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Inledning 
 

2020 var ett omtumlande år på många sätt. En pandemi som lamslog land och föreningar i deras 

förberedelser tillsammans med en ovisshet när och om säsongen ens skulle kunna genomföras. Det 

krävdes många starka krafter för att tillslut hitta ett spelschema som gick att genomföra, nya 

arrangemang runt resor och matcher, begränsad publik, parallella säsonger, merkostnader och 

minskade intäkter för många föreningar som fantastiskt nog löste problemställningar och lyckades till 

slut genomföra årets säsong.  

Förbundsstyrelsen desarmerades också då ledamöter och ordförande avgick mitt under 

mandatperioden vilket fick sittande styrelse att omgruppera mitt i pågående Samgåendeprocessens 

arbete tillsammans med SLHF och SBSF. Undertecknad fick ta över som 

tillförordnad ordförande under en period då mycket hände med förskjutna serier, planeringsarbete, 

budgetarbete och diskussioner om samgåendet. Det gav då tid till tanke för hur vi vill 

att svensk amerikansk fotboll ska se ut i framtiden. Detta är min vision inom en snar framtid.     

Det finns många viktiga prioritetsområden men två av de viktigaste är Ungdomsfotbollen och 

Damfotbollen. För damerna ser jag en fortsatt utveckling av Nordic Girl Camp, en möjlighet för unga 

tjejer att se att de inte är få eller ensamma i sina föreningar utan ge dem möjlighet att hitta en 

gemenskap med verksamhet för enbart tjejer. Vi kan också se våra distriktslag komma igång i gen där 

vi kan inom våra distrikt också se till att tjejerna får hitta ett lag med enbart tjejer. Vi ser våra 

föreningar starta upp U15 och U17 lag för tjejer för att slussas in i seniorverksamheten. Tillsammans 

med de nordiska länderna pratar vi om U19 landslag för att också lära våra tjejer att tävla och slussas 

upp i Damlandslaget.   

Våra distrikt ska växa starkare och vi från förbundet kan lägga mer ansvar och befogenheter på våra 

distrikt. Det är också här våra föreningar ska skapa ett engagemang primärt. Fler ungdomsserier och 

juniorserier ska drivas av våra distrikt där de idag spelas på en regional nivå. Även regionala 

seniorserier ska administreras av distrikten. Fokusområden för distrikten ska vara bland annat en 

kommunikationskanal mellan föreningar och förbund, de ska satsa på utbildningar och verksamhet 

för våra ungdomar i form av t ex distriktslag.   

Sammanslagningen kommer att ligga till grund för hur vår verksamhet ser ut framöver och arbete 

2021 blir av stor vikt för hur vi kan uniformera oss när en möjlig sammanslagning träder ikraft vid 

årsskiftet. Ett tydligt kansli som kan stötta en förbundsstyrelse, idrottsledningsgrupper och våra 

föreningar är av stor vikt där våra distrikt kommer få en tydligare och starkare roll över tid.   

Vårt förbund, kansli och eventuella idrottsledningsgrupper ska fokusera på våra nationella serier och 

landslag. Vi ska arrangera evenemang, stärka vår idrotts varumärke och skapa en marknadsplan hur 

vi paketerar våra produkter vi kan sälja för att skapa intäkter som behövs då vi ser ett minskat 

bidragssystem från RF över den närmsta tiden. Skapa en synlighet inom RF, media, 

internationell amerikansk fotboll på landslags och klubbnivå. Tillsammans med våra eventuella nya 

idrotter som kommer till vår familj ska vi skapa förutsättningar för alla idrotter att växa och skapa ett 

väl fungerande centralt styrsystem med förbundsstyrelse, kansli och idrottsledningsgrupper.   
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Jag ser kommissionärer inom respektive område som Superserien Herr och Dam, Division 1, 

Breddserierna, junior och ungdomsfotbollen. Dessa kommissionärer ska verka för utvecklingen inom 

respektive område och vara en länk mellan föreningar och förbund. Våra Superserier tar ägandeskap 

över verksamheten för att skapa en professionellare elitverksamhet som kan bedrivas effektivare och 

starkare. 

Flaggfotbollen har in tydlig inriktning inom internationella diskussioner med ett OS i LA 2028 som 

möjlig uppvisningssport. Vi behöver där se att verksamheten växer sig starkare inom både herr och 

damföreningarna i Sverige och få flaggen in i yngre åldrar.   

Domarkåren har sjunkit i antal de senaste åren och intresset för att bli domare har svalnat. Här 

behöver vi ta krafttag i utbildningar och förståelse för domarens situation i tävlingen. Vi ska bli 

starkare och fler, ha en tydligare kommunikation mellan föreningar och domare samt skapa 

satsningar för att stärka befintliga domare och hitta nya domare inom idrotten.  

Vi måste med våra landslag bli effektivare i hur vi bedriver vår verksamhet. Vi behöver också bli 

bredare i vår landslagstrappa där ULU är en viktig del i att förankra vår landslagsverksamhet i alla 

delar av landet och nå ut till så många ungdomar som möjligt för att skapa en målbild och hur 

vägen dit kan gå via våra landslag. I U19 ska vi lära oss att tävla och skapa en förståelse vad som krävs 

för att ta sig till toppen av vår idrott för att i seniorlandslagen kunna exekvera på högsta 

internationella nivå.   

Serierna på nationell och regional nivå behöver växa sig starkare och vi behöver bygga från grunden 

där division 2 för herrar och division 1 för damer ska skapa en stark regional grunt och där 

fylla division 1 herrar och Superserierna.   

Vi ska fortsätta driva digitaliseringen från vårt kansli med verktyg som IUP, vidareutveckla och ta 

ägande över iRef som ska bli vårt nya tävlingsadministrationsverktyg samt skapa fler sätt att enkelt 

kunna kommunicera digitalt som vi lärt oss går under denna pandemi.    

Vi behöver se över våra tävlingsbestämmelser och anpassa dem till den tiden vi nu lever i. TB har levt 

över många år och behöver en rejäl genomgång och delas upp för att styras mot respektive 

verksamhet de beskriver.   

Robert Sundberg  

Tf Ordförande  
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Tävlingsverksamheten 
 

Domare 

Det är en stor brist på antalet domare på alla nivåer inom förbundet och det litas mycket på få 

domare som får döma fler matcher vilket inte är hållbart i längden. DU kommer att under 2021 jobba 

för att bygga en stabil grund inom förbundet genom att göra juniordomarutbildningen lättillgänglig 

via verktyget IUP. 

DU kommer även att jobba, i största möjliga mån, inom distriktsavgränsningarna för att hantera de 

praktiska övningarna som krävs kopplat till juniordomare. 

Även kopplat till domarutbildningar i IUP så kommer domarutbildningen för Flaggfotboll att finnas 

tillgänglig i IUP. 

Under 2021 så kommer DU vara flexibla i arbetet med hanteringen av seniordomarutbildningen. För 

DU är det viktigt att det finns utbildningsmöjligheter för domare som vill döma seniorfotboll för att 

öka totala antalet domare i förbundet. 

Föregående år så hanterades utbildningen digitalt och DU är redo att anpassa verksamheten till det 

även 2021, men planerar för att ha en till två fysiska tillfällen för endagarsutbildningar i varje distrikt. 

För att minska risker för smittspridning kommer domare som föregående år hade seniordomarlicens 

få möjlighet att utföra en utbildning samt prov i verktyget IUP för att erhålla seniordomarlicens 2021. 

För domare som vill uppnå elitlicens kommer DU arrangera utbildning den 13-14 mars digitalt. 

För att standardisera och minska antalet olika verktyg som används så kommer verktyget iRef att 

användas mer under 2021. Tackling samt även flaggfotbollen kommer att använda systemet som 

huvudsystem för tilldelning av domare samt inrapportering efter spelade matcher. Utveckling av iRef 

genom sammankoppling till IUP ska även ske under 2021 som ett steg i lättare administration för DU 

och kansli. 

DU kommer ha målet att fortsätta jobba för att synas internationellt samt samarbeta med andra 

förbund kopplade till IFAF. Samarbetet kommer att stärka kvalitén och engagemanget ytterligare hos 

våra domare och förtroendevalda. DU kommer att göra det genom att vara aktiva inom IFAF samt 

delta med 9 domare på IFAF clinic 2021 som hålls digitalt.  

Flaggfotboll 
 

Det kommer finnas ett arbete att arrangera en Jamboree för veteranlicensierade spelare som ska 
locka nuvarande spelare att stanna kvar samt före detta spelare att komma tillbaka till föreningarna. 
Detta arbete är en del av målet att se till att personer födda 1981 eller tidigare finns kvar inom 
sporten då det finns en chans att dem även engagerar sig ideellt som tränare för att stärka upp 
tränarbristen. 

För att möta efterfrågan på organiserade tävlingar inom flaggfotboll så ska ett arbete som kallas 
Svenska Cupen startas. Målet är att Svenska Cupen ska spelas vintern 2021 men senast vintern 2022, 
beroende på omständigheterna. Svenska Cupen är en nationell turnering som spelas inomhus under 
två helger. 
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Superserien 

 

Superserien herr kommer 2021 bestå av Carlstad Crusaders, Stockholm Mean Machines, Uppsala 
86ers och Örebro Black Knights. 

Hög prioritet under 2021 är en fortsatt dialog med lag i division 1 för att möjliggöra fler lag i 
Superserien Herr. En fortsatt dialog med intresseorganisationen SAFE är också viktig för att 
säkerställa kvalitén vi har idag. Genom ett samarbete med SAFE så kan vi få insyn i föreningarna som 
är kopplade till organisationen för att höra deras tankar kring Superserien herr. 

Serien kommer att bestå av 6 grundserieomgångar där varje lag spelar dubbelmöte mot resten av 

lagen i Superserien.  

Serien kommer hoppningsvis att starta på veckan 17 och sista omgången vecka 24, semifinalerna spel

as helgen vecka 26 och SM finalen spelas på veckan 27.  

Superserien dam kommer 2021 bestå av Arlanda Jets, Carlstad Crusaders, Jönköping Spartans, 
Västerås Roedeers och Örebro Black Knights. 

Efter dialoger med alla föreningar i Superserien dam så beslutades det att Spartans och Roedeers har 
möjlighet att spela 9-manna i grundserien mot alla lag. Beslut hoppas ge effekt att föreningarna 
Spartans och Roedeers får möjlighet att bygga en trupp samt utökat motstånd för veteranerna 
Crusaders, Jets samt Black Knights. Slutspelet kommer att ske mellan de 4 bäst placerade lagen och 
kommer att bestå av semifinal och final.   

Serien är planerad att starta helgen vecka 17 och sista omgången vecka 24, semifinalerna spelas 

helgen vecka 26 och SM-finalen spelas den 10:e Juli.  

Det kommer fortsatt vara en öppen dialog med lagen i Superserien dam för att säkerställa kvalitén i 
serien samt hitta förbättringar och fortsätta strategiarbetet i linje med Serieutredningen för både 
Superserien herr och dam  

Under 2021 kommer kansliet att kolla på en uppdatering av statistikprogrammet StatCrew. Det är en 
del i processen för att ta nästa steg i digitaliseringen samt öka kvalitén. Grundprogrammet finns 
redan tillgängligt för föreningar inom förbundet men med uppdateringen kommer föreningarna att 
kunna använda sig av ”livestatistik”.  

Efter ett lyckat SM-finalevent 2020 så kommer det utföras ett arbete under 2021 så att vi kan få till 
ett liknande event med både herr och dam samma dag på samma plats. Mer om detta under 
evenemang. 

Förbundet ska under 2021 se över strategin för media kring Superserien för herr och dam. Förbundet 
vill se ett ökat utbud av media kring vår högsta serie för att det ska bistå markandsutskottet vid deras 
arbete. Förbundsstyrelsen ska efter förutsättningar bistå lagen i Superserien med att utöka utbudet 
av media. Förbundsstyrelsen vill bjuda in SAFE till diskussion kring media av Superserien då de sitter 
på mycket kunskap. 

Superserien Dam 

Superserien för damer kommer 2021 att innehålla 5 deltagande lag.   

Lagen som spelar Superserien 2021 är Arlanda Jets (AJ), Carlstad Crusaders (CC), Jönköping Spartans 

(JS), Västerås Roedeers (VR) och Örebro Black Knights (ÖBK). För att stötta dom nykomna lagen 

kommer Jönköping Spartans och Västerås Roedeers att kunna spela 9-manna i grundserien.  
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Under året kommer FS att fortsätta sitt arbete, tillsammans med lagen att få Superserien Dam 

attraktivare för nya lag från lägre divisioner. Detta kommer att ske via gemensamma forum där lagen 

tillsammans med FS analyserar 2020 och pågående säsong för att därigenom kunna 

identifiera ev. brister för att kunna åtgärda dessa samt förbättra förutsättningarna för lagen i 

serien. Målet är att få med alla lag i Superserien i dialogen samt ha möte med dessa minst varannan 

månad. I slutet på säsongen ska en utvärdering ske med punktlista att jobba med och åtgärda iför 

2022. 

Superserien Herr 

Superserien för herrar kommer 2021 att innehålla 4 deltagande lag.   

Lagen som spelar Superserien 2021 är Carlstad Crusaders (CC), Stockholm Mean Machines (SMM), 

Uppsala 86ers (U86) och Örebro Black Knights (ÖBK).   

Under 2021 finns ett viktigt att fortsätta dialog med 

de föreningar som under året spelar i Superserien (h) och i Division 1 för att tillsammans lösa de 

hinder/utmaningar som är avgörande för en förening att skapa möjlighet för föreningar att spela I Su

perserien  

U19 

Det är 4 lag anmälda till serien och det är Göteborg Marvels, Krisitanstad Predators, Stockholm Mean 

Machines och Täby Flyers, dock går anmälningstiden för seriespel inte ut förrän under våren så fler 

lag kommer tillkomma.  Serien kommer spelas nationellt med möjligt regionala konferenser med ett 

efterföljande slutspel.  

Under 2021 ska förbundet fortsätta jobba med förbättringar kring U19 för att locka fler lag till serien. 

Förbundet ska, efter bästa förmåga, stötta föreningar så att vi kan öka antalet lag.  

 

Tävlingsutskottet 

 

Tävlingsutskottet skall under 2021 handha ärenden rörande tävlingsbestämmelserna inkomna av 

föreningar, kansli, förbundsstyrelse och övriga funktioner i förbundet. Ordinarie handläggningstid bör 

vara ca 8 dagar. Ärendelogg med beslut skall presenteras minst månadsvis. 

Tävlingsutskottet skall arbeta aktivt att lämna förslag på divisionsindelning till förbundsstyrelsen och 

sammanställa spelschema enligt delegering från förbundsstyrelsen. 

Tävlingsutskottet skall medverka vid framtagande av ett TA system och inkomma med utskottets 

behov och önskemål.  

Tävlingsutskottet skall under året driva och leda framtagandet av nya områdesbaserade 

tävlingsbestämmelser samt ta fram ett omarbetat förslag till representantskapsmötet.  

Tävlingsutskottet kommer medverka där förbundet anser att deras medverkan behövs. 

Tävlingsutskottet kommer under året att samverka med övriga utskott i förbundet. 
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Utveckling och Utbildning 
Verksamhetsstöd 2021 kommer täcka flera områden. 

Satsningen på Flex fotboll kommer fortsätta, stöd för inköp av skydd, utbildningar för tränare och 

domare samt stöd till turneringsverksamhet kommer prioriteras under året 

Administrativa system kommer fortsätta att utvecklas, pengar kommer läggas på att förenkla 

administration verktyg som kan gagna föreningar och förbundet.  

Utöver det finns det sökbara stöd som föreningarna har rätt till. 

Ansökan sker via IdrottOnline och medel betalas sedan ut via riksidrottsförbundet. SAFF ha tilldelats 

330kkr 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  

Utbildning 

Skapa utbildningsplan för närmsta åren. Grunden till att utveckla idrottsföreningar är att höja 

kompetensen och med det så har idrottsrörelsen ett eget studieförbund i SISU 

Idrottsutbildarna. Under 2021 ska SAFF verka för att öka antalet idrottsföreningar som bedriver 

utvecklingsarbeten med SISU (minst 1 utbildningstimme) samt intensifiera de idrottsföreningar som 

redan idag har ett aktivt samverkande med RF-SISU Distrikten (minst 10 utbildningstimmar).  

Idrottens Utbildningsplattform (IUP) lanserades under 2020 inklusive de kravspecade SAFF 

anordnade utbildningarna. Lanseringen av positionsspecifika utbildningar inleddes och där en QB-

utbildning slutfördes. Under 2021 ska SAFF lansera fler positionsspecifika utbildningar och verka för 

att fler genomför samt betalar för de befintliga utbildningar som idag ligger på IUP.  Utbildning är ett 

av de område som pekas ut för att öka förbundets egna intäkter och SAFF ska verka för att öka 

intjäningen på området utan att det går ut över de licenskrävande utbildningarna 

(AFG, domarutbildningarna).  

Riksidrottsgymnasiet 

Riksidrottsgymnasiet kommer under 2021 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). Målet för 2021 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 21/22 nerdraget från tidigare tio elever till sju.   

Nationella Godkända Idrottsutbildningar 

7 kommuner är nu godkända att bedriva gymnasieverksamhet med amerikansk fotbollsinriktning: 

Karlstad, Kristianstad, Solna, Sigtuna, Uppsala, Örebro och Malmö. Göteborg har ansökt om att starta 
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ett NIU vilket FS har tillstyrkt. Förbundet avvaktar nu RF:s utredning om hur RIG/NIU upplägget 

kommer se ut efter 2024. 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 2021 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  

Vuxenidrott 
Under kommande år ska vi att arbeta för att fler föreningar ska kunna ge utövare inom målgruppen 

vuxen (från 20 år och uppåt) att möjlighet att träna och tävla på olika nivåer inom våra idrotter. 

Förbundet ska arbeta för att skapa förutsättningar för att kunna utöka vår verksamhet inom detta 

område på kort och lång sikt. Ett extra fokus ska ligga på grupper som är underrepresenterade inom 

målgruppen idag. 

Förbundet ska även fortsätta att arbeta för stabila och välfördelade serier på bredd-/instegsnivå samt 

elitförberedande nivå med hjälp av underlag från Serieutredningen (2019).  

På bredd-/instegsnivå innebär detta specifikt att förbundet ska arbeta för att serier på sikt ska 

bedrivas regionalt med en målbild att divisionsindelningen ska sammanfalla med 

distriktsindelningen. Serierna ska utformas för att ha en låg tröskel för nya lag och i den mån det går 

spelas med bye weeks. 

Vi ska även planera för att på sikt möjliggöra en elitförberedande nivå på damsidan.  

För att underlätta samarbetet mellan lag och förbundet ska det även utredas om det finns behov av 

en samordnare, så kallad kommissionär, för respektive division. Om så är fallet ska en 

arbetsbeskrivning för denne tas fram.   

Utvecklingsserien Flagg 

Målet är sex lag i seriespel i U-serierna.  Dessutom behöver äldre spelare uppmuntras att fortsätta 

inom idrotten, inte minst för att en sidoeffekt av det kan bli fler tränare. Målet är att få spelare som 

uppnått veteranålder (födda 1981 eller tidigare) 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 2021) anordna minst en jamboree för veteranlicensierade spelare.  

För att möta efterfrågan på fler organiserade tävlingar utanför det ordinarie seriespelet är målet att 

vintern 2021/2022 dra igång en nationell turnering, ”Svenska cupen”, som spelas inomhus under två 

helger.  
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Barn och ungdom 
SAFF vill skapa förutsättningar för starka barn och ungdomsföreningar samt för individer att 

utvecklas till en naturlig del av amerikansk fotbollssverige oavsett om individen vill gå vidare till 

elitnivå eller spela för att det är roligt. SAFF ska verka för att öka antalet flicklag i föreningar och öka 

antalet flick- och pojkspelare hos föreningar genom att sprida goda exempel på organisering av 

större trupper som en förutsättning för en hållbar förening som inte får “hål” i föreningsstegen. 

Förbundet tror mycket på arbetet kring Nordic Girl Camp och att det kan hjälpa till att locka flickor till 

sporten samt öka intresset för flickor att stanna kvar i sporten.  

SAFF ska även under 2021 undersöka intresset hos föreningarna över att möjliggöra spel i en 

instegsnivå för att underlätta etablering av nya föreningar och nya spelare. Med det sagt är det inte 

säkert att det är möjligt att införa till 2022 utan målet är att kartlägga behovet hos föreningar och hur 

det kan viktas mot närhetsprincipen.  

En överrekrytering i en förening kan även skapa förutsättningar för nya lag att bildas i närliggande 

geografiskt område. Överrekryteringen är även en överlevnadsfråga för att skapa fler instegsnivåer 

på U17 och underlätta nyrekrytering.   

Det har under 2020 inkommit ett antal kommentarer kring så kallade distriktslag. Förbundsstyrelsen 

ska tillsammans med tävlingsutskottet verka för att underlätta distriktslag till de förutsättningar som 

förbundet har. För att detta arbete ska genomföras måste det finnas en tillräckligt stor efterfrågan 

hos våra SDF så förbundet ska se över efterfrågan. 

Distrikten kommer fortsatt ha ansvar för administrationen kring U9-U13. Distrikten ska leda arbetet 

med att öka intresset för åldersklasserna med stöd från förbundet i den utsträckningen som 

förbundet har möjlighet till. Distrikten ska även arbeta med förbundets barn och ungdomsstrategi.   

För att öka intresset för flaggfotboll ska förbundet under 2022 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.  

Administration 
 

RF/SISU 

Under 2021 är det Riksidrottsmöte där flera strategiska beslut för idrotten är planerade. SAFF har 

tillsammans med Svenska Fäktningsförbundet och Svenska Curlingförbundet skickat in två motioner 

gällande en översyn av begreppet Aktiv i idrott och ökad mångfald inom idrotten som vi kommer 

verka för ska röstas igenom av mötet. I övrigt kommer SAFF verka för att det ekonomiska stödet ska 

bli gynnsammare för lagbollidrotter och för förbund som bedriver flertalet idrotter. 

Distrikt (SDF) 

Vi ska under året i samråd med distrikten skapa en plan för hur större administrativt ansvar kan 

läggas på Distrikt (U15 och på sikt U17 och regionala seniorserier). Förbundet ska skapa 

förutsättningar för starka distrikt som engagerar föreningar i både lokal verksamhet och 

förbundsfrågor. 
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En viktig hel i detta är att kontinuerlig kommunikation mellan distriktens ordförande och ansvarig 

från förbundsstyrelsen ska fortsätta att prioriteras. Projekt på förbundsnivå som går att drivas 

tillsammans med distrikten ska drivas gemensamt. Ett exempel på ett sådant projekt som startades 

2020 och kommer att fortsätta under 2021 är Föreningsforum. 

Under 2020 fick förbundet in många kommentarer kring kommunikationen och möjligheter för 

föreningarna att göra sig hörda. SAFF kommer att dra igång ett arbete som heter Föreningsforum, 

som ska stärka denna svaghet från 2020. Det är ett forum som förbundsstyrelsen arrangerar genom 

ansvarig för föreningskontakt. Beslutet togs av förbundsstyrelsen den 22/12 2020.   

Det ska arrangeras minst tre digitala forum under 2021 där vi följer agendan som är satt för dessa 

tillfällen.   

Forumet ska även engagera samtal mellan distrikt och föreningar. Innehållet till agendan kommer 

från föreningarna som diskuterar med distriktsstyrelserna angående vilka punkter de vill ta 

upp. Genom dessa samtal mellan distrikt och föreningar hoppas vi att samarbetet stärks och 

engagemanget ökar.   

Agendan kommer att vara flexibel och anpassas från gång till gång beroende på efterfrågan från 

föreningarna.    

Ekonomi 

2020 var ett extraordinärt år präglat av Covid 19 Pandemin men även genom pågående 
sammanslagningsprocessen och minskade ordinarie bidrag från RF. Bland annat ställdes nästan all 
landslagsverksamhet in, SAFF agerade via ett antal åtgärder som exempelvis korttidspermittering och 
att inte tillsätta vakans på kansliet vilket medfört ett betydande överskott även oaktat ändrade 
redovisningsregler. Bifogad budget visar ett planerat underskott på 1.739 tkr vilket är ett resultat av 
styrelsens beslut att skjuta årets överskott till 2021, inte minst vad gäller landslagen. Tanken är, för 
att skapa trygghet i ekonomin, ha ett överskott 2020 och 2021 om cirka 225 tkr vardera. 
Styrelsen har även beslutat att eventuella straffavgifter ska gå till verksamhet som strävar att minska 
dessa avgifter, exempelvis ökad regelkunskap. Inför 2021 har de tidigare bidrag som erhållits för att 
utveckla utbildningsverksamheten inklusive framtagandet av utbildningsplattformen IUP upphört då 
projektet avslutats. För 2021 budgeteras ett nollresultat på utbildning. 
Oavsett om SAFF genomför sammanslagning med andra förbund eller inte kommer förbundets 
ekonomi att markant förändras utifrån vad som beslutas. Skulle sammanslagningen ej genomföras är 
bedömningen att det kommer vara nödvändigt med betydande besparingar och avgiftshöjningar. 

Kansli 

Kansliet kommer under 2021 bemannas av följande personal 

• Fredrik Haraldson, Generalsekreterare 

• Monica Thomassen, Förbundsadministratör 

• Tobias Lindh, Utbildningsansvarig 

IUP Företag 

Från januari 2021 är SAFF delägare (10%) i företaget IUP Idrottens Utbildningsplattform AB. 

Företaget ägs tillsammans med idrottsförbunden Svenska Basketbollförbundet och SVEMO. Kassör 

Jan Burell och Generalsekreterare Fredrik Haraldson är representanter från SAFF i bolagets styrelse. 

Företagets syfte är att äga, förvalta och utveckla den digitala utbildningsplattform som förbunden 

gemensamt tagit fram. 
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Marknad och evenemang 
Under 2021 kommer marknadsgruppen att:  

• Fortsätta utveckla sin marknadsstrategi, marknadsplan, organisation och arbetsmetodik.   

• Varumärket - Tillsammans med evenemangs- och kommunikationsgruppen kommer 

varumärket SAFF, den nya organisationen, amerikansk fotboll i Sverige, våra serier och 

förbundets event att marknadsföras och exponeras i alla media förbundet jobbar med.  

• Delaktighet och engagemang - fortsätta att jobba för delaktighet från distrikten och 

föreningar i arbetet och fortsätta komplettera årshjulet för att kunna få ett bättre grepp dom 

produkter förbundet har att erbjuda och vill utveckla.   

• fortsätta jobba på att öka förbundets finansiella förutsättningar genom partnernätverk och 

sponsring tillsammans med dom olika intressenterna (föreningar, distrikt och landslag) i 

förbundet.   

Evenemangsgruppen kommer att jobba med förbundets event. Dessa kommer att vara SM finaler, 
landskamper och specialevent.   
  
SM-finalerna för Dam och Herr 2021 planeras att hållas den 10:e juli. Datum för U19-finalen kommer 
att beslutas under året av Förbundsstyrelsen.  
  
Det är för närvarande osäkert hur dom internationella arrangemangen kommer att ske men tillåter 
situationen så kommer SAFF att delta i Finnkampen och internationella event som spelas under 
året.   
  
Förhoppning finns så klart också att CFL återkommer till Sverige för att hålla ytterligare en CFL 
regional combine under året. Utöver detta kommer förbundet att se över möjligheten att hålla andra 
event kring sporten t.ex. såsom Super Bowl.  

Internationellt 
Det nordiska samarbetet fortskrider och kommer under 2021 fortsätta då vi i nuläget har lag som 

spelar över riksgränserna. Vi ska tillsammans med övriga länder i Norden skapa ramar och regelverk 

för detta för att för att tydliggöra hur detta ska fungera.   

En del i detta samarbete är Nordic Girls Camp, NGC, som under våren 2020 planerades att arrangeras 

i Helsingfors, Finland men var tvunget att ställas i pga Covid-19. Ny plan för 2021 är att arrangera ett 

läger i Sverige under hösten om detta är genomförbart pga Covid-19. SAFF kommer att erbjuda fyra 

tränare möjligheten att delta som en del i deras kompetensutveckling.   

SAFF ska under 2021 försöka etablera sig i en viktig roll i IFAF Europa för att hjälpa de få struktur och 

arbetssätt i kommittéer och utskott. Den viktigaste frågan är stötta inom kommunikation då detta 

varit en bristvara tillbaka i tiden.   

SAFF har 2020 fått ett bidrag från Riksidrottsförbundet för att ta fram en internationell strategi, detta 

arbete har pga. Corona skjutits upp till 2021. Detta kommer ske genom gemensamma möten med 

övriga nordiska länder samt vid deltagande i internationella träffar.   
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Under 2020 genomfördes en combine i samarbetet med Canadian Football League, CFL. Detta 

planeras att även genomföras under 2021 om möjlighet finns trots Covid-19. Under året ska också 

planer på annat samarbete göras, till exempel inom områden som domare, organisationskunskap och 

allmän amerikansk fotbollskunskap/spelförståelse.   

Landslag 
Förbundskaptenerna kommer att fortsätta handledas och utbildas med fokus på organisation, 

ledarskap och ekonomi. En ny landslagsstrategi och visionsarbete pågår och ska slutföras under 2021. 

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 utvald leverantör ska färdigställas och göras tillgänglig för staber och spelare. Kravet från 

landslagen på klädespaket ska genomarbetas och planeras för framtiden.   

Arbetet går vidare med att öka tillgänglighet och möjligheten för i första hand ungdomar och juniorer 

att via kostnadsmedvetna ”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 eller fler läger ska planeras. Då Sverige slutade på en hedrande silverplats i EM i 

Leeds 2019 kommer laget att vara kvalificerat till VM i Finland 2022 och arbetet med att ha ett 

slagkraftigt lag på plats kommer fortsätta 2021. En HC för att bedriva verksamheten över VM ska 

tillsättas.   

Herrlandslaget i amerikansk fotboll vann sin grupp i EM-kvalet och kommer spela en semifinal mot 

Finland i Finland i augusti. En Finnkamp kommer spelas oktober i Sverige och sista helgen i oktober 

spelas antingen en EM-final eller en EM-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 2021. 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. 

Detta VM ställdes in pga. Covid-19 och har blivit flyttat till Vancouver 2021och ska genomföras 

under juli. Det är också beslutat att detta ska spelas som ett U20 VM mot tidigare planerat U19 VM. I 

skrivande stund är det inte klart vilka de deltagande lagen är och om Sverige har de finansiella 

möjligheterna att åka dit. Flertalet läger är planerade under året om det blir ett deltagande i JVM. 

U19 kommer också spela en Finnkamp i Sverige under oktober.   

Ungdomslandslaget skall spela NM i Finland under oktober. Ett större arbete hur ULU:s fortsatta 

inriktning ska vara har påbörjats under 2020 och detta kommer FK och LLK jobba vidare med under 
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2021. Målet är att ha flera geografiskt spridda träffar för att utbilda i fysträning och fotboll där så 

många som möjligt ska ges möjlighet att ta del av denna kunskap. Sen kommer man ta ut en trupp 

som kommer representera Sverige vid NM.  

Damflaggfotbollslandslaget spelar VM i Spanien i oktober. 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. Flertalet läger ska genomföras inför Finnkampen.  

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. För närvarande finns det ingen 

FK vilket LLK kommer att jobba vidare med att tillsätta. Flertalet läger ska genomföras inför 

Finnkampen.  

 


