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Inledning
Året 2020 kommer på flera sätt bli ett av de absolut viktigaste åren i svensk amerikansk fotbolls
historia. En samgåendeprocess i det slag som Förbundsstyrelsen föreslår har aldrig tidigare gjorts
inom Riksidrottsförbundet. Svenska baseboll och softbollförbundet och Svenska
Landhockeyförbundet har mycket mer gemensamt med oss än vad vi i arbetsgruppen förespådde.
Jag hoppas på en bra dialog kring detta under året och att vi tillsammans tar rätt beslut för
förbundets framtid.
För att skapa en större bredd och öppna upp för nya spelformer också i seriespel finns nu möjlighet i
vissa serier att spela med 7 eller 9 spelare på planen vid behov. Jag hoppas att många ska se
fördelarna med denna flexibilitet.
Under 2020 kommer U17-serien att spelas på våren medan U15- och U19-serierna kommer spelas på
hösten. Division 2 kommer att spela under både vår och höst efter önskemål att ha en mer utdragen
säsong för att vid behov kunna flytta matcher. Att ändra i upplägget av seriespelet ska man alltid vara
försiktig med och denna gång gjordes det därför efter en gedigen serieutredning och förhoppningen
är att kommande förbundsstyrelse tar till sig utfört arbete och väljer att se det ur ett långsiktigt
perspektiv.
Det kommer bli minst sagt ett spännande år för samtliga landslag med stora internationella
turneringar på agendan för flera av dem.
Under 2020 kommer IUP ”Idrottens utbildningsplattform” att fortsätta växa och skapa tillfällen för
kompetensutveckling i varje ledares vardagsrum.
Det internationella samarbetet med Canadian Football League ”CFL” kommer fortsätta under 2020.
Domarfrågor, ledar- och spelarutveckling står högt på agendan i samtalen framöver.
Den 11 juli spelas SM-finalerna i amerikansk fotboll och det ska bli spännande att se hur SAFF
tillsammans med en samarrangerande förening kan bjuda oss alla på ett riktigt bra evenemang i
sommar.
Samarbetet med våra distriktsförbund kommer att stärkas ytterligare under 2020 då gemensamma
årshjul planeras tillsammans med stärkt dialog.
Året 2020 kommer gå fort men låt oss stanna upp ibland och komma ihåg varför vi gör det vi gör. Vi
har alla en sak gemensamt, vi vill alla göra det vi tror kommer att bidra till att våra idrotter växer och
att flera barn, ungdomar och vuxna får en chans att vara med i vår familj.
Bjud in andra, var ödmjuk och låt oss hjälpas åt!

Minette Rogner
Ordförande
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Kansli
Kansliet kommer under 2020 bestå av:
•
•
•
•

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

Fokusområden 2020 för kansliet blir att arbeta med den sammanslagning som är planerad att ske
tillsammans med två andra specialidrottsförbund samt fortsätta arbeta med den digitala
utbildningssatsningen.

Antidoping
Med ett nytt årtionde kommer en ny möjlighet till att skapa en ren idrott.
2010-talet har trots flertalet insatser varit en besvikelse. Under perioden 2010–2018 hade SAFF
18 fällande domar i dopingnämnden kring elit- och tävlingsverksamheten.
Endast ett av RF:s 70 medlemsförbund var sämre. Årtiondet avslutades med 2019 där SAFF stod för 2
av de totala 7 fällande domar i dopingnämnden för elit- och tävlingsverksamhet. Det vill säga att
amerikansk fotboll stod för 29% av de fällande domarna i elit- och tävlingsverksamheten av hela den
svenska idrottsrörelsen.
De utbildningskrav som finns för föreningar och individer kvarstår. För föreningar rör det sig om
Vaccinera klubben och för individer är det Ren Vinnare.
Kanslipersonal kommer delta i de obligatoriska utbildningar inom antidoping som RF arrangerar.
Förutom de obligatoriska utbildningarna kommer även antidopingfrågan lyftas genom samtal med
föreningar som sedan i sin tur förhoppningsvis lägger mer fokus på antidopingfrågan.

Jämställdhet, integration och mångfald
Det är nu 3 år sedan förbundet genomgick sin HBTQ-certifiering och under 2020 kommer det arbetet
att fortskrida med en redan påbörjad omcertifiering. Vi vill fortsätta skapa en stark plattform för
flickors och kvinnors idrottande. Utöver detta vill vi fortsatt arbeta med RF:s mål för strategi 2025
och skapa möjligheter för idrottande vid högre åldrar.
Inom området integration är målet att förse medlemsföreningarna med information genom den nya
utbildningsmodulen som en del av utbildningsutbudet.
SAFF ämnar också undersöka hur vi kan involvera personer med funktionsvarianter i våra idrotter.

Landslag/Elit
Förbundskaptensutbildningarna kommer att fortsätta med fokus på fysik, organisation, ledarskap och
ekonomi. En ny landslagsstrategi och visionsarbete pågår och ska slutföras under 2020.
Arbetet med förbundets gemensamma material fortsätter, inventering av hjälmar och dräkter ska
genomföras för att se över behovet från 2021 och framåt. Framtagandet av en webbshop hos
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leverantören Contactsports ska färdigställas och göras tillgänglig för staber och spelare.
Kravet från landslagen på klädespaket ska genomarbetas och planeras för framtiden.
Uppföljning av de nya kravprofiler och testförfarande för samtliga landslag ska genomföras.
Arbetet går vidare med att 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 i amerikansk fotboll kommer delta i Finnkampen som går av stapeln i Finland under
oktober månad. Ett flertal läger är planerade och det första har redan genomförts. Då Sverige slutade
på en hedrande silverplats i EM i Leeds 2019 kommer laget att vara kvalificerat till VM i Finland 2021
och arbetet med att ha ett slagkraftigt lag på plats är redan påbörjat och kommer fortsätta 2020.
Herrlandslaget i amerikansk fotboll vann sin grupp i EM-Kvalet och kommer spela en semifinal mot
Finland i Finland den 1 augusti. En Finnkamp kommer spelas första helgen i oktober i Sverige och
sista helgen i oktober spelas antingen en EM-Final eller en bronsmatch.
Vart denna spelas är inte klart men kommer att spelas mot antingen Frankrike eller Italien som möts i
den andra semifinalen. Under 2019 togs det fram ett nytt arbetssätt för hur Herrlandslaget i
amerikansk fotboll ska arbeta vilket kommer fortsätta att utvärderas under 2020. EM-upplägget
framöver har beslutats att två kvalmatcher kommer spelas var annat år, en hemmamatch och en
bortamatch, där dessa matcher ska spelas under oktober månad. Vart annat år ska slutspel spelas i
fyra olika grupper där man möter lag med motsvarande placering i gruppspelet i ett budförfarande.
Första matchen spelas första helgen i augusti och den slutgiltiga matchen spelas sista helgen i
oktober. Finnkampen ska spelas första helgen i oktober.
Med en fin andraplats i JEM i Bologna blev Sverige kvalificerade för VM 2020 i Canton Ohio i juli.
I skrivande stund är det inte klart vilka de deltagande lagen är och om Sverige har de finansiella
möjligheterna att åka dit. Arbetet har ändå påbörjats för att delta och tre fystester har redan
genomförts runt om i landet med ca 70 deltagare och ett första gemensamt fysläger har hållits på
Bosön med ca 60 deltagare. Ytterligare tre läger är planerade under året om det blir ett deltagande i
JVM i Canton. U19 NM spelas i Danmark vecka 42.
Ungdomslandslaget skall spela Finnkampen i Finland under oktober. Ett större arbete hur ULUs
fortsatta inriktning ska vara kommer göras under 2020. Just nu pågår sökandet efter en ny
förbundskapten som kommer få möjligheten att arbeta efter de nya riktlinjerna.
Damflaggfotbollslandslaget spelar VM i Danmark 19–22 augusti. Vid tidpunkten för skrivande av
detta har det ännu inte publicerats officiellt vilka lag som förväntas delta i VM. Finnkamp kommer att
spelas under oktober månad i Finland.
Herrflaggfotbollslandslaget har precis som damerna samma världsmästerskap att se fram emot. Vid
tidpunkten för skrivande av detta har det ännu inte publicerats officiellt vilka lag som förväntas delta
på EM. Finnkamp kommer att spelas under oktober månad i Finland.
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Riksidrottsgymnasiet (RIG)
Riksidrottsgymnasiet kommer under 2020 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 den franska motsvarigheten till RIG
planeras under april månad. Målet för 2020 är att minst 90% av eleverna här aktiva i något av våra
landslag. Förändringar från RF har gjort att antalet elever ska minskas från dagens 30 till 20 elever.
Detta ska vara nått inom denna tilldelningsperioden och det ska då vara minst en 40/60 fördelning
mellan könen på de elever som går på RIG. I och med detta är intaget till läsåret 20/21 nerdraget från
tidigare tio elever till sex.
Nationella Godkända Idrottsutbildningar (NIU)
7 kommuner är nu 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 nationellt godkända idrottsutbildningar är att utveckla de aktiva som sökt utbildningen att
nå de av Landslagskommittén fastställda kravprofilerna för att under och efter avslutad utbildning
kunna prestera på nivån junior‐ och seniorelit. Samtliga gymnasieskolor/kommuner under 2020 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

Superserien (h)
Superserien för herrar kommer 2020 att innehålla 4 deltagande lag.
Lagen som spelar Superserien 2020 är Carlstad Crusaders (CC), Stockholm Mean Machines (SMM),
Uppsala 86ers (U86) och Örebro Black Knights (ÖBK). Serien kommer att bestå av 9
grundserieomgångar där varje lag spelar trippelmöte mot resten av lagen i Superserien.
Serien kommer att starta 4 april och sista omgången vecka 24, semifinalerna spelas helgen vecka 26
och SM finalen spelas den 11:e Juli.
Under 2020 finns ett viktigt arbete att göra, att föra dialog med de föreningar som under året spelar i
Superserien (h) och i Division 1 för att tillsammans synliggöra de utmaningar som är avgörande för en
förening att spela eller att inte spela i Superserien. Detta behöver vara klart och presenterat innan
säsongen nått sitt slut i juli månad.

Superserien (d)
Superserien för damer kommer 2020 att innehålla 3 deltagande lag.
Lagen som spelar Superserien 2020 är Arlanda Jets (AJ), Carlstad Crusaders (CC) och Örebro Black
Knights (ÖBK). För att utöka matchtillfällen kompletteras serien med matcher mot ett antal lag i
Division 1. Lagen från Division 1 är Carlstad Crusaders 2 (CC U), Djurgården (DIF), Göteborg Marvels
(GM), Jönköping Spartans (JS), Kristianstad Predators (KP), Stockholm Mean Machines (SMM),
Västerås Roedeers (VR). Serien kommer att bestå av 7 grundserieomgångar där lagen antingen spelar
mot ett annat Superserielag eller division 1 lag.
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Serien kommer att starta helgen vecka 18 och sista omgången vecka 24, semifinalerna spelas helgen
vecka 26 och SM-finalen spelas den 11:e Juli.

Övriga nationella serier
Under 2019 gjorde SAFF en serieutredning där ett stort antal föreningar och grupperingar i förbundet
deltog för att analysera dom utmaningar som fanns i våra serier och arbeta fram ett nytt system för
att ge så många föreningar som möjligt potentialen att spela med sina lag i organiserat seriespel.
Utredningen lade under hösten fram ett förslag med ambitionen att utveckla serierna under
kommande år och delades in i seniorverksamhet herr, dam och juniorverksamhet.
I planeringen kommer Senior Herr, Senior Dam och U17 att spela vår och U19 samt U15 under
hösten.
Seniorverksamhet Herr
Under 2020 kommer fokus att vara få fler lag i seriespel och som slutför serien. För att effektivt
kunna tillgodose och stimulera flertalet av föreningarna kommer basen att vara en bredd/instegsnivå
därefter en mellannivå för att kunna plocka upp dom bättre lagen, förbereda dessa för en djupare
elitsatsning och slutligen den nationella elitnivån. Detta innebär att herrarnas seniorverksamhet
kommer att ha tre nivåer. Bredd/instegsnivån är det som bör få prioritet, följt av Elitförberedande
nivån och till sist Elitnivån.
Bredd/Instegsnivå
Denna nivå ska möjliggöra att utöka antalet lag i Sverige och ska vara enkel att tas in i. Serien ska vara
regional och om möjligt sammanfalla med distriktsindelningen.
Denna serie kommer att spelas med luft i serien (bye weeks) så lag kan vara mer flexibla under
säsongen vid händelser som tidigare resulterat i att lag behövt att dra sig ur serier. Inför
varje match ska antalet spelare på planen bestämmas beroende på antalet spelare som finns
tillgängliga. Under året kommer möjligheten att finnas att spela 7, 9 och 11 manna tacklingsfotboll.
Efter fullföljd serie kommer slutspel att ske för att tydliggöra vilka lag som kan gå upp till den
elitförberedande nivån. Under 2020 kommer denna nivå att delas upp i 3 geografiska områden,
norra, mellersta och södra.
Deltagande lag i bredd/instegsnivån (Division 2)
Division 2 Norra (Herr)
• Djurgårdens IF AF
•

Dalecarlia Rebels

•

Gävle Red Devils

•

Västerås Roedeers

•

Örebro Knights Utvecklingslag
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Division 2 Mellersta (Herr)
• Carlstad Crusaders Utvecklingslag
•

Lidköping Lakers

•

Norrköping Panthers

•

Skövde Dukes

•

VMB

Division 2 Södra (Herr)
• Borås Rhinos
•

Göteborg Marvels

•

Halmstad Eagles

•

Jönköping Spartans

Elitförberedande nivå
Mellan breddverksamheten och elitnivån kommer förbundet att ha den elitförberedande nivån.
Denna serie ska vara nivån där lag ska kunna aspirera på en plats i elitnivån men också kunna ligga på
en mer avancerad nivå än breddnivån.
Denna nivå ska också ge föreningarna en möjlighet att stanna inom en mer begränsat geografisk
område samt ha mindre ekonomiska utgifter med transporter. Under 2020 kommer denna nivån att
delas på 2 geografiska konferenser.
Division 1 Norra (Herr)
• Arlanda Jets
•

STU

•

Tyresö Royal Crowns

•

Upplands-Bro Broncos

Division 1 Södra (Herr)
• Ekeby Greys
•

Karlskoga Wolves

•

Kristianstad Predators

•

Limhamn Griffins

Dessa åtta lag kommer att spela slutspel och spela om två platser i en ev Superserie.
Seniorverksamhet Dam
Under 2020 kommer förbundet att jobba för att hitta bästa möjlighet att kunna starta lag men
samtidigt satsa på elit. Därför kommer man att jobba i två nivåer, utvecklingsserie och elitserie. Detta
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kommer att ske genom en mer lokal division 1 och en rikstäckande elitnivå. För att ytterligare kunna
utmana vissa lag kommer några lag i Division 1 att möte Superserielag. Division 1 kommer att delas i
två konferenser. Därefter ska föreningar kunna kvala in i damernas Superserie.
Division 1 Norr (Dam)
Carlstad Crusaders Utvecklingslag
Djurgårdens IF AF
Stockholm Mean Machines
Västerås Roedeers
Vålerängen Trolls (Norge)

Division 1 Södra (Dam)
Copenhagen Tomahawks (Danmark)
Jönköping Spartans
Kristianstad Predators
Limhamn Griffins

För att ytterligare höja möjligheten till utveckling har vissa lag i division 1 schemalagts med matcher
mot Superserielagen.
Ungdomsverksamhet
Målsättningen är att så snart som möjligt ska så många ungdoms och juniorserier spela med så liten
geografisk spridning. U17 kommer att spelas under våren medan U15 och U19 kommer att spelas
under hösten. Man kommer också att komplettera med möjligheten att spela Easy Fotboll. Yngre
åldersgrupper såsom U9/U11 och U13, även kallade PeeWee kommer att administreras på
distriktsnivå.
U9/U11/U13
Dessa tre åldersgrupper kommer att administreras av distrikten och dessa kommer under året att
spela turneringar. SAFF kommer jobba för att dessa spelare ska introduceras i idrotten rörande när
man börjar spela med skydd som bör synkas med Tävlingsutredningen. Introduktionen till Flex
Fotboll kommer att fortsätta och möjligheten till stöd kommer att finnas med ekonomiska stöd från
förbundet.
U15/U19
U15 och U19 är under 2020 planerad att ske under hösten och anmälningsprocessen kommer att ske
under kvartal 2.
U17
U17 kommer att delas upp i två konferenser för att ge ungdomarna större möjlighet till kortare resor
10

och mindre kostnader. Den kommer att spelas under våren och följande lag är anmälda till spel.
U17 Norra
Arlanda Jets
Carlstad Crusaders
Stocksholm Mean Machines
Täby Flyers
Tyresö Royal CrownsC
Uppsala 86ers
Örebro Black Knights
U17 Södra
Göteborg Marvels
Helsingborg Jaguars
Kristianstad Predators
Limhamn Griffins

Utbildning
Under 2020 kommer IUP (Idrottens utbildningsplattform) bli förbundets lösning på digitala
utbildningar.
Grundutbildningarna för tränare och domare kommer att digitaliseras och lanseras på IUP så att alla
föreningar ska ha samma möjlighet till att utbilda domare och tränare.
Utbildningar för domare inom Flaggfotboll kommer också att skapas och lanseras under året.
Fler specialiserade utbildningar kommer under året tas fram och lanseras allt eftersom de blir klara.
Fortbildning av förbundets utbildare är ett fokusområde och kommer fortsätta att prioriteras.
Utvecklingen av IUP för att förbundet ska fortsätta kunna ha en modern och flexibel digital
utbildningsplattform kommer fortsätta under året.

Idrottslyftet
Då Riksidrottsförbundets fördelningsmodell kommer att förändras under 2020 kommer det tidigare
statliga bidraget Idrottslyftet att utgå. Det gör att verksamhetsområdet Idrottslyftet smälts samman
med Barn och ungdom även formellt när de under många år behandlas separat.
Finansieringen delas in i tre separata delar och därför bör verksamhetsplanen även delas in i:
•
•
•

Verksamhetsstöd barn och ungdom
Projektstöd barn och ungdom
Finansiering genom egna medel

Verksamhetsstöd barn och ungdom
Verksamhetsstödet uppgår 2020 till 1621kkr är att likställa vid det tidigare utvecklingsstödet inom
idrottslyftet. Flex Football och då framför allt genom subventionering till inköp av utrustningar är
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föremål för en fortsatt satsning. Den nya utbildningsplattformen blir ett viktigt verktyg för att kunna
sprida kunskap bland föreningar kring föreningsutveckling samt rutiner kring tävlingsspel. Därför
kommer utbildning även utbildning att vara en prioriterad satsning.
Den tävlingsutredning som påbörjades under 2019 fortsätter.
Under verksamhetsstödet finansieras även fortsatt anställning av föreningsutvecklare.
Projektstöd barn och ungdom
Då projektstödet regleras på liknande sätt som tidigare års idrottslyft från föreningar är det inga
drastiska förändringar kring verksamheten. Föreningar ansöker om stöd via idrottonline och medel
betalas sedan ut via riksidrottsförbundet. SAFF ha tilldelats 300kkr och de satsningar som kommer gå
att ansöka om är:
•
•
•

Subventionering av inköp av Flex Football-utrustningar
Subventionering av utbildningar i nya utbildningsplattformen
Projektansökningar inom området föreningsutveckling

Finansiering genom egna medel
Inga egna medel tillförs till området under 2020.

Domare
IFAF Clinic
SAFF skickar 5 domare till IFAF Officiating Clinic som hålls i Prag den 28 februari till den 1 mars med
Bill Lemonnier som kursledare.
Elitskolan
Årets Elitutbildning kommer att hållas 13–15 mars 2020 i Jönköping. Skolan kommer att ledas av
svenska domare.
Seniorutbildning
Planen under 2020 att endast erbjuda endagsutbildningar för nya seniordomare. Utbildningar
kommer att hållas vid 1 till 2 tillfällen i varje distrikt. Alla datum och platser är ännu inte fastställda.
Domare som redan har seniorlicens får gå en kurs i IUP med årets regeländringar samt klara
seniorprovet, även detta i IUP.
Juniorutbildning
Under 2020 är ambitionen att lägga juniorutbildningen med tillhörande juniorprov i IUP. Materialet
är i grunden samma som användes ifjol som alternativ till Studiehandledningen. Praktiska övningar
tillkommer och ska i största möjliga mån hållas gemensamt i varje distrikt.
Möjlighet att som alternativ till IUP genomföra studiecirklar med samma material som användes
under 2019 kommer att finnas.
Regelboken
En ny svensk utgåva av IFAF regelboken släpps under januari 2020 för användning under den
kommande säsongen och den kommer också finnas tillgänglig digitalt att ladda ner på www.saff.se.
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Domarmanualen
En ny svensk utgåva av domarmanualen kommer förhoppningsvis att släppas under januari 2020 för
användning under den kommande säsongen och den kommer också finnas tillgänglig digitalt att
ladda ner på www.saff.se.
iRef
Utöver sin funktion som databas över domare och matcher kommer systemet att användas som
”master” vad gäller spelscheman och resultat av spelade matcher. Det innebär att spelschemat,
resultat och tabeller kommer att hållas i iRef och därifrån speglas på förbundets hemsida. Dessutom
kommer all resultatrapportering att göras i iRef istället för genom mail till förbundet alt kansliet.
Utbyte med de andra nordiska förbunden
Under 2020 kommer det att genomföras ett utbytesprogram med Finland, Norge & Danmark där 2
domare från varje land åker till ett av de andra länderna för att döma 2 matcher, varav en är i högsta
serien.
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
Målet 2020 är att öka antalet lag i seriespel.
- Sju lag i seriespel SM-serien herrar
-

Åtta lag i seriespel i U-serierna

-

Fyra lag i seriespel SM-serien damer

RF:s strategi och mål är få fler barn och behålla fler äldre i rörelse och flaggfotbollen har stora
möjligheter där, planen är att under 2020 arrangera minst ett evenemang som syftar till att få
juniorer att prova flaggfotboll för att i förlängningen föreningarna ska kunna få igång
ungdomsverksamhet i flaggfotboll.
Dessutom behöver äldre spelare uppmuntras att fortsätta inom idrotten, inte minst för att en
sidoeffekt av det kan bli fler tränare. Det fanns 2019 13 licensierade spelare som med 2020 års
tävlingsbestämmelser (födda 1980 eller tidigare) är klassade som veteraner. Målet är att få dessa att
fortsätta i idrotten och att fler spelare ska fortsätta vara aktiva upp i åldrarna. Dessutom öppnar det
för före detta spelare att komma tillbaka igen. Därför är planen att under 2020 anordna minst en
jamboree för veteranlicensierade spelare.
Tävlingsadministrationen behöver utvecklas för att minska arbetsbördan för FFU. Målet är att under
2020 skapa ett system där resultatrapportering digitalt på plats leder till automatiserad
tabellrapportering.
Alla föreningar efterfrågar domarutbildning och tränarutbildning. Målet är att dessa under året ska
färdigställas i förbundets e-utbildningsplattform, IUP.
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För att möta efterfrågan på fler organiserade tävlingar utanför det ordinarie seriespelet är målet att
vintern 2020/2021 dra igång en nationell turnering, ”Svenska cupen”, som spelas inomhus under två
helger.

Internationellt
Det nordiska samarbetet fortskrider enligt plan och kommer under 2020 också att intensifieras då vi i
nuläget har lag som spelar över riksgränserna. Det är viktigt att skapa ramar och regelverk för detta
för att undvika missförstånd i framtiden.
En del i detta samarbete är Nordic Girls Camp, NGC, som under våren 2020 arrangeras i Helsingfors,
Finland och väntas ca mellan 35 och 40 spelare. SAFF kommer att erbjuda fyra tränare möjligheten
att delta som en del i deras kompetensutveckling.
Det internationella förbundet, IFAF, arbetar fortsatt med nära dialoger och efterfrågar ofta
information från sina medlemsförbund för att säkerställa att de arbetar med rätt frågor. SAFF
kommer under 2020 att ha en viktig roll i IFAF Europa som förhoppningsvis kommer få ordning på sin
struktur och sina arbetssätt i kommittéer och utskott. Den viktigaste frågan är kommunikation då
detta varit en bristvara tillbaka i tiden. Då SAFF är en av medlemmarna för den kommitté som ska
arbeta med just detta finns det goda möjligheter att bidra till ett bättre fungerande IFAF Europa.
SAFF har också en medlem som är ansvarig för Dam EM, vilket under året kommer kräva stort fokus
på att sätta sig in i den historiska bilden samt också samla in information från de förbund i Europa
just nu deltar på EM men också att bidra med utveckling av de förbund som ännu inte har ett
damlandslag.
SAFF har fått ett bidrag från Riksidrottsförbundet för att ta fram en internationell strategi, detta
arbete bör påbörjas i direkt anslutning till årsmötet för att inte tappa fart. Att kontakta de andra
specialidrottsförbunden som arbetar mycket internationellt är en bra utgångspunkt.
Under 2019 togs ytterligare steg i samarbetet med Canadian Football League, CFL. Samarbetet under
2020 rivstartas med att två representanter från CFL håller en tränarföreläsning i Stockholm som i
skrivande stund har ca 30 anmälda deltagare. Under året ska också planer på annat samarbete göras,
till exempel inom områden som domare, organisationskunskap och allmän amerikansk
fotbollskunskap/spelförståelse.
CFL har via SAFF tagit kontakt med den svenska ambassadören i Kanada och därför bör kontakt med
ambassadörerna för både Kanada och USA inledas i Sverige för att informera om vår verksamhet
samt se hur ett samarbete skulle kunna se ut.

Evenemang
SM-finalerna för Dam och Herr kommer 2020 att spelas samma dag, den 11 juli. Nytt för 2020 är att
SAFF är arrangör av evenemanget. Det är i skrivande stund inte helt klart hur Finnkamperna kommer
att spelas under året då en mer långsiktig plan arbetas med som också tar hänsyn till övrigt
internationellt spel för våra landslag. Inte att glömma heller att Sverige kan komma att stå som värd
för en EM-final för herrlandslaget vid en vinst borta mot Finland i EM semifinalen under
sensommaren. Arrangemanget för U19-finalen kommer att beslutas under året av
Förbundsstyrelsen.
Förhoppning finns så klart också att CFL återkommer till Sverige för att hålla ytterligare en CFL
regional combine under året.
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Marknad
Under verksamhetsåret kommer förbundsstyrelsen fortsätta utveckla sin marknadsstrategi och
marknadsplan.
Marknadsgruppen kommer att ta med distrikten i arbetet och fortsätta komplettera årshjulet för att
kunna få ett bättre grepp dom produkter förbundet har att erbjuda och vill utveckla.
I samarbete med kommunikationsgruppen kommer varumärket SAFF, amerikansk fotboll i Sverige,
våra serier och förbundets event att marknadsföras och exponeras i alla media förbundet jobbar
med. Dessa är t.ex social media, webb, streaming och TV. Gruppen kommer också att fokusera på att
öka förbundets finansiella förutsättningar genom partnernätverk och sponsring.

Samgående med andra förbund
Till förbundsmötet 2020 har förbundsstyrelsen valt att lägga en proposition med inriktningsbeslut
gällande ett samgående med Svenska Baseboll och Softbollförbundet och Svenska
Landhockeyförbundet. Bakgrunden till propositionen är den förstudie som avslutades i februari 2020.
Förstudien förordar att ett samgående bör göras för att i framtiden ge medlemmarna så bra
förutsättningar som möjligt att utöva och utveckla amerikansk fotboll och flaggfotboll.
Om propositionen godtas kommer nästa del i samgåendeprocessen direkt starta. Planen är då att i
november 2020 kalla till ett extra årsmöte där de första formella besluten kring ett samgående
fattas. Under tiden fram till november kommer arbetsgruppen bland annat utreda frågor kring
framtida organisation, identitet och demokrati i det sammanslagna förbundet.
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