Verksamhetsberättelse 2013 för
Södra Sveriges Amerikansk Fotbollförbund

SSAFF:s Förbundsstyrelsen under 2013
Ordförande Christian Wremert, jämställdhet, distriktslag.
Vice ordf. Per Andersson, Avgått.
Kassör Mats Berggren
Sekreterare Per Haakon, tävlingsutskott, utbildning och informations ansvarig
Ledamot Magnus Axelsson, ungdomsansvarig, distriktslag
Ledamot Philip Corter, domaransvarig
Ledamot Shawn Cordeiro, peewee
Suppleant Aya Al-Sadoon, dam och antidoping
Suppleant Fredrik Nordbeck
Utbildning
Det genomfördes 2 st. utbildningstillfällen för domare och ett flertal tränarutbildningar i
SSAFF under 2013
Jämställdhetsplan
Den från 2008 upprättade jämställdhetsplanen gällde även för 2013.
Antidopingmaterial
Antidoping information skickades ut till medlemsföreningarna. Information och material hanteras av
SAFF och RF.
Seniorlag i seriespel
Under 2013 deltog sex föreningar från SSAFF i seriespel. Kristianstad Predators spelade i Super Serien
och resterande lag spelade i division 1 södra.
Juniorlag i seriespel
I U19-serien deltog fyra lag från SSAFF
I U17-serien deltog fem lag från SSAFF. Hässleholm Hurricanes, Carlskrona Seahawks, Halmstad Eagles,
Carlshamn Oakleaves drog sig ur seriespel.
I U15-serien deltog sju lag från SSAFF. Carlshamn Oakleaves drog sig ur seriespel.

Tävlingsutskottet
Har under året behandlat inkomna ansökningar för att arrangera PeeWee-cuper samt laglicenser.
Distriktslag
DM-cup spelades 2013 i Nyköping på Rosvalla Idrottsanläggning. SSAFF deltog med en
trupp på 28 spelare plus ledare. Upplägget för DM-cup var förändrat och fokus ligger numera på
individuell utveckling och ta steget in i våra landslag för ungdomar. Det spelades inga distriktsmatcher.
Det utfördes situationsbaserad amerikansk fotboll i form av 4downs från 20yards-linjen. The Boys From
The South gjorde bra ifrån sig mot samtliga motstånd.
Domarutskottet
Året har fungerat bättre än föregående år. Belastningen har minskat betydligt för domaransvarig och
samarbetet mellan klubbarna har blivit bättre.
Under året har klubbarna själva arrangerat juniorskolorna vilket har fungerat bra, och SSAFF har
arrangerat två stycken för seniordomare.
Styrelsearbetet
Styrelsen har under året både haft fysiska möten och hållit möten via skype. Detta har fungerat bra och
skypemöten tillåter ett större deltagande på möten. De fysiska mötena prioriteras högst.
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Ordförande Christian Wremert

Sekreterare Per Haakon

