
 
Härmed avges verksamhetsberättelsen för Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund (”STAFF”) för 

tiden 1 januari till 31 december 2017 

Föregående årsmöte 

Föregående årsmöte hölls den 19 februari 2017 på Viking Line, Östersjön. 

Styrelsens sammansättning, möten och medlemmarnas deltagande 

Styrelsen har under året bestått av: 
● Sasha Krogius, ordförande 
● Hans Ragnesjö, kassör 
● Carina Udrup, PeeWee (Vice ordförande) 
● Tod Mullis, PeeWee 
● Roland Norman, PeeWee (Evenemang) 
● Aiki Parts, Utbildning 
● Kajsa Flisager 
● Linda Lindström 
● Remi Fritzell 
● Rodrigo Montesino Ferrada, Domarverksamhet och regelfrågor 
● Kenneth Udrup, Sekreterare 

Styrelsen har under tiden från förra årsmötet genomfört 10 protokollförda möten.  
 
 

STAFF har under året bedrivit följande verksamhet inom respektive område 
 

PeeWee 2017 
 
- STAFF har genomfört 3 PeeWee-möten under säsongen där coacher och lagledare varit inbjudna, 
dock med hög frånvaro. 
-  STAFF har även ordnat med medaljer och pokaler till HP-& STAFF cup samt även för Östra Cupen 
U15. STAFF ombesörjer fortsättningsvis med detta för U15 då SAFF ej tar hand om det. STAFF har 
även i år använt sig av Prishuset som leverantör av medaljer, statyetter och plaketter. De har 
fungerat klockrent och de har givit oss bra priser i jämförelse med liknande företag inom samma 
bransch. 
- STAFF har även hjälpt till med planering och genomförande av HP-& STAFF cup. Bland annat så står 
STAFF för domare och betalar för dessa under denna cup. Även ordnat med medaljer till spelare och 
coacher samt presenter till värdarrangören. 
- PeeWee-gruppen men till största delen Roland Norman har tagit fram en guidebok som man kan 
checka i för vägledning. Denna finns uppe på STAFF’s hemsida. 
  
2017 har varit ett lite rörigt och oroligt år för PeeWee. Under år 2017 var Stockholmsdistriktet sju 
stycken U13-lag som spelade med i serien; Djurgården AF, Solna Chiefs, Stockholm Mean Machines, 
Sollentuna Stars, Tyresö Royal Crowns, Täby Flyers samt Wäsby Warriors. Upplands Bro Broncos 
spelare valde att spela med SMM denna säsong då de var få spelare för att få ihop ett tillräckligt stort 
lag med avbytare. Arlanda Jets valde att ej deltaga i Seriespelet eller HP-& STAFF cup i år. Alla lagen i 
seriespel deltog i HP-cup. 
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När det gäller U11 så har det varit lite berg- & dalbana när det gäller lagen även i år.  Dock kan vi se 
att de som hade U11 lag; Täby Flyers, Djurgården AF, Tyresö Royal Crowns och Stockholm Mean 
Machines kom med fler spelare i lagen mot i fjol. Vilket onekligen är en härlig utveckling att se. Tyvärr 
har det aldrig varit så rörigt inför seriespel som det var 2017. Det hela var inte spikat och klart med 
vilka lag som verkligen skulle vara med i seriespel och vilka planer man skulle spela matcherna på. 
Detta till trots att matchschema varit ute sedan december 2016. Vi hoppas att detta ska bli bättre då 
man måste ha anmält sig till seriespel senast 31/12 året innan serien ska spelas. 
  
HP-& STAFF cup spelades på Tyresö Idrottsplats i Tyresö då de var 2016’s vinnare. Det är vinnande 
U13-lag av HP-cup som är de som blir värdar för HP-& STAFF cup påföljande år. Vinnare 2017 av 
HP-cup blev Tyresö Royal Crowns och STAFF-cup Täby flyers.  Även nästa år; 2018, kommer därmed 
HP-& STAFF cup spelas i Tyresö då de blir värd för HP-& STAFF cup. 
  
Våren präglades av att en del lag var duktiga med att anordna vänskapsmatcher och små camper. 
 
STAFF var inte ute lika mycket och gjorde viktkontroller. Detta har dock fungerat bra i alla fall då det 
bara vara ett fåtal spelare som blev kryssade vid HP-& STAFF cup. 
 
Något som har fungerat uruselt i år är rapportering via STAFF’s hemsida. Erik Obitz, IT ansvarig, har 
gjort ett kanonjobb med den fina nya hemsidan vi lanserade i augusti, men tyvärr hjälpte inte det 
riktigt. STAFF har även i år tagit åt oss av kritiken att STAFF tar lite ”förgivet” att alla vet vilka vissa 
elementära saker t.ex basic för lagen att göra med Idrott online, matchkallelser, rapporteringar och 
dylikt. Det visar sig att under 2017 fortgår ett stort ”generationsskifte” i de flesta lagen och många 
”gamla” eldsjälar har slutat. Tyvärr ofta med att inte alltid komma ihåg att vidareutbilda och lämna 
över till de som tar vid. Något som vi i STAFF inte helt varit medvetna om. Dock fick STAFF denna 
feedback på ett mycket bra PeeWee-möte som hölls i augusti innan säsongsstart. STAFF ska ta med 
sig detta även i framtiden och inte ta förgivet att alla vet hur det fungerar, att överlämningar inte 
alltid genomförs till 100% i klubbarna. 
 
Dessutom försöker STAFF se till att alla deltar i dem suveränt sammansatta lagledar-kurserna som 
Aiki Parts och Kajsa Flisager satt samman tillsammans med Lotta Douhan i Wäsby Warriors. De 
föreningar som har deltagit i denna har fått en mycket bra plattform att stå på. 
  
Ett annat ”litet” problem är att nå ut till lagen och även att informationen förs vidare inom lagen, inte 
bara till ledare utan även föräldrar t.ex angående kurser och föreläsningar. 
 

Domare 

STAFF har mött behovet att utbilda domare inom distriktet genom att möjliggöra och koordinera 
föreningarnas utbildningsbehov. 
  

Vi har sedan 2015 ett fungerande bokningsschema där domaransvarig har överblick över samtliga 
domaruppdrag inom distriktet. Schemat kommer att utvecklas under 2018 och vår förhoppning är att 
detta ska underlätta för domaransvariga att tillsätta sina matcher. 
  

Genom att ta tillvara på bra exempel från föreningar inom distriktet har STAFF och SMM samarbetat 
med att sprida arbetssätt och struktur till olika föreningar inom distriktet. 
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Tyresö och Täby är exempel på föreningar som tagit flera steg framåt i deras arbete med att komma 
igång med utbildningen av domare. DIFAF och STU samarbetade inför Seniorskolarna och Wäsby 
hade två olika tillfällen där unga från Wäsby, Sollentuna och Arlanda närvarade. Upplands Bro 
Broncos har startat upp en domarverksamhet och har haft domare anmälda till både matcher, 
juniorkurser och seniorskola. 
 
Samarbete är ledordet för att kunna få fler att upptäcka domarskapet. Vid matcher i U13 och U11 
under året har vi haft många unga domare på plats. Ett positivt bemötande av dessa domare från 
ledare och föräldrar är enorm viktigt för att kunna behålla dessa kvar i sporten eller som domare. 
 
Samtliga matcher i år på U15 till Seniornivå i distriktet har haft minst 5 domare schemalagda. 
Samtliga domaransvariga har kontaktas under året och alla har kunnat nå domaransvarig i distriktet 
och få hjälp. 
 
  

Utbildning 2017 

STAFF har under verksamhetsåret 2017 erbjudit 2st Lagledar-utbildningar, 3st Sjukvårdsutbildningar 
samt i samarbete med Conny Eklund en föreläsning om hjärnskakningar och hjärntrappan. 

Totalt har 94 personer deltagit från hela distriktet och utbildningskostnader för 2017 har uppgått till 
13 130 kronor för Stockholmsförbundet. 

Sjukvårdsutbildningar genomfördes av SMM’s sjukvårdsteam bestående av Kajsa Flisager, Eva Fondak 
och Helena Svensson. Deltagarna fick en genomgång av de vanligaste skadorna inom amerikansk 
fotboll, hur olika skador ska tas hand om samt många tips och råd för sjukvårdsansvariga som t.ex. 
hur sjukvårdsväskan ska inredas eller hur stukningar ska lindas. I år har stor vikt lagts på 
hjärnskakningar och hur sjukvårdare samt andra runtomkring den skadade ska ta hand om och hjälpa 
till med återhämtningen. 

Lagledar-utbildningarna höll Lotta Douhan och Aiki Parts. Där belyste de föreningsaktiva kvinnorna 
hur en organisation kring lagen kan byggas upp, vad dem främsta lagledar-uppgifterna är samt gav 
många tips och råd till deltagarna i form av redan framtagna mallar m.m. 

På föreläsningen ”Hjärnskakningar inom amerikansk fotboll och Hjärntrappan” gick Conny Eklund, 
sjukvårdsansvarig i landslaget, igenom hur en hjärnskakning kan uppstå och vilka besvär upprepade 
hjärnskakningar som inte tas hand om kan leda till. 
Conny berättade om ”Hjärntrappan” som ska användas för att på ett säkert sätt kunna återgå till 
fysisk aktivitet efter en hjärnskakning. Där man genom att stegvis öka belastningen är det möjligt att 
vara observant på eventuella tillkommande symptom. 
 

Kommunikation 

Verksamhetsrapport IT 
Under året har vi bytt ut vår hemsida. De problemområden som låg till grund för detta beslut var 
följande: 
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- Avstannad plattformsutveckling för hemsidan från riksidrottsförbundet 
- Svårformaterad 
- Tung-jobbat – Överlag är nuvarande plattform klumpigt utformad som arbetsflöde samt mycket 
långsam vilket gör snabba uppdateringar tunga att genomföra. 
- Svår användarhantering 
- Dåligt mobilstöd 
- Inget stöd för seriespel – Istället för att behöva skapa sidor manuellt för att hålla koll på lag, 
hemmaplaner, möten etc. så vore det bra om det fanns stöd i hemsidan för denna typ av data. Detta 
finns inte på plattformen idag. 
- Inget stöd för utbildningar – På samma sätt vore det även bra att kunna, om vi vill, skapa en 
kurskatalog med möjlighet för online-anmälan, betalning och kallelser. Detta måste ske helt manuellt 
på dagens plattform. 
  
Utöver detta har förbundet fortsatt öka sin närvaro och aktivitet på facebook samt introducerat 
användandet av e-postadresser under domänen @stockholmaff.se bl.a. peewee och ambassador. 
  
På Facebook har vi under året författat 69st inlägg och genom dessa nått totalt 40 160 besökare med 
olika typer av information om amerikansk fotboll.  
 

 

 
 
I förberedelse för överlämning från nuvarande IT ansvarig till nästkommande har även en 
IT-dokumentation upprättats vilket tidigare inte funnits. 
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Ekonomi 

STAFF intäkter består huvudsakligen av licensintäkter från föreningarna samt bidrag från SISU. 

STAFF har under räkenskapsåret genomfört ett stort antal aktiviteter i distriktet inom ramen för den 
budget som fastställts av styrelsen. Intäkter samt kostnader för dessa aktiviteter framgår av 
resultaträkningen. Distriktet har en god ekonomi och ett eget kapital som uppgår till 568.000 kronor. 

På SAFF´s (Svenska Amerikansk Fotbollförbundet) representantskapsmöte fattades under 2015 beslut 
om att avgifterna som betalas till respektive distrikt för PeeWee (U11 och U13) skall höjas från 1.200 
kronor till 2.400 kronor under 2016. Beloppet motsvarar maximalt 15st spelare i U11 respektive U13, 
dvs motsvarande 160 kronor per spelare. Detta belopp inkluderar, när respektive spelare registrerats 
på Idrott Online, försäkring hos Folksam för spelarna. Bidraget från SAFF till distrikten har samtidigt 
sänkts vilket medför att den totala effekten av denna förändring på ekonomin i STAFF 2016 är något 
positiv (framförallt tack vare fler PeeWee spelare i distriktet). 

STAFF har under de senaste åren köpt in utrustning för 150.000 kronor som hyrs ut till distriktets 
föreningar för att understödja ungdomsverksamheten. Hyresintäkterna motsvarar årligen kostnaden 
för avskrivningar. 

Dialog med föreningarna i distriktet 

 
STAFF har under året genomför 2 st ordförande-möten med ordföranden från föreningarna i 
distriktet med målsättningen att hitta ett bättre samarbete, flera synergier och kunna dela med oss 
av både styrkor och svagheter hos klubbarna för att hitta vägar framåt. Tillsammans kan vi då hjälpas 
åt med utmaningarna. Visionen är att hålla dessa möten för att framgent kunna hitta en samsyn på 
den etik och moral som hör sporten till. 
 
En sak som vi frågat oss i detta forum är vad vårt gemensamma “WHY” är, sällan sker så mycket som 
när man ställer den frågan och kan resonera kring detta både högt och lågt. 
  
En hel del av mötet och dialogen detta år har vigts till den situation som uppkom under sommaren. 
Där vi gemensamt haft diskussioner kring förfarandet och med gemensamma krafter vände vi en 
dyster situation till något utvecklande.  

Övriga verksamhets satsningar under årets gång 

STAFF har under året påbörjat 2 st större satsningar för att hjälpa föreningarna i distriktets domare, 
spelare och coacher att utvecklas. 
 
Projekt Domare (Joint venture med Team Black Pigs) 
Som alla vet har vi en domarbrist i hela Sverige och därav har vi valt att satsa på ett projekt 
tillsammans med Black Pigs från SMM för att öka antalet domare och tillsättningen av domare på 
matcher. Vår gemensamma vision med detta projekt är att kunna ha tillräckligt många domare i 
distriktet som samlas under ett gemensamt tak för att gemensamt kunna radera alla straffavgifter för 
underskott av domare i föreningarna. Detta projekts succé kräver såklart att alla föreningar gör sitt 
yttersta att rekrytera och fokusera på sina domare i föreningen. 
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Projekt Utveckling (Joint venture med Täby Flyers) 
Vår andra satsning var ett summer camp som initierats och koordinerats av Täby Flyers, lägret riktade 
sig till spelare i hela distriktet i åldersgrupperna U15 respektive U17. 
  
Samtidigt ville vi också utveckla coacher i distriktet och ge dem möjligheter att utvecklas genom 
clinics som hölls på kvällarna. På lägret deltog 42 spelare varav 14 utanför Täby, samt 28 Coacher 
varav 12 utanför Täby. 
  
Vi hade 5 st coacher från olika delar av USA som spenderade 3 dygn med att sprida glädje, kunskap 
och erfarenhet till deltagarna. Vi fick responsen av dem Amerikanska coacherna att spelarna har 
goda grunder.  
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Ordförande STAFF 
Sasha Krogius 
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