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1. Inledning  
  6 januari 2022 
 
2021 har varit ett väldigt speciellt år och även ett historiskt år. När denna verksamhetsberättelse 
skrivs så är det sista gången det görs för Svenska Amerikansk Fotbollförbundet, SAFF. SAFF har 
funnits i olika former sedan mitten av 80-talet men 2021 är sista gången vi benämner förbundet så. 
Från 1 januari 2022 kommer förbundet att heta SWE3 – Förbundet för amerikansk fotboll, 
flaggfotboll och landhockey vilket för mig känns modernt, kul och spännande.  
 
Att vi tillsammans i förbundet under det gånga året bland mycket annat har beslutat om nya stadgar, 
nytt namn och att vi genomfört samgåendet med Svenska Landhockeyförbundet tror jag är väldigt 
betydelsefullt inför framtiden. Vi har nu lagt grunden och gett oss själva chansen att utveckla våra tre 
idrotter samtidigt som vi är förberedda på att eventuellt ta emot nya idrotter i framtiden. Ett stort 
arbete har lagts ner under flera år i samgåendeprocessen och jag vill tacka alla de personer och 
organisationer som har bidragit på vägen. Dock ska vi även vara medvetna om att en hel del arbete 
återstår i processen och att det nya förbundet inte kommer bli mer framgångsrikt än vad vi alla 
tillsammans gör det till. 
 
Ett viktigt fokus för oss under 2021 har varit att starta processen med att definiera SWE3’s VISION 
2030, dvs vår verksamhetsidé, värdegrund och vision för framtiden. Det känns extra bra att vi under 
föreningskonferensen i november tillsammans med våra föreningar arbetade fram ett bra utkast som 
vi under 2022 kommer att jobba vidare med, dels för att förfina men framförallt att börja med att 
implementera. Det är extra viktigt nu när vi är tillsammans i SWE3, det blir en bra nystart för det nya 
förbundet! 
 
2021 har också tyvärr gett oss ytterligare ett år med en pandemi som kraftigt har påverkat 
verksamheten på ett negativt sätt. Matcher har ställts in, spelare och ledare har slutat, serier har 
blivit mindre, anpassningar har vart tvungna att införas och den internationella verksamheten har 
drabbats hårt. De beslut som har tagits som påverkat serier och landslag har varit några av de 
tråkigaste och tuffaste besluten vi som förbund behövt ta under 2021. Ett stort tack till alla er 
föreningar och individer som under 2021 slitit hårt under dessa förutsättningar. Vi behöver 
tillsammans fortsätta ta ansvar och kämpa. Förhoppningsvis kan 2022 bjuda på mer normala 
förutsättningar. 
 
2021 bjöd på mitt första Riksidrottsmöte (RIM). Vi kom dit väl förberedda med en tydlig agenda i 
vissa nyckelfrågor. Allt gick inte vår väg och det är tydligt inom idrottsrörelsen i Sverige att de stora 
förbunden alltmer vill gå sin egen väg och få en större del av den ekonomiska kakan genom att ta 
delar från Riktsidrottsförbundet. Det betyder mer konkret att vi i framtiden kan räkna med mindre 
administrativt och organisatoriskt stöd från RF och kommer att behöva bedriva mer eget 
utvecklingsarbete inom förbundet. Jag är därför glad att vi inom vissa delar ligger långt fram och 
under 2021 har bland annat fler digitala utbildningar tagits fram och vi har vidareutvecklat iRef till att 
bli ett tävlingsadministrativt system som kommer underlätta för samtliga föreningar från 2022. Vi har 
även under 2021 beslutat om att anställa Peter Nilsson som förbundskommunikatör vilket jag tror är 
ett stort steg i rätt riktning för förbundet.  
 
2021 har gett mig många positiva möten med människor som brinner för våra idrotter. Vi är många i 
vårt avlånga land som vill mycket, och det är bra! Jag har under året känt att det finns ett stort 
engagemang ute bland distrikt och föreningar. Det är viktigt att vi tar tillvara på det och samtidigt 
arbetar mer tillsammans och inte mot varandra, vi är alla på samma lag. 
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2021 gav mig också tio nya styrelsekollegor. Ett stort tack till dem för detta år tillsammans och 
givetvis till vår personal på kansliet. Det har som sagt varit ett speciellt men historiskt år, nu siktar vi 
ännu högre under 2022. 
 
Kjell Peterson  
Ordförande SAFF 

Verksamhetens art och inriktning  

Svenska Amerikansk Fotbollförbundet har till uppgift att främja och administrera amerikansk fotboll, 
flaggfotboll samt landhockey i Sverige samt företräda dessa idrotter i utlandet, även såsom verka för 
att idrotterna blir tillgängliga för alla. 

Medlemmar 2021 

AIK Amerikansk Fotboll 
Ale Vikings Idrottssällskap 
Ales Flaggfotbollsförening 
AMF Jamtland Republicans 
Arlanda Amerikanska FF 
Athletic Club Norrköping Monarchs 
Avesta Flaggfotbollsförening Bisons 
Beckomberga Maniacs Multiidrottsklubb 
Borås Rhinos Amerikanska FK 
Carlshamns Oakleaves AFF 
Carlskrona Seahawks AFF 
Carlstad Crusaders AFC 
Dalecarlia Rebels Amerikansk Fotbollsförening 
Djurgårdens IF Amerikansk FF 
Ekeby Greys American Fotballclub 
Eskilstuna Sharks Flaggfotbollsförening 
Eslövs Amerikanska Fotbollsförening 
Falkenberg Phoenix Flaggfotbollsförening 
Gislaved Ghosts Flaggfotbollsförening 
Gävle Red Devils AFC 
Göteborgs Amerikanska FK Marvels 
Halmstad Amerikanska FF Eagles 
Halmstad Hedgehogs Flaggfotbollsförening 
Helsingborg Jaguars American Football Club 
HULK - Hela Uppsalas Landhockeyklubb 
Hässleholm Hurricanes AFC 
Jönköping Amerikansk Fotbollsförening 
Karlskoga Amerikanska FF 
Kristianstad Predators Amerikanska Fotbollförening  
Landhockeyförening Älmhult 
Lerum Landhockey Klubb 
Lexby Sports Club 
Lidköpings Amerikanska FF 
Limhamn Griffin Sport Klubb 
Linnéstaden Amerikansk Fotbollsförening 
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Luleå Eskimos Amerikanska FC 
Lund Towers American Football Club 
Lund Vikings American Football Club 
Lunds Landhockeyklubb Nayan 
Motala Amerikanska Fotbollsförening 
Nacka Landhockeyklubb 
Norrköping Panthers Amerikanska Fotbollförening 
Nässjö Flaggfotbollsförening 
Partille Sport Club 
Roslagens Idrottsförening 
S:t Staffan Saviours American Football Club 
Skövde Amerikanska FF Dukes 
Sollentuna Amerikansk Fotbollsförening 
Solna Landhockeyförening Mesaicos 
Solna Sportklubb 
Stockholm Mean Machines Idrottsförening 
Sundsvalls AFF Flames 
Södertälje Amerikanska FotbollsKlubb 
Tyresö Royal Crowns AFF 
Täby Amerikanska Fotbolls Klubb 
Umeå American Football Club 
Upplands-Bro AFF Broncos 
Uppsala 86ers American FF 
Uppsala Snake Heads Amerikanska Fotbollförening 
Valhalla Landhockeyclub 
Wäsby Amerikansk Fotbollsförening 
Västerås AFF Roedeers 
Ystads Amerikanska FF Rocket´s 
Örebro Black Knights Idrottsklubb 
Örsundsbro Sportklubb 

Antal licenserade spelare  

Antal licenserade spelare per idrott under verksamhetsåret. 
 

 2021 2020 2019 2018 2017 
Antal medlemmar 14 347 14 253 11 817 11 654 12 345 
Antal licenser Kvinnor: 494 

Män: 3 101 
Kvinnor: 485 

Män: 3 066 
Kvinnor: 542 

Män: 3 353 
Kvinnor: 517 

Män: 3 616 
Kvinnor: 429 

Män: 4 012 
U9-U13 589 368 751 745 728 
U15-U17 800 785 783 845 1 161 
Senior 1 150 1 398 1 335 1 420 1 549 
Utländska 51 35 52 23 38 
Flagg 240 193 290 150 125 
Landhockey 262 - - - - 
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Distriktsförbunden (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 
2021 

Kjell Peterson - Ordförande 
VU, Internationellt, Vision 2030 
 
Jan Burell - Kassör 
Ekonomi, Personal, Samgående, VU 
 
Ella Spira – Vice Ordförande 
Barn och Ungdom, Landhockey, VU 
 
Linnea Nyberg – Sekreterare 
Strategiska dokument, Vision 2030, VU 
 
David Jonsson - Ledamot 
Elit och landslag 
 
Celine Helgesson Hallström – Ledamot 
Vision 2030, Samgående, Föreningsforum 
 

Lars Samuelsson – Ledamot 
Vision 2030, samgående 
 
Björn Isberg – Ledamot 
Landhockey, Internationellt 
 
Anton Lagerström - Ledamot 
Evenemang 
 
Erika Wiman Snäll - Ledamot 
Flaggfotboll, Internationellt, Kommunikation 
 
Joan Travesset - Ledamot 
Evenemang 
 
 

Vid förbundsmötet 2021 omvaldes revisor, Stefan Norell från Grant Thornton enligt valberedningens 
förslag. 
 
Konstituerande styrelsemöte hölls 14 mars 2021.  
 
Antal förbundsstyrelsemöten under verksamhetsåret: 13 stycken  
 
Det genomfördes även ett extra förbundsmöte den 24 november och ett den 26 januari 2022.  
 
Kommittéer och utskott:  
 
Tävlingsutskottet: Joakim Dahlin, ordförande, Björn Lindström, Kristoffer Österberg och Jimmy 
Holmberg som medlemmar. 
 
Domarutskottet: Pelle Haglund, ordförande. Elisabeth Jennfors, Markus Agebrink, Theo Mandoki, 
Gustav Bratt och Rikard Hellgren som medlemmar. 
 
Disciplinnämnden: Johan Hübner, ordförande. Jesper Fredriksson, sekreterare. Gustaf Taube, 
ledamot. Per Lindell, ledamot. Anna Wockelberg, ledamot. 
 
Landslagskommitté: David Jonsson, ordförande. Erika Wiman Snäll, Anders Hermodsson, Nina 
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Kiviharju som medlemmar.  
 
Flaggfotbollsutskottet: Erika Wiman Snäll, ordförande.  
 
Valberedning: Nicklas Backlund ordförande. Johanna Pilbäck, Gustav Andreasson, Liselott 
Andreasson, Joakim Björkman som ledamöter.  
 
Verkställande utskottet VU har under verksamhetsåret hållit 15 protokollförda möten. Medlemmar i 
VU har varit Kjell Peterson, Jan Burell, Ella Spira och Linnea Nyberg. GS Fredrik Haraldson har varit 
adjungerad. 
 
Medicinsk kommitté Justus Medeiros Bejnö, Johannes Lindé 
 

Hantering av pandemin  

Förbundet hade under 2021 en Corona-grupp som hanterade tävlingsverksamheten inom förbundet 
kopplat till de restriktioner som kom från Folkhälsomyndigheten och regeringen. Gruppen bestod av 
Fredrik Haraldson, Joakim Dahlin, Joan Travesset, Erika Wiman-Snäll samt Pelle Haglund. Förbundet 
har haft ett Corona-protokoll med syfte att anpassa tävlingsverksamheten inom amerikansk fotboll 
och flaggfotboll till rådande restriktioner. Protokollet uppdaterades i anslutning till att besked om 
nya eller lättade restriktioner kom från Folkhälsomyndigheten eller Riksidrottsförbundet. Spelare 
som deltog i matchspel har varit tvungna att genomgå en självskattning och domarna rapporterade 
protokollets efterlevnad till förbundet. En stor del av landslagsverksamheten fick tyvärr ställas in. 
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2. Förbundets verksamhet  

Övergripande verksamhet 

Barn & ungdom  
 
Under våren fattade förbundsstyrelsen beslut om att starta ett barn- och ungdomsutskott. Utskottet 
har definierat sitt uppdrag i fyra punkter: 

- att verka för att barn- och ungdomsstrategin uppdateras, antas av förbundsstyrelsen samt 
efterlevs av förbundet och föreningar 

- att arbeta med att säkra en trygg idrott och trygga föreningar 
- att skapa forum där föreningarna kan dela med sig av sina erfarenheter 
- se till att barnkonventionen följs/uppfylles/efterlevs 

 
Arbetet med att uppdatera barn- och ungdomsstrategin påbörjades under hösten, likaså arbetet med 
att säkra en trygg idrott. Tidigare arbeten från de båda förbunden, SAFF och SLHF, ligger till grund för 
den uppdaterade strategin och till det fortsatta arbetet med trygg idrott. 
 
Skolsamverkan 
Genom Rörelsesatsning i skolan fick alla specialidrottsförbund under våren möjlighet att söka medel 
från Riksidrottsförbundet för att utveckla underlag för inspiration till rörelse och idrott som samlas på 
en gemensam hemsida.1 SAFF ansökte om och beviljades medel för de båda sökbara områdena, 
digitalt material samt startpaket, som riktas till den primära målgruppen skolpersonal och barn i 
skolan samt föreningsledare som möter nya barn i samverkan med skola och i förening. 
Startpaketen, vilket är material som skolor och föreningar kan använda var för sig och i samverkan, 
samt det digitala materialet kommer publiceras i samband med att den nya hemsidan för SWE3 
lanseras.  
 
Projektstöd IF 
Under året har föreningarna kunnat ansöka om projektstöd via IdrottOnline för att utveckla sin barn- 
och ungdomsidrott i enlighet med idrottsrörelsens Strategi 2025. Målsättningen med projektstödet 
är att stärka idrotten i idrottssvaga områden (stöd enbart från DF), att få fler ungdomar att stanna 
kvar i den organiserade idrotten samt att föreningar har fler utbildade barn- och ungdomsledare. Till 
projektstödet har det liksom under 2020 även under 2021 funnits möjlighet att söka medel för att 
anpassa verksamheten under coronakrisen.  
 
Av totalt 330 000 kr har 197 000 kr av de sökbara medlen betalats ut till föreningar. Återstående 
belopp förs över till Projektstöd IF för 2022–2023 och finns därmed kvar för föreningarna att ansöka 
om.   
 

Vuxenidrott 
 
Arbetet med att öka antal flicklag och barn- och ungdomsspelare samt att fler föreningar ska bedriva 
verksamhet för vuxna har fått stå tillbaka under året på grund av den överlag begränsade 
verksamheten men också för att den skett en viss personalomställning under året. 

 
1 Länk 
https://www.rf.se/RFarbetarmed/Aktuellaprojekt/rorelsesatsningiskolan/inspirationtillrorelseochidr
ott/ 

https://www.rf.se/RFarbetarmed/Aktuellaprojekt/rorelsesatsningiskolan/inspirationtillrorelseochidrott/
https://www.rf.se/RFarbetarmed/Aktuellaprojekt/rorelsesatsningiskolan/inspirationtillrorelseochidrott/
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Landslagskommittén har upprättat en elitplanen för 2022–2023. Planen är anpassad för samtliga, 
inom SWE3 upptagna idrotter och kommer utgöra styrdokument för den nyinrättade elitkommittén. 
Planen utgör grunden för de kommande årens tilldelning av landslagstöd. 
 

iRef 
 
Under 2021 övertog SAFF ägandet av iRef och fortsatte att utveckla plattformen. Förbundet har 
integrerat den med Idrott Online (IOL) samt Idrottens utbildningsplattform (IUP). Arbetet har börjat 
med att utveckla iRef till en mer fullskalig lösning för hela förbundets tävlingsadministration. Tanken 
är att framtiden all form av tävlingsadministration ska kunna hanteras via en plattform 
 

Utbildning 
 
Satsning på Flexfootball har kommit på efterkälke de senaste åren då förbundets samarbetspartner i 
USA drabbades hårt av coronarestriktioner. Även Dukes Tourney i Skövde, som varit ett viktigt 
skyltfönster för verksamheten och där förbundet planerat att genomföra utbildning, drabbades av 
restriktionerna. Förhoppningen är att komma igång med satsningar igen under 2022.  
 
Under 2021 släpptes den första licensgrundande utbildningen för flaggdomare. Det var en 
vidarutveckling av den utbildning som skapades 2020 och möjliggjorde för förbundet att för första 
gången ha en utbildning som krav för domarlicensen.  
 
Ett samarbete med Justus Bejnö kring utbildningar inom idrottsmedicin påbörjades under året. 
Hjärnskakningsutbildningen var först ut och lanserades brett inom förbundet.  
 
Statistik för vissa utbildningar 
 

 Påbörjat Avklarat 
Amerikansk fotbollslära grund 69 48 
8 som påbörjade 2020 gjorde färdigt 2021   
Flaggdomarutbildning 91 88 
Licenskrävande   
Hjärnskakningsutbildning 17 8 
Lanserades i samband med föreningskonferens i november  
Juniordomarprov 2021 77 58 

 Flaggfotboll 

Det övergripande målet för flaggfotbollen 2021 var att öka antalet lag i seriespel, att introducera 
flaggfotboll för fler ungdoma och att behålla fler äldre spelare i sporten genom en jamboree och att 
göra domarutbildning för flaggfotboll obligatoriskt samt att domare skulle rapportera i iRef. En del av 
de uppsatta målen har inte nåtts på grund av konsekvenser av pandemin. 
  
Herrarnas SM-serie bestod av åtta lag – AIK, Beckomberga Maniacs, Uppsala 86ers, Eskilstuna 
Sharks, Ale Brewers, Stockholm Mean Machines, Göteborg Marvels och Nässjö Saints. 
Seriematcherna spelades i två konferenser med tre matchsammandrag i varje konferens, detta för 
att kunna möta coronarestriktionerna. Ettan och tvåan i varje konferens gick till slutspel som 
spelades på Slottskogsvallen i Göteborg den 27 september. De fyra lag som gick till semifinal var 
Nässjö Saints, Ale Brewers, Uppsala 86ers och Stockholm Mean Machines. I finalen möttes Ale 
Brewers och Uppsala 86ers där 86ers tog sitt sjunde raka SM-guld. Eftersom serien fick göras kortare 
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på grund av corona, och kunde starta först i mitten på augusti, spelade lagen sex matcher i 
grundspelet. MVP-priser delades ut och slutspel och final streamades. 
 
Utvecklingsserien bestod 2021 enbart av en serie i södra Sverige med tre lag – S:t Staffan Saviours, 
Falkenberg Phoenix och Nässjö Saints B. 
 
Målet för damverksamheten var fyra lag i seriespel. Kuovola Indians visade tidigt intresse för att 
spela i svenska serien i år också men kunde inte på grund av Covid-19 restriktioner. I damernas serie 
deltog tre lag – Nässjö Saints, Arlanda Jets och DIF AFF. Serien spelades i tre matchsammandrag och 
sedan spelades en riksmästerskapsfinal i Nässjö 20 oktober mellan Nässjö Saints och Arlanda Jets 
som Arlanda Jets vann. Det delades också ut MVP-priser och matchen streamades. 
 
Veteranjamboreet fick ställas in. Däremot kunde en prova-på dag på en idrottsprofilerad skola i 
Hultsfreds kommun genomföras genom att Niklas Snäll åkte dit. SSAFF stöttade med bollar. 
 
Representationsmötet kunde inte hållas under ordinarie verksamhetsår. 
 

Elitverksamhet 
 
Herr senior (HFL) 
Andreas Hellström tillträdde under året rollen som förbundskapten för HFL. Målet för HFL 2021 var 
VM i Israel som spelades i december. Landslagskommittén valde dock kort innan mästerskapet att 
dra tillbaka sitt deltagande i turneringen. Beslutet grundades på riskerna kopplade till den negativa 
pandemiutvecklingen. Inga tävlingsmatcher spelades under 2021. 
 
Dam senior (DFL) 
Stefan Nilsson var förbundskapten för DFL under 2021. Målet för DFL 2021 var VM i Israel som 
spelades i december. Landslagskommittén valde dock kort innan mästerskapet att dra tillbaka sitt 
deltagande i turneringen. Beslutet grundades på riskerna kopplade till den negativa 
pandemiutvecklingen. Inga tävlingsmatcher spelades under 2021. 

Amerikansk fotboll 

Året har självfallet påverkats mycket av pandemin, för amerikansk fotboll har det inneburit att alla 
serier för barn och ungdom samt vuxenidrott (div 1&2, SSD, div 1 Dam) har blivit flyttade till hösten 
istället för att en del serier skulle ha genomförts under våren. Det har givetvis inneburit stora 
utmaningar för föreningar, ledare, spelare och domare som alla har jobbat hårt för att kunna 
genomföra en säsong trots allt. Det har också lett till att en del utvecklingsarbete har blivit fördröjt till 
2022 då fokus har varit på att genomföra serierna med de lag som har kunnat genomföra seriespel. 
 

Barn & ungdom 
 
Förbundet har under 2021 etablerat ett barn och ungdomsutskott (se Över gripande verksamhet – 
Barn & ungdom).  
 
Förbundet har genom dialogerna under Föreningsforum arbetat med SDFs för att sprida ”Best 
Practices” och stötta rekrytering genom Återstartsstödet. 
 
Följande svenska föreningar har haft lag i U11/U13 under 2021: Arlanda Jets, Beckomberga 
Maniacs, Carlstad Crusaders, Sollentuna Stars, Solna Chiefs, Stockholm Mean Machines, Tyresö 
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Royal Crowns, Täby Flyers, Upplands-Bro Broncos, Uppsala 86ers, Wäsby Warriors och Örebro Black 
Knights. 
 
Följande svenska föreningar deltog i seriespel för U15 eller U17 under 2021: Carlstad Crusaders, 
Jönköping Spartans, Västerås Roedeers, Örebro black Knights, Beckomberga Maniacs, Djurgården 
IF, Stockholm Mean Machines, Tyresö Royal Crowns, Täby Flyers, Wäsby Warriors, Carlhamn 
Oakleaves, Göteborg Marvels, Helsingborg Jaguars, Kristianstad Predators, Limhamn Griffins, 
Arlanda Jets, Gävle Red Devils och Norrköping Panthers.  
 

Vuxenidrott 
 
Fokus under året har varit att få till spel i alla serier varför utvecklingsarbetet för serierna har haft en 
lägre prioritet än vad vi avsåg i början på året. 
 
Följande svenska föreningar deltog i nationellt seriespel under 2021: Norrköping Panthers, 
Stockholm Mean Mashines, Västerås Roedeers, Göteborg Marvels, Limhamn Griffins, AIK, Arlanda 
Jets, Tyresö Royal Crowns, Ekeby Greys, Kristianstad Predators, Carlstad Crusaders, Karlskoga 
Wolves, Skövde Dukes, Dalecarlia Rebels, Gävle Red Devils, Upplands-Bro Broncos, Halmstad 
Eagles, Jönköping Spartans och Ystad Rockets.  
 

Superserierna & U19 
 
Vi har under året haft en dialog med SAFE och föreningar i Div 1 för att utröna möjligheten till fler lag i 
Superserien Herr. Det arbetet fortsätter under våren för att sedan tas över av Ledningsgrupp 
Amerkansk fotboll. Vägledande för dialogen har varit den seriutredning som gjordes 2019. Förbundet 
har också haft dialog med några SAFE föreningar kring strategi för SM-finalerna, detta fortsätter med 
en projektgrupp som är skapad med representanter från SAFF och några föreningar från SAFE. 
 
I årets Superserie för damer (SSD) deltog: Carlstad Crusaders, Örebro Black Knights samt Jönköping 
Spartans. I SM-finalen, som spelades i Örebro, vann Carlstad Crusaders över Örebro Black Knights 
med 14 – 0 
 
I årets Superserie för herrar (SSH) deltog Carlstad Crusaders, Stockholm Mean Machines, Uppsala 
86ers samt Örebro Black Knights. I SM-finalen, som spelades i Örebro, vann Örebro Black Knights 
över Stockholm Mean Machines med 28 – 14 
 
I SM serien för U19 deltog Kristianstad Predators, Stockholm Mean Machines, Tyresö Royal Crowns 
samt Täby Flyers. I U19 SM-finalen, som spelades på Bergshamra IP vann Täby Flyers över Tyresö 
Royal Crowns med 40–0.  
 

Elitverksamhet  
 
Landslag  
 
Herr senior (HLL) 
BD Kennedy var förbundskapten för HLL under 2021. Herrlandslaget spelade tre landskamper under 
året, två matcher ramen för EM samt den traditionella finnkampen. I EM-semifinalen, som spelades i 
Helsingfors, avgick man med vinst 22–14. I den efterföljande finnkampen, som spelades på 
Zinkensdamm, blev det ytterligare en vinst med 35–7. I EM-finalen mot Italien, som spelades på 
anrika Malmö stadion blev det förlust med 41-14. Laget knep således en silvermedalj i det 
mästerskap som inleddes redan 2019. 
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Herr junior (JLL) 
Sebastian Brinkenfeldt var förbundskapten för JLL under 2021. Laget spelade nordiskt mästerskap 
(NM) i Danmark under oktober månad. Man vann matcherna mot Danmark (50-0) respektive Finland 
(47-0) och kröntes till nordiska mästare. Norge deltog inte i mästerskapet. 
 
Herr ungdom (ULU) 
Fredrik Hansson var förbundskapten under 2021. Laget skulle spelat en finnkamp under oktober 
månad men matchen blev inställd med kort varsel p.g.a. en kraftigt ökad smittspridning  av covid-19 i 
Finland. 
 
Dam senior (DLL) 
Damlandslaget bedrev ingen verksamhet under 2021. Landslagskommittén jobbade under året med 
att hitta en långsiktig lösning avseende förbundskapten, dock utan framgång. 
 
RIG  
 
Regeringen gymnasieutredning, som skulle se över det nuvarande ramverket för RIG och NIU:n sköts 
på obestämd framtid på grund av covid-19 pandemin. Detta medförde att en ny dimensionering 
ansökan, enligt tidigare förfarande, inleddes. RIG i amerikansfotboll har i dagsläget 20 platser. 
Verksamheten bedrivs med hög kvalitet och får mycket goda betyg i diverse utvärderingar. 
Huvuddelen av eleverna representerar, eller har representerat, något av landslagen i amerikansk 
fotboll. 
 
Nationella godkända utbildningar  
 
Aktiva NIU:n i amerikansk fotboll fanns under 2021 i Uppsala, Stockholm, Örebro, Karlstad och 
Kristianstad. Göteborg fick under 2021 godkänt att starta upp sin verksamhet med första intag av 
elever under 2022. Uppsala, Karlstad och Örebro ansökte under året om tillstyrkan från förbundet att 
fortsatt bedriva sin NIU-verksamhet. 
 
Tävlingsutskottet  
 
Tävlingsutskottet (TU) har under 2021 bestått av Joakim Dahlin, ordförande, samt ledamöterna Björn 
Lindström, Kristofer Österberg och Jimmy Holmberg.  
 
TU har under året lämnat förslag på divisionsindelning och spelscheman, dock så ändrades 
spelschemat många gånger på grund av pandemin och hela säsongen fick spelas på hösten med start 
i augusti förutom Superserien Herr som spelades på våren med final i juli. TU har behandlat drygt 400 
ärenden bestående av bl.a. dispenser och även efterlevnad av Coronaprotokollet vid matcher. Till 
detta hade TU hjälp av domarna som rapporterade status på efterlevnad.  
 
TU har varit representerade på förbundsstyrelsemöten, Coronagruppen samt andra forum. Arbetet 
med att medverka vid framtagning av ett TA system är uppskjutet till kommande år på grund av 
sjukskrivning hos drivningsansvarig. TU har börjat att skissat områdesbaserad TB och kommer 
fortsätta under kommande verksamhetsår med detta. 
 

Domarutskottet 
 
IFAF Clinic: SAFF deltog med 8 domare på en digital IFAF-clinic som genomfördes digitalt pga covid. 

Elitskolan: Årets elitdomarskola genomfördes med 27 deltagare, den genomfördes digitalt pga covid. 
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Seniorutbildning: Utbildningen och prov för seniordomare genomfördes i IUP och med 
digitalutbildningsdag via Teams pga Corona situationen i Sverige. Proven genomfördes i IUP. 

Juniorutbildning: Licensprov för juniordomare genomfördes i IUP. Utbildningsmaterialet är 
detsamma som tidigare år och utbildningen sköts av föreningarna genom studiecirklar. 

Flaggfotboll: Utbildningen och provet för flaggfotbollsdomare gjordes i IUP med stöd av kansliet. 

Regelboken och domarmanualen: Båda dessa var oförändrade under året och vi använde samma 
utgåva som året innan. 

iRef: Systemet har under 2021 utvecklats för att hantera matcher i alla sporterna inom SWE3, 
tabeller och spelscheman. Domarlicenser fick nytt flöde så att de läggs upp automatiskt i systemet 
när de godkänns i idrottonline. 

Vi ser en tydligt nedåtgående trend i antalet licensierade domare och om inte denna vänder kommer 
det inte finnas möjlighet för sporten att genomföras fullt ut.  
 
Antalet licenserade domare 
 

År  Totalt  Kvinnor  Män 
2021 131 7 123 
2020 188 30 158 
2019 198 17 181 
2018 233 26 207 

 

Landhockey  

Under 2021 har landhockeyverksamheten till stor del påverkats av den pågående covid-19 
pandemin och samgåendeprocessen. Den 1 maj överfördes Monika Stylins tjänst från Svenska 
Landhockeyförbundet (SLHF) till SAFF och den 1 oktober fördes ansvaret för 
landhockeyverksamheten tillika dess ekonomi över från SLHF till SAFF. För att samordna 
landhockeyverksamheten skapades ett landhockeyutskott i SAFF. Landhockeyutskottet har sen dess 
start bestått av Svenska Landhockeyförbundets styrelse (Ella Spira, Jaan Jakobson, Aimee 
Mackenzie, Kristian Yacoub, Ylva Mellin och Paula Martins de Oliveira) och Björn Isberg. Utskottet har 
letts av Ella Spira. 
 
Indoor hockey-säsongen 2020–2021 ställdes in på grund av pandemin. Därmed uteblev SM-spel i 
indoor hockey 2021, som annars brukar genomföras under mars månad. Även europacupspel 2021 
ställdes in av arrangerande European Hockey Federation (EHF), detsamma gällde 
utomhussäsongens europacupspel. 
 
I mitten av juni startades utomhussäsongen, som avslutades i slutet av augusti. Vinnarna av serien 
blev korade svenska mästare. Dessa var Roslagens IF (herr) och Nacka LHK (dam). Det har även 
genomförts en SM-helg för Hockey5s, som spelades i Göteborg i september månad. Svenska 
mästare i Hockey5s blev SLF Mesaicos (dam), Partille SC (herr) och Valhalla LHC (herrjunior). Väl 
kämpat och grattis till våra svenska mästare!  
 
Indoor hockey-säsongen 2021–2022 påbörjades i början av december och löper, enligt plan, till 
mars 2022. 
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Samarbetet med Contact Sports har under året lett till att företaget nu är återförsäljare även av 
landhockeyutrustning. Det har även gjorts ett inköp av tre Hockey5-sarger som kommer att 
stationeras i Stockholm respektive Göteborg.  

 
Elitverksamhet 
 
Landslagskommittén tog under verksamhetsåret 2021 ett inriktningsbeslut att fokusera på indoor 
och Hockey5 vad avser landslagsverksamheter inom landhockeyn. 
 
Under tidig höst har samtal förts med finska landhockeyförbundet om att spela rankinggrundande 
matcher inom Norden. Planerna på matcher har skjutits framåt till vår 2022. 
 
Herr senior 
Christoffer Bemert var förbundskapten för herrarnas seniorlandslag i landhockey. I maj beslutades 
att dra ur herrlandslaget från EM-turnering på Malta (outdoor hockey). Landslaget bedrev under 
hösten förberedande lägerverksamhet inför EM i indoor (C divisionen) som skulle spelats på Cypern i 
januari 2022. Mästerskapet blev framflyttat till december 2022 p.g.a. den smittspridningen av covid-
19 återigen ökade i Europa under slutet av året. 
 
Dam U21 
Anders Eliasson var förbundskapten för damernas U21-landslag. Laget skulle deltagit i indoor EM 
under december månad. Mästerskapet blev dock inställt med kort varsel p.g.a. den ökade 
smittspridningen av covid-19 i Europa. 

Administration 

Samgåendeprocessen  
 
Under 2021 har samtliga landhockeyföreningar blivit medlemmar i SAFF. I mars togs det sista och 
slutgiltiga beslutet om nedläggning av SLHF under dess årsmöte. SAFF tog över Monika Stylins tjänst 
per den 1 maj 2021 efter inrangeringsförhandling mellan Svenska Landhockeyförbundet (SLHF) och 
SAFF. SAFF tog över ansvaret för landhockeyns verksamhet och ekonomi per den 1 oktober 2021. 
För att samordna landhockeyverksamheten skapades ett landhockeyutskott i SAFF. 
Landhockeyutskottet har sen dess start bestått av Svenska Landhockeyförbundets styrelse (Ella 
Spira, Jaan Jakobson, Aimee Mackenzie, Kristian Yacoub, Ylva Mellin och Paula Martins de Oliveira) 
och Björn Isberg. Utskottet har letts av Ella Spira.  
 
Gruppen som arbetat med samgåendeprocessen har lagt fram förslag om namnändring till 
förbundsstyrelsen. Förslaget antogs sedan på det extra årsmötet den 24 november 2021. Under det 
extra årsmötet antogs även nya stadgar som trädde i kraft per den 1 januari 2022. 
 
Under konferensen den 27-28 november presenterades en organisationskarta över hur SWE3 
kommer att se ut. I den finns tre stycken ledningsgrupper: Ledningsgrupp Amerikansk fotboll, 
Ledningsgrupp Landhockey och Ledningsgrupp Flaggfotboll. En tillhörande beslutsprocess 
presenterades för den nya organisationen. Arbetet med arbetsordning och ansvarsfördelning i den 
nya organisationen fortskrider. Utformandet av den nya organisationen har skett på ett sätt så att fler 
idrotter ska kunna kopplas på, med en ny ledningsgrupp per idrott. Ett fåtal samtal med andra 
idrotter har förts, men samgåendegruppen tog beslut om att inte inleda nya samtal utan låta den nya 
organisationen komma igång ordentligt innan ett proaktivt arbete med att få in fler idrotter i 
organisationen påbörjas. 
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RF/SISU 
 
Efter förbundsmötet i mars så fokuserades förbundsstyrelsen på det Riksidrottsmöte (RIM) som 
ägde rum 28-30 maj. Med anledning av pandemin genomfördes mötet för första gången helt digitalt. 
Kjell Peterson, Ella Spira, Björn Isberg, Lars Samuelsson och Fredrik Haraldson deltog på RIM där 
Kjell Peterson innehade rösträtten för SAFF. SAFF hade, tillsammans med andra specialförbund, 
skickat in två motioner inför mötet. Båda dessa motioner antogs helt eller delvis av RIM. SAFF var det 
enda förbundet som öppet argumenterade emot en motion som innebär höjt ekonomiskt stöd för SF 
men minskade ekonomiska medel för RF, dock antogs motionen av mötet. 
 
SAFF har under året deltagit i ordförandeträffar, ordförandenätverk, GS-träffar och samtliga digitala 
informationsmöten som Riksidrottsstyrelsen (RS) har genomfört. SAFF är också, genom Kjell 
Peterson, representerade i samverkansgruppen för en idrottspolitisk offensiv som arbetar för 
påverkan mot valet 2022. 
 

Distrikt (SDF)  
 
Förbundet har arbetat tillsammans med distrikten genom projektet Föreningsforum. Under 2021 har 
det anordnats fyra digitala Föreningsforum och totalt har 84 personer från föreningar, distrikt, 
förbundsstyrelse och kansli deltagit. Gruppen som arbetat med Föreningsforum under året har 
bestått av Celine Helgesson Hallström, Robin Alexanderson, Kristian Elisson (från och med augusti) 
samt samtliga distriktsordföranden, som inför varje Föreningsforum varit med och diskuterat fram 
agendan efter att ha samlat in förslag från sina respektive distrikt.  
 

Ekonomi  
 
SAFF har under året arbetat aktivt med att starta upp och tillsammans med Svenska 
Basketbollförbundet och SVEMO drivit Idrottens Utbildningsplattform AB (IUP AB). Kassör Jan Burell 
och GS Fredrik Haraldson har platser i bolagsstyrelsen och Tobias Lindh har arbetat med den 
tekniska utvecklingen. Företaget har under året gått från fyra förbund som använder IUP till tio 
förbund och intresse från fler förbund finns. SAFF har även deltagit i flertalet dialoger med RF/SISU i 
syfte av att skapa ett mer långsiktigt samarbete mellan IUP AB och RF/SISU.  
 

Vision 2030  
 
Arbetet med Vision 2030 inleddes i april 2021 och har som mål att ta fram en strategisk riktning för 
åren 2022–2030. Projektgruppen som jobbat med det under året har bestått av Celine Helgesson 
Hallström (projektansvarig), Björn Isberg, Fredrik Haraldson, Kjell Petersson, Lars Samuelsson, 
Linnea Nyberg och Monika Stylin. Projektet har även stöttats från RF genom Thomas Bergström. 
Projektet har även involverat fler av förbundets medlemmar genom att erbjuda deltagande i en 
referensgrupp, hålla en informationsträff samt två större workshops under Föreningskonferensen i 
november 2021.  
 
Ett resultat av projektet förbundets gemensamma värdegrund och verksamhetsidé, vilka även 
fastställdes av det extra förbundsmötet i november 2021.  
 

Verksamhetsidé: Tillsammans i ett aktivt förbund skapar vi förutsättningar för individen, 
föreningen och våra idrotters utveckling. Vi ingår i internationella sammanhang samtidigt som vi 
är starkt rotade i den svenska idrottsrörelsens värderingar. 

 
Värdegrund: Vi står för Gemenskap, Respekt, Öppenhet och Kontinuerlig utveckling.  
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Förbundsutvecklingsplan FUP 
 
Senast den 1 september ojämna år ska förbunden till RF inkomma med en plan för sin verksamhet, 
en förbundsutvecklingsplan. Syftet med planen är att RF ska kunna göra en kvalitativ bedömning av 
förbundets verksamhet inom målgrupperna barn- och ungdom, vuxna- och äldre motionärer samt 
para. Den kvalitativa bedömningen ligger till grund för fördelningen av verksamhetsstöd till SF. 
Förbundutvecklingsplanen består av två delar, en nulägesbeskrivning för 2021 och en strategisk 
inriktning för 2022-2023. Den ”nya” strategiska inriktningen följer i mångt och mycket det som stod 
angivet i verksamhetsplanen för 2021 men som inte kommit att uppfyllas med anledning av 
pandemin.  
 

Återstartsstöd & plan 
 
Under 2021 beviljades Riksidrottsförbundet nästan 2 miljarder kronor extra i anslag för att ”mildra 
negativa ekonomiska konsekvenser av covid-19 för idrottsverksamhet i hela landet, underlätta 
uppstart av verksamhet och bidra till en jämställd och jämlik verksamhet”. Av dessa blev SAFF 
tilldelade 1,2 miljoner kronor av det framåtriktade stödet. Medlemsföreningarna har kunnat ta direkt 
del av stödet genom utrustningspaket, domarsatsningar, stöd till cuper och turneringar samt genom 
sökbara medel via IdrottOnline. Indirekt kommer stödet föreningarna till gagn genom nationella 
kommunikations- och marknadsföringsinsatser, utbildning- och rekryteringsinsatser.  
 

Föreningskonferens  
 
Föreningskonferensen genomfördes i Stockholm den 27–28 november med ett 70-tal personer på 
plats. Under helgen fick deltagarna bland annat ta del av presentationer om organisation, 
elitverksamhet och varumärke. Valberedningen informerade om sitt arbete och Sparks Generation 
var på plats och berättade om den satsning som inleds tillsammans med förbund och föreningar i 
början av nästa år. Stort fokus låg på Vision 2030 och en stor del av konferensen ägnades år en 
process ledd av Thomas Bergström från RF som guidade oss framåt. Utfallet av arbetet var mycket 
positivt och helgen i stort var uppskattad av deltagarna. 

Evenemang  
Amerikansk fotboll 
SM-finalerna herr och dam spelades i Örebro två olika dagar på grund av Covid-19 situationen. 
Herrfinalen spelades den 10 juli och damfinalen den 2 oktober. I SM-finalen för herrar vann Örebro 
Black Knights över Stockholm Mean Machines och därmed sitt första SM genom tiderna. I SM-finalen 
för damer vann Carlstad Crusaders över Örebro Black Knights. 
 
SM-finalen för U19 spelades på Bergshamra i Stockholm med Täby Flyers som värdar. I finalen 
möttes Täby Flyers och Tyresö Royal Crowns. Täby vann övertygande och tog därmed sitt första SM-
guld. 
 
Internationellt vad Sverige värdar för tre landskamper varav en, Finnkampen för U17, blev inställd på 
grund av covid-19. Den 17 oktober mötte herrarnas seniorlag Finland i årets Finnkamp på 
Zinkensdamms IP i Stockholm och vann en spännande match. Slutligen spelade Sverige EM-final på 
Malmö stadion den 31 oktober (se nedan). 
 

Flaggfotboll 
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SM slutspelet och finalen för herrar spelades på Slottsskogsvallens IP i Göteborg den 25 september. 
I två spännande semifinaler gick Uppsala vidare och vann finalen över Ale Brewers. För damerna gick 
riksmästerskapet i Nässjö den 30 oktober och bästa laget blev Arlanda Jets. 
 
EM-final för herrseniorer i amerikansk fotboll 
SAFF arrangerade, i egen regi, EM-finalen i amerikansk fotboll för herrar. Finalen spelades på anrika 
Malmö stadion och var i det stora hela ett lyckat arrangemang som besöktes av 2500 åskådare. 
Förberedelserna bedrevs i projektform och evenemanget som sådant genererade ett positivt 
ekonomiskt resultat. Matchen sändes live på SVT där 395 000 tittare såg mer än 3 minuter av 
sändningen. 

Internationellt  

Våra internationella kontakter och möten har förstås hämmats av det faktum att vi inte har kunnat 
haft ett normalt utbyte på internationell nivå som tidigare år pga pandemin. De flesta planerade 
internationella aktiviteter för 2021 har antingen ställts in eller skjutits upp men trots detta har ett 
antal möten, diskussioner och även beslut tagits som driver våra idrotter framåt. På styrelsemötet 17 
augusti antogs förbundets internationella strategi på ordinarie styrelsemöte. 
 
Ett arrangemang som kunde genomföras var EM-finalen i Malmö den 31 oktover. Ett antal 
styrelsemedlemmar med Kjell Peterson i spetsen var närvarande.  Sverige deltog också och vann 
U19 NM, som spelades i Danmark, genom att gå obesegrade genom turneringen.  
 
SAFF deltog den 11 december i årets digitala IFAF kongress genom Kjell Peterson, där en ny 2021 
IFAF Executive Board valdes. Den består av följande personer: 
President: Pierre Trochet 
Vice President: Scott Hallenbeck 
Director of Development: Makoto Koshi 
Director of Competitions: Roope Noronen 
Director of Finance: Michael Eschlböck 
General Secretary: Jim Mullin 
 
FIH och EHF har genomfört digitala kongresser under året. FIH genomförde sin digitala kongress den 
22 maj, Ella Spira och Björn Isberg representerade SAFF. EHF genomförde sin digitala kongress den 
18 september, Ella Spira representerade SAFF. FIH och EHF har kontinuerligt informerats om 
samgåendeprocessen, och bytet av juridisk person för Landhockeyn internationellt kommer att 
slutföras under 2022. 
 
SAFF tog under hösten initiativ till att starta regelbundna nordiska arbetsmöten och vi har under året 
haft 2 st möten. Alla nationer ser att det är viktigt att fortsätta stärka det nordiska samarbetet. Vi 
kommer bland annat att genomföra en Scandinavian Cup, som SAFF tog initiativ till att starta upp, 
som en skandinavisk turnering med lag från Sverige, Norge och Danmark, som ska genomföras under 
våren 2022. Deltagande lag från Sverige är Örebro Black Nights, Stockholm Mean Machines och 
Carlstad Crusaders. 
 
Förbundet har, genom Kjell Peterson och Tobias Lindh, haft möten med CFL för att diskutera framtida 
samarbeten och ”combines” när pandemin tillåter internationella resor. 
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3. Ekonomi   
 
Förbundsstyrelsen och Generalsekreteraren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 
2021-01-01--2021-12-31. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret  

Covid19 Pandemin har återigen medfört ett extraordinärt år för förbundets verksamhet i Sverige. 
Serie- och mästerskapsverksamhet har kunnat genomföras om än i komprimerad form. Stor del av 
landslagsverksamheten under framför allt den första delen av året och sommaren samt i november 
och december ställdes in. Förbundet har arbetat hårt för att kunna genomföra verksamhet på ett 
säkert sätt. Med anledning av inställd verksamhet och av att regeringen genom RF fördelat ut 
återstartsstöd så är det ekonomiska resultatet betydligt bättre än förväntat. En stor del av det 
positiva resultatet består i ändamålsbestämde medel som ska fördelas under kommande år. Den 
samgåendeprocess som har genomförts tillsammans med Svenska Landhockeyförbundet har också 
bidragit till det positiva resultatet.  
 
Förbundsstyrelsen kommer därför att budgetera ett underskott för 2022. Förbundet äger en del i 
företaget Idrottens Utbildningsplattform AB tillsammans med två andra idrottsförbund. Den 1 
oktober 2021 tog förbundet över all verksamhet och ekonomi från Svenska Landhockeyförbundet. 
Beslut togs också under året att byta namn på förbundet till SWE3-Förbundet för amerikansk fotboll, 
flaggfotboll och landhockey. I övrigt hänvisar vi till verksamhetsberättelsen. 

Flerårsöversikt 

Förbundets ekonomiska utveckling i sammandrag (TKR): 
 

 2021 2020 2019 2018 
Verksamhetens intäkter 11 385 8 895 10 215 10 214 
Verksamhetens resultat 2 506 3 083 92 5 
Balansomslutning 6 616 4 752 3 275 2 608 
Soliditet 76,4% 68,9% 5,8% 3,7% 
Eget kapital 5 060 3 275 191 99 
Medeltalet anställda 4 4 5 4 

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

 Not 2021-01-01 2020-01-01 
 1 2021-12-31 2020-12-31 
Intäkter    
Medlemsavgifter  107 000 88 500 
Förbundsintäkter 2 2 967 521 3 335 825 
Bidrag 3 7 390 122 5 389 610 
Övriga förbundsintäkter  920 733 81 284 
  11 385 376 8 895 219 
    
Kostnader    
Förbundskostnader 4 -2 253 246 -1 073 779 
Övriga externa kostnader   -4 252 708 -1 738 074 
Personalkostnader 5 -2 354 283 -2 945 247 
Avskrivningar  -19 094 -18 874 
  -8 879 331 -5 817 231 
    
Verksamhetens resultat  2 506 044 3 077 988 
    
Resultat från finansiella investeringar    
Räntekostnader och liknande poster  -565 5 872 
  -565 5 872 
    
Årets resultat 
 

 
2 506 044 3 083 861 

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel  1 065 122 - 
Avstättning till ändamålsbestämda medel  -1 101 902 -1 823 444 
Kvarståenbelopp för året  2 469 264 1 260 417 
    
Kvarstående belopp överförs i ny räkning  2 469 264 1 260 417 
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Balansräkning  

 Not 2021-01-01 2020-01-01 
  2021-12-31 2020-12-31 
TILLGÅNGAR    
    
Anläggningstillgångar    
    
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier 6 628 19 722 
    
Finansiella anläggningtillgångar    
Aktier i idrottens Utbildningsplattform AB 7 10 000 0 
Förlagsandel Pool 2 Tusen, Idrott i 
samverkan 

 
149 000 0 

    
Summa anläggningstillgångar  159 628 19 722 
    
Omsättningstillgångar    
    
Varulager  28 089 18 007 
  28 089 18 007 
    
Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar  36 938 104 850 
Övriga fordringar 8 31 798 14 833 
Förutbet. kostnader och upplup. intäkter   111 504 261 086 
  180 240 380 769 
    
Kassa och bank  6 247 661 4 333 854 
  6 247 661 4 333 854 
      
Summa omsättningstillgångar  6 455 990 4 732 630 
    
Summa tillgångar  6 615 618 4 752 402 
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 

 
  

Eget kapital                          
Balanserat kapital  2 553 644 191 325 
Årets resultat 10 2 506 044 3 083 861 
Summa eget kapital   5 059 688 3 275 186 
    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  180 805 53 394 
Skatteskulder  83 083 73 791 
Övriga kortfristiga skulder  93 147 61 084 
Uppl. kostnader och förinb. intäkter   1 198 895 1 288 898 
Summa kortfristiga skulder  1 555 930 1 477 167 
    
Summa eget kapital och skulder  6 615 618 4 752 352 
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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. 
 
Verksamhetens kostnader     
En utgift bokförs i resultaträkningen när förbundet har förpliktigat sig att utföra en viss åtgärd ellef 
liknande.      
     
Eget kapital     
Eget kapital utgörs av Balanserat kapital och ändamålsbestämda medel. 
Balanserat kapital omfattar tidigare års överskott samt årets resultat. 
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 
 

 2021 2020 
Tävlingssverksamhetens intäkter 2 051 139 2 033 983 
Landslagsverksamhetens intäkter 868 390 23 250 
Övriga verksamhetsintäkter 41 778 1 262 894 
Försäljningsintäkter 6 214 15 698 
Summa förbundsintäkter 2 967 521 3 335 825 

 

Not 3 Bidrag 
 

 2021 2020 
Statsbidrag 7 390 122 5 249 437 
Bidrag för arbetskraft 0 138 153 
Summa offentligrättsliga bidrag 7 390 122 5 389 610 

 

Not 4 Förbundskostnader 
 

 2021 2020 
Tävlingsverksamhetens kostnader 540 399 481 938 
Landslagsverksamhetens kostnader 1 070 059 61 956 
Övriga verksamhetskostnader 642 788 571 142 
Summa förbundskostnader 2 253 246 1 115 036 

 
I tillägg till landslagsverksamhetens direkta kostnader ovan tillkommer lönekostnader. 
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Not 5 Medelantalet årsanställda, löner och ersättningar mm 
 
Medelantalet årsanställda 
 

 2021 2020 
Antal anställda (män) 2 2,5 
Antal anställda (kvinnor) 2 1 
Totalt medelantal årsanställda 4 3,5 

 
Förbundet har två heltidsanställda män och två heltidsanställda kvinnor (fr o m maj månad). 
 
Antal ordinarie styrelseledamöter 
 

 2021 2020 
Antal män 7 5 
Antal kvinnor 4 2 
Totalt antal styrelseledamöter 11 7 

 
Löner och andra ersättningar 
 

 2021 2020 
Styrelse 0 0 
Domarersättningar 551 818 535 250 
Övriga anställda 1 700 308 1 709 919 
Totala löner och ersättningar 2 252 126 2 245 169 
Sociala kostnader enligt lag och avtal 528 522 622 067 
Varav pensionskostnader (premier 
samt särskild löneskatt) 

[201 974] [183 129] 

 

Not 6 Avskrivningar, inventarier och datorer 
 

 2021 2020 
Ingående anskaffningsvärde, 
inventarier 596 705 596 705 
Årets investeringar 0 0 
Försäljningar och utrangeringar 0 0 
Utgående ack. anskaffningsvärden 596 705 596 705 
   
Ingående avskrivningar, inventarier -596 705 -596 705 
Försäljningar och utrangeringar 0 0 
Årets planenliga avskrivning 0 0 
Utgående ack. avskrivningar -596 705 -596 705 
   
Ingående anskaffningsvärde, 
datorer/hjälmar 83 162 83 162 
Årets investeringar 0 0 
Försäljningar och utrangeringar 0 0 
Utgående ack. anskaffningsvärden 83 162 83 162 
   
Ingående avskrivningar, 
datorer/hjälmar -63 440 -44 566 
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Försäljningar och utrangeringar 0 0 
Årets planenliga avskrivning -19 094 -18 874 
Utgående ack. avskrivningar -82 534 -63 440 
   
   
Bokfört värde 628 19 722 

 

Not 7 IUP Idrottens Utbildningsplattform 
 

 Antal andelar i % Redovisat värde 
Förbundet är delägare i företaget IUP Idrottens 100 10 10 000 

 
Utbildningsplattform AB med organisationsnummer 559291–2777. 
 

Not 8 Övriga fordringar 
 

 2021 2020 
Övriga kortfristiga fordringar 31 798 14 833 
Summa interimsfordringar 31 798 14 833 

 
Not 9 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 
 
Förbundet har inga ställda säkerheter eller eventualförpliktelser. 
 

Not 10 Eget Kapital 
 

 Balanserat 
kapital 

Ändamåls 
bestämt 

Totalt eget 
kapital 

Ingående balans 1 451 742 1 823 444 3 275 186 
    
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel    
Samgåendestöd  -895 122 -895 122 
Ändamålsbestämda medel 2020 elit CLL  -150 000 -150 000 
Ändamålsbestämda medel 2020 int bidrag  -20 000 -20 000 
    
Reservering av ändamålsbestämda medel: 
 

   

Landhockeyförbundet ändamålsbestämda medel 343 580 343 580 
    
Årets resultat 2 506 044  2 506 044 
Utgående balans 3 957 786 1 101 902 5 059 688 

 
Not 11 Väsentliga händelser efter årets slut 
 
Inga väsentliga händelser som kräver ändring eller upplysning har inträffat mellan balansdagen och 
dagen för undertecknandet. 
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