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Inledning
Under 2019 måste den negativa trenden på antalet licensierade spelare i Sverige hejdas. Easy
Football som introducerades 2016 men ännu inte tagit fart kanske kan vara en del av lösningen.
Kortare matcher, inte så krångliga regler, men framför allt, bara sju spelare i varje lag, bör underlätta
för föreningar med få utövare att ändå kunna spela matcher mot andra lag. Med Easy Football på
våren och seriespel på hösten för ungdomslagen så blir fönstret för rekrytering öppet mer eller
mindre hela året.
Under året sjösätts ett ambitiöst projekt som ska leda till förslag till åldersgrupper och serieupplägg
för våra ungdoms‐ och juniorserier. Upplägget för seniorserierna ska också utvärderas. Kanske ändras
inget eller så blir det stora förändringar. Projektet kommer ledas från kansliet men självklart ska
resultatet förankras i alla distrikt och föreningar.
Svenska Cupen kommer tillbaka. Den här gången efter sommaren och spelas i Easy Football format.
En möjlighet för nyetablerade föreningar att komma igång men även en möjlighet för seniorspelare
att förlänga sin säsong. Om det blir lyckat eller inte får vi se till hösten.
Landslagen får flera utmaningar under året. Herrlandslaget ska spela matcher i det nya upplägget för
EM medan damerna ska åka till England i augusti för EM. Ett nytänt damlandslag som vi hoppas
mycket på.
Juniorerna åker till Italien för EM efter sommaren och finnkampen spelas i oktober på hemmaplan
där traditionen från 2018 med såväl landskamper i tacklings‐ som flaggfotboll ska fortsätta.
Det internationella förbundet, IFAF, har börjat fungera igen och på det hela taget ser det lovande ut
för utvecklingen av amerikansk fotboll i världen. Oron som spridit sig kring huvudskador är befogad,
men regelverk och utrustning samt forskning ser ut att föra dialogen till ett mer normalt tonläge.
Den 6 juli spelas SM‐finalerna och Div‐1 finalen. Ett arrangemang som bör bli en storartad fest för alla
deltagare.
Arbetet ute i distrikten har börjat bli riktigt bra. Men respekt för anmälningstider, de regelverk som
är beslutade och tonläget i diskussionerna måste bli bättre så att den nya förbundsstyrelsen och
kanslipersonalen får arbetsro i de tuffa uppgifter som ligger framför dem.
Amerikansk fotboll ligger i tiden, den vänder sig till alla ungdomar med en gnutta mod. Den utvecklar
fysisk och mental hälsa och med bra tacklingsteknik och engagerade coacher och ledare så kommer
sporten växa i Sverige, var så säkra.
Martin Söderberg
Tf Ordförande

Kansli
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Kansliet kommer under 2019 bestå av:






Fredrik Haraldson, Generalsekreterare
Monica Gårdström, Förbundsadministratör
Mats Hagsten, Elitansvarig
Tobias Stenström, Föreningsutvecklare
Tobias Lindh, Utbildningsansvarig

Fredrik, Tobias och Tobias kommer under olika omgångar under året att var föräldralediga. Deras
respektive arbetsuppgifter kommer i möjligaste mån täckas internt. Fokusområden 2019 för kansliet
blir att arbeta med den tävlingsutredning som sjösattes i slutet av 2018 samt att fortsätta
digitaliseringen av de administrativa rutinerna.

Antidoping
En ny antidopinghandlingsplan för SAFF som arbetades med under 2018 ska slutföras. Samtliga
spelare på seniornivå i Sverige ska ha genomgått utbildningen Ren Vinnare. Samtliga föreningar som
deltar i seriespel ska ha Vaccinerat Klubben. Kanslipersonal kommer delta i de obligatoriska
utbildningar inom antidoping som RF arrangerar.

Jämställdhet, integration och mångfald
Inför verksamhetsår 2019 vill SAFF arbeta mer aktivt med sin HBTQ‐certifiering. Vi vill synas på event
där SAFF är involverade. SAFF ska fortsätta att hjälpa våra föreningar med utbildningar. Vidare ska
alla i styrelsen genomgå utbildning inom HBTQ. SAFF vill även skapa en plattform för att ta tillvara på
tjejer/kvinnors åsikter.
Tillsammans med förstudien som genomfördes under året 2018 kring jämställdhet inom vår sport
samt RF:s mål för 2025, kommer SAFF strukturera ut klara mål och handlingsplaner.
Inom inkludering ska SAFF fortsätta arbetet med att tillsammans med utbildningsansvarig se till att
ny inkluderingskompetens blir en naturlig del av SAFF:s uppdaterade kursutbud. Förbundet kommer
även fortsättningsvis att stötta föreningar som vill genomföra specifika inkluderingsutbildningar.
Inom Mångfald vill SAFF ha ett framtaget informationsmaterial hur vi kan involvera personer med
funktionsvarianter i vår idrott.
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Landslag/Elit
Förbundskaptensutbildningarna kommer att fortsätta med fokus på fysik, organisation, ledarskap och
ekonomi.
Arbetet med förbundets gemensamma material fortsätter, nya regler från IFAF rörande färger för
hemma respektive borta lag kommer med största sannolikhet kräva inköp av nya matchställ. Efter ett
upphandlingsarbete under hösten 2018 har förfrågan hamnat hos Contacts Sports där ett förslag på
en helhetslösning för hela förbundets behov och hantering av landslags‐ och SAFF‐kläder skall
innefattas.
Nya kravprofiler och testförfarande för samtliga landslag är nu på plats. Arbetet går vidare med att i
nästa fas öka tillgänglighet och möjligheten för i första hand ungdomar och juniorer att via
kostnadsfria ”öppna‐träffar” ute i landet kunna visa upp sig för respektive stab för att kunna
kartlägga och även hitta de som vill ta sig till några av våra landslag. Vid de ”Öppna träffarna”
kommer det ske information och återkoppling till spelare och föräldrar som är på plats från
respektive landslag om verksamhet och hur man tar sig dit.
Damlandslaget kommer att delta i Europamästerskapet som går av stapeln i Storbritannien, Leeds
11‐17 augusti. Ett flertal läger är planerade och det första sker i Skövde 16‐17 februari.
Målsättningen för Damlandslaget är EM‐guld och ett direkt kval till kommande VM. Deltagande
länder är: Storbritannien, Finland, Österrike, Spanien, Sverige samt vinnaren i kvalmatchen mellan
Italien och Ryssland. Det har varit en hel del turbulens runt Tysklands eventuella deltagande men
enligt det sista beskedet från IFAF skall detta vara klart, hade Tyskland deltagit skulle även vi vara
tvungna att kvala. Övrig verksamhet för damlandslaget under 2019 är finnkampen som kommer
spelas på hemmaplan under hösten i sedvanlig ordning.
Herrlandslaget är anmälda till det nya formatet av Europamästerskap som sträcker sig över två år
med två matcher per år, en hemma och en borta. Efter vår 5e plats på europamästerskapet i Vantaa
2018 så är vi rankade i A‐gruppen, i skrivande stund är det ännu oklart om hur exakt grupperna
kommer att se ut då det i sedvanlig ordning är turbulens runt Tysklands deltagande eller inte.
Beroende på Tyskland eller inte så alternativen på grupp, alt1 med tyskt deltaganden Finland/
Sverige/ Nederländerna. alt 2 utan tyskt deltagande Sverige/ Storbritannien/ Nederländerna.
Matcherna kommer att spelas och arrangeras av länderna själva och kommer att ske före eller efter
att seriespelet är avslutat i respektive grupp, i vårt fall som slutar vår nationella liga redan i juli
medan övriga länder håller på in i september så kommer vi vara tvungna att se över ordentligt hur
herrlandslaget skall bedrivas framöver och anpassa oss till det nya spelformatet med höstmatcher.
Beroende på vilket av alternativen av grupp vi hamnar i så råder det idag tveksamheter i om och hur
herrlandslaget skall hantera finnkampen.
Juniorlandslaget kommer att spela europamästerskap i Bologna, Italien 28 augusti till 4 september,
Sverige går in i turnering som regerande europamästare och är rankade nr1. Målsättningen är EM‐
guld och en plats i kommande junior VM. Inget nordiskt mästerskap eller finnkamp är planerad för
juniorlandslaget, men beroende på vad som händer med herrlandslagets deltagande kan det bli
eventuellt aktuellt. Tre till fyra ”öppna träffar” är planerade under våren för intresserade spelare att
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komma till. Kallat uttagningsläger kommer ske under slutet av juni följt av ett förläger för uttagen
trupp i anslutning till avresan till Italien och europamästerskapet.
Ungdomslandslaget skall spela nordiskt mästerskap i Melsomvik, Norge 16‐19 oktober. Tre till fyra
öppna träffar i landet, ett sommarläger och ett läger i direkt anslutning till avresan planers och
kommer annonseras så snart plats och datum är bokade.
Damflaggfotbollslandslaget har europamästerskapet i Jerusalem i slutet av augusti och början av
september som årets stora mål, sju läger planeras från februari till augusti för att vara rustade för
utmaningarna som väntar i Israel. Förläger och Finnkamp kommer att ske enligt modellen vi provade
2018. Vid tidpunkten för skrivande av detta har det ännu inte publicerats officiellt vilka lag som
förväntas delta på europamästerskapet.
Herrflaggfotbollslandslaget har precis som damerna samma europamästerskap att se fram emot. Sju
läger fram till augusti med en planerad sammankomst med Storbritannien i mitten av juni. Finnkamp
kommer att spelas enligt 2018 modellen. Vid tidpunkten för skrivande av detta har det ännu inte
publicerats officiellt vilka lag som förväntas delta på europamästerskapet.
Riksidrottsgymnasiet (RIG)
Riksidrottsgymnasiet kommer under 2019 att fortsätta utveckla modeller att träna och mäta
idrottsspecifikt för att på ett så effektivt sätt som möjligt få aktiva i förbundet att nå SAFF:s
kravprofiler (fysik och kapacitetsprofil)
Internationell match mot en fransk motsvarighet till SAFF:s riksidrottsgymnasium och en del av det
franska förbundet är planerad under våren.
Målet för 2019 är att minst 90% av eleverna här aktiva i något av våra landslag
Nationella Godkända Idrottsutbildningar (NIU)
Vi är nu uppe i sju kommuner som är godkända att bedriva gymnasieverksamhet med amerikansk
fotbollsinriktning: Karlstad, Kristianstad, Solna, Sigtuna, Uppsala, Örebro och Malmö. Förbundet
jobbar vidare med målsättningen att det skall bli flera kommuner ute i landet som söker och bedriver
verksamhet för att utveckla aktiva som vill satsa extra på sin idrott under gymnasieåren.
Syftet med Nationella Godkända idrottsutbildningar är att utveckla de aktiva som sökt utbildningen
att nå de av Landslagskommittén uppsatta kravprofilerna för att under och efter avslutad utbildning
kunna prestera på nivån junior‐ och seniorelit.
Samtliga gymnasieskolor/kommuner under 2019 att ha nationella tester utifrån beslutade och
framtagna kravprofiler och testbatteri för att sedan rapporteras in centralt till förbundet. Nationella
testtillfällen är:


Vid skolstart



Vecka 50‐51



Vecka 12‐13
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Superserien (h)
Som den senaste säsongen kommer vår högsta serie på herrsidan ha fem deltagande lag.
Det blir 11 grundserieomgångar där varje lag spelar åtta matcher, två inbördes möten.
Redan helgen den 6‐7 april spelas seriepremiären. Det är finallagen från 2018, Stockholm Mean
Machines och Carlstad Crusaders som får äran att inleda säsongen.
Sista omgången spelas helgen innan midsommar och semifinalerna helgen efter midsommar.
SM‐finalen spelas den 6 juli.
Deltagande lag: Carlstad Crusaders, Göteborg Marvels, Stockholm Mean Machines, Uppsala 86ers
och Örebro Black Knights.

Superserien (d)
Även den högsta damserien avgörs i år mellan fem deltagande lag. Uppdelningen gjordes efter
resultaten från säsongen 2018 och avsikten är att få jämnare matcher och underlätta för
nyetablerade damlag att kunna prestera i den nya Div 1 serien.
Serien spelas enligt samma spelschema som Superserien (h).
Premiärhelgen är den 6‐7 april då Jönköping Spartans tar sig an gästande Arlanda Jets.
SM‐finalen spelas den 6 juli.
Deltagande lag: Arlanda Jets, Carlstad Crusaders, Jönköping Spartans, Stockholm Mean Machines
och Örebro Black Knights.

Övriga nationella serier
Superettan och Div 1 (h): Totalt deltar 20 lag i herrarnas division 1 spel. Fyra lag spelar i Superettan
och sexton lag i tre olika div 1 serier, Norra, Östra/Västra samt Södra.
Ett Div 1 mästarlag ska koras genom att de fyra främsta Div 1‐lagen spelar ett slutspel mot lagen i
Superettan där slutligen en final spelas samma dag som SM‐finalerna för dam och herr.
Deltagande lag i Superettan: Jönköping Spartans, Karlskoga Wolves, Tyresö Royal Crowns och STU
Northside Bulls.
Deltagande lag i Div 1 (h) serierna:
Norra: Arlanda Jets, Djurgårdens IF, Gävle Red Devils, Upplands‐Bro Broncos och Västerås Roedeers.
Östra/Västra: Borås Rhinos, Carlstad Crusaders B, Norrköping Panthers, Skövde Dukes, Vadstena
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Blackhawks och Örebro Black Knights B.
Södra: Ekeby Greys, Halmstad Eagles, Kristianstad Predators, Limhamn Griffins och Ystad Rockets.
Div 1 (d): Fem lag deltar i denna nybildade serie under Superserien (d). Ett lag från Danmark
(Copenhagen Tomahawks) är inbjudet att spela då det i Danmark bara finns ett damlag. Vinnaren av
serien spelar kvalmatch mot femman i Superserien (d) om en plats i den högsta serien.
Deltagande lag: Copenhagen Tomahawks, Djurgårdens IF, Göteborg Marvels, Kristianstad Predators
och Västerås Roedeers.
U19: Med nio lag i serien sträcker sig serien från Kristianstad i söder till Uppsala i norr och Karlstad i
väster. Med ett viktigt EM i juli så blir det ett längre sommaruppehåll för de deltagande lagen då
serien startar den 11‐12 maj och avslutas med semifinaler och final under hösten. Finalen spelas
helgen den 12‐13 oktober där högst rankade lag från grundserien får favör av hemmaplan.
Deltagande lag: Carlstad Crusaders, Kristianstad Predators, Sollentuna Stars, Solna Chiefs, Stockholm
Mean Machines, Tyresö Royal Crowns, Täby Flyers, Uppsala 86ers och Örebro Black Knights

Utbildning
Under 2019 kommer AFG att anordnas i hela landet efter föreningarnas behov och SAFF:s resurser.
Arbete med ny utbildning för tränare kommer under årets börja provköras.
Utveckling av domarutbildningar tillsammans med DU kommer påbörjas att utvecklas.
Fortbildning för utbildare av domare och flagg kommer planeras eller genomföras och alla utbildare
kommer få möjlighet att utvecklas.
Förbundets nya utbildningsportal kommer lanseras under 2019 och där kommer det läggas upp nya
utbildningar i digitalt format under året. SAFF kommer producera eget material till dessa digitala
utbildningar samt ta in externt material. Portalen kommer att fortsätta utvecklas i samarbete med
Svenska Basketbollförbundet och Svenska Motorcykel och Snöskoterförbundet samt vår
samarbetspartner Consid. Målet med en den digitala plattformen är att det ska bli enklare och mer
lättillgängligt att utbilda sig inom amerikansk fotboll i Sverige.

Idrottslyftet
Under 2019 kommer satsningen inom Idrottslyftet att skifta något. Det rör sig om en mindre
förändring som kommer gå i linje med Riksidrottsförbundets nya riktlinjer. Vi kommer fortsatt bli
tilldelade 2010kkr fördelat på 408kkr i föreningsstöd och 1602kkr i utvecklingsstöd. Den skillnaden
gäller lägerverksamheten där det inte längre är tillåtet att stödja reguljär verksamhet med
idrottslyftsmedel.
Föreningsstöd:
Tidigare års satsningar mot föreningsutveckling börjar plana ut. De föreningar som sökt medel kring
detta har redan fått stöd och de som inte sökt vid det här laget kommer inte att göra det utan
uppsökande arbete. Det kommer fortfarande finnas ett alternativ för nystartade föreningar att söka
8

medel inom detta område. Det kommer även finnas medel för att söka medel för alternativ
verksamhet utan tacklingsmoment för att främja längre säsonger. Detta går hand i hand med den
tävlingsutredning som pågår.
Domarsituationen är och har varit på en kritisk nivå under de senaste åren. Från föreningarnas håll
kommer det erbjudas medel för att utveckla detta. Främst för att plocka in extern kompetens för att
hålla utbildningar lokalt, arbeta för en sund arbetsmiljö för och med domare samt möjlighet att
koppla in ytterligare utbildningar för domare.
När det kommer till området spelarutveckling sker den största förändringen här. Från de medel som
tidigare riktades mot föreningsutveckling kommer satsningen ske mot spelarutveckling. Framför allt
går dessa medel mot att implementera och fortsatt driva utvecklingen av barn‐ och
ungdomsstrategin, dvs. att behålla utövare snarare än att rekrytera nya. Ett led i det är att erbjuda
medel för att modern och säker träningsutrustning för att erbjuda en säkrare träningsmiljö. Bl.a kan
detta vara för att minska antalet repetitiva huvudkontakter.
Utvecklingsstöd:
Tidigare års satsningar har till viss del bestått av stöd mot breddläger. Som tidigare nämnts är detta
inte längre ett godkänt alternativ då detta räknas som reguljär verksamhet och idrottslyftsstöd kan
inte längre användas.
Däremot kommer stödet fortsatt finansiera en föreningsutvecklare och viss administration av
idrottslyftet. Detta för att påverka strukturen i våra föreningar samt vilka strategier som finns
tillgängliga.
Tävlingsutredningen som startades under 2018 kommer få inflytande för vår framtid generellt, men
även till viss del för hur idrottslyftsmedlen fördelas 2019. Vi kommer nämligen att stödja en
alternativ tävlingsform, Flex Football, som har stora förutsättningar att bli ett enklare och billigare
insteg i sporten för barn‐ och ungdomar. Detta i syftet att utvärdera för en eventuell implementering.

Att fortsatt satsa på ledare är inte bara naturligt, utan även en kärnfråga enligt barn‐ och
ungdomsstrategin. Stödet kommer framförallt att gå till att bidra till att internationell expertis kan
besöka Sverige och sprida kunskap. Som verksamhetsledare räknas även domare och även där
kommer det erbjudas möjlighet för utveckling. Då gäller det kompletterande domarutbildningar och
möjlighet att bidra med internationell expertis för utveckling.

Barn‐ och ungdom

Under de senaste åren har satsningen på barn‐ och ungdomsområdet varit synonymt med
idrottslyftssatsningen. Under 2019 vill vi göra ytterligare insatser inom området och då på ett
nationellt projekt via en aktör kallat Stadium Sports Camp.
Det är ett idrottskollo med nationellt intag som introducerar idrotter för barn‐ och ungdomar i hela
Sverige. Amerikansk fotboll har fått möjligheten att vara med som uppvisningsgren under 2019.
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Domare
IFAF Clinic
SAFF skickar 7 domare till IFAF Officiating Clinic som hålls i Budapest 22‐24 februari med Bill
Lemonnier som kursledare. Med över 100 deltagare från de flesta europeiska länderna är denna
Clinic ett viktigt steg mot återuppbyggnaden av den splittrade domarkåren i Europa.

Elitskolan
Årets Elitutbildning kommer att hållas 8‐10 mars 2019 i Malmö. Skolan kommer att ledas av svenska
domare och delta i Nordic Girls’ Camp som hålls samtidigt i Malmö.

Seniorskolor
Planen är som under 2018 att hålla dessa utbildningar vid 1 till 2 tillfällen i varje distrikt. Alla datum
och platser är ännu inte fastställda.

Juniorutbildning
Materialet som används som alternativ till Studiehandledningen och praktiska utbildningstillfällen
kommer att uppdateras med årets regeländringar och erbjudas i föreningsnära tappning. Detta
kommer förhoppningsvis ge förstaårs och oerfarna domare bättre förutsättningar för att döma på en
tillfredsställande nivå redan vid första uppdraget.

Rule Tool
DU kommer att använda sig av Rule Tool även i år för att säkra kvaliteten och öka kompetensen av
Elitdomare under säsongen 2019 genom regelprov inför och under säsongen och fokus på situationer
som uppstått i matcherna.

Regelboken
En ny svensk utgåva av regelboken släpps under januari 2019 för användning under den kommande
säsongen.

Rekrytering och kompetenshöjning
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Under 2018 minskade antalet licensierade domare från 261 till 184, vilket innebar att det har
återuppstått en reell domarbrist. Under 2019 siktar DU på att öka antalet ytterligare trots ett mindre
antal lag i seriespel.

Samarbete med andra svenska idrottsförbund
DU deltar i ElitDomarUtbildning (EDU) tillsammans med representanter från de andra stora
lagsporter i ett samarbete som förhoppningsvis ger goda möjligheter framöver till att utveckla och
stärka våra utbildningar på elitnivå.

Flaggfotboll
SM‐Serien Herrar. Antal lag förväntas bli samma som förra säsongen. Anmälningstiden är i år något
kortare då serien har förändrats. Anmälningstiden går ut den 15 Mars.
I år kommer Serien att spelas under en längre period. Säsongen drar igång under Maj månad, har
sommaruppehåll under juli och börjar åter i augusti. Final planeras att spela tillsammans med
Damerna i slutet av september.
Nationella Serien Damer. Antalet lag förväntas bli samma som förra säsongen. Anmälningstiden går
ut den 15 mars.
Serien kommer att spelas efter sommaren och börja i augusti. Finalen kommer spelas tillsammans
med Herrarnas SM‐final i slutet av september.
Utvecklingsserien spelas som tidigare år främst i samband med Herrarnas Seriespel innan
sommaruppehåll. Antal lag vet vi ännu inte. Anmälningstid kommer att gå ut 30 mars.

Internationellt
Det internationella förbundet, IFAF, är nu enat. Sannolikt kommer dispyten med Tyskland lösas under
året. SAFF verkar för att IFAF:s ambitioner att samla världens alla länder och utveckla
landslagsverksamheten ska gå i rätt riktning.
Samarbetet inom norden är bra och ett initiativ till samarbete med CFL (Canadian Football League)
har startat där alla nordiska länder deltar.

SAFF kommer att arbeta vidare 2019 tillsammans med finska, norska och danska förbunden för att
utveckla flick/dam‐verksamheten inom norden. Med fokus på att inspirera, skapa kontaktnät
internationellt/nationellt, samt att utvecklas både fysiskt och psykiskt inom idrotten som ska främja
individen, föreningen, distrikten, nation samt norden.

11

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.
SAFF är värdland för NGC 8‐10 mars 2019 i Malmö. Planeringen är att Svenska Amerikanska
Ambassaden kommer att medverka och ha med sig en gästcoach. NGC kommer även få besök av
årets deltagare på Elitdomarutbildningen.
Hösten 2019 är Finland värdland för NGC och SAFF planerar att ha två utreseorter för deltagarna.
(Arlanda, Stockholm och Kastrup, Danmark)
Målet för endast SAFF via NGC är att behålla/öka antalet spelare, coacher och ledare som är
minoritet för ökad jämställdhet. SAFF ska även sträva efter att utveckla flick /dam‐verksamheten
både internationellt och nationellt. Detta är utifrån RF:s fem utvecklingsresor mot Strategi 2025.
Internationellt är målet att de nordiska förbunden ska samarbeta med varann för att tillsammans
utveckla flick/dam‐verksamhet inom norden för att öka möjligheten till flera landslag inom norden
för flickor och damer.

Evenemang
SM‐finalerna samt Div 1 finalen ska i år spelas samma dag, den 6 juli, där huvudarrangören är en lokal
förening. Det kan bli en stor fest där inte minst de deltagande lagen kan attrahera en stor publik.
Finnkampen ska spelas 5‐6 oktober i Stockholm efter samma koncept som 2018 där det förutom
tacklingsfotboll för dam och herr, ska spelas flaggfotbollsmatcher för dam och herr båda dagarna.
U‐19 finalen arrangeras av från grundserien högst rankade finallag.
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