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Thomas Jonsson.

Galan på väg att
hitta sin rätta form

En idrottsgala med idrottarna i fokus. En idrottsgala med det
åländska i fokus. Den formen har arrangörerna försökt att skapa
sedan den första idrottsgalan såg dagens ljus för arton år sedan.
Vissa årgångar har varit riktigt trevliga medan andra har varit
rena katastroftillställningar.
Inför lördagens galatillställning i Idrottsgården talades det
återigen om att idrottarna ska vara mer i fokus och att det ska
finnas mer tid att umgås och prata mellan utmärkelserna och alla
uppträdanden.
Det talades om en magisk afton.
Årets gala kom rätt nära.

”Att det åländska
idrottslivet är
rikt råder det
ingen tvekan om.
Att det åländska
musiklivet är
minst lika rikt
råder det heller
ingen tvekan
om …”

Husbandet
Fuse underhöll under
kvällen.

Borta var de långa introduktionstalen och de plumpa förproducerade filmerna och in kom lagom
snabba prisutdelningar och föredömligt korta tacktal. Och idrottarna fick vara i fokus hela kvällen.
Konferencieren Caroline Ravn
var en lyckträff som höll ihop galan på bästa sätt och fick oss att
rynka pannan mer än en gång
med sina trollkonster. Hennes
personliga tal till oss 340 gäster var en lika delar allvarlig betraktelse som en skön stund till eftertanke som kom precis i rätt
ögonblick.
Den timingen kan många idrottare vara avundsjuka på. Timingen för hela kvällen var lika klockren.
Att det åländska idrottslivet är rikt råder det ingen tvekan om.
Att det åländska musiklivet är minst lika rikt råder det heller ingen tvekan om sedan musikinstitutets stjärnor fått lysa starkt under galakvällen.

Det behövs inga proffsartister, kända stå-upp-komiker eller självupptagna kändis-prisutdelare som flugit in för att hålla låda för
döva öron.
Vi ålänningar kan både musicera och hålla låda på egen hand.
Och vi kan laga mat.
Det enda vi behöver är en konferencier som har förmågan att
kunna läsa av situationer – och kanske trolla lite.
Kan sedan den åländska idrottsakademin trollas bort till nästa
upplaga av idrottsgalan så gör det ingenting. Det är nämligen 30
stycken akademiledamöter med ”en bred kompetens som speglar det åländska samhället i stort” som slutligen utser vinnarna i
de sex tyngsta kategorierna.
Och nog rynkades det lite på några pannor när några av kategoriernas pristagare förkunnades.
De tunga idrottspriserna är för viktiga för att slarvas bort av en
akademi som inte har rötterna djupt ner i idrotten.
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Runt 340 gäster bänkade sig i Idrottsgården i lördags.
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ÅMI:s dansskola bjöd på Riverdance.

Cajsa hallbäck och ÅMI:s sång och danselever bjöd på örongodis.

Ellen Smulter och ÅMI:s husband Hydra i full fart.

Olivia Kemetter, Patrik Komorowski och Felicia Furu i ett klassiskt stycke.

Vi var på galan!
Se bildspel från årets
idrottsgala på nätet.
Magikern Caroline
Ravn höll i hop
årets idrottsgala
på bästa sätt.

Cajsa Hallbäck och
Emilia Alm framförde ”When you
beleve in miracles”.

Var du på idrottsgalan
eller är du bara nyfiken
på vem som gjorde entré till idrottarnas firmafest i lördags.
Nu kan du gå in på
Ålandstidningens hemsida och se fotograf Ann Boström och Henrik
Daniel Erikssons bild- Boström var två av runt 340
spel från galaentrén. (tj) galagäster.  Foto: Daniel Eriksson
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