
 
 
 

 
 
 
 

Verksamhetsberättelse 

 
2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förbundsmöte i Svenska Amerikansk Fotbollförbundet 
12-03-25 

 



Verksamhetsberättelse för 
Svenska Amerikansk Fotbollförbundet 

2011 
 

Förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen (FS) har sammankallats vid sju tillfällen och verkställande utskottet 
(VU), har sammankallats vid  fem tillfällen under 2011. 
 
Under 2011 har FS precis som tidigare år jobbat mot följande verksamhetsmål: 
 

  1 Jämställd idrott 
  2 Fler utövare 
  3 Bättre ekonomi  

 4 Sportsligt bättre Landslag och högre nivå på fotbollen nationellt 
  5 Profilering av amerikansk fotboll 
  6 Kvalitet 
  7 Integration 
  
 

1. Jämställdhet 
 
Den kvinnliga representationen i FS ökade inför 2011 då 
Förbundsmötet valde in en ny kvinna i FS och nu är det 22% kvinnor i 
styrelsen, Valberedningen bibehöll samma andel kvinnor som tidigare 
år. Till ny vice ordförande valdes även Pillan Plass  

 
SAFF har arrangerat en turnering för damer som lett fram till två 
nyetablerade lag i Lidingö och Uppsala, vilket gett underlag för att 
skapa en Division 1 Dam till säsongen 2012.  

 
Internationellt har SAFF fortsatt sitt arbete för ökad medverkan av 
kvinnligt deltagande i styrelser och kommittéer. Det arbetet utmynnade 
bland annat i att IFAF numera har en kvinna invald i IFAFs presidium, 
två kvinnor i Executive Board och tre kvinnor i Executive committee. 

 
 
 

2. Fler utövare 
 
SAFF har under 2011 haft en idrottskonsulent anställd, genom 
Idrottslyftet, som tillsammans med utvalda föreningar jobbat med 
projekt som ska stärka återväxten inom amerikansk fotboll.  

 
SAFF tekniska kommittee har arbetat fram ett ungdomsledarforum 
som ska öka samarbetet mellan föreningar och SAFF för att kunna 
bibehålla de aktiva inom vår sport. Inför skapandet av detta forum 
genomfördes en enkätundersökning bland de aktiva som deltog i DM-
cup. 

 
 2011 var 1430 män, 1350 juniorer, 75 flaggfotbollspelare samt 90 
damer licensierade. Detta var en ökning med 11, 15, 78 samt 63% 
jämfört med 2010. 
 
 35 seniorlag och 49 juniorlag kom till seriespel under 2011. I 
juniorserierna var det tyvärr flertal avhopp under seriens gång. 

 
 Tekniska kommittén deltog också på AFCA convention. 



 
3. Bättre ekonomi 

 
SAFF har deltagit aktivt i diskussionerna och besluten på RIM i 
förbindelse med att RIM beslutade att omforma SF-bidragets 
utformning.  

 
 Betalningsrutinerna har gjorts om vilket lett till att utbetalda 

inkassoavgifter sjunkit drastiskt samtidigt som vi fått behålla 
leverantörer och dess fördelaktiga priser. 

 
 SAFF har också startat dialog med olika kommersiella aktörer för 

fortsatt samarbete i framtiden. 
 
 

4. Sportsligt bättre 
 
SAFF skickade två lag med 26 spelare vaddera från ULU U15 till den 
första International Development week i Canton. Veckan var inriktad 
på utveckling och genomfördes med stor framgång av både spelare 
och ledare. 

 
ULU U17 har genomfört två läger samt ett öppet fysikläger. De deltog 
också med två lag under NM i danska Odense. 

 
För U19 landslaget genomfördes sex läger innan J-EM i Sevilla begav 
sig. Efter att vunnit första matchen mot Spanien men förlorat sista 
gruppspelsmatchen mot Frankrike blev det bronsmatch mot Tyskland 
som besegrades och därmed kvalificerade sig Sverige till 2012 års J-
VM som spelas i Austin. 

 
För herrarnas seniorlag utsågs en ny förbundskapten, John Konecki, 
som ett led i att bygga ett starkt landslag till VM 2015 på hemmaplan. 
Sverige spelade traditionella Finnkampen, men gick förlorande ur den 
kampen.  

 
Damlandslaget har haft ett förhållandevis aktivt år med fyra 
genomförda läger samt två matcher. Den första matchen spelades i 
Barcelona mot hemmanationen Spanien, en match som Sverige gick 
segrande ur. Även damerna genomförde den traditionella Finnkampen 
och trots att matchen förlorades så vart det ett fall framåt för svensk 
damfotboll som minskat avståndet till de finska damerna. 

 
Herrlandslaget i flaggfotboll har haft ett aktivt år med flera läger. I EM 
som spelades i sommar slutade Sverige på en tionde plats men det 
intressantaste är att det skapats en konkurrenssituation i 
flagglandslaget som aldrig tidigare, vilket vill påverka Sveriges 
möjligheter i VM på hemmaplan under 2012. 

 
För damlandslaget i flaggfotboll var förberedelserna inför EM betydligt 
mindre än herrarnas men de lyckades ändå få med sig en femte plats. 
Under hösten var även de starkt fokuserade på uppladdningen inför 
VM i Göteborg. 

 
DM-cup genomfördes i Sundsvall med fyra lag närvarande, då NSAFF 
inte kom till spel. 

 
Superserierådet (SSR) har under året jobbat med ett projekt som går 
under namnet ”Nya Superserien” som är en satsning på att göra 
Superserien mer attraktiv för såväl publik som utövare. Efter hårt 



arbete fick de till en utredning om rak eller delad säsong som 
resulterade i att Superserien 2012 kommer att spelas i en helt 
oavbruten säsong med SM-final 14:e juli. 

 
 

5. Profilering av amerikansk fotboll 
 

SAFF har deltagit på de RF samlingar som berört antidoping, Idrottslyft 
samt på ordförandekonferenser och RIM. På RIM hade SAFF lagt en 
motion och deltog aktivt i diskussionerna. Under slutet på 2011 utsågs 
även förbundsordförande till medlem i referensgruppen i RFs 
utredning om idrotts AB. 

 
En ny hemsida publicerades under sommaren, som baserar sig på RF 
Idrotten online. 

 
SM-finalen, som spelades på Studenternas IP i Uppsala, blev för 
första gången direktsänd på TV10 efter ett gediget arbete av 
arrangerande Uppsala 86ers.  

 
6. Kvalitet 

 
Tidigt 2011 startades en arbetsgrupp som skulle ta fram en plan hur 
SAFF ska nå ut till medlemmar och externa intressenter. 
Arbetsgruppens förslag har sedan resulterat i att SAFF numera finns 
på sociala medierna Facebook och Twitter.  

 
7. Integration 
 
 Integrationsarbetet har inte gått med den framfart som man hade 

önskat och även om det vid lyfts upp på agendan så är det fortfarande 
lång bit kvar innan vi kommit dit vi önskade. 


