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Inledning
Med en stark framtidstro går Svenska
Amerikansk Fotbollförbundet in i 2017 års
verksamhetsår. Ett flertal föreningar är under en
stark tillväxt och med idrottslyftssatsningen
inom föreningsutveckling hoppas vi kunna bidra
till stabilare föreningar med större möjlighet till
hållbar utveckling. Den satsningen kommer att
bli ännu starkare under kvartal 3 då förbundet
kommer att anställa en utbildningsansvarig för
ytterligare stöd till våra medlemsföreningar.
Kommunikation och information är viktigt i alla
organisationer. Under 2016 tog vi ett kliv framåt
med en nationell TV-satsning tillsammans med
Superserieföreningarna. Den satsningen kommer
att fortgå under 2017 där vi tar lärdom av
föregående år och jobbar för en bättre
slutprodukt. I tillägg planerar vi att streama en
match i veckan från Division 1 Dam. Vi kommer
även att arbeta med en starkare intern
kommunikation mot våra medlemmar samt
extern. Detta sker som ett resultat av en tydligare
kommunikationsplan och bättre utvecklade
rutiner.
Det är inte utan utmaningar i det kommande
arbetet. Den internationella situationen är
fortsatt oklar. För 2017 är vi medlemmar i det
internationella förbund vi erkänner. Ambitionen
är att vara mer drivande och arbeta för en bättre
plattform för internationellt spel för såväl
klubblag som landslag.
Vidare har antalet domare varit sviktande under
en längre tid. Enligt de riktlinjer som är skapade
sedan lång tid tillbaka är det de enskilda
föreningarna som ansvarar för
domarutbildningen och rekrytering för domare.
Föreningsutveckling är ett av de uttalade målen
med vår utvecklingsplan och arbetet är i full gång
tillsammans med flera föreningar att skapa en
mer attraktiv föreningsmiljö som ämnar att
behålla fler domare i sporten. Behovet av
föreningsutveckling varierar och det är möjligt
att det finns andra utvecklingsområden beroende
på hur statusen är för den aktuella föreningen.
Året som kommer bjuder inte bara på fotboll ur
ett kort perspektiv, utan kommer även att
innehålla arbete på lite längre sikt i form av
strategi 2025. Det är en satsning där samtliga
medlemmar i Riksidrottsförbundet arbetar med
ett framtidsarbete. Enligt plan kommer ett
förslag att gå ut för remiss till distrikten under
augusti och en färdig plan presenteras vid

föreningskonferensen i december.
Det går inte att blunda för att vi befinner oss i ett
samhälle som inte riktigt ser ut som det gjorde
när många av våra föreningar bildades och det är
viktigt att vi som förbund anpassar oss till
utvecklingen.
Tillsammans ska vi jobba för de övergripande mål
som svensk idrott strävar efter.
 Livslångt idrottande där fler väljer att idrotta
i förening och på så sätt nå fler framgångar
internationellt.
 Att vi lever och leder efter idrottens
värdegrund.
 Idrotten vidareutvecklas och ger goda
möjligheter att idrotta i förening
 Idrotten blir en ännu starkare samhällsaktör
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Landslag/Elit
Vi kommer att fortsätta med
förbundskaptensutbildningar.
Planen är att ge landslagen bästa möjliga
förutsättningar för kommande tävlings- och
kvalmatcher.
För Herrlandslaget, är det stora målet det EMkval som ska spelas mot Storbritannien i oktober,
där den årliga Finnkampen kommer att användas
som uppladdning inför EM-kvalet.
Damlandslaget planerar att spela den
traditionella Finnkampen plus ytterligare en
internationell träningsmatch.
Arbetet med att höja landslaget till en fysisk nivå
som ligger i nivå med de övriga topplagen inom
Europa fortsätter.
För Juniorlandslaget är det stora målet det EM
som planeras att spelas i juli.
Ungdomslandslaget har nordiskt mästerskap i
Danmark i oktober.
Ungdomslandslaget kommer att ha två stycken
öppna läger under våren och ett utvecklingsläger
i sommar. Det kommer också att hållas ett
uttagningsläger inför NM.
Landslagskommittén planerar även ett SAFF
Summercamp för 14–15 åringar i juni/juli.

RIG/NIU
Riksidrottsgymnasiet
Från och med höstterminen 2016 har vi full
dimensionering på RIG med 30 elever fördelat på
3 årskullar. I och med utökningen av elever så har
ytterligare en lärare/tränare anställts.
RIG fortsätter att jobba med den nya mät- och
träningsmaskinen, 1080-sprint. Syftet är att
utveckla och ta fram forskning om hur vi skall
träna och mäta våra atleter på RIG och i
landslagen.
Träningsmatcher för RIG mot nationellt eller
internationellt motstånd ligger i planeringsfas
och en förfrågan om att få spela match under
2017 är skickad till landslagskommittén för
beredning.
Under 2016 hade vi ett antal lyckade studiebesök
av tränare från våra landslag på RIG, under 2017
kommer det att breddas till att tränare i landet
skall få kunna komma och ”gå med bakom” i

syfte att bredda kunskapen och föra den vidare ut
till klubbarna i landet. Genom att kontakt våra
verksamhetsansvariga på RIG så kan man boka
upp sig för att få delta när möjligheten ges i
schemat. Vi kommer att utvärdera allt eftersom
och förhoppningsvis i framtiden kunna skapa
någon form av ”clinic” som sträcker sig över ett
par dagar för att kunna gå på djupet med hela
den fysiologiska aspekten av de profiler RIG
jobbar emot.

Nationella Godkända Idrottsutbildningar
(NIU)
Under 2017 kommer SAFF att konsolidera och
införa generella profiler och nationella testdatum
för samtliga NIU. Samtliga elever skall rapportera
i web-coach så deras utveckling kan följas av
förbundskaptenerna. En plan på att utbilda alla
NIU tränare i HBTQ håller på att tas fram och
skall sjösättas under 2017, tanken är att den skall
ligga tillsammans med en av SAFF ledd NIU
tränarutbildning.

Antidoping
En ny antidopinghandlingsplan för SAFF ska
skapas.
Arbetet med förebyggande åtgärder såsom
vaccinering av klubbarna, utbilda idrottarna och
ledare i antidoping genom Riksidrottsförbundets
onlineutbildning Ren Vinnare och
informationsspridning kommer att fortskrida.
Kunskapen om ”Ren Vinnare” ska inkluderas i
tränarutbildningen 2017.

Kansli
Kansliet ska verka sammanhållande, stödjande
och utvecklande för verksamheten i stort i
enlighet med vision, verksamhetsplan och den
fastställda budgeten. Kansliet kommer att
fortsätta att sträva efter att höja servicenivån för
verksamheten.
Generalsekreterare Fredrik Haraldson kommer
att vara föräldraledig under första halvåret 2017.
Tobias Stenström är anställd fr o m den 2 januari
som föreningsutvecklare på det centrala kansliet.
Ytterligare en tjänst i form av
utbildningsansvarig kommer att tillsättas under
året och vi kommer att fortsätta att förbättra
arbetsfördelning och arbetsordning.

Jämställdhet, integration och
mångfald
SAFF har en särskild satsning under året där vi
kommer att erbjuda HBTQ- och
inkluderingsutbildning till våra föreningar. För
denna satsning har vi erhållit ett stimulansbidrag
från Riksidrottsförbundet på 200 000 kr. I denna
satsning kommer vi även arbeta för ett
deltagande i Prideparader under året samt
marknadsföra förbundets HBTQ-certifiering.
Jämställdhet är ett viktigt fokusområde under
2017. Vi kommer att fortsätta arbetet med att
bredda representationen i alla delar av
förbundets arbete. Till vår hjälp tar vi in nya
nätverk och breddar vår syn på kompetens. Vi vill
att fler röster ska höras inom den amerikanska
fotbollen i Sverige och ska hitta metoder för
detta. Vi behöver även fortsätta arbeta med att
via kvantitativa siffror visa på rådande
representation inom förbundets verksamhet.
Integration är ett annat viktigt fokusområde där
vi kommer att arbeta för att nå nya målgrupper
som inte alltid så lätt hittar till vår idrott. Vi
kommer att röra oss på nya arenor och sprida de
goda exemplen som redan idag finns i våra
föreningar. Slutligen vill vi även påbörja arbetet
med hur vi bättre kan få konkret hjälp för att
inkludera personer med olika former av
funktionsvarianter i vår idrott.

Superserien
Superserien 2017 kommer att spelas med sex lag.
Grundserien kommer bestå av tolv omgångar
med tio matcher för respektive lag. De fyra
främst placerade lagen spelar semifinaler första
helgen i juli. Finalen spelas andra helgen i juli.
Finalen arrangeras av SAFF.
Ambitionen är att fortsätta satsningen med
Friday Night Football.
Statistiken från matcherna har blivit bättre under
det gångna året men ska bli ännu bättre 2017
med utbildningsinsatser via webben.

Division 1, dam och herr
Damserien utökas med två lag, Borås Rhinos och
Limhamn Griffins. De åtta lagen kommer spela en
enkelserie där fyra lag går till semifinaler. Finalen
ska spelas samma dag som SM-finalen för herrar
i juli.
Avsikten är att erbjuda en direktsänd
webbstreamad match från varje omgång i ett

samarbete mellan de deltagande lagen och SAFF.
Div 1 Herrar kommer ha 23 deltagande lag där
lagen delas upp i tre pooler. Det bli enkelmöten i
varje pool där de två bästa lagen kvalificerar sig
till slutspelet.
Grundspelet avslutas i juni medan slutspelet
startar i augusti med Division 1-finalen i
september.

Utbildning
Under 2017 kommer AFG att anordnas i hela
landet efter föreningarnas behov och SAFFs
resurser.
Arbete med ny utbildningsstege för coachutbildningen för att erhålla coachlicens för 2018
kommer att göras under året.
Nya utbildningsplanen kommer att presenteras
på representantskapsmötet 2017 och på SAFF.se
efter att den har gått ut på remiss. I och med den
nya utbildningsplanen kommer i år bara AFG att
arrangeras av SAFF.
SAFF har erhållit ett stimulansstöd från
Riksidrottsförbundet och kommer under året att
anställa en person för att arbeta med utbildning.

Barn och Ungdom
Förutom de sökbara medel som finns via
idrottslyftet kommer det anordnas
breddverksamhet för barn och ungdom enligt den
utvecklingsplan som fastslogs 2016. I samma
plan finns det utrymme för föreningsutveckling
vilket i slutändan skapar en bättre plattform för
att barn och ungdomar ska kunna idrotta i en
trygg miljö.

Idrottslyftet
SAFF har 404 000 kronor att fördela till
föreningarna i enlighet med den utvecklingsplan
som är godkänd av Riksidrottsförbundet. Det
innebär i första hand att medel går till att hjälpa
föreningarna med ett långsiktigt strategiskt
arbete för att stärka och utveckla ny verksamhet,
bland annat att fler föreningar ser möjligheterna
med ny verksamhet såsom Easy Football och
Flaggfotboll. Dessa spelformer är ett utmärkt sätt
att få in nya aktiva i sporten och båda formerna
ger möjlighet till en bra breddverksamhet som
tillåter att de aktiva är kvar längre inom SAFFs
verksamhet. Vi ska även arbeta tillsammans med
SDF för att arrangera breddläger.

Kanslipersonal kommer att delta på
Idrottslyftskonferenser som Riksidrottsförbundet
arrangerar och ta del av det gemensamma arbetet
som idrotten gör tillsammans.

Domare
IFAF Clinic
På grund av det rådande läget i Europa är det
tveksamt om det blir någon europeisk
domarutbildning under 2017.
Elitskolan
Årets utbildning kommer att hållas 11–12 mars
2017 i Uppsala. Till skillnad från de 3 senaste åren
kommer inte skolan att ledas av en utländsk
föreläsare. Däremot kommer en föreläsare från
SISU och en landslagscoach att bjudas in som
gästföreläsare. DU och utbildningsgruppen
kommer att leda kursen.
Seniorskolor
Planen är som under 2016 att hålla dessa
utbildningar vid 2 tillfällen i varje distrikt. Alla
datum och platser är ännu inte fastställda.
Juniorutbildning
Nytt material skapas som alternativ till
Studiehandledningen och praktiska
utbildningstillfällen kommer att erbjudas i
föreningsnära tappning. Detta kommer
förhoppningsvis ge förstaårs och oerfarna
domare bättre förutsättningar för att döma på en
tillfredsställande nivå.
Rule Tool
DU kommer att använda sig av Rule Tool för att
säkra kvaliteten och öka kompetensen av
Elitdomare inför säsongen 2017. Rule Tool är ett
holländskt system som förutom regelprov inför
säsongen kommer att användas under säsongen
för att fokusera på situationer som uppstått i
matcherna. Priset är högt (ca 220kr per
användare), vilket gör att vi till en början
kommer endast att låta de ca 35 Elitdomarna ha
tillgång till systemet.
Regelboken
En ny svensk utgåva av regelboken kommer att
släppas under januari 2017 för användning under
den kommande säsongen.
Domarmanualen
En ny utgåva av Domarmanualen, innehållande
ett stort antal förändringar, kommer att släppas
av IFAF någon gång under våren 2017. DU anser
detta är för sent för att hinna lära ut den nya
mekaniken inför säsongstarten. Därför kommer

manualen att översättas så snart den blir
tillgänglig men inte publiceras under 2017,
förutom till domare som eventuellt får
internationella domaruppdrag.
iRef
Nu när systemet har varit i drift i snart två år, är
det lämpligt att SAFF tar över databasen. När och
hur övertagandet ska ske och vad det kommer att
kosta är inte klart.
Rekrytering och kompetenshöjning
Analys på anledningarna till det sjunkande
antalet domare och projekt för att öka rekrytering
och fastställa kvalitet kommer att genomföras.
Tobias Stenström kommer att hjälpa till med
arbetet.

Flaggfotboll
Målet är att sprida sporten så att fler klubbar
startar lag i flaggfotboll, när det gäller herrar,
damer såväl som på ungdomssidan.
Vi har för avsikt att under 2017 inventera hur
många klubbar som har någon form av
flaggverksamhet och bjuda in dessa till
turneringarna som ska leda fram till SM för
damer och herrar. I samband med minst en av
deltävlingarna inför SM har vi för avsikt att också
anordna en turnering i flagg för peewee eller
juniorer.
Ett mål är också att få in sponsorer som kan
delfinansiera satsningen på EM.
Målet är att arrangera SM för både dam och herr
under SM-veckan i Borås och att den här gången
få SVT intresserade av att filma en final.

Herrar
Cup-serien som leder fram till SM ska bestå av
fyra deltävlingar och målet är minst fyra
deltagande lag.

Damer
Cup-serien som leder fram till SM ska bestå av
fyra deltävlingar och målet är minst fyra
deltagande lag.

Landslag
Målsättningen är att kunna anmäla
herrlandslaget till EM i Tjeckien och etablera en
plattform för landslagsverksamhet för damer.

Herrar
Herrlandslaget har en planering med läger,
deltagande i turneringar under 2017 som ska leda
fram till en stark trupp inför EM i Tjeckien i
augusti. Det sållningsarbetet har redan påbörjats
och kommer att fortsätta under våren.
Damer
I dagsläget finns inget damlandslag men intresse
finns för att starta ett. Vi har för avsikt att utreda
möjligheterna och att om så är möjligt utse en
förbundskapten.

Internationellt
Under 2017 kommer förbundet att öka
aktivitetsnivån gällande internationella frågor.
Arbetet kommer att fokusera på att skapa
förutsättningar för landslags- och klubbfotboll
och har till del startat genom vårt engagemang i
att åstadkomma NEFL samt matchen mot
vinnaren av CEFL. Andra närliggande turneringar
är JEM under 2017 samt att undersöka
förutsättningarna för att delta och kanske
arrangera ett JVM under 2018.
Gällande seniorer är avsikten att spela EMkvalmatchen mot Storbritannien som planerat
trots det problematiska politiska läget. Inom
Norden kommer vi fortsatt att ha ett nära
samarbete med övriga länder.
Avseende situationen med två IFAF, tillhör vi
under året som kommer ”IFAF NY” men kommer
parallellt, enligt beslut i Förbundsstyrelsen,
utvärdera vårt medlemskap inför 2018. I det
arbetet kommer vi att föra en nära dialog med
våra systerförbund i andra nordiska länderna.

Evenemang
SAFF kommer att under året ansvara för ett
Super Bowl event. SAFF är också ansvariga för
MVP-Galan, SM finalerna för herrar, Div. 1 Dam.
Ansvaret ligger också på att Division 1-finalen,
U19-finalen och minst tre landskamper, mot
Finland för herrar och damer samt mot
Storbritannien för herrarna, äger rum.
SAFF är evenemangsansvariga för dessa events
men kan låta annan förening eller föreningar få
arrangemangsrätt genom avtal med SAFF. I
skrivande stund så finns det ingen vetskap om
ULU landskamper på hemmaplan.
SAFF satsar mer på Evenemang 2017 jämfört med
2016 då budget låg i underkant jämfört med
utfallet. I år ligger budgeten på 575 000 kr
jämfört med 200 000 kr förra året.

Marknad och information
Under 2017 kommer vi att fortsätta satsningen på
att såväl öka kunskapen om vår sport som att ge
redan engagerade möjlighet att nationellt ta del
av matcher i våra två högsta serier, herr och dam.
Samarbetet med TV4 fortsätter genom att vi även
detta år kommer att visa matcher från
Superserien på fredagar men till skillnad från
2016 kommer TV4 detta år att även ansvara för
produktionen av sändningarna vilket borgar för
en hög kvalitet avseende bild och ljud. En
satsning sker även på Division 1 Dam genom att
en match per vecka kommer att streamas. I
tillägg till TV och streaming, kommer förbundet
att genomföra en satsning på såväl extern som
intern kommunikation. En
kommunikationsstrategi är under framtagande
vilken innehåller såväl budskap som
målgruppsanalys och aktivitetsplan. Bland tänkta
aktiviteter finns en mera frekvent
kommunikation till föreningar och distrikt,
textunderlag för publicering på föreningarnas
hemsidor och andra kanaler, förenings- och
distriktsbesök, pressbearbetning- och träffar.

