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Inledning 
Året som har gått har bjudit på en positiv 
utveckling för sporten ur många aspekter. Antalet 
licensierade spelare ökat med 12,9 % jämfört med 
året innan, vilket är en stor framgång. 

En betydande satsning har gjorts på 
marknadssidan genom bland annat TV-
sändningarna på fredagskvällarna. Med start 
redan i den första spelomgången av Superserien 
sändes varje vecka, oftast fredagskvällar, en 
direktsänd match från Superserien på TV4 Sport 
och TV4 Play Premium. Sändningarna blev snabbt 
populära och drog 1000-tals tittare. Även 
semifinalerna och finalen sändes LIVE på TV4 
Sport och TV4 Play Premium. 

Ett större antal artiklar skrevs också och 
publicerades på våra två hemsidor. Förbundet har 
även fått möjlighet att publicera flera artiklar på 
Idrottens Affärer. Vidare genomfördes en 
pressträff inför starten av Superserien samt inför 
SM-finalen. Det stora mediala genomslaget 2016 
har förbundet dock fått i samband med den 
genomförda HBTQ-certifieringen där vi, förutom 
artiklar i dagstidningar och annan press, fått 
möjlighet att exponera vår idrott i TV och radio. 
SAFF blev världens första idrottsförbund att 
HBTQ-certifieras under det gångna året. 
Certifieringsceremonin genomfördes under 
föreningskonferensen i december månad. 

Organisationen har förstärkts och i januari 2017 
tillträdde Tobias Stenström en ny tjänst på 100% 
som föreningsutvecklare. Det har möjliggjorts 
genom finansiering via nya Idrottslyftet som 
tillhandahålls genom RF. 

 Tävlingsverksamheten nationellt genomfördes 
med 37 föreningar representerade. SM-tecken 
vanns av Carlstads herrlag och Örebros damlag 
vid finalspel på Stockholms Stadium. Uppsalas 
flaggfotbollslag segrade vid SM-veckan som 
nämndes tidigare och Uppsalas U 19 lag segrade i 
finalen på hemmaplan. 

I de serier där det inte tävlades om ett SM-tecken 
spelades det likväl amerikansk fotboll i olika 
tävlingsklasser. I division 1 avslutades seriespelet 
med ett slutspel och final som spelades i Borås 
med Arlanda som slutsegrare. U15- och U17-
serierna genomfördes i traditionell ordning utan 
slutspel och visade många härliga prestationer 
inom ungdomsidrott. 

Generellt har det internationella arbetet under 
året präglats av fortsatt osäkerhet kring 
situationen med två konkurrerande IFAF vilket 
lett till att kraft och energi behövt läggas på 
frågor som inte, på kort sikt, bidrar till fotbollens 
utveckling. Hur det internationella läget 
utvecklas på sikt är svårt att bedöma, till viss del 
beroende på osäkerheten kring processen med 
CAS, idrottens skiljedomstol, som ska avgöra 
vilket av de båda konkurrerande IFAF 
organisationerna som är legal. Generellt har 
förbundet haft en avvaktande inställning till den 
internationella utvecklingen, något som kommer 
att ändras inför 2017. 

Det spelades inga internationella turneringar 
under 2016. Det betydde dock inte att 
landslagsverksamheten stod stilla. Tvärtom 
spelades den traditionella Finnkampen för damer 
och herrar och träningsmatcher mot Ryssland 
respektive Polen. 

I enlighet med Riksidrottsförbundets beslut 
gjordes under året en omfattande undersökning 
om hur vi framöver vill arbeta med barn och unga 
genom Idrottslyftet och som ska vara i linje med 
Riksidrottsförbundets anvisningar. Detta 
mynnade ut i en godkänd utvecklingsplan och 
sjösattes efter årsskiftet. 

Sammanfattningsvis har 2016, trots viss 
internationellt turbulens, varit ett bra år för 
SAFF. 
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Verksamhetens art och inriktning 
Svenska Amerikansk Fotbollförbundet har till 
uppgift att främja och administrera amerikansk 
fotboll i Sverige samt företräda denna idrott i 
utlandet, även såsom verka för att amerikansk 
fotboll blir tillgänglig för alla. 

Medlemmar 
Arlanda Amerikanska FF, Athletic Club 
Norrköping Monarchs, Avesta 
Flaggfotbollsförening Bisons, Greys American 
Fotballclub, Eslövs Amerikanska 
Fotbollsförening, Falun-Borlänge Amerikanska 
FF, Förbundsstyrelsen för Svenska Amerikansk 
Fotbollförbundet avger härmed årsredovisning 
Amerikanska Fotbollsförening, Helsingborg 
Jaguars American Football Club, Hässleholm 
Hurricanes AFC, Jamtland Republicans AFF, 
Jönköping Amerikansk Fotbollsförening, 
Karlskoga Amerikanska FF, KFUM Linköping, 
Kristianstad Amerikanska Fotbollförening 
Predator, Kristianstads AFF C4 Lions, Lidköpings 
Amerikanska FF, Limhamn Griffin Sport Klubb, 
Linnéstaden Amerikansk Fotbollsförening, Luleå 
Eskimos Amerikanska FC, Lund Towers American 
Football Club, Lund Vikings American Football 
Club, Norrköping Panthers Amerikanska 
Fotbollförening, Nyköpings AFF Baltic Beasts, S:t 
Staffan Saviours American Football Club, Sharks 
Amerikanska Fotbollsförening, Skövde 
Amerikanska FF Dukes, Sollentuna Amerikansk 
Fotbollsförening, Solna Sportklubb, Solna Täby 
United Northside Bulls AFC, Stockholm Mean 
Machines Idrottsförening, Sundsvalls AFF 
Flames, Södertälje Amerikanska FotbollsKlubb, 
Tyresö Royal Crowns AFF, Täby Amerikanska 
Fotbolls Klubb, Ulricehamns Chargers AFK, Umeå 
American Football Club, Upplands-Bro AFF 
Broncos, Uppsala 86ers American FF, Värnamo 
Amerikanska Fotbollsclub, Wäsby Amerikansk 
Fotbollsförening, Väsby Flaggfotbollsförening, 
Västerås AFF Roedeers, Ystads Amerikanska FF 
Rocket´s och Örebro Black Knights Idrottsklubb. 

Förbundsstyrelsen och kommittéer 

med ansvarsområden 2016 
Förbundsstyrelsen (FS) har sammankallats vid 10 
tillfällen (varav ett telefonmöte) och 
verkställande utskottet (VU) har sammankallats 
vid 8 tillfällen under arbetsåret.  

Mikael Gustafson: Ordförande, VU, 
internationellt, kansli, kommunikation internt 
och externt. 
Närvarade vid 10 förbundsstyrelsemöten. 

Martin Söderberg: Vice ordförande, 
presstalesman, VU, nationella serier och 
turneringar. 
Närvarade vid 9 förbundsstyrelsemöten. 

Hans Ragnesjö: Kassör, ekonomi, avtal och 
instruktioner. 
Närvarade vid 8 förbundsstyrelsemöten. Valdes 
vid årsmötet 2016-03-12. 

Joan Travesset: Sekreterare, vision 2025, distrikt, 
evenemang. 
Närvarade vid 8 förbundsstyrelsemöten, varav ett 
delvis. 

Kristian Elisson: Ledamot, nationella serier och 
turneringar, antidoping. 
Närvarade vid 8 förbundsstyrelsemöten. Valdes 
vid årsmötet 2016-03-21. 

Thomas Ahlberg: Ledamot, landslag, VU. 
Närvarade vid 4 styrelsemöten, varav ett delvis. 
Valdes vid årsmötet 2016-03-12. 

Patrick Mesterton: Ledamot, evenemang. 
Närvarade vid 7 förbundsstyrelsemöten, varav ett 
delvis. Valdes vid årsmötet 2016-03-12 
(fyllnadsval 1 år) 

Oskar Nellgran: Ledamot, antidoping, barn och 
ungdom, nationella serier och evenemang. 
Närvarade vid 9 förbundsstyrelsemöten. 

Henric Hedberg: Ledamot, jämställdhet, 
integration och mångfald. 
Närvarade vid 10 förbundsstyrelsemöten, varav 
ett delvis. Valdes vid årsmötet 2016-03-12. 

Angelo Törnblom Welander: Suppleant, 
evenemang. 
Närvarade vid 8 förbundsstyrelsemöten, varav ett 
delvis. Valdes vid årsmötet 2016-03-12. 

Andreas Östlund: Suppleant, nationella serier och 
turneringar. 
Närvarade vid 4 förbundsstyrelsemöten, varav ett 
delvis. Valdes vid årsmötet 2016-03-12. 

Vid förbundsmötet 2016 omvaldes revisor, Stefan 
Norell på Grant Thornton enligt valberedningens 
förslag. 
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Kommittéer:  

Tävlingsutskottet: 
Joakim Dahlin, ordförande, Björn Lindström, 
Rodrigo Montesino Ferrada och Kristoffer 
Österberg som medlemmar. 

Domarutskottet: 
Jeff Batzler, ordförande, Per Simonsson och Klas 
Leidö som medlemmar. 

Coachutskottet: 
Sebastian Brinkenfeldt och Thomas Andersson. 

Etik- och disciplinkommittén: 
Per Haakon, Johan Hübner och Gustaf Taube som 
medlemmar. 

Landslagskommitté: 
Thomas Ahlberg, ordförande, Fredrik Haraldson, 
Mats Hagsten, Johan Drufva, Niclas Carlson, 
Kristian Höijd och Hans Ragnesjö som 
medlemmar. 

Medicinsk kommitté: 
Johan Drufva, ordförande och förbundsläkare, 
Fredrik Ståhl, Alexander Hallgren, Hans Rydberg, 
Philip Haraldson, Sofia Vad-Schütt Lindström, 
Johan Högblad, Niclas Carlson och Oskar Nellgran 
som medlemmar. 

Flaggfotbollskommitté: 
Markus Agebrink, ordförande, Andreas 
Hellström, Erik Lagerström, Marianne Gimhag 
och Sara Jenderklint Göranzon som medlemmar. 
I slutet v året adjungerades Erika Snäll Wiman. 

Jämställdhet, Integration och 
Mångfaldskommittén: 

Henric Hedberg, ordförande, Cecilia Törnblom, 
Helena Lindeen och Josef Nguzo som 
medlemmar. 

Projekt: 

Strategi 2025: 
Patrick Mesterton (sammankallande), Mats 
Hagsten, Fredrik Haraldson, Henric Hedberg, 
Amira Roula, Monica Gårdström, Tobias 
Stenström och Milou Werth (RF). 

Landslag 
Allmänt 

Landslagskommittén har arbetat med att 
färdigställa alla kontrakt samt uppdatera avtal 

med varje förbundskapten. Avtal har upprättats 
med krav och målsättningar utformat enligt 
landslagstrappan. Landslagskommittén har också 
börjat genomföra förbundskaptensutbildningar 
för att säkerställa att alla sitter på samma 
information och kunskap.  

Landslagskommittén har under året arbetat fram 
kravprofiler för varje landslag.  

Landslagskommittén har även säkrat finansiering 
till och med 2018 för arvodering av 
förbundskaptener.  

Under hösten 2016 så beslutade 
förbundsstyrelsen att lägga in RIG under 
landslagskommittén, då dess verksamhet är 
inriktad på JLL och framtida HLL. 
Landslagskommittén arbetar för samordning av 
Landslags- och RIG verksamheterna samt 
framtida ungdomscamper. 

Medicinska kommittén 

Medicinska kommittén har arbetat med att 
säkerställa den medicinska aktiviteten avseende 
landslagsverksamheten. 

Förbundsläkare Johan Drufva har även arbetat 
med att ta fram en hjärntrappa som är anpassad 
till amerikansk fotboll. 

På vårt initiativ har Riksidrottsförbundet 
anordnat en konferens om hjärnskakningar där 
flertalet kontaktidrotter var inbjudna och 
medverkade. 

Herrlandslaget 

I början av året utsågs Andreas Ehrenreich till 
förbundskapten och landslagskommittén har 
sedan tillsammans med Andreas satt samman 
hans lag. Herrlandslaget spelade i september mot 
Polen i Warszawa i en match som Sverige vann 
med 28–21. Den årliga Finnkampen förlorades 
knappt. Arbetet under året har varit med 
målsättning att sätta ihop ett lag inför EM-kvalet 
2017 och senare EM 2018.  

Kravprofilen är utformad enligt landslagstrappan 
som styrelsen har beslutat om.  

Herrarna har haft två läger i Uppsala.  

Damlandslaget 

Damlandslaget leddes under året av Thomas 
Larsson. Damerna spelade två landskamper, mot 
Ryssland på hemmaplan i september, i en tät 
match som ryskorna vann med 26–21.  
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Senare mötte man Finland på bortaplan, där 
Finland vann med 22–8. 

Damlandslaget har under av året fokuserat på att 
bättre följa den fysiska kravprofilen. 

Damlandslaget har haft två stycken läger under 
året.  
 

Juniorlandslaget 

För juniorlandslaget utsågs även Andreas 
Ehrenreich som förbundskapten. Under våren 
arbetades med att sätta samman den stab som 
ska arbeta med juniorlandslaget. Juniorlandslaget 
hade en samling direkt efter säsongen i Uppsala 
och spelade sedan i det nordiska mästerskapet 
som gick i Finland. Klar seger mot Danmark med 
41–13 och förlust i finalen mot Finland. 

Arbetet under året har haft som målsättning att 
skapa ett så slagkraftigt lag som möjligt mot EM 
2017. 

Ungdomslandslag (ULU) 

ULU har under året letts av Sebastian 
Brinkenfeldt. De har genomfört två läger och 
spelade under hösten match mot Finland.  

Mycket kraft har lagts ned på att implementera 
den fysiska kravprofilen för ULU.  

RIG/NIU 
Den 9–10 januari 2016 hölls RIG Combine på 
Bosön för de 21 spelare (18 killar 3 tjejer) av 57 
sökande som blivit uttagna att tävla om en plats 
på RIG amerikansk fotboll med start 
höstterminen 2016.  

Under två intensiva testdagar gjordes bland annat 
tester av fysik, personliga intervjuer, 
fotbollsövningar, föreläsningar och 
samarbetsövningar. SAFF är mycket nöjda med 
detta upplägg på Bosön och så var också 
deltagande spelare och deras föräldrar. 10 stycken 
spelare erbjöds sedan en plats på RIG amerikansk 
fotboll på Celsiusskolan i Uppsala. 

Under året har RIG-gruppen bestående av SAFF, 
Uppsala kommun, Upplands idrottsförbund, 
Rektor på skolan samt RIG-personalen haft två 
träffar då man gått igenom verksamheten. En 
gång på vårterminen och en gång på 
höstterminen. Till varje träff bjuds det in två 
elever som intervjuas fritt av gruppen rörande 
deras situation rörande dubbla karriärer, boende, 

fritid osv. RIG-gruppens ansvar är att säkerställa 
att eleverna får en kvalitativ utbildning i både det 
akademiska såväl som det idrottsliga samt att de 
får ihop sin vardag med skola, elevboende och 
fritid. 

En stor fråga som det arbetats med under året är 
den nya klassificeringen av kravet för 
tränare/lärare på RIG (NIU). RF samt skolverket 
har kallat till ett flertal träffar där samtliga 
berörda SF har deltagit och fått varit delaktiga i 
processen, från SAFFs sida har Mats Hagsten och 
Hans Ragnesjö deltagit. 

I början av 2016 införskaffades det en 1080-
sprint maskin till RIG som kort kan beskrivas 
som en tränings och mätmaskin för att utveckla 
power och sprint. Tränarna utbildades i alla dess 
funktioner samt att mäta rörlighet i en s.k. MAP-
test, efter en kort tids användande av 1080-
sprint maskinen så påvisades det så goda resultat 
att RIG bjöds in att delta i en internationell studie 
med Norska Olympia Toppen. Under 2017 så 
kommer SAFF att i landslagsverksamheten börja 
mäta och kartlägga spelare med 1080-sprint 
maskinen. 

Ansökan för läsåret med start höstterminen 2017 
öppnade den 15 september 2016 och totalt sökte 
59 st spelare från 19 föreningar i landet, 

Vår ansökan till RF att utöka verksamheten från 
30 elever till 45 elever inför den nya 
dimensioneringen fick avslag. 

Inför höstterminen 2016 anställdes Andreas 
Ehrenreich på heltid som tränare/lärare på RIG. 
Andreas som har 25 års arbetslivserfarenhet från 
att vara lärare samt lika många års 
tränarerfarenhet ifrån amerikanskfotboll. 

I övrigt har de elever och lärare vi har 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 vi testar på. 

Samtliga tränare har genomgått HBTQ-
utbildning i SAFFs regi. 

Huvudtränare, programansvarig och mentor för 
eleverna på RIG är Robert Johansson och Andreas 
Ehrenreich 
Tränare: Mats Hagsten 
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Mentaltränare/prestation psykologi: Olle 
Kvarnmark 

2016 har det bedrivits Nationella Godkända 
Idrottsutbildningar (NIU)-verksamhet i 
Amerikansk Fotboll på följande orter: 

 Uppsala  
 Märsta  
 Örebro  
 Västerås 

Under 2016 visade ett flertal orter och 
gymnasieskolor intresse för att ansöka till SAFF 
och skolverket om att söka amerikansk fotbolls 
NIU-program, efter besök på skolor, träffar med 
kommun och genomgång av certifieringskraven 
inkom Kristianstad och Solna kommun med 
ansökningar som sedan godkändes av SAFF med 
uppstart fr.o.m. höstterminen 2018. 
Dimensioneringen som gäller är 45 elever spridda 
över 3 årskullar per skola, cirka 15 per årskull. 

Antidoping 
Antidopingarbetet har under 2016 fortsatt bestått 
av informationsspridning till samtliga föreningar 
om antidoping och vikten att vaccinera 
föreningen mot doping inför säsongen enligt 
direktiv från Riksidrottsförbundet.  

Under året har en rollbeskrivning för 
antidopingansvariga presenterats för 
föreningarna. Riksidrottsförbundets 
onlineutbildning Ren Vinnare har lanserats och 
under förenings- och idrottslyftkonferensen höll 
SAFFs antidopingansvarige Oskar Nellgran i en 
presentation av denna. 
10 spelare har blivit inkluderade i individuell 
vistelserapportering i WADAs 
rapporteringssystem ADAMS. 

Amerikansk Fotboll har under året drabbats av en 
dopingavstängning. Utöver denna inträffade en 
smitning som sedan avskrevs tack vare 
medicinska skäl till avvikelsen. 

Kansli 
Kansliet är sedan ett år beläget på Södermalm i 
moderna lokaler tillsammans med RF/SISU och 
de flesta Specialidrottsförbunden.  

                                                   
1 Källa: IdrottOnline 

På kansliet arbetar: 
Generalsekreterare, Fredrik Haraldson (även 
projekt/kommittéer: idrottslyftet, landslag, 
internationellt, jämställdhet, integration och 
mångfald, kommunikation, strategi 2025, TU och 
DU) 
Förbundsadministratör, Monica Gårdström (även 
projekt/kommittéer: idrottslyftet, 
utbildningsadministration, strategi 2025, 
mötessekreterare i FS och TU). 
Mats Hagsten (arbetar 70%), ansvarig för 
RIG/NIU och arbetar även med utbildning, 
landslag och vision 2025. 
I januari 2017 tillträdde Tobias Stenström en ny 
tjänst på 100% som föreningsutvecklare. Det har 
möjliggjorts genom finansiering via nya 
Idrottslyftet som tillhandahålls genom RF. Han är 
mycket välkommen till kansliet. 

Statistik antal medlemmar och licenser1 

 2016 2015 
Antal medlemmar 11 691 10 579 
Antal licenser 4 306 4 062 
Varav kvinnor 383 316 
U9-U13 824 649 
U15-U17 1 114 1 314 
Senior 1 512 1 940 
Utländska 32 53 
Flagg 77 63 

Jämställdhet, integration och 

mångfald 
SAFF blev världens första idrottsförbund att 
HBTQ-certifieras under det gångna året. 
Certifieringsceremonin genomfördes med pompa 
och ståt under föreningskonferensen i december 
månad. Under året har det genomförts fyra 
utbildningstillfällen där styrelsen, anställda, 
förbundskaptener och andra nyckelpersoner har 
ökat sin kunskap inom HBTQ-området. För att bli 
certifierade av RFSL som håller i detta så krävdes 
en handlingsplan för fortsatt arbete, något som 
nu finns på plats. Roligt har också varit att följa 
deltagandet från våra medlemsföreningar i så 
många olika Pride parader i Sverige. Förbundet 
valde att satsa lite extra på sitt deltagande i 
Stockholm Pride i månadsskiftet juli-augusti. 

På jämställdhetsområdet har förbundet påbörjat 
arbetet med att synliggöra nuläget, hur det ser ut 
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med jämställdheten i beslutande organ och på 
ledande positioner både på förbunds- och 
föreningsnivå. Kommittéer, arbetsgrupper och 
valberedning har i uppdrag att arbeta för att 
jämna ut den idag skeva representativa 
fördelningen mellan könen under nästkommande 
år. För att nå fram med ett jämställdhetsarbete så 
krävs även det kvalitativa arbetet, att förändra 
normer, värderingar och attityder. Detta är något 
som har varit ett inslag under förbundets HBTQ-
certifiering.  

Under året har det gått att följa våra föreningar i 
deras arbete med integrering av nyanlända i sin 
verksamhet. Det har funnits goda exempel på 
många håll. Detta är något som vi vill spinna 
vidare på under 2017 för att kunna dra än större 
nytta av och dela varandras goda arbeten. 
Integration blir ett fokusområde under 2017.  

Superserien 
I Superserien 2016 deltog sju lag. Två färre än 
2015. Trots färre antal lag spelade lagen tio 
grundseriematcher var, lika många som 2015. 
Inte på många år, om någonsin, var serien så 
jämn och bjöd på så många spännande matcher.  

Serien startade redan andra helgen i april och 
finalen spelades den 9 juli. 

Finalister efter två spännande och jämna 
semifinaler blev Crusaders och 86ers. 
Svenska Mästare blev för sjunde gången i rad 
Carlstad Crusaders efter finalseger med 34–22.  

Finalen spelades på Stockholms Stadion inför 
drygt 1800 besökare. Arrangörer av finalen var 
SAFE. 

Publiksnittet i Superserien gick upp med 10% till 
562 personer. Störst ökning stod Limhamn 
Griffins för, 49% till 583 personer. Örebro Black 
Knights är fortfarande den förening som har flest 
besökare med 1262 personer i snitt. 

En ny webbsida som presenterade alla lag samt 
följde upp statistik från varje match 
introducerades av SAFE. www.superserien.nu. 

Div 1, dam och herr 
Damserien utökades 2016 med ett lag, Jönköping 
Spartans, till totalt sju lag. Även damserien 
spelades under våren med finalen på Stockholms 
Stadion den 9 juli. Samtliga lag spelade sex 

matcher där Örebro Black Knights gick 
obesegrade genom grundserien.  
I semifinalerna möttes Örebro och Västerås 
Roedeers med Örebro som vinnare och i den 
andra semifinalen mötte Arlanda Jets Stockholm 
Mean Machines. I en jämn match vann Jets vilket 
ledde till en historisk final utan Mean Machines 
som vunnit alla tidigare SM-finaler. 
Finalen vanns av Örebro med 28–7.  

Herrarnas Div 1 provade på en ny spelform med 
grundseriematcher i tre olika pooler under våren 
med slutspel efter sommaruppehållet.  
För de lag som tog sig till slutspel blev antalet 
matcher under säsongen lika många eller fler än 
säsongen 2015. Men för de lag som inte tog sig 
till slutspel blev antalet matcher färre. 

Endast ett lag drog sig ur serien 2016 mot fyra 
lag 2015. 
Till Div 1 final kvalificerade sig Arlanda Jets och 
Kristianstad Predators, dvs samma lag som 
säsongen 2015 spelade i Superserien. 

I en välarrangerad final i Borås vann Jets den 
prestigefyllda matchen med 14–0. 

Utbildning 
Under 2016 har sammanlagt 165 deltagare 
närvarat vid en ”Amerikansk fotbollslära 
Grundutbildning”, fördelat på 13 tillfällen. 

Antalet godkända tränarlicenser 2016 var 534 
stycken, föregående år 576 stycken.  

Barn och Ungdom 
SAFF har under 2016 utarbetat och lanserat ett 
regelverk och planbestämmelser för Easy 
Football samt subventionerat arrangemanget av 
dessa turneringar under året. 
Formatet Easy Football är framtaget för att 
underlätta för att fler klubbar ska kunna startas 
och på lätt sätt spela match utan krav på fullstor 
plan, målstolpar m m. 
Antalet spelare på plan samt i truppen är färre än 
ordinarie spel vilket också underlättar för 
existerande föreningar som upplever svårighet 
att starta ett nytt lag i ny åldersgrupp. Formatet 
lämpar sig även väl för t.ex. utvecklingslag och 
dylikt. 

Nytt för 2016 är satsningen Top Gun QB Academy 
som, under ledning av Leo Billgren, är ett 
positionsspecifikt talangutvecklingsprogram 
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designat för att utveckla unga svenska 
quarterbacks för att kunna tävla på högsta 
internationella nivå. Programmet riktar sig till 
ungdomar mellan 14 till 17år. 

Idrottslyftet 
Hela 818 000 kronor har fördelats ut till 
föreningarna under 2016. 60 stycken 
projektansökningar har godkänts. De flesta 
ansökningarna har rört utveckling/uppstart av 
verksamhet där föreningarna har kunnat söka 
bidrag för inköp av material. 15 stycken 
föreningar har erhållit 25 000 kronor vardera för 
att utveckla flick/damverksamheten. Fyra 
föreningar har erhållit medel för att arrangera 
Easy Football-turneringar och en förening har 
beviljats medel för HBTQ-utbildning.  

I december genomförde SAFF sin årliga 
Förenings- och Idrottslyftskonferens. Drygt 100 
personer deltog från 32 stycken föreningar. Under 
de två dagar som föreningskonferensen pågick 
fick deltagarna information om verksamhetsåret, 
om förbundets ekonomi, om utvärderingen av det 
nya säsongsupplägget, om vad som händer på 
den internationella arenan, om uppläggningen av 
träningen på Riksidrottsgymnasiet och om 
Riksidrottsförbundets strategiarbete.  

Samtliga specialförbund har under året arbetat 
med att ta fram en utvecklingsplan för hur vi ska 
arbeta med idrottsmedlen för barn och ungdomar 
under 2017–2019. Syftet är att utveckla 
verksamheten så att barn och unga i åldern 7–25 
år väljer att idrotta i förening och stimuleras till 
ett livslångt idrottande i föreningsidrotten. 
 
Målet är att samtliga SF, utifrån sina unika 
behov, vid programperiodens slut har utvecklat 
sin verksamhet för barn och unga mellan 7 och 
25 år. Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med 
RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott 
och leda till att svensk idrott utvecklas, 
samverkar med andra aktörer och ger goda 
möjligheter att idrotta i en förening. SAFFs 
utvecklingsplan blev godkänd i december av 
Riksidrottsförbundet. 

 

Distrikt 
Följande lag deltog i seriespel under 2016: 
 
SSAFF: Carlshamn Oakleaves, Ekeby Greys, 
Halmstad Amerikanska FF Eagles, Helsingborg 

Jaguars, Hässleholm Hurricanes, Kristianstad 
Predators, Limhamn Griffins, Staffanstorp 
Saviours och Ystad Rockets. 
 
VSAFF: Borås Rhinos, Carlstad Crusaders B, 
Göteborg Marvels, Jönköping AFF, Karlskoga 
Amerikanska FF, Lidköpings Lakers, Skövde 
Dukes. 
 
MSAFF: Gefle Red Devils, KFUM Linköping, 
Norrköping Panthers, Nyköping Baltic Beasts, 
Sharks Amerikanska FF, Uppsala 86ers, Västerås 
Roedeers och Örebro Black Knights. 
 
STAFF: Arlanda Jets, Djurgårdens IF, Sollentuna 
Amerikansk FF, Solna Chiefs, STU Northside 
Bulls, Stockholm Mean Machines, Telge 
Truckers, Tyresö Royal Crowns, Täby Flyers, 
Upplands-Bro Broncos och Wäsby Warriors. 
 
NSAFF: Umeå AFC 
 
Fördelning av lag i seriespel 
 Herr Dam U19 U17 U15 
SSAFF 9  2 4 5 
VSAFF 6 3 4 3 5 
MSAFF 6 2 4 4 5 
STAFF 6 2 4 6 8 
NSAFF 1     

 

Tävling 
TU har under 2016 behandlat ungefär samma 
mängd ärenden som under 2015, ca 300 st en 
klart ökande trend med åldersdispenser. Under 
året har TU fått ovärderlig hjälp av kansliet, 
Monica Gårdström, med protokollskrivande och 
publicerande av de samma. Som vanligt har TU 
lagt fram förslag på divisionsindelning och 
spelschema till förbundsstyrelsen för beslut. TU 
har varit adjungerande på 
förbundsstyrelsemötena genom sin ordförande. 
TUs ordförande var också sammanhållande för 
den arbetsgrupp som förberedde 
ändringsförslagen inför representantskapsmötet. 

Domare 
SAFF skickade 8 deltagare från Sverige till den 
årliga IFAF clinic som hölls i Rom, Italien. 

Elitskolan hölls i Örebro med 45 deltagare och 
med NCAA:s främsta domare, Bill Lemonnier, 
som ledare. Seniorskolor hölls i alla distrikt, 
inklusive NSAFF. 



 
 

9 
 

Sverige hade 29 internationella uppdrag som 
fördelades bland 23 olika IFAF & Elitdomare. 

 CL Gruppspel 6 
 CL Final Four 3 
 Sverige-Ryssland Damlandskamp 7 
 Finnkamp D 3 
 Finnkamp H 3 
 Finnkamp ULU 4 
 JNM 3 

DU köpte in 3 egna kameror som användes av 
hemmalaget till att spela in Superseriematcherna 
åt DU för uppladdning i Hudl där DU kunde 
genomföra utvärdering av domarinsatserna. I ett 
par fall där hemmalaget inte lyckades spela in 
matchen med sin egen kamera, kunde DU:s 
inspelning användas av laget. 

Kommunikationsradio användes av de sju domare 
på planen under de flesta Superseriematcher med 
stor framgång. Radioanvändande förbättrade 
möjligheter till kommunikation mellan domarna 
samtidigt som onödiga och tidsödande 
konferenser kunde begränsas. Resultatet blev 
färre felbeslut och något snabbare matcher. 

Antalet domare sjönk från 307 under 2015 till 213 
under 2016. Analys på anledningarna och projekt 
för att öka rekrytering och fastställa kvalitet har 
påbörjats. Arbetet kommer att fortsätta med hjälp 
av Tobias Stenström. 

Flaggfotboll 
Utskottet har haft 5 stycken Skypemöten under 
året och utskottet träffades under 
ordförandekonferensen. 

Under 2016 så var inte herrlandslaget eller 
damlandslaget kvalificerat till VM som spelades i 
Miami. Herrlandslaget har haft två stycken läger 
under året. Sveriges herrlandslag deltog med två 
stycken lag i en nationsturnering i Irland under 
september månad. Sverige 1 vann turneringen. 

Herrar  

Herrarna har spelat fyra stycken kvalturneringar 
med avslutade slutspel under SM-veckan i 
Norrköping. Det deltog sju stycken lag under 
slutspelet. Uppsala 86ers besegrade Eskilstuna 
Sharks i finalen. 
 
 
 

Damer  

Under hösten så genomfördes två stycken 
turneringar för damer. Tre stycken lag deltog. 
Arlanda Jets slutade som vinnare av SM 2016. 

Tävlingsbestämmelserna för flaggfotboll 
klubbades igenom på förbundsstyrelsemötet i 
december. Det är ett stort steg för flaggfotbollen 
att ha sina egna tävlingsbestämmelser. 

SM-veckan  

Flaggfotbollen var en av 49 idrotter som deltog 
under SM-veckan. Erika Wiman Snäll och 
Norrköping Panthers gjorde ett strålande jobb 
med arrangemanget. Alla spelare och ledare var 
nöjda och flera ser fram emot nästa års SM-vecka 
som då är i Borås. Markus Agebrink har redan 
deltagit i tre möten för att förbereda inför 2017. 

Internationellt 
Generellt har det internationella arbetet under 
året präglats av fortsatt osäkerhet kring 
situationen med två konkurrerande IFAF vilket 
lett till att kraft och energi behövt läggas på 
frågor som inte, på kort sikt, bidrar till fotbollens 
utveckling. 

Hur det internationella läget utvecklas på sikt är 
svårt att bedöma, till viss del beroende på 
osäkerheten kring processen med CAS, idrottens 
skiljedomstol, som ska avgöra vilket av de båda 
konkurrerande IFAF organisationerna som är 
legal. 

Inom Europa har ett nytt kontinentalt förbund 
bildats vilket lett till att även europeisk fotboll 
politiserats, vilket blev tydligt i samband med 
Carlstad Crusaders önskan om att spela mot 
andra lag i Europa. Förbundet har haft en 
avvaktande inställning till den internationella 
utvecklingen men hela tiden tagit beslut som 
varit i linje med det IFAF förbund där SAFF har 
medlemskap. 

Generellt har förbundet haft en avvaktande 
inställning till den internationella utvecklingen, 
något som kommer att ändras inför 2017. 

Förbundet har genom Martin Söderberg deltagit 
på IFAF New Yorks kongress i New York. Vidare 
deltog Martin Söderberg och Thomas Ahlberg på 
ett internationellt möte i Rom samt Martin 
Söderberg och Fredrik Haraldson på ett möte 
med övriga nordiska länder på Arlanda i 
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december. De två senare mötena skapade 
förutsättningar för genomförandet av NEFL samt 
det tänkta mötet med vinnaren av CEFL. 
Avslutningsvis så har Thomas Ahlberg starkt 
bidragit till att NEFL kommit till stånd. 

Evenemang 
Samtliga Superseriematcher (utom en) 
kontrollerades i år av en matchdelegat vars 
uppgift var att se till att arrangörerna och lagen 
håller sig till TB och Arenakrav. Matchdelegaten 
var SAFF representant och det är första året SAFF 
var representerat på så många matcher. 

MVP-Galan hölls i år på Epicenter i centrala 
Stockholm där Superseriens- och Division 1 Dams 
MVPs skulle krönas. Minmin Zhao och Olof 
Flemström valdes som Årets Spelare. 

Den 9 juli spelades det SM-finaler 2016 för 
damer och i Stockholm. Finalerna, som SAFE 
arrangerade i samarbete med SAFF, spelades 
inför 1806 åskådare på ett delvis soligt, delvis 
regnigt Stockholm Stadion.  

Finalerna blev en enkel tillställning utan vara sig 
stora uppträdanden, fyrverkerier och stora 
spelarpresentationer. Den upplevdes rakt igenom 
väl godkänt av de flesta. 

SM-finalen för damer streamades LIVE på 
Solidtango och herrfinalen sändes, som en del av 
Friday Night Football, på TV4 Sport och TV4 
PLAY. 

SM-finalen i Flaggfotboll gick den 10 juli i 
Norrköping som en del av SM-Veckan 2016. 
Uppsala stod som svenska mästare efter vinsten 
mot Eskilstuna. Norrköping gjorde här ett mycket 
bra jobb med arrangemanget som innefattade 10 
matcher totalt. 

Damlandskamp mot Ryssland arrangerades av 
Stockholm Mean Machines på ett föredömligt 
sätt. Ryssland vann tyvärr matchen, som spelades 
på Zinkensdamms IP i september. 

Borås Rhinos stod som värd för SM-finalen i 
Division 1 herrar. Den spelades i september på 
Ryavallen i Borås inför 450 åskådare. Borås 
arrangerade med bravur. De hade en rekordstor 
funktionärskara som tog hand om samtliga på 
arenan. 

U19-finalen i oktober spelades i Uppsala med 
86ers som arrangörer. Matchen blev en rysare 

som Uppsalas U19-lag vann. De besegrade 
Kristianstad på ett avgörande i sista minuten. 
Mycket publik och matchararrangemanget 
upplevdes flyta utan några klagomål. 

ULU Landskampen mellan Sverige och Finland 
arrangerades av Arlanda Jets i Märsta. Sverige 
vann matchen. Väl godkänt till Arlanda som 
arrangörer. 

SAFF har inte helarrangerat ett enda 
matcharrangemang 2016. SAFF har låtit 
klubbarna, samt i ett fall (SAFE) arrangera, för 
att få in pengar till de arrangerade föreningarna. 

Friday Night Football 
Med start redan i den första spelomgången av 
Superserien sändes varje vecka, oftast 
fredagskvällar, en direktsänd match från 
Superserien på TV4 Sport och TV4 Play Premium. 

Sändningarna blev snabbt populära och drog 
1000-tals tittare. 

Av den tillgängliga statistiken framgår att det kan 
ha varit så många som över 20 000 tittare vid ett 
par sändningar. Även semifinalerna och finalen 
sändes LIVE på TV4 Sport och TV4 Play Premium. 

Av en enklare tittarundersökning kan konstateras 
att intresset att se på matcherna av 
fotbollsanhängare var stort. Produktionen var 
tillfredsställande även om man önskat fler 
kameravinklar. 

Kommentatorerna fick mer än godkänt där 
expertkommentatorerna fick ett ännu litet högre 
betyg. Produktionerna finansierades av SAFF, 
Superserieföreningarna och TV4 tillsammans. 

Marknad och information 
Under året har en betydande satsning gjorts 
genom TV-sändningarna på fredagskvällarna (se 
särskilt avsnitt om ”Friday Night Football”). I 
tillägg genomfördes en särskild aktivitet, 
tillsammans med externa redaktörer, i syfte att 
förbättra kommunikationen kring förbundet och 
vår idrott. 

Ett större antal artiklar skrevs och publicerades 
på våra två hemsidor: förbundet har även fått 
möjlighet att publicera flera artiklar på Idrottens 
Affärer. Vidare genomfördes en pressträff inför 
starten av Superserien samt inför SM-finalen. 
Det stora mediala genomslaget har förbundet fått 
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i samband med den genomförda HBTQ-
certifieringen där vi, förutom artiklar i 
dagstidningar och annan press, fått möjlighet att 
exponera vår idrott i TV och radio. 
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Resultat och ställning 
Förbundets ekonomiska utveckling i sammandrag (TKR) 

  2016 2015 2014 2013 

Verksamhetens intäkter 6 596 6 774 7 379 7 355 

Årets resultat 548 1 002 -1 974 163 

Balansomslutning 3 679 2 809 2 005 3 640 

Eget kapital 35 -513 -1 515 459 

Medeltalet anställda 3 3 3 3 

 

Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt 
tilläggsupplysningar. 

Resultaträkning 
 Not 2016-01-01 2015-01-01 
 1 2016-12-31 2015-12-31 
Intäkter    
Nettoomsättning 2 2 675 193 3 154 692 
Offentligrättsliga bidrag 3 3 507 750 3 166 000 
Medlemsavgifter  67 500 71 500 
Övriga förbundsintäkter  345 596 382 048 
  6 596 039 6 774 240 
    
Förbundskostnader 4 -2 035 696 -3 319 108 
Övriga rörelsekostnader  -2 062 594 -1 403 957 
Personalkostnader 5 -1 746 055 -989 752 
Avskrivningar  -204 614 -48 847 
  -6 048 959 -5 761 665 
    
Verksamhetens resultat  547 081 1 012 576 
    
Resultat från finansiella investeringar    
Ränteintäkter och liknande poster  1 126 365 
Räntekostnader och liknande poster  -639 -10 912 
  487 -10 547 
    
Årets resultat  547 568 1 002 028 
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BALANSRÄKNING 
 Not 2016-01-01 2015-01-01 
  2016-12-31 2015-12-31 
TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
    
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier 6 320 937 44 146 
    
Summa anläggningstillgångar  320 937 44 146 
    
    
Omsättningstillgångar    
    
Lager 7 50 000 30 000 
    
Kundfordringar 8 140 799 454 171 
Övriga fordringar 9 7 601 39 831 
Förutbet. kostnader och upplup. intäkter 10 227 732 179 963 
  376 132 673 965 
    
    
Kassa och bank  2 931 798 2 060 989 
  2 931 798 2 060 989 
    
Summa omsättningstillgångar  3 307 930 2 734 954 
    
Summa tillgångar  3 678 867 2 809 100 
    
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital 11   
Balanserat kapital  -512 848 -1 514 876 
Årets resultat  547 568 1 002 028 
Summa eget kapital  34 720 -512 848 
    
Långfristiga skulder    
Checkräkningskredit  0 1 500 000 
Summa långfristiga skulder  0 1 500 000 
    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  367 216 197 258 
Checkräkningskredit  1 500 000 0 
Skatteskulder  28 220 53 504 
Övriga kortfristiga skulder  239 706 171 668 
Uppl. kostnader och förinb. intäkter 12 1 509 005 1 399 517 
Summa kortfristiga skulder  3 644 147 1 821 948 
    
Summa eget kapital och skulder  3 678 867 2 809 100 
    
Ställda säkerheter  Inga Inga 
Ansvarsförbindelser  Inga Inga 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsbokslutet/årsredovisningen har upprättats enligt bokföringslagen/årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse 
med föregående år 

Verksamhetens intäkter 
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag redovisas 
normalt enligt kontantprincipen. Om ett bidrag avser bestämd tidsperiod periodiseras Förbundsstyrelsen 
för Svenska Amerikansk Fotbollförbundet avger härmed årsredovisning. 

Verksamhetens kostnader 
En utgift bokförs i resultaträkningen när förbundet har förpliktigat sig att utföra en viss åtgärd eller 
liknande. 

Eget kapital 
Eget kapital utgörs av Balanserat kapital och ändamålsbestämda medel. Balanserat kapital omfattar 
tidigare års överskott samt årets resultat. I ändamålsbestämda medel ingår övriga avsättningar för 
åtaganden som ska infrias i framtiden. 

När förbundet belastas med kostnader för ändamålet redovisas dessa i resultaträkningen. Upplösning sker 
därefter av för ändamålet avsatta medel under eget kapital med motsvarande belopp. 

Not 2 Nettoomsättning 

  2016 2015 

Tävlingssverksamhetens intäkter  1 979 390 2 132 550 
Landslagsverksamhetens intäkter  322 250 566 075 
Övriga verksamhetsintäkter  245 840 315 018 
Försäljningsintäkter  127 713 141 049 
Summa uppdrags- och kursintäkter  2 675 193 3 154 692 

 

Not 3 Offentligrättsliga bidrag  

  2016 2015 

Statsbidrag  3 507 750 3 166 000 
Summa offentligrättsliga bidrag  3 507 750 3 166 000 

 

Not 4 Förbundskostnader 

  2016 2015 

Tävlingsverksamhetens kostnader  577 433 653 290 
Landslagsverksamhetens kostnader  1 083 999 1 818 373 
Övriga verksamhetskostnader  374 264 847 445 
Summa förbundskostnader  2 035 696 3 319 108 

 

I tillägg till landslagsverksamhetens direkta kostnader ovan tillkommer lönekostnader. 
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Not 5 Medelantalet årsanställda, löner och ersättningar mm  

Medelantalet årsanställda    

  2016 2015 

Antal anställda (män)  2 2 
Antal anställda (kvinnor)  1 1 
Totalt medelantal årsanställda  3 3 

 

Förbundet har en heltidsanställd man, en heltidsanställd kvinna, en deltidsanställd man och en 
långtidssjukskriven man. 

Antal ordinarie styrelseledamöter    

  2016 2015 

Antal män  9 7 
Antal kvinnor  0 2 
Totalt antal styrelseledamöter  9 9 

’ 

Löner och andra ersättningar    

  2016 2015 

Styrelse  0 0 
Övriga anställda  1 177 984 644 068 
Totala löner och ersättningar  1 177 984 644 068 
Sociala kostnader enligt lag och avtal  459 002 242 668 
Varav pensionskostnader (premier samt 
särskild löneskatt) 

 [101 007] [41 161] 

 

Not 6 Avskrivningar, inventarier och datorer  

  2016 2015 

Ingående anskaffningsvärde, inventarier  115 300 115 300 
Årets investeringar   481 405 0 
Försäljningar och utrangeringar  0 0 
Utgående ack. anskaffningsvärden  596 705 3 319 108 

 

  2016 2015 

Ingående avskrivningar, inventarier  -80 000 -40 000 
Försäljningar och utrangeringar  0 0 
Årets planenliga avskrivning  -195 768 -40 000 
Utgående ack. avskrivningar  -275 768 -80 000 

 

  2016 2015 

Ingående anskaffningsvärde, datorer  26 540 26 540 
Årets investeringar   0 0 
Försäljningar och utrangeringar  0 0 
Utgående ack. anskaffningsvärden  26 540 26 540 

 

  2016 2015 

Ingående avskrivningar, datorer  -17 694 -8 847 
Försäljningar och utrangeringar  0 0 
Årets planenliga avskrivning  -8 846 -8 847 
Utgående ack. avskrivningar  -26 540 -17 694 
    
Bokfört värde  320 937 44 146 
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Not 7 Lager   

En inventering av lagret har genomförts och en förnyad bedömning har gjorts av lagrets värde som 
bedöms som rättvisande. Kvarvarande lagers anskaffningsvärde bedöms till 50 000 kr 

Not 8 Kundfordringar 

  2016 2015 

Kundfordringar  317 209 689 461 
Osäkra kundfordringar  -176 410 -235 290 
Summa kundfordringar  140 799 454 171 

 

Förbundet har under året fortsatt arbetet med att gå igenom och driva in obetalda kundfordringar. Efter 
genomgång av äldre kundfordringar från 2013 och bakåt har en reservering av försiktighetskäl gjorts med 
kronor 85 290 för osäkra kundfordringar. 

Not 9 Övriga fordringar 

  2016 2015 

Fordran Amfium  0 0 
Övriga kortfristiga fordringar  7 601 39 831 
Summa interimsfordringar  7 601 39 831 

 

Förbundet har totalt en osäker fordran på Amfium AB (org nr 556645–3907) uppgående till 2 618 576 kr. 

Amfium AB är under likvidation och det finns enligt uppgift inte några tillgångar (eller begränsat med 
tillgångar) i bolaget. Förbundet har, med bistånd från förbundets juridiska rådgivare, en dialog med 
likvidatorn för att utvärdera huruvida det är möjligt att få delar av denna summa återbetalad. Då det enligt 
uppgift inte finns några tillgångar i Amfium AB reserverades hela beloppet, 2 618 576, som osäker fordran 
i bokslutet 2014. 

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  

Interimsfordringar  2016 2015 

Förutbetalda kostnader  227 732 179 963 
Upplupna intäkter  0 0 
Summa interimsfordringar  227 732 179 963 

 

 

Not 11 Förändring av eget kapital  

 Balanserat 
kapital 

Ändamåls- 
bestämt 

Totalt eget  
Kapital 

Belopp vid årets ingång -512 848 0 -512 848 
Årets resultat 547 568 0 547 568 
Utgående balans 34 720 0 34 720 

 

Förbundet har, efter årets överskott uppgående till 547 568 kr, ett positivt eget kapital uppgående  
till 34 720 kr. 

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  

Interimsskulder  2016 2015 

Förinbetalda avgifter  1 018 800 1 178 000 
Övriga poster  389 517 221 517 
Summa interimsskulder  1 408 317 1 399 517 
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