 1644 st. 7-
mannalag med godkänt genomförande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finlands Svenska Orienterings 
Mästerskapen (FSOM)  
13 åländska orienterare deltog i FSOM 2018 som 
arrangerades av OK77. Under den första dagens 
sprint i Grankulla deltog fem ålänningar varav en 
från IF Fram. Andra dagens långdistans i Noux, 
Esbo ställde 13 ålänningar upp, varav två från IF 
Fram, och det bjöds på två guld, ett brons, 
dessutom hade vi två 4:e placeringar (Maria 
Sjöström D40) och två 5:e placeringar under 
dagen. Och tredje dagens stafett bjöd på ytterligare 
ett brons.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åland - Åbolandskampen 
I år var det Åbolands tur att anordna den 74 
kampen som hölls i Nagu. Detta år tog Åboland 
hem kampen. 
 
Internationella- och nationella tävlingar 
Som under tidigare år IF Fram 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.  
 

SAMMANFATTNING 
Antalet aktiva orienterare har varit tre vuxna samt 
fem barn/nybörjare som medverkat både på 
träningar och tävlingar under året från IF Fram. 
Även föräldrar till nybörjarna har varit med i 
skogen.  
  
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. Vi 
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. 
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Sofia Södergårdh, Linn Gustafsson, Maria Söderlund och Eric Sjölund 
deltog alla i FM för 19/22-åringar i Laitila. 

FRIIDROTT 
EN HÄLSNING FRÅN LINN GUSTAFSSON 
Mitt år började med ett två veckors träningsläger i 

Australien under min resa som jag gjorde där i 

början av 2018. När jag kom hem i slutet av april 
fortsatte träningen bra men jag bestämde mig för 

att bara satsa på 100 m under sommaren. 

Jag gjorde min första tävling i Huddinge i juni där 
jag sprang på 12,72. Nästa tävling blev SFIM i 

Jakobstad i början av juli där jag kom 4: a på 100 m 

med tiden 12,59. I slutet av juli ordnades det en 
DT på WHA för att testa formen inför FM, då 
sprang jag på 12,53 och löpningen kändes bra.  

På FM i Laitila kom jag till semifinal på tiden 12,54. 

I semifinalen tog jag mig inte vidare till final utan 
slutade 11: a i F-22. Sista tävlingen var seriefinalen 
i SFI på WHA i september då jag löpte 100 m häck 

(16,88s), hoppade tresteg (10,10m) och löpte 300 

m sträckan i svenska stafetten.  

Det blev inte så många tävlingar eftersom jag 
samtidigt under tävlingssäsongen försökte ta igen 

den träningen jag missat i början av året. I stort sett 

är jag nöjd med tävlingsåret. Jag har blivit snabbare 
sen förra året och jag har hållit mig skadefri. Målet 

var finalplats på FM och jag var bara 14 hundradelar 
ifrån mitt mål.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 
Cornelia Yttring har tränat och tävlat flitigt under 

vintern och sommaren. Hon satsar på att springa 
längre sträckor nu. Hennes bästa resultat och nytt 

personligt rekord inomhus på 800m blev 2.38.28 

och på 1000m 3.34.59. Utomhus blev hennes bästa 
tid på 800m 2.40.62, under SFIM i Jakobstad. Det 

gav henne en andra plats i den åländska statistiken. 
Hon tävlade under året i F-15. 

Tyvärr hade IFFRAM ingen deltagare i årets 
ungdomsserie som arrangeras av ÅID. 

Fler resultat hittar ni på www.ifaland.net. 

  

Cornelia Yttring och Malva Karlsson startar på 800m i SFIM. 

Cornelia ger pinnen till Anni Nylund på stafetten 4x100m där hon var 
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VOLLEYBOLLSEKTIONEN 
IF Fram-Volleyboll har under verksamhetsåret 
2018 haft närmare 20 st. aktiva motionärer i åldern 
30–70+. 

Vi har under vår- och hösttermin hållit till i 
Ödkarbyhallen två gånger per vecka 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. 
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Resultaträkning Standard Ekonomi, Print date: 06.03.2019 20:46    Sida: 1
IF Fram Period  01.01.2018 : 31.12.2018
Senaste bokföringsdag  06.03.2019 Exakt notation

Jämförelse: Föregående år i %
Endast använda konton

Utfall Föregående år Jämförelse

Ordinarie verksamhet
Intäkter
Fotboll
3000 Fotboll: Övriga intäkter -876,60 -605,00 +44%
3002 Fotboll: Försäljning kiosk Rangsby -2 963,24
3005 Fotboll: Deltagarintäkter -742,00 -1 110,00 -33%
3007 Fotboll: Sponsorintäkter -10 600,00 -9 800,00 +8%
3008 Fotboll: Extra bidrag (tex ÅFF) -1 079,50 -1 291,50 -16%
3020 Fotboll: Rangsbyplanskötsel kommunbidrag 

-12 400,00 -12 400,00
3021 Fotboll: Turneringar -1 590,00
3022 Fotboll: Föreningsdräkt, intäkt -1 263,85 -865,00 +46%
3023 Richard Danielsson Fondinbetalningar -1 193,00
Summa Fotboll -32 708,19 -26 071,50 +25%

Innebandy
3105 Innebandy: Bidrag (tex ÅID) -3 170,85 -1 559,50 +103%
3106 Innebandy: Försäljningsintäkter, tex. Salami -3 928,66 -5 162,00 -23%
3107 Innebandy: Deltagarintäkter -4 426,00 -4 188,00 +5%
3109 Innebandy: Talkoarbete -935,00 -1 000,00 -6%
3112 Innebandy: Företagscup & andra turneringar -6 655,00 -2 540,00 +162%
3113 Innebandy: Sponsorintäkter -7 700,00 -4 750,00 +62%
3114 Innebandy: Övriga intäkter -1 786,00 -167,68 +965%
Summa Innebandy -28 601,51 -19 367,18 +47%

Friidrott
3200 Friidrott intäkter -100,67
Summa Friidrott -100,67

Volleyboll
3400 Volleyboll Intäkter -1 405,00 -1 530,00 -8%
Summa Volleyboll -1 405,00 -1 530,00 -8%

Övriga intäkter
3600 Medlemsintäkter -925,00 -875,00 +5%
3601 Övriga Intäkter -28,29 -12,43 +127%
Summa Övriga intäkter -953,29 -887,43 +7%

Kostnader
Fotboll
40000 Fotboll: Övriga Kostnader 2 358,09 264,17 +792%
40001 Fotboll: Domararvode 705,00 320,00 +120%
40002 Fotboll: Hall och planhyra 3 545,01 4 119,91 -13%

Sida:  1Standard Ekonomi (Första sidan) 
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Resultaträkning Standard Ekonomi, Print date: 06.03.2019 20:46    Sida: 2
IF Fram Period  01.01.2018 : 31.12.2018
Senaste bokföringsdag  06.03.2019 Exakt notation

Jämförelse: Föregående år i %
Endast använda konton

40004 Fotboll: Material 6 523,34
40005 Fotboll: Licenser/försäkringar 854,80 512,89 +66%
40006 Fotboll: läger/turneringar 2 758,80 2 680,70 +2%
40007 Fotboll: FC Åland 12 000,00 15 117,00 -20%
40008 Fotboll: Reseersättningar 0,00 814,00 -100%
40009 Fotboll: Utbildningskostnader 75,43 215,00 -64%
40010 Fotboll: Priser 337,12 321,16 +4%
40011 Fotboll: Spelar- och träningsdräkter 2 993,77 1 253,85 +138%
40012 Fotboll: Rangsbyplanskötsel kostnader 6 470,30 9 861,04 -34%
40013 Fotboll: Kiosk kostnader 1 589,20 52,96 +2 900%
Summa Fotboll 40 210,86 35 532,68 +13%

Innebandy
40101 Innebandy: Domararvode 2 934,00 2 101,50 +39%
40104 Innebandy: Arvoden och ersättningar 1 740,63 2 237,50 -22%
40105 Innebandy: Material 2 360,73 1 995,29 +18%
40106 Innebandy: Licenser/försäkringar 1 835,00 1 035,50 +77%
40107 Innebandy: Resor, cuper/matcher 4 269,10 3 295,30 +29%
40108 Innebandy: Läger/turneringar 2 087,00 253,60 +722%
40109 Innebandy: Utbildning, anmälningsavgift 0,00 3 994,00 -100%
40110 Innebandy: Övriga kostnader (priser, kiosk m.m)

3 083,05 1 528,99 +101%
40111 Innebandy: Salamikostnader 0,00 3 834,95 -100%
40112 Innebandy: Hallhyra idrottscenter 0,00 9 947,78 -100%
40113 Innebandy: Hallhyra övriga 13 245,59 2 922,58 +353%
40116 Innebandy: Träning/matchkläder 5 484,74
Summa Innebandy 37 039,84 33 146,99 +11%

Friidrott
40200 Friidrott kostnader 201,34 1 459,83 -86%
Summa Friidrott 201,34 1 459,83 -86%

Skidning
40300 Skidning: Läger/turneringar 0,00 526,60 -100%
40301 Skidning: Material 454,00
40302 Skidning: Licenser & Startavgifter 50,00
Summa Skidning 504,00 526,60 -4%

Volleyboll
40400 Volleyboll kostnader 1 764,00 1 663,00 +6%
Summa Volleyboll 1 764,00 1 663,00 +6%

Orientering
40500 Orientering: Kostnader 2 028,66 91,00 +2 129%
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Summa Orientering 2 028,66 91,00 +2 129%

Övriga kostnader
40601 Övriga kostnader 770,54 406,00 +89%
4100 Talanggruppen 1 466,60 2 140,00 -31%
41000 Verksamhetsledare: lön 19 879,59
4101 Socialskydds avgifter 3 927,21
4102 APL-avgifter 6 645,64
4302 Telefonkostnader 579,75
4304 Kontorskostnader 1 712,91
4305 Annonskostnader 596,65
4307 Bokföringskostnader 680,00
4320 Försäkringskostnader 0,00 121,61 -100%
4400 Möteskostnader 496,00 1 192,68 -58%
4720 Medlemsavgifter 320,00 259,00 +23%
4874 Bankkostnader 59,07 62,44 -5%
Summa Övriga kostnader 37 133,96 4 181,73 +788%

Överskott/underskott 55 114,00 28 745,72 +91%
Tillförda medel
Investerings- och finansieringsverksamhet
Intäkter
8100 Ränteintäkter 0,00 -1,08 -100%
Summa Intäkter 0,00 -1,08 -100%

Överskott/underskott 0,00 -1,08 -100%
Extraordinära poster
Allmänna understöd
9600 Allmänna stöd -63 000,00 -33 000,00 +90%
Summa Allmänna understöd -63 000,00 -33 000,00 +90%

Räkenskapsperiodens resultat -7 886,00 -4 255,36 +85%
Bokslutsdispositioner
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) -7 886,00 -4 255,36 +85%
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BALANSRÄKNING
A K T I V A
BESTÅENDE AKTIVA
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
RÖRLIGA AKTIVA
Omsättningstillgångar
Fordringar
Långfristiga fordringar
Kortfristiga fordringar
Finansiella värdepapper
Kassa och bank
1910 ÅAB Allmänna 2 467,03 2 215,03
1911 ÅAB Medlem 2 621,74 4 462,55
1913 ÅAB Fotboll 31 183,04 18 980,49
1914 ÅAB Innebandy 3 267,79 3 850,18
1915 ÅAB friidrott 3 764,78 4 505,60
1916 ÅAB skidning 6 031,38 4 869,38
1921 ÅAB Orientering 1 835,75 1 846,75
1960 Checkräkning, valuta -1,50 -1,50
Summa Kassa och bank 51 170,01 40 728,48

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 51 170,01 40 728,48
A K T I V A 51 170,01 40 728,48
P A S S I V A 
Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder
2000 Eget Kapital -26 186,84 -21 931,48
Summa Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder -26 186,84 -21 931,48

Räkenskapsperiodens vinst
2090 Räkenskapsperiodens vinst/ förlust -7 886,00 -4 255,36
Summa Räkenskapsperiodens vinst -7 886,00 -4 255,36

EGET KAPITAL TOTALT -34 072,84 -26 186,84
ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER
AVSÄTTNINGAR
FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristiga
Kortfristiga
Skulder till leverantörer
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2760 Leverantörsskulder -15 046,71 -12 491,18
Summa Skulder till leverantörer -15 046,71 -12 491,18

Resultatreglerigar
2800 Resultatregleringar -2 050,46 -2 050,46
Summa Resultatreglerigar -2 050,46 -2 050,46

Kortfristigt totalt -17 097,17 -14 541,64
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT -17 097,17 -14 541,64
P A S S I V A -51 170,01 -40 728,48
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