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Ansökan om att arrangera SM Finalerna 2018 
Svenska Amerikansk Fotbollförbundet erbjuder förening och/eller distrikt samt destination att inkomma med 
ansökan/anbud på SM Finalerna, dam och herr 2018. 
Amerikansk fotboll är en publikvänlig sport som kan locka mycket publik samt medial uppmärksamhet. 
Räckvidden för sporten i svensk TV (antal tittare) ökade säsongen 2017. 
När Sveriges 4 bästa lag möts i herr- och damfinalen det idrott när den är som bäst: 
Högklassiga prestationer med stor rivalitet, i en sport som är varierande i fart, styrka och precision. 
 

Om SM Finalen 
SM Finalerna är ett årligen återkommande arrangemang för Sveriges bästa lag 
2017 arrangerades SM Finalen av Örebro. 
Svenska amerikansk fotbollförbundet bidrar med 30´kronor i arrangemangsbidrag. 
Om finalpremier ska utbetalas ska dessa vara lika stora för dam- respektive herrfinalen. 
 

Datum 
Matcherna ska genomföras 7 juli 2018. 

Ansökans innehåll 
A) ARENOR 
• Presentation av tävlingsarena 
Tävlingsarenan ska inneha minst 3 000 sittplatser och i övrigt följa ”Arenabestämmelserna 2018” utfärdade av 
SAFF. 
• Tekniska faciliteter som t ex ljudsystem, ljus, bildskärmar och biljettsystem redovisas. 
• Villkoren för såväl hyra som drift för perioden ska uppges. Perioden för nyttjande av arenorna är 6-7 juli 2018 
(nyttjande önskas en dag innan för arrangemanget pga. kritning, arrangemangsgenrep och ev träning). 

B) BOENDE OCH LOGISTIK 
• Förslag på boendelösning inklusive prisuppgifter för boendet över hela perioden. 
Volymen är 200-250 personer per natt i 2 nätter. 80-90% av boendet är i dubbelrum, övrigt i enkelrum. 

C) WEBB/TV 
• Under SM Finalen produceras det en TV- resp. webbsändning. För såväl sändningsrätt som 
produktion ansvarar Svenska amerikansk fotbollförbundet. 
Beskriv hur ni kan bidra till tv-produktionen av SM-Finalerna. 

D) DESTINATIONENS BIDRAG OCH INSATS 
• Beskriv hur regionen/kommunen vill medverka och vad de konkret vill bidra med samt eventuella villkor för 
deras medverkan. 

E) MARKNADSFÖRING 
• Beskriv hur marknadsföringen av SM-finalerna är planerade och vilka mediekanaler som kommer användas. 
 
 

Rättigheter 
Arrangemangsavtalet reglerar SAFF:s och arrangörens rättigheter och skyldigheter. Här är de viktigaste listade: 
• Svenska amerikansk fotbollförbundet äger samtliga mediarättigheter. 
• Svenska amerikansk fotbollförbundet bemannar sekretariatet (2 klockskötare, statistik, speaker, DJ, 
protokollförare)  

http://www.amerikanskfotboll.com/
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• Svenska amerikansk fotbollförbundet ska på arenan erbjudas plats för reklamskyltar, banderoller, beachsegel, 
backdrops mm i separat avtalad utsträckning. 
• Svenska amerikansk fotbollförbundet äger rätt till namnet SM Finalen, och alla symboler kopplade till 
detsamma. Framtagning av SM-final logotype bekostas av SAFF. 
 
• Den lokala arrangören äger rätt till biljett- och cafeteriaintäkter kopplade till arrangemanget. 
• Alla deltagande finallag ska erbjudas minst 50 fribiljetter. 
• SAFF ska tillhandahållas minst 50 fribiljetter. 
• MVP-nominerade med sällskap ska erbjudas fribiljetter. 
• ”Stora Grabbar och tjejer” med sällskap ska erbjudas fribiljetter. 
• Domare med elitlicens ska erbjudas fribiljetter. 
 
 
 

Checklista för ansökande parter 
 

- Vi har tagit del av denna information. 

- Vi tillhandahåller utan kostnad en arena med tillhörande aktivitetsyta (för SAFF partners 

motsvarande). 

- Vi redovisar en specifikation på arenans tekniska faciliteter som t ex ljudsystem, ljus, bildskärmar och 

biljettsystem. 

- Vi bifogar offert avseende hotell/mat/konferens för 4 lag 

- Vi har format en i anbudet beskriven projektorganisation för arrangemanget, och har utsett en 

projektledare, tillika kontaktperson mot Svenska amerikansk fotbollförbundet. 

- Vi tillhandahåller utan kostnad marknadskanaler i bifogad sammanställning. 

- Vi har inkommit senast den 15 mars med ansökningshandlingar som uppfyller 

ovanstående kriterier till Svenska amerikansk fotbollförbundets kansli. 
 

Hantering av ansökningar 
Ansökningar som omfattar nedanstående områden kommer prioriteras (utan inbördes rangordning): 
• Destinationens engagemang 
• Tillgång till lokal operativ projektorganisation inklusive projektledning 
• Erfarenhet av att arrangera idrottsevenemang 
• Erfarenhet av att arrangera amerikansk fotbollsevenemang på elit-/landslagsnivå 
• Ett mer detaljerat avtal som reglerar rättigheter och skyldigheter presenteras den sökande efter att en 
preliminär ansökan är lämnad. 
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