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Inledning
Amerikansk fotboll expanderar i världen, men har tagit en tillfällig
halt i Sverige. Den positiva ökning av licensierade spelare som setts
de senaste åren uteblev 2018.
Men intresset för sporten ser inte ut att ha minskat. Enligt SVT:s
tittarundersökningar så är 11% av Sveriges befolkning intresserade
av att titta på amerikansk fotboll. Och besökssiffrorna på
Superseriematcherna steg med 4% till 623 personer i snitt på varje
match.
Den mediala uppmärksamheten för internationell amerikansk
fotboll som Superbowl, har ökat medan vi fortfarande inte lyckats
få nationell media att uppmärksamma de nationella serierna i
Sverige i den grad den förtjänar. Lokal media är bättre på att
bevaka sina hemmalag och i vissa lokaltidningar får amerikansk
fotboll stort utrymme.
SAFF:s satsning, Friday Night Football, på en veckosänd match i
Sportkanalen fick bra omdömen av tittarna men det är oklart om
matcherna nått ut till den breda allmänheten. Men helt klart är att
det var en av de mest uppskattade sändningarna på Sportkanalen
på fredagskvällar under våren.
Det genomförs väldigt många projekt runt om i Sverige för att
rekrytera fler ungdomar till sporten. Flaggfotboll inte minst. Där
ökar också antalet lag och vi ser en gryende ljus framtid på såväl
dam- som herrsidan.
Nya NIU:s (nationella idrotts utbildningar) i Kristianstad, Solna och
Karlstad kommer ge väldigt många fler ungdomar möjlighet att
nära hemmet kunna kombinera studier med en tuff satsning på att
utvecklas som amerikansk fotbollsspelare.
En fantastisk företeelse som lovar gott för framtiden är Dukes
Tourney som spelas i slutet av juli med 100-tals ungdomar som i
flera dagar spelar matcher mot varandra, umgås och har kul.
Vårt serieupplägg har genomgått några års prövotid med blandat
resultat. Det som ser ut att ha etablerats är att Superserierna (d)
och (h) kommer fortsätta spela sina matcher i en rak serie under
vår och sommar med final i juli.
Ungdomsserierna blev väldigt brandskattade av lag och hela serier
som utgick. Att hitta orsaker till manfallet är inte lätt men under
2019 ska en större genomgång göras av serieupplägget som ska
ligga till grund för 2020 års serier.
Efter åtta raka SM-guld så bröts Carlstad Crusaders svit när
Stockholm Mean Machines i en dramatisk final på Stadion i
Stockholm inför 3000 åskådare vann med en poäng, 42-41.
Karlstadborna behövde inte vara ledsna länge då Crusaders damer
vann SM-finalen över Örebro Black Knights med 30-22.

Svenska Mästare i flagg blev Arlanda Jets för damerna och Uppsala
86ers för herrarna. Och här är växer serierna i antal lag.
Ett riktigt äventyr fick våra U19-juniorer var med om när de deltog
i Junior-VM i Mexiko. En vinst mot Australien blev facit där såväl
Kanade som USA blev övermäktiga. Senare under året så blev
Sverige nordiska mästare i ett välarrangerat mästerskap i
Kristianstad.
Herrlandslagets äventyr under EM i Finland tog slut mot Österrike
och även Finland blev övermäktiga.
Men en vinst mot Danmark blev det i alla fall.
Damlandslaget gjorde en heroisk insats i finnkampen där de
förlorade med endast en poäng mot regerande Europamästarna.
Det lovar gott inför EM 2019.
Finnkampen blev en härlig tillställning med landskamper i flagg,
dam- och herr, ungdomskamp samt damernas match. Sverige
triumferade i ungdomskampen och flaggmatcherna. En ny rolig
tradition är född.
En annan tradition som är född är samarbetet i Nordic Girl Camp
som tar sats mot nya äventyr 2019.
Att sitta i en förbundsstyrelse är ett stort ansvar. Och ibland måste
beslut tas som inte tas emot med öppna armar av alla
medlemsföreningar. Under året valde förtroendevalda i såväl
huvudstyrelsen som kommittéer och valberedning att avsäga sig
sina uppdrag under innevarande mandatperiod. Orsakerna var
flera men alltför många ogrundade rykten och missuppfattningar
kan ibland bli för mycket för någon som med sin själ oavlönad
lägger sin tid på att vara med och utveckla verksamheten.
Det är viktigt att valberedningen förbereder styrelseledamöterna
på vad som väntar dem så att det blir en trevlig tid i styrelsen och
inte en obehaglig överraskning.
Även om det onekligen är så att vi just nu har problem med
rekrytering av spelare, domare, ledare och coacher, så finns det
många positiva tongångar i vår verksamhet. Vi har tagit oss igenom
ett ekonomiskt stålbad och när du läser hela
verksamhetsberättelsen förstår du vilken omfattande och
spännande verksamhet som bedrivs inom amerikansk fotboll i
Sverige.

Martin Söderberg
Tf Ordförande

Inte på länge har Superserien (h) varit så jämn.
Grundspelsmatcherna var alla spännande och semifinalerna kunde
ha vunnits av vilket lags om helst.
I Superserien (d) har matcherna varit mer ojämna och därför
kommer damerna få en Div 1 serie redan till 2019.
Att Tyresö Royal Crowns har något stort på gång är klart då de
vann såväl U19- som Div 1 finalen.
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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
Ales Flaggfotbollsförening, AMF Jamtland Republicans,
Arlanda Amerikanska FF, Athletic Club Norrköping
Monarchs, Avesta Flaggfotbollsförening Bisons,
Beckomberga Maniacs Multiidrottsklubb, Borås Rhinos
Amerikanska FK, Carlberg Cavaliers Amerikanska FF,
Carlshamns Oakleaves AFF, Carlskrona Seahawks AFF,
Carlstad Crusaders AFC, Dalecarlia Rebels Amerikansk
Fotbollsförening, Djurgårdens IF Amerikansk FF, Ekeby
Greys American Fotballclub, Eslövs Amerikanska
Fotbollsförening, Falun-Borlänge Amerikanska FF, Gävle Red
Devils AFC, Göteborgs Amerikanska FK Marvels, Halmstad
Amerikanska FF Eagles, Helsingborg Jaguars American
Football Club, Hässleholm Hurricanes AFC, Jönköping
Amerikansk Fotbollsförening, Karlskoga Amerikanska FF,
KFUM Linköping, Kristianstad Predators Amerikanska
Fotbollförening, Kristianstads AFF C4 Lions, Lidingö Dragons
Amerikansk Fotbollklubb, 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, Nässjö
Flaggfotbollsförening, 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, Vadstena-Motala Amerikanska
Fotbollsförening, Wäsby Amerikansk Fotbollsförening,
Väsby Flaggfotbollsförening, Västerås AFF Roedeers, Ystads
Amerikanska FF Rocket´s och Örebro Black Knights
Idrottsklubb

Distriktsförbund (SDF)
Norra Svenska Amerikansk Fotbollförbundet (NSAFF)
Mellersta Svenska Amerikansk Fotbollförbundet (MSAFF)
Stockholm Amerikanska Fotbollförbundet (STAFF)
Västra Svenska Amerikansk Fotbollförbundet (VSAFF)
Södra Svenska Amerikansk Fotbollförbundet (SSAFF)

Förbundsstyrelsen och kommittéer
med ansvarsområden 2018
Kristian Elisson: Ordförande, VU, internationellt, kansli,
kommunikation internt och externt.
Valdes vid årsmötet 2017-04-22. Avgick 2018-10-09
Charlotta Uhler von Arnold: Vice ordförande, VU,
kommunikation och information.
Valdes vi årsmötet 2017-04-22.
Martin Söderberg: Sekreterare, VU, internationellt, FNF.
Valdes vid årsmötet 2017-04-22. Tf ordförande från 201810-18
Lars Samuelsson: Landslag. Valdes årsmötet 2018-03-24
Helena Lindeen: Ledamot, utbildning. Valdes vid årsmötet
2017-04-22
Robert Johansson: Kassör, ekonomi och avtal. Valdes vid
årsmötet 2018-03-24.
Josef Nguzo: Ledamot, JIM. Valdes vid årsmötet 2018-03-24
Patrik Pettersson: Ledamot, evenemang. Valdes vid
årsmötet 2018-03-24. Avgick 2018-08-21
Markus Agebrink: Ledamot. Valdes vid årsmötet 2018-0324. Avgick 2018-05-01.
Ola Kimrin: Suppleant, barn och ungdom. Valdes vid
årsmötet 2018-03-24
Matilda Barber: Suppleant, distrikt, VU, Superserien, JIM.
Valdes vid årsmötet 2018-03-24. Avgick 2018-10-09
Vid förbundsmötet 2018 omvaldes revisor, Stefan Norell på
Grant Thornton enligt valberedningens förslag.

Kommittéer:
Tävlingsutskottet:
Joakim Dahlin, ordförande, Björn Lindström, Elina Kjellin och
Kristoffer Österberg som medlemmar.
Domarutskottet:
Jeff Batzler, ordförande, Per Simonsson, Magnus
Magnusson, Miriam Dreifaldt och Klas Leidö som
medlemmar.
Disciplinnämnden:
Johan Hübner, ordförande. Jesper Fredriksson, sekreterare.
Gustaf Taube, ledamot. Per Lindell, ledamot. Fredrik
Haraldson, suppleant.
Landslagskommitté:
Lars Samuelsson, ordförande, Fredrik Haraldson, Mats
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Hagsten, Erika Wiman Snäll och Hans Ragnesjö som
medlemmar. Hans Ragnesjö avgick under året

Jämställdhet, Integration och Mångfaldskommittén:

combines (110 st), utvecklingsläger (57 st) och förläger (39
st). ULU spelade Finnkampen i Finland under oktober
månad och reste till Finland efter ett förläger med uttagen
trupp på Bosön. Efter en mycket spännande match,
påhejade av en stor skara svenska supporters ,kunde
Sverige vinna matchen med 27-21. Ungdomslandslaget har
under 2018 letts av Förbundskapten Sebastian Brinkenfeldt
med stab.

Josef Nguzo, ordförande, Linda Johansson, Helena Lindeen

Förbundskapten ULU: Sebastian Brinkenfeldt

Valberedning

Herrflagglandslaget

Artur Karlsson, ordförande

Den 7:e September blev Erik Lagerström utnämnd till tf
Förbundskapten.
Han ledde den första och den enda aktiviteten för 2018 för
HFL, som var Finnkampen i Finland.
Förberedelserna innan Finnkampen var ett uttagningsläger
som ägde rum den 29-30 september i Kuddby.
Finnkampen spelades som två matcher den 6-7 oktober i
Finland. Vi vann båda våra matcher väldigt bekvämt (40-26,
48-13).

Flaggfotbollsutskottet:
Charlotta Uhler von Arnold, ordförande, Tommy Wrede,
Andreas Hellström, Anton Lagerström och Erika Wiman Snäll
som medlemmar. Andreas Hellström avgick under året.

Emma Svensson, Marika Holm, Patrick Mesterton och Daniel
Heinz Löfgren ledamöter. Artur Karlsson avgick under året.

Landslag
Damlandslaget
DLL har genomfört tre stycken läger och en landskamp
(Finnkampen) där samtliga läger placerades i Skövde. Ett
uttagningsläger och två läger där laget förberetts inför
Finnkampen samt fått fram stommen i det lag som ska spela
EM 2019. Totalt har cirka 145 spelare deltagit på lägren
fördelat på 60st på uttagningsläger, 45st på
förberedelseläger 1 samt 40st på förberedelseläger 2. DLL
spelade årliga Finnkampen i Finland och hade ledning i
slutminuterna men förlorar en väldigt jämn match med 2120. Utvecklingen sen förra året har gått fort och vi har
närmat oss Finland med stora steg trots tre helt nya system
på anfall, försvar och specialteams samt hela 18 spelare som
gjorde sin första landskamp. En nästan helt ny stab sattes
ihop under maj och juni och har börjat hitta balans.
Förbundskapten Damlandslaget: Christian Forsman
Herrlandslaget
Spelade EM 27 juli – 6 aug, plats: Vanta, Finland
Spel mot Danmark (vinst 30 - 20), Österrike (förlust 3 - 41)
samt Finland (förlust 21-35)
2 resdagar, 3 matchdagar, 7 träningar samt 24 teorimöten
Deltagande: 35 spelare samt 15 administration 1 material, 2
lagledare, 2 trainers, 1 läkare samt 8 coacher och en CDM)

tf Förbundskapten Herrflagglandslaget: Erik Lagerström
Damflagglandslaget
Damflagglandslaget höll förberedande läger 20-21 januari i
Maxihallen i Norrköping inför matcher i Glasgow mot
Storbritannien. 16 spelare, fyra ledare och en sjukvårdare
deltog
Det spelades träningsmatcher 2-4 februari Toryglen regional
football center i Glasgow mot Storbritanniens A-lag och
utvecklingslag. Två förluster ( 91-6, 21-0) men värdefull
erfarenhet för framtiden. 16 spelare och tre ledare deltog
Öppen träning 1 september i Tunahallen i Eskilstuna. 13
spelare och fem ledare deltog (varav 3 från lokala
föreningen Eskilstuna Sharks)
Träningsdag inför Finnkampen 29:e septemer i Maxihallen i
Norrköping. 15 spelare, två ledare och en sjukvårdare detog
Finnkampen spelades 6-7 oktober på ISS-stadion i Vantaa,
Finland. Det blev dubbelseger mot Finland (27-6, 50-0) 15
spelare och tre ledare deltog på resan
Förbundskapten Damflagglandslaget: Jimmy Holmberg

Förbundskapten Herrlandslaget: Andreas Ehrenreich
Ungdomslandslaget
ULU har genomfört fyra samlingar/läger och en landskamp
(Finnkampen) under 2018. Två combines (Uppsala och
Malmö), ett utvecklingsläger (Uppsala) och ett förläger
(Bosön). Totalt har cirka 125 spelare deltagit i
Ungdomslandslagets verksamhet under 2018, fördelat på

Juniorlandslaget
Förberedelser
4 läger anordnades för juniorlandslaget under 2018 samt
själva VM-turneringen, de fördelade sig på följande sätt:
Fysläger, 13 januari, plats Uppsala
Tester och utbildning inom fys, kravnivåer och kravprofiler.
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2 testomgångar, 0 fotbollsträningar samt 2 teorimöten
(olika inriktningar)
Fullt testbatteri (två pass) som inkluderar:
OHS/SLR, Tid 10 yds, 30 m & 40 yds, Vertikalhopp, L-drill,
knäböj, frivändning samt bänkpress
Deltagande: 68 spelare, exkluderade från detta test var RIG
elever samt uttagna spelare till team Nordic (26 st totalt).
Bruttotrupp från start: 94 spelare. 8 ledare
Breddläger, 16-18 mars, plats Uppsala
Tester och utbildning inom spelböcker och speltekniker.
2 testomgångar, 4 fotbollsträningar samt 7 teorimöten
(olika inriktningar)
Fullt testbatteri (två pass) som inkluderar:
OHS/SLR, Tid 10 yds, 30 m & 40 yds, Vertikalhopp, L-drill,
knäböj, frivändning samt bänkpress
Deltagande: 85 spelare samt 20 administration (coacher,
lagledare, material, landslagsansvarig, läkare samt trainer)
Uttagningsläger, 6-8 april, plats Skövde
Uttagning och vidareutbildning inom spelböcker och
speltekniker.
0 testomgångar, 4 fotbollsträningar samt 11 teorimöten
(olika inriktningar). Inga tester då det endast gått 3 veckor
sedan senaste lägret
Deltagande: 57 spelare samt 15 ledare
Förberedelseläger, 17-21 juni, plats Skövde
Vidareutbildning inom spelböcker och speltekniker.
Förberedelse för turneringsspel.
2 testomgångar, 7 fotbollsträningar samt 10 teorimöten
(olika inriktningar), 1 pass Teambuilding
Fullt testbatteri (två pass) som inkluderar:
OHS/SLR, Tid 10 yds, 30 m & 40 yds, Vertikalhopp, L-drill,
knäböj, frivändning samt bänkpress
Deltagande: 46 spelare samt 11 ledare
J-VM, 12-24 juli, plats Mexiko city
Matcher mot Kanada (förlust 6-49), Australien (vinst 19-6)
samt USA (förlust 9-61)
2 resdagar, 3 matchdagar, 7 träningar samt 28 teorimöten
(olika inriktningar)
Deltagande: 43 spelare, 13 ledare
Nordiska Mästerskapen 18 – 21 oktober 2018, Kristianstad
Spel mot Norge (vinst 38 - 0) och final mot Finland (vinst 2712)
2 matchdagar, 3 träningar, två sk ”walk throughs” samt 6
möten (olika inriktningar)
Deltagande: 43 spelare, 13 ledare
Förbundskapten Juniorlandslaget: Andreas Ehrenreich

Antidoping
Under 2018 drabbades drabbades verksamheten av två
positiva dopingfall, båda vilka ledde till långa avstängningar.
Arbetet med Ren Vinnare och Vaccinera Klubben har
fortsatt och under representantskapsmötet bestämdes det
att alla seniorspelare ska ha genomgått utbildningen Ren
vinnare.

Kansli
Kansliet är beläget i Idrottens Hus på Södermalm i
Stockholm tillsammans med RF/SISU och ett flertal av de
andra Specialidrottsförbunden.
På kansliet arbetar:
Fredrik Haraldson, Generalsekreterare
Monica Gårdström, Förbundsadministratör
Mats Hagsten (arbetar 70%), ansvarig för RIG/NIU och
arbetar även med landslagsverksamheten
Tobias Stenström, Föreningsutvecklare
Tobias Lindh, Utbildningsansvarig
Statistik antal medlemmar och licenser1
Överlag har antalet licensierade utövare minskat under 2018
med ca 300 licenser. Andelen aktiva kvinnor i verksamheten
fortsätter att öka och utgör nu 12.5% av licenserna. Största
minskningarna var inom junior och seniorverksamheten.
Flaggfotbollen fortsätter att växa.
Antal
medlemmar
Antal licenser
Varav kvinnor
U9-U13
U15-U17
Senior
Utländska
Flagg

2018
11645

2017
12345

2016
11691

2015
10 579

4133
517
745
845
1420
23
150

4441
429
728
1161
1549
38
125

4306
383
824
1114
1512
32
77

4 062
316
649
1 314
1 940
53
63

Antal medlemmar SAFF 2018
41- år
21-40 år
13-20 år
7-12 år
0-6 år
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Källa: IdrottOnline
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Jämställdhet, integration och
mångfald
Inom jämställdhet Fick SAFF två specifika stimulansmedel
från RF inför verksamhetsåret 2018. SAFF fick detta för att
genomföra en förstudie tillsammans med våra
medlemsföreningar. Denna förstudie var fokuserad på det
kvalitativa genom att intervjua samt observation på våra
aktiva och ledare för att skapa ett utgångsläge för hur
jämställdhet upplevs inom våran idrott. Resultatet av denna
studie blir en del av underlag för hur SAFF ska jobba vidare
med jämställdhet inom idrotten.
SAFF fick även stimulansmedel för att arbeta med
inkludering för ny anlända. Detta skulle drivas i form av ett
projekt tillsammans med våra föreningar. SAFF Skickade
tillbaka stimulansmedel till RF då SAFF inte kunde
genomföra det på grund av tidsbrist och förändrad
population inom den gruppen som vi skulle integrera
SAFF var närande på den årliga Prideparaden i Stockholm
tillsammans men ett flertal medlemsföreningar. SAFF
närvarade också på seminarier i samband med
europride2018. Seminariet bestod av en panel av tidigare
vinnare av unionens HBTQ-pris.

Superserien (h)
Säsongen 2018 deltog fem lag i Superserien. Carlstad
Crusaders, Örebro Black Knights, Stockholm Mean
Machines, Uppsala 86ers samt nykomlingen Göteborg
Marvels.
Grundserien avgjordes i 8 matcher för varje lag där Carlstad
Crusaders imponerade stort och obesegrade vann
grundserien för tionde gången.
Trots Crusaders enkla seger i grundserien så var många
matcher jämna och sevärda. Inte förrän i sista omgången
stod det klart vilka fyra lag som gick till semifinal. Det var
nykomlingen Marvels som fick ge sig efter många bra
matcher.
Crusaders tog sig till final efter en rysare i semifinalen där
86ers ledde med en poäng med bara dryga minuten kvar.
Men Crusaders drog till sist ändå det längsta strået. Mean
Machines revanscherade sig i sin semifinal mot Black
Knigths efter förlusten året innan. Matchen startade jämnt
men Mean Machines drog ifrån på slutet.
Finalen vanns sedan överraskande av Mean Machines efter
stor dramatik med 42-41. Det var Mean Machines elfte SMGuld och därmed bröts Crusaders svit på åtta raka SM-Guld.
Finalen spelades på Stadion i Stockholm inför drygt 2000
besökare och arrangerades av Stockholm Mean Machines.
Publiksnittet i Superserien gick upp med drygt 4% till 623
personer. Störst ökning stod Carlstad Crusaders för, 36% till
989 personer. De är därmed den förening som drar störst
publik. Örebro Black Knights tappade sin första placering

och är nu näst störst med 805 personer. Nykomlingen
Göteborg Marvels imponerar med ett publiksnitt på 547
personer.
Stockholm Mean Machines samlade 468 personer i snitt på
sina matcher medan Uppsala 86ers endast hade 305
personer på sina.
Publiksnitt i Superserien:
2013: 514
2014: 534
2015: 512
2016: 562
2017: 597
2018: 623

Superserien (d)
Superserien bestod 2018 av nio lag. Stockholm Mean
Machines, Örebro Black Knights, Carlstad Crusaders, Arlanda
Jets, Västerås Roedeers, Göteborg Marvels, Limhamn
Griffins och Jönköping Spartans var de svenska lagen.
Dessutom var Copenhagen Towahawks från Danmark
inbjudna att delta. 32 grundspelsmatcher spelades totalt.
Till semifinalerna gick Carlstad Crusaders som mötte
Stockholm Mean Machines samt Örebro Black Knights som
tog emot Arlanda Jets. Carlstad och Örebro gick segrande ur
semifinalerna.
Finalen på Stockholm Stadion blev en riktig rysare där till
slut Carlstad Crusaders kunde gå vinnande ur striden och för
första gången titulera sig Svenska Mästarinnor.

Övriga nationella serier
I Div 1 serierna deltog 19 lag där Tyresö Royal Crowns vann
en poängrik final mot Karlskoga Wolves med 64-28 på
Arosvallen i Västerås inför 334 åskådare.
Tyresö slog i semifinalen Ekeby Greys medan Karlskoga i sin
semifinal vann över STU Northside Bulls.
U19 finalen avgjordes mellan Tyresö Royal Crowns och
Örebro Black Knights på Tyresös hemmaplan. Tyresö gick
vinnande även ur den finalen. Imponerande.
I den nationella U19 serien deltog sju lag.

Utbildning
Under 2018 genomfördes 11 AFG utbildningar total 144
deltagare, en ökning med 9 procent från 2017. Kvinnliga
deltagare var 28, vilket är en ökning med 68%. I absoluta tal
är hela den totala ökningen av deltagare alla kvinnliga
deltagare. Det var 116 killar både 2017 och 2018.
Utbildningarna genomfördes i 8 städer i landet.
Samarbete med Svenska Motorcykel- och
Snöskoterförbundet och Svenska Basketbollförbundet för
att utveckla en digital plattform för utbildningar har startat.
Samarbetet ger förbundet en möjlighet att tekniskt ligga i
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framkant när det gäller utbildning inom idrottsvärlden.
Idrottens Utbildningsplattform (IUP) som den kallas
utvecklas tillsammans med ett företag som heter Consid och
är anpassat för att kunna genomföra utbildningar digitalt
och när det passar deltagarna. Under året har en
kravspecifikation tagits fram för att se behoven i förbundet
och intervjuer har utförts med framtida användare av
plattformen. Även grafisk utformning av utbildningar och
plattformen har genomförts så att IUP´n får ett samlat
formspråk när den är färdig.
Utveckling av en ny tränarutbildning för amerikansk fotboll
har startat. En grupp har satts ihop för att hjälpa till med
utvecklingen och utbildningen av framtida utbildare.
Utbildningen kommer läggas upp så att den sker via det som
kallas flexibelt eller varierande lärande. Där delar av
utbildningen kommer ske digitalt och delar kommer ske i
form av en fysisk träff.
Utbildning av tränarutbildare har genomförts under året
tillsammans med SISU idrottsutbildarna. De har genomgått
kursen ”Grundutbildning för utbildare”.
En folder för info till föräldrar har tagits fram den spreds
under Dukes Tourney och har sen legat på saff.se för
nerladdning.
Samarbete med Cardskipper angående kort för
tränarlicenser har startats och under 2018 fick alla aktiva
tränare i junior- och ungdomslag kort utskickade till sig.

Barn och Ungdom
Tyvärr slog den minskning till som tidigare års trend visat.
Antalet juniorlicenser minskade med hela 316 licensierade
spelare vilket motsvarar 27% av fjolårets licensierade
spelare. I sammanhanget är det relevant att nämna det
mörkertal som inte licensieras, då framförallt från
föreningar som inte deltar i seriespel. Den kommande
tävlingsutredningen fyller en stor funktion då
tävlingsformatet antingen haltar eller är mycket reducerat i
åldersklasserna U15-U17. Det är viktigt att det finns ett
tävlingsformat som passar både vår situation nu samt över
en längre tid.
Det som åldersklasserna U11-U13 lägger till 2018 års
minnen är till stor del den problematik som funnits kring
licensieringsprocessen när SDF skulle rapportera in
individuella betalningar till kansliet. Vid årets slut fanns dock
745 aktiva spelarlicenser vilket var en ökning med 3%
gentemot fjolåret.
För att främja en sund tillväxt i barn- och ungdomsåren har
SAFF under året plockat fram information som ska hjälpa
spelare i sin utveckling. En del i detta är den barn- och
ungdomsstrategi som utvecklats och presenterades vid
årets föreningskonferens.

av de 49 ansökningarna som kom in under året. Dessa
pengar fördelades på de fyra projekt där
föreningsutveckling, barn- och ungdomsstrategi, stöd till nya
föreningar samt flaggfotboll.
Utvecklingsbidraget har under året stött flera breddläger
som t.ex. Nordic Girl Camp, Flyers Summer Camp och
American Football Summer Camp. Förutom dessa insatser
har omvärldsbevakning, informationsmaterial till både
föreningar och föräldrar och ett fortsatt stöd till
medlemsföreningar.

Distrikt
Följande föreningar deltog i seriespel under 2018:

SSAFF:
Ekeby Greys, Halmstad Eagles, Helsingborg Jaguars,
Kristianstad Predators, Limhamn Griffins, Staffanstorp
Saviours, Ystad Rockets
VSAFF:
Ale Brewers, Borås Rhinos, Carlstad Crusaders, Göteborg
Marvels, Jönköping Spartans, Karlskoga Wolves, Skövde
Dukes
MSAFF:
Avesta Bisons, Eskilstuna Sharks, Norrköping Panthers,
Norrköping Monarchs, Uppsala 86ers, Västerås Roedeers,
Örebro Black Knights
STAFF:
Arlanda Jets, Carlberg Cavaliers, Djurgården, Sollentuna
Stars, Solna Chiefs, Stockholm Mean Machines, STU
Northside Bulls, Telge Truckers, Tyresö Royal Crowns, Täby
Flyers, Upplands-Bro Broncos
NSAFF:
Umeå AFC
Fördelning av lag i seriespel 2018

SSAFF
VSAFF
MSAFF
STAFF
NSAFF

Herr
6
6
4
7
0

Dam
1
3
2
2
0

Flaggfotboll
0
2
4
3
1

U19
1
2
1
5
0

U17
0
2
2
4
0

U15
3
3
1
6
0

Domare
Utbildning

Idrottslyftet
Arbetet kring idrottslyftet har fortsatt efter den godkända
utvecklingsplanen för att stärka den idrottsliga plattformen
inom föreningar, då med tonvikt på arbete för barn- och
ungdomsfrågor. Föreningsstödet på 406kkr fördelades på 32

Elitskolan hölls i Jönköping med 31 deltagare och
med egna domare som ledare.
Seniorskolor hölls i alla aktiva distrikt.
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Utvärdering av domarinsatser genomfördes på
samtliga matcher i Superserien (H) av
utvärderingsgruppen under säsongen i syfte att höja
kvalitén på Elitdomarnas prestationer.
Utvärderingarna genomfördes i systemet Hudl.
Utrustning
DU:s 3 egna kameror användes av hemmalaget till att
spela in Superseriematcherna åt DU för uppladdning
i Hudl, systemet som används för utvärdering av
domarinsatserna. I ett par fall då hemmalaget inte
lyckades spela in matchen med sin egen kamera,
kunde DU:s inspelning användas av laget.
Teknik/System
Rule Tool användes för att förbättra Elitdomarnas
regel- och mekanikkunskaper genom
situationsbaserade prov.
Tredje säsongen med kommunikationsradio i
Superserien gav ännu bättre kommunikation mellan
domarna minskade ytterligare onödiga och
tidsödande konferenser. Resultatet blev färre
felbeslut och något snabbare matcher.
I-Ref, systemet för licensiering av domare och
rapportering av matcher, vidareutvecklades och
förbättrades.
Utvärderingssystemet Hudl användes för utvärdering
av samtliga matcher i Superserien samt en del andra
matcher från Div 1, U19 och internationellt.
Antal domare
Antalet licensierade domare sjönk från 261 under
2017 till 184 under 2018. Anledningen är inte
säkerställd.
Internationellt
En IFAF clinic hölls i Köpenhamn 23-25 februari
under ledning av Bill Lemonnier. Tio svenska
Elitdomare deltog.
Sverige hade 25 internationella uppdrag som
fördelades bland 18 olika domare.
• JVM Mexiko 1
• EM Finland 2
• JNM Kristianstad 4
• NEFL Gruppspel 8
• NEFL Superfinal 2
• Finnkamp Dam 3
• Finnkamp ULU 3

•

Finnkamp Flagg 2

Flaggfotboll
Markus Agebrink valdes som ordförande i
Flaggfotbollsutskottet och efterträdde Erika Wiman-Snäll.
Av personliga skäl avgick Markus. Charlotta Uhler von
Arnold (FS) blev då tf ordförande och valdes senare som
ordförande i FFU.
Andreas Hellström administrerade serierna och styrde upp
på ett mycket bra sätt. Anton Lagerström agerade under
herrarnas serie och utvecklingsserien, som spelades
parallellt med herrarnas serie, som matchsdelegat. Under
damernas serie agerade Jimmy Holmberg som
matchsdelegat och hjälpte även till med att stötta domarna
och lagen. Under damernas serie beslutades det att
förbundet bekostade en huvuddomare för att stötta
utvecklingen av serien.
Både herrarnas och damernas, samt utvecklingsserien
utvecklades bra och spelkvalitén ökade markant. Detta
visade både herrarna och damerna på Finnkampen där båda
lagen vann.
Andreas Hellström initierade även en intern utredning som
Tommy Wrede avslutade som utföll väl. Av denna framkom
att utformningen av serierna ändras till att herrarna skall
börja spela på våren, ha sommaruppehåll och sedan avsluta
serien under hösten i en gemensamt organiserad final
tillsammans med damerna.
I samband med Föreningskonferensen genomförde Flagg en
egen konferens där ett antal frågor kom att lyftas och lösas.

Internationellt
Den internationella fotbollsfamiljen under IFAF som
paraplyorganisation har börjat samlas igen. De rättsliga
processerna ser ut att vara till ända och den falang som
Sverige delat uppfattning med har gått vinnande ur de
tråkiga legala turerna.
Den europeiska kommittén har snart återigen alla de större
länderna organiserade och de närmaste årens
internationella landslagutbyte samt Europeiska
klubbmästerskap är också inplanerade.
Sverige deltog inte vid IFAF-kongressen i Panama men
Norden var representerade av de övriga nordiska länderna.
Sverige var under Nordiska Juniormästerskapen i
Kristianstad värdar för det årliga nordiska mötet. Alla fyra
nordiska länder var representerade.
Carlstad Crusaders deltog i NEFL (Northern European
Football League). De vann sin första match mot Oslo Vikings
8

men förlorade snöpligt mot Copenhagen Towers med en
poäng.

Predators i oktober och blev ett väldigt lyckat evenemang
med mycket publik.

Nordic Girl Camp

Tyresö Royal Crowns arrangerade tillsammans med SAFF en
mycket lyckad SM-final i herrarnas U-19 serie.

2018 genomfördes ett internationellt samarbete för unga
damspelare 12-19 år för att behålla och skapa ett forum för
utveckling av flickor/dam verksamheten inom Norden.
Resultatet blev IFAF Nordic Girls Camp in American footboll
(NGC) ett framtaget koncept som består av ett samarbete
mellan Svenska, Finska, Norska och Danska förbunden.
Konceptet består av att inspireras, skapa kontaktnät
internationellt/nationellt, samt att utvecklas både fysiskt
och psykiskt inom idrotten som ska främja individen,
föreningen, distrikt, landet och Norden.
Målet är att behålla/öka antalet spelare, coacher och ledare
som idag är minoritet inom SAFF. SAFF ska även sträva efter
att utveckla flick/dam verksamheten både internationellt
och nationellt.
SAFF var först ut som värdland för NGC den 11-13 mars i
Stockholm. 28-30 åkte vi/SAFF till Finland då
Finskaförbundet var värdland. SAFF har under dessa två
tillfällen haft två olika uppsamlingsplatser för att skapa
möjlighet att fler ska kunna delta vid NGC.
SAFF bjöd in två coacher från Storbritannien, landslags
förbundskapten Jim Messenger och Phoebe Schecter (även
ass. coach Buffalo Bill./NFL.) Dessutom fick deltagarna
hälsningar från kvinnliga förebilder som har anknytning till
NFL.
SAFF har medverkat med representanter från 18 föreningar
från norr till söder.
Ca 35 spelare och ca 21 ledare/coacher/domare/medical (ca
10 kvinnor)
Att NGC även blev ett kontaktnät för kvinnliga
coacher/ledare är något vi vill spinna vidare på under 2019
för att kunna dra än större nytta av och dela varandras goda
arbeten inom föreningar/distrikt.

Evenemang
SM-finalerna spelades på Stockholms Stadium inför 3000
åskådare. Ett evenemang där Stockholm Mean Machines
stod som värdar. Mellan finalerna kunde publiken avnjuta
VM kvartsfinalen i fotboll på storbildsskärmen där Sverige
mötte England.
Flagg finalen för herrar avgjordes under SM-veckan i
Helsingborg där SSAFF hjälpte till med arrangemanget.
Uppsala 86ers stod som värdar vid damernas SM-final i flagg
där nya friidrottsarenan debuterade som arena för
amerikansk fotboll.
Nordiska juniormästerskapen arrangerades av Kristianstad

Västerås Roedeers stod som värdar för herrarnas Division 1
final som spelades på Arosvallen i Västerås. Arrangemanget
var framgångsrikt och välarrangerat.

Kommunikation och information
Huvuddelen av kommunikationen har skett från det centrala
kansliet via förbundets två hemsidor, www.saff.se samt
www.amerikanskfotboll.com. Artiklar och information har
även delats via förbundets Facebook och Twitter. Ett
nyhetsbrev gällande utbildningsfrågor har skickats ut
månadsvis under året.
Förbundet har under året samarbetat med Peter Nilsson
som har följt landslagen på plats vid turneringar,
landskamper och läger. Ett initiativ som varit mycket
uppskattat. Jennifer Troeng bevakade även World Team i
januari.

Friday Night Football
För tredje året i rad satsade SAFF tillsammans med
Superserieföreningarna och samarbetspartnern CMore
Productions på Friday Night Football.
Varje fredag under grundserien med start den 6 april sändes
matcher LIVE från Superserien (h). Med semifinaler och
finalen blev det sammanlagt 15 matcher. Dessutom sändes
SM-finalen damer på CMore.
Sändningarna fick bra omdömen från de trogna tittarna
men det är oklart hur stor räckvidd sändningarna fick. Den
statistik som går att få fram var att matcherna var bland det
mest populära som visades på Sportkanalen på fredagar.
Däremot är det höljt i dunkel om hur många som såg
matcherna på CMore.
Samtliga matcher finns att se på SAFF:s kanal på
Solidsport.se och har setts av mellan 300 – 1200 personer
per match.
Avtalet med CMore Productions kommer inte förlängas
2019.

Streaming
Utöver matcherna som visades från Friday Night Football så
ordnade SAFF så att fler matcher streamades från SAFF:s
konto på Solidsport:
Team Skåne vs Carlstad, Damer (230 LIVE, Repris 240 ).
Kristianstad vs Staffanstorp, Herrar (75 LIVE, Repris 300).
Kristianstad vs Limhamn, Herrar (60 LIVE, Repris 200 ).
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Kristianstad vs Ystad, Herrar (90 LIVE, Repris 120).

NJM Sverige vs Norge, Herrar (2100 LIVE, Repris 460)

Kristianstad vs Limhamn - slutspel, Herrar (400 LIVE, Repris
220 ).

NJM Danmark-Norge, Herrar (1500 LIVE, Repris 340 )
NJM Sverige-Finland, Herrar (2400 LIVE, Repris 440 )

NJM Danmark vs Finland, Herrar (2400 LIVE, Repris 240,
Repris 600)
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Förbundet har, efter årets överskott uppgående till 5411 kr, ett positivt eget kapital uppgående till 99 tkr. Under året har
förbundet åtagit sig att hantera domarbetalningar gentemot föreningarna vilket är det som står för den största
omsättningsökningen samt ökningen av personalkostnader.

Flerårsöversikt
Förbundets ekonomiska utveckling i sammandrag (TKR)
Verksamhetens intäkter
Årets resultat
Balansomslutning
Soliditet
Eget kapital
Medeltalet anställda

2018
10 214
5
2 608
3,7%
99
4

2017
8 269
59
4 405
2,1%
94
4

2016
6 596
548
3 679
0,9%
35
3

2015
6 774
1 002
2 809
-18,2%
-513
3

2014
7 379
-1 974
2 005
-75,5%
-1 515
3

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

Resultaträkning
Intäkter
Förbundsintäkter
Offentligrättsliga bidrag
Medlemsavgifter
Övriga förbundsintäkter

Förbundskostnader
Övriga rörelsekostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

Verksamhetens resultat
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande poster
Räntekostnader och liknande poster

Årets resultat

Not
1

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

2
3

4 716 609
4 889 346
67 500
540 081
10 213 536

3 130 525
4 634 711
67 500
435 810
8 268 545

4

-3 208 752
-2 676 375
-4 152 379
-161 708
-10 199 214

-2 860 204
-2 859 580
-2 328 901
-160 468
-8 209 153

14 322

59 392

0
-8 911
-8 911

37
-225
-188

5 411

59 204

5
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BALANSRÄKNING
Not

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

6

22 889

160 469

22 889

160 469

34 490

50 000

206 867
10 944
326 279
544 090

236 118
100 456
503 617
840 191

Kassa och bank

2 006 312
2 006 312

3 354 799
3 354 799

Summa omsättningstillgångar

2 584 892

4 244 990

Summa tillgångar

2 607 781

4 405 459

93 924
5 411
99 335

34 720
59 204
93 924

339 018
0
50 847
111 259
2 007 322
2 508 446

279 933
1 500 000
39 877
363 953
2 127 773
4 311 535

2 607 781

4 405 459

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Lager
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbet. kostnader och upplup. intäkter
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Checkräkningskredit
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Uppl. kostnader och förinb. intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om
årsredovisning i mindre företag (K2).
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 bidraget över denna period
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 Förbundsintäkter
Tävlingsverksamhetens intäkter
Landslagsverksamhetens intäkter
Övriga verksamhetsintäkter
Försäljningsintäkter
Summa uppdrags- och kursintäkter

2018
2 552 339
1 570 982
523 487
69 801
4 716 609

2017
2 059 510
488 894
506 973
75 147
3 130 525

2018
4 708 000
181 346
4 889 346

2017
4 470 272
164 439
4 634 711

2018
545 116
2 113 191
550 445
3 208 752

2017
511 062
1 380 107
971 375
2 862 544

Not 3 Offentligrättsliga bidrag
Statsbidrag
Bidrag för arbetskraft
Summa offentligrättsliga bidrag

Not 4 Förbundskostnader
Tävlingsverksamhetens kostnader
Landslagsverksamhetens kostnader
Övriga verksamhetskostnader
Summa förbundskostnader
I tillägg till landslagsverksamhetens direkta kostnader ovan tillkommer lönekostnader.
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Not 5 Medelantalet årsanställda, löner och ersättningar mm
Medelantalet årsanställda
Antal anställda (män)
Antal anställda (kvinnor)
Totalt medelantal årsanställda

2018
3
1
4

2017
3
1
4

Förbundet har tre heltidsanställda män, en heltidsanställd kvinna, en deltidsanställd man och en långtidssjukskriven man.
Antal ordinarie styrelseledamöter
Antal män
Antal kvinnor
Totalt antal styrelseledamöter

2018
4
2
6

2017
6
3
9

2018
0
856 011
2 124 000
2 980 011
841 208
[163 125]

2017
0
0
1 559 387
1 559 387
572 335
[101 313]

2018
596 705
0
0
596 705

2017
596 705
0
0
596 705

2018
-436 236
0
-160 368
-596 604

2017
-275 768
0
-160 468
-436 236

2018
26 540
24 128
0
50 668

2017
26 540
0
0
26 540

2018
-26 540
0
- 1340
-27 880

2017
-26 540
0
0
-26 540

22 889

160 469

’

Löner och andra ersättningar
Styrelse
Domarersättningar
Övriga anställda
Totala löner och ersättningar
Sociala kostnader enligt lag och avtal
Varav pensionskostnader (premier samt särskild
löneskatt)

Not 6 Avskrivningar, inventarier och datorer
Ingående anskaffningsvärde, inventarier
Årets investeringar
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ack. anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar, inventarier
Försäljningar och utrangeringar
Årets planenliga avskrivning
Utgående ack. avskrivningar

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

Ingående avskrivningar, datorer
Försäljningar och utrangeringar
Årets planenliga avskrivning
Utgående ack. avskrivningar
Bokfört värde
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Not 7 Övriga fordringar
Fordran Amfium
Övriga kortfristiga fordringar
Summa interimsfordringar

2018
0
10 944
10 944

2017
0
100 456
100 456

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 8 Checkräkningskredit
Checkräkningskrediten upphörde i samband med årsskiftet till 2018.

Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser som leder till justeringar har inträffat mellan balansdagen och datumet för utfärdandet

Not 10 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Förbundet har inga ställda säkerheter eller eventualförpliktelser.

Svenska Amerikansk Fotbollförbundet
Org.nr. 802013-4428
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