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Förbundsstyrelsen med ansvarsområden 2015

Förbundsstyrelsen (FS) har sammankallats vid 12 tillfällen och verkställande utskottet (VU) har 
sammankallats vid 9 tillfällen under 2015.

Minette Rogner: Ordförande, VU, internationellt, utbildning och idrottslyftet. 
Närvarade vid 12 förbundsstyrelsemöten

Mikael Gustafsson, Vice ordförande, VU, internationellt, kansli och personal och marknad. 
Närvarade vid 11 förbundsstyrelsemöten

Hans Gunnarsson: Sekreterare, VU, information och DU. 
Närvarade vid 9 förbundsstyrelsemöten varav 1 delvis.

Hans Ragnesjö: Kassör
Närvarade vid 12 förbundsstyrelsemöten

Martin Söderberg: Ledamot, superserien, pressansvarig och evenemang. 
Närvarade vid 12 förbundsstyrelsemöten varav 3 delvis.

Maria Schedin: Ledamot, jämställdhet, integration och mångfald, Div 1 Dam. 
Närvarade vid 10 förbundsstyrelsemöten

Oskar Nellgran: Ledamot, antidoping och barn och ungdom. 
Närvarade vid 8 förbundsstyrelsemöten, valdes vid årsmötet 2015-03-21.

Joan Travesset: Ledamot, Kvalitet och marknad. 
Närvarade vid 7 förbundsstyrelsemöten varav 1 delvis, valdes vid årsmötet 2015-03-21.

Per Haakon: Ledamot, distrikt, TU. 
Närvarade vid 8 förbundsstyrelsemöten varav 2 delvis, valdes vid årsmötet 2015-03-21.

Andreas Östlund, Suppleant, flaggfotboll. 
Närvarade vid 6 förbundsstyrelsemöten varav 1 delvis, valdes vid årsmötet 2015-03-21.

Gustaf Taube, Suppleant. Närvarade vid 1 förbundsstyrelsemöte
Valdes vid årsmötet 2015-03-21, avgick 2015-06-01

Vid förbundsmötet 2015 valdes revisor, Stefan Norell på Grant Thornton enligt valberedningens 
förslag.

Antalet kvinnor i FS var två under 2015.
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Kansli
Under året har SAFF:s kansli flyttat till det nya Idrottens Hus på Södermalm i Stockholm. Kansliet 
sitter i samma lokaler som RF och de flesta andra Specialidrottsförbunden. Även förrådet är flyttat till 
samma adress som nu är Skansbrogatan 7. Flytten upplevs som mycket positiv.

I slutet av augusti lämnade en av SAFF:s medarbetare sin tjänst, Marika Holm som var anställd på 40 
%, detta föranledde att FS undersökte möjligheten att ersättningsrekrytera till en tjänst på 100 % 
istället. Efter en noggrann rekryteringsprocess beslutade FS att erbjuda Monica Gårdström tjänsten
och hon kommer att börja arbeta på kansliet i början på 2016. Monicas främsta arbetsuppgifter 
kommer bli ekonomi samt förbundsadministration. Fredrik Haraldson har verkat som 
Generalsekreterare under hela 2015. Mats Hagsten anställdes under hösten 2015 för att ansvara för 
administrationen kring SAFF:s RIG- och NIU-verksamhet. Han är anställd av SAFF på 70 % och arbetar 
cirka en dag i veckan utifrån kansliet. 

Antidoping
Antidopingarbetet har under 2015 bestått av informationsspridning till samtliga föreningar om 
antidoping och vikten att vaccinera föreningen mot doping inför säsongen enligt direktiv från 
Riksidrottsförbundet. Detta arbete ledde till att samtliga föreningar var vaccinerade mot doping inför 
seriestart.

SAFF:s antidopingansvarige Oskar Nellgran har deltagit i flera av Riksidrottsförbundets anordnade 
kurser för att uppdatera sina kunskaper i gällande dopingregler och det aktuella dopingläget inom 
idrotten i stort i Sverige.

Under Förenings- och idrottslyftkonferensen i december höll Oskar en mycket uppskattad föreläsning 
om antidoping.
Under året har det också arbetats med att ta fram en rollbeskrivning för antidopingansvariga i 
föreningarna och denna kommer presenteras under 2016.

Amerikansk Fotboll har under året drabbats av tre stycken dopingavstängningar. Av dessa var en av 
typen tillrättavisning, en spelare blev avstängd sex månader och den tredje fick en avstängning som 
gäller i fyra år. 

Jämställdhet, integration och mångfald
Under 2015 erhöll SAFF ett bidrag på 30 000 kr från Riksidrottsförbundet för fortsatt satsning på 
amerikansk fotboll för damer. Ett utvecklingsläger hölls 1-3 maj och sammanlagt deltog ca 120 
spelare och 20 ledare. Även spelare från de nordiska grannländerna var inbjudna och deltog.

Under sommaren 2015 inleddes en nära dialog med RFSL om att starta ett arbete tillsammans som 
ska leda till ökad medvetenhet i Hbtq-frågor för att förstärka att amerikansk fotboll i Sverige är en 
sport för alla, oavsett ålder, nationalitet, etniskt ursprung, religion, kön eller sexuell läggning. SAFF 
och RFSL ingick i slutet av året ett avtal som innebär att SAFF under 2016 kommer genomgå en Hbtq-
certifiering. SAFF kommer då bli det första idrottsförbundet som genomgår denna certifiering.  

Den Superseriematch som spelades den 1 augusti mellan STU Northside Bulls och Carlstad Crusaders
döptes till ”Rain Bowl” i samband med ”Pride-veckan” i Stockholm.
SAFF delarrangerade arrangemanget genom inköp av t-shirts i ”Pride-färger” till de 200 första 
åskådarna.
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Kvalitet

Under året har en planering av en genomlysning av förbundets olika delar påbörjats. Vidare har ett 
arbete påbörjats med en handlingsplan för den framtida verksamheten. I detta arbete har man haft 
kontakt med andra idrottsförbund för att dela och inhämta information om hur andra idrotter jobbar 
inom området.  Under året har även ett etiskt råd tillsats.

Landslag
Damlandslaget bedrev under året fem träningsläger fördelade över året. Förbundskapten Thomas 
Larsson ledde senare laget under det första EM för damer som någonsin spelats. Arrangör av 
evenemanget var Spanien och turneringen spelades i Granada. Sverige förlorade tre jämna matcher 
mot Storbritannien, Tyskland och Spanien och slutade på en sjätte plats.  
Damlandslaget spelade sedan Finnkamp på hösten vilken förlorades mot de Europeiska mästarna 
Finland.

Herrlandslaget hade bara en samling under året. Det var i samband med året Finnkamp. Johan Sedin 
utsågs till Förbundskapten för Herrlandslaget över Finnkampen. Efter en mycket jämn och spännande 
match på Stockholm Stadion stod Finland som segrare.

Juniorlandslaget leddes under första delen av året av Ola Rugeland. Med Ola som förbundskapten 
åkte laget till Danmark för kval till EM-slutspelet. Kvalet var i form av en turnering där vinnaren av 
Sverige, Finland och Danmark gick vidare. Efter att ha vunnit klart mot Finland i första matchen blev 
Danmark för svåra i finalen. Sverige missade därmed EM-slutspelet. 
Ola Rugeland avgick under sommaren från sitt uppdrag som förbundskapten. 

Utvecklingslandslaget U-17 har under 2015 haft Sebastian Brinkenfeldt som förbundskapten. 
Sebastian har hållit i fyra läger under året som ledde fram till Nordiska Mästerskapet. Sverige kom till 
spel med en 45-manna trupp som bestod av spelare från över tio olika föreningar. 
Under hösten 2015, i samband med att Mats Hagsten anställdes, påbörjades en omorganisation av 
den centrala landslagsorganisationen. Syftet var att tydliggöra rollerna och ansvarsfördelningen för 
alla delar inom landslagsorganisationen.  
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Landslagskommittén bestod under 2015 av Fredrik Haraldson, Mats Hagsten, Dr Johan Drufva, Niclas 
Carlson samt Kristian Höijd. 

Landslagskommittén arbetar enligt den uppdaterade versionen av Landslagstrappan, se nedan, för 
beslut under början av 2016.

RIG/NIU
Riksidrottsgymnasiet (RIG) är riksrekryterande, det vill säga elever från hela landet kan söka till det. 
De nationellt godkända idrottsutbildningarna (NIU) är lokala/regionala.

Huvudtränare, programansvarig och mentor för eleverna på RIG är Robert Johansson. 
Mats Hagsten är anställd som tränare.

Den 10-11 januari 2015 hölls RIG Combine på Bosön för de 20 spelare av 25 sökande som blivit 
uttagna att tävla om en plats på RIG amerikansk fotboll med start höstterminen 2015. 

Under två intensiva Combine dagar gjordes bland annat fystester, personliga intervjuer, 
fotbollsövningar, föreläsningar och samarbetsövningar. SAFF är mycket nöjda med detta upplägg på 
Bosön och så var också deltagande spelare. 
Tio st spelare erbjöds sedan en plats på RIG amerikansk fotboll på Celsiusskolan i Uppsala. 

En kvalitetskontroll av RIG:et gjordes av Riksidrottsförbundet och den visade att det fanns 
förbättringsmöjligheter främst gällande kommunikation mellan SAFF och RF gällande verksamheten. 
Detta följdes noggrant upp och åtgärdades, bland annat anställdes Mats Hagsten i förbundet som 
RIG/NIU-ansvarig med start september 2015. 

12 oktober höll Riksidrottsförbundet (Kent Lindahl och Maja Uebel) RIG-hearing med Mats Hagsten 
och Fredrik Haraldson där man punkt för punkt gick igenom det protokoll som legat till grund för 



6

åtgärder samt utfall, framtida visioner och planer för verksamheten. Frågor som ekonomiska 
investeringar från SAFF, könsfördelning, antal landslagsaktiva, koppling till landslagsverksamhet med 
tränare, RIG:s centrala roll i SAFF:s landslagstrappa och en utökning av dimensioneringen 2017-2020 
diskuterades. 

Ännu en riktad tillsyn har gjorts under 2015, denna gång med fokus på arbete mot kränkande 
behandling, denna utfördes av Skolinspektionen under månaderna november/december. Rapporten 
som sedan skrevs visade inga nedslag på verksamheten, detta var första gången för ett 
idrottsprogram på Celsiusskolan och vid återkoppling mot RF med utfallet visade det sig att SAFF:s 
RIG tillsammans med ytterligare ett par RIG inom andra idrotter var de enda som fick full pott, totalt 
2015 så var 50 RIG verksamma i Sverige.

Ansökan för läsåret med start höstterminen 2016 öppnades den 15 september 2015 och totalt sökte 
57 st spelare från hela landet, en ökning med över 100 procent jämfört med föregående år. Totalt 
erbjöds 10 st spelare en plats på RIG.

I november 2015 beslutade SAFF i samråd med Celsiusskolan och Uppsala Kommun att ansöka om en 
utökning av platser för dimensioneringsperioden 2017-2020 från 30 till 45 elever som fördelas på tre 
årskurser. Efter att alla parter gjort sina respektive delar och det sammanställts skickades ansökan in 
i början av januari, besked av RF väntas under sommaren 2016. 

3:e november 2015 hölls elitdialogen med RF och man kom fram till att då RIG:et visar på 
exceptionell utveckling av fysik i jämförelse med andra idrotter och det beslöts att starta en studie 
tillsammans med RIG amerikansk fotboll med syftet att ta reda på hur svenska idrottare kan bli 
snabbare generellt. 

I övrigt har de elever och lärare som finns på RIG:et tränat och haft verksamhet 7 pass i veckan, 
genomgående kan vi konstatera att eleverna svarar bra på träningsprogrammet och samtliga elever 
har satt ett flertal personliga rekord i alla delar som testas.

Ytterligare en tränare kommer att anställas inför höstterminen 2016.

Superserien
Nio lag deltog i 2015 års Superserie. Vinnare av grundserien var Tyresö Royal Crowns som gick 
obesegrade genom serien. I semifinalen förlorade de mot Örebro Black Knights som fick möta 
Carlstad Crusaders som vunnit sin semifinal mot Uppsala 86ers.

Och som svenska mästare för sjätte året i rad stod sedan Carlstad Crusaders på Studenteras IP inför 
drygt 1 500 personer. Carlstad Crusaders som tidigare under sommaren även tog hem Champions 
League efter slutspel i Belgrad. 
SM-finalen sändes live på TV4 Sport och TV4 Play.

Publiksnittet i Superserien minskade med 4 % till 512 personer.
Örebro Black Knights toppar publikligan med 1 049 personer i snitt.

Div 1, dam och herr
Till spel i Div 1 Dam anmälde sig Arlanda Jets, Carlstad Crusaders, Göteborg Marvels, Stockholm 
Mean Machines, Västerås Roedeers och Örebro Black Knights. Stockholm Mean Machines gick 
obesegrade genom serien och mötte Västerås Roedeers i den första semifinalen som de vann med 
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29-0. Den andra semifinalen spelades mellan Örebro Black Knights och Arlanda Jets och den vanns av 
Arlanda Jets med 20-13.

SM-finalen i Div 1 Dam spelades på Zinkensdamms IP och till svenska mästare 2015 korades 
Stockholm Mean Machines efter vinst med 21-0.

Div 1 Herr drabbades tyvärr av flertalet föreningar som drog sig ur spel, FS beslutade därför att inför 
säsongen 2016 ha en dialog med föreningarna och se över seriespelet för att undvika en upprepning. 

Amerikansk fotboll för damer växer starkt och under året startade flertalet föreningar damlag, 
antalet licensierade damer var 246 stycken vilket visar på en positiv trend på damsidan.

Utbildning
Under 2015 har sammanlagt 155 deltagare närvarat vid en ”Amerikansk fotbollslära 
Grundutbildning”, fördelat på 15 tillfällen.

Antalet godkända tränarlicenser 2015 var 576 stycken, vilket är en ökning från föregående år.

Barn och Ungdom
SAFF anordnade tillsammans med det finska förbundet, SAJL, ett U15-läger i Helsingfors i april. 40 
spelare och 10 ledare åkte till Helsingfors för att spela och träna mot och med finska spelare. Lägret 
föll väl ut och planer finns att upprepa detta och nästa gång genomföra det i Sverige.

Olympic football, 7-manna fotboll, har utvecklats under året och testades under en 
ungdomsturnering i Märsta 2015. 
Olympic football kommer att genomföras i större skala under 2016 i både junior-, dam- och
herrturneringar.

Idrottslyftet
I december genomfördes SAFF:s årliga Förenings- och Idrottslyftkonferens. 
Konferensen var även i år både välbesökt och uppskattad och hölls i Stockholm. Ca 120 personer 
deltog från över 30 föreningar. Konferensen behandlade denna gång ämnen som jämställdhet, 
skattetekniska frågor för importspelare, status i förbundet samt representantskapsmötet. 

Under 2015 gjorde SAFF en satsning genom Idrottslyftet på att medlemsföreningarna skulle få 
chansen att utveckla sin ungdomsverksamhet eller starta upp ny verksamhet. Genom att allokera 
Idrottslyftsmedel till föreningarna kunde de införskaffa eget material för att utveckla eller starta upp 
ny verksamhet. Runt 600 000 kr delades ut till över 30 föreningar. 

Distrikt
En workshop genomfördes tillsammans med SSAFF i Malmö under en heldag. Utfallet var mycket 
positivt. Under året har ökad kontakt tagits med föreningarna i Norra distriktet i syfte att stötta 
vidare start av verksamhet.
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Följande lag deltog i seriespel under 2015:

SSAFF: Carlshamn Oakleaves, Carlskrona Seahawks, Ekeby Greys, Halmstad Eagles, 
Helsingborg Jaguars, Hässleholm Hurricanes, Kristianstad Predators, Limhamn Griffins, 
Staffanstorp Saviours och Ystad Rockets.

VSAFF: Borås Rhinos, Carlstad Crusaders, Göteborg Marvels, Jönköping Spartans, Karlskoga
Wolves, Lidköping Lakers och Skövde Dukes.

MSAFF: Gefle Red Devils, Norrköpng Panthers, Nyköping Baltic Beasts, Uppsala 86ers, Västerås 
Roedeers och Örebro Black Knights.

STAFF: Arlanda Jets, Djurgårdens IF, Solna Chiefs, Stockholm Mean Machines, STU Northside 
Bulls, Telge Truckers, Tyresö Royal Crowns, Täby Flyers, Upplands-Bro Broncos och 
Wäsby Warriors.

NSAFF: Umeå AFC

Fördelning av lag i seriespel

Tävling
Tävlingsutskottet har under 2015 hanterat drygt 300 ärenden, de flesta av dessa är 
dispensansökningar. TU bestod under 2015 av Joakim Dahlin (ordförande), Rodrigo Montesino 
Ferrada, Björn Lindström och Kristoffer Österberg.

Domare
Åtta st domare från Sverige deltog vid IFAF Europe Clinic som hölls i Danmark.
Under VM 2015 i Canton representerades SAFF av två domare, Jeffrey Batzler och Klas Leidö.

Totalt minskade antalet licensierade domare under 2015 jämfört med föregående år vilket FS ser 
som mycket oroande för framtida verksamhet.

Flaggfotboll 
Flaggfotbollsutskottet har under 2015 bestått av Markus Agebrink, Andreas Hellström, Erik 
Lagerström och Veronica Blom. Förutom när många av medlemmarna har träffats på landslagsläger 
och turneringar så har flaggfotbollsutskottet haft 5 stycken Skypemöten där frågor angående SM-
serien och tävlingsbestämmelserna har diskuterats. Utskottet träffades även på Förenings- och 
idrottslyftkonferensen i december och diskuterade då kommande säsong med deltagande i 
SM-veckan i Norrköping 2016 samt hur vi skulle kunna ha en inomhusturnering på en 7-mannaplan 
med likande regler som beach flaggfotboll. 

Herr Dam U19 U17 U15
SSAFF 9 3 3 4
VSAFF 7 2 2 2 3
MSAFF 6 2 2 4 2
STAFF 5 2 4 4 7
NSAFF 1
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Gällande seriespel och SM-slutspel har detta varit flaggfotbollsutskottets huvudpunkt under 2015. 
Tre deltävlingar och ett slutspel genomfördes under 2015: Monarchs Cup i Norrköping. Sharks Cup i 
Eskilstuna samt Bulls Cup i Solna. 
SM-slutspelet 2015 arrangerades av STU i Solna på Bergshamra Arena. 

Ett arbete med Tävlingsbestämmelser för flaggfotboll har genomförts under året. Detta har varit ett 
arbete som det har lagts mycket tid på för att gå igenom punkt för punkt för vad som passar 
flaggfotbollen. 

Internationellt
SAFF har under 2015 fortsatt arbetat med att värna om sina internationella relationer och har under 
året bland annat deltagit vid IFAF kongress i Canton, USA i juli, IFAF Europa möte i Madrid i 
september samt även det nordiska möte som hölls under U17 NM i Kumla.

SAFF:s ordförande, Minette Rogner blev vid IFAF:s kongress vald till sekreterare i IFAF:s styrelse. 

Evenemang
Finalen i Div 1 Dam spelades på Zinkensdamms IP med Stockholm Mean Machines som arrangörer.
Inför drygt 600 i publiken lyfte Stockholm Mean Machines damlag bucklan för fjärde året i rad. 
Matchen streamades även live på solidtango.se.

U19-finalen spelades med Carlstad Crusaders som arrangörer och det var också Carlstad Crusaders 
som vann den spännande finalen mot Kristianstad Predators. 
SAFF var i år värdar för NM ULU tillsammans med arrangerade förening Örebro Black Knights. 
Sverige gick segrande ur turneringen efter vinst både mot Finland och mot Danmark.

Finnkampen spelades traditionsenligt första helgen i oktober och 2015 spelade både Herr- och 
Damlandslaget på hemmaplan på Stockholms Stadion i strålande solsken. Drygt 1 000 personer hade 
sökt sig till Stadion där de finska damerna, regerande Europamästare, återigen inte gav de svenska 
damerna någon chans. Herrarnas match blev desto mer spännande men Finland tog även här hem 
segern, men med knapp marginal. 
Båda matcherna streamades LIVE på Solidtango.

Nordiska Mästerskapet för U-17 arrangerades i samarbete med Örebro Black Knights i Kumla under 
vecka 42. Sverige deltog med ett lag och Finland och Danmark med två lag vardera. Trots bitande kyla 
var arrangemanget lyckat där mycket beröm ska gå till Örebro Black Knights för organisationen kring 
matcherna. 

Marknad och information
SAFF har under året tecknat avtal med Idrottens Affärer i syfte att förstärka vår externa 
kommunikation. 

Avtalet innehåller även en del som ger förbundet en dedikerad annonsackvisitör som förväntas ge 
annonsintäkter på ca 100 000 under 2016.
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Besöksstatistiken på amerikanskfotboll.com under 2015:

Månatlig statistik

Jan
2015

Feb
2015

Mar
2015

Apr
2015

Maj
2015

Jun
2015

Jul
2015

Aug
2015

Sep
2015

Okt
2015

Nov
2015

Dec
2015

Månad Unika 
besökare

Antal 
besök Sidor Träffar Byte

Jan 2015 6,870 13,549 82,542 328,211 9.25 GB
Feb 2015 6,919 13,266 100,219 368,058 11.79 GB

Mar 2015 6,502 13,619 75,813 318,062 11.63 GB

Apr 2015 7,120 16,085 171,979 456,720 10.10 GB
Maj 2015 11,243 26,926 174,408 817,658 18.83 GB

Jun 2015 8,185 18,259 156,789 538,632 17.56 GB
Jul 2015 6,504 13,949 92,567 310,287 9.79 GB

Aug 2015 14,705 29,596 230,847 824,453 15.78 GB
Sep 2015 14,147 30,072 202,899 743,280 21.42 GB

Okt 2015 9,377 18,521 164,032 389,057 8.38 GB
Nov 2015 6,371 13,809 114,935 243,971 5.80 GB

Dec 2015 5,082 12,703 187,696 305,919 5.97 GB
Totalt 103,025 220,354 1,754,726 5,644,308 146.30 GB

Unika besökare: Antal IP-adresser som besökte sajten 
Antal besök: Antal besökare, ej unika, som varit inne på sajten
Sidor: Antal sidor på sajten som har besökts per månad. 
Träffar: Antal gånger en sida, bild eller fil på sajten har besökts eller laddats hem
Byte: Visar hur mycket data från bilder, sidor och filer som har laddats hem från sajten.

Svenska Amerikansk Fotboll har även synts i media mycket under 2015. Över 5000 gånger har orden
amerikansk fotboll” eller ”SAFF” nämnt i olika mediasammanhang. 

Här följer statistik från www.saff.se:

Totalt antal sidvisningar under 2015: 31 878 st fördelat som nedan:

www.saff.se
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Genomsnittlig tid på sidan i minuter:

Antal unika användare i antal:


