
BILAGA 1 – Bakgrund, fakta, ekonomi, samarbeten 

BAKGRUND TILL MOTION 

Det finns ett brett intresse i Bromma med omnejd för amerikansk fotboll och det finns en god 

tradition av amerikansk fotboll, med t.ex Bromma Mean Machines och Bromma 12ers. För 

närvarande finns det två föreningar som rekryterar i västerort. Det är Djurgårdens IF och Solna 

Chiefs. Djurgårdens IF har idag verksamhet härute (Ängby, Nälsta, Blackeberg) men har svårt att få 

tider då tränare kan, pga det sätt som bokning etc fungerar i Stockholm stad. Solna Chiefs slussar 

idag barnen i västerort till sin träning i Bergshamra, mycket av samma anledning. Svårt att få tag i 

tider.  

FAKTA 

Under 2016 har ca 200 barn prövat på amerikansk fotboll i västerort för DIF. Av dessa spelade ett 50 

tal match och ca 40 av dem kommer att fortsätta nästa säsong. Det genomfördes ungefär 400 

aktiviteter i 3 åldersgrupper. Ca 30% av de som fortsätter har inte någon annan sport som de utövar. 

De flesta av dem som prövade på tyckte det var kul. Den främsta orsaken till att de slutade, trots att 

de tycker att det var kul, var att det krockade med andra aktiviteter eller att tiderna inte fungerade 

rent praktiskt. Några slutade i samband med att de gick upp till U15 och resorna till Östermalms IP 

blev för långa. 

VAD SKULLE DET INNEBÄRA FÖR ÄNGBY IF ATT STARTA 

För Ängby IF skulle det innebära en möjlighet att erbjuda en ytterligare sport till medlemmarna i 

Ängby IF och de som bor i Ängby med omgivning. 

Amerikansk fotboll är en sport som passar många av de barn som inte passar/eller tycker det är kul 

med innebandy och fotboll. Det är också en naturlig sport att fortsätta med om man ledsnar på t.ex 

fotboll eller hockey eftersom man börjar senare i amerikansk fotboll. Det gör att fler barn i Ängby Ifs 

upptagningsområde kommer att träna mer och längre.  

För innebandy- och fotbollsspelare är amerikansk fotboll ett bra komplement vad gäller 

taktik/strategi, styrka, koordination, snabbhet och skadeförebyggande. Mao, mycket av det barn- och 

ungdomstränare i fotboll och innebandy vill lägga ner extra tid på, men inte hinner, är fokus i 

amerikansk fotboll och något som kommer med ”gratis”.  

För Ängby IF skulle krävas att man offrar 1 eller 2 pass i veckan (1x1,5 timme) på en attraktiv tid och 

plats (t.ex 7 manna på onsdagar kl 19:00) för att ha någonstans att träna.  Dessutom att man lämnar 

plats och utrymme för affischer, annonser och prova-på tillfällen för amerikansk fotboll. Rekrytering 

tar resurser. I övrigt kostar det 500 kr per år att ansluta sig till förbundet och det är bra att ha en 

förrådsplats för att lagra utrustning på. Amerikansk fotboll tar plats.  

MED VAD BÖRJAR MAN? 

Det lämpligaste är att börja med U13, U11 och U9. Dessa kan spela på en vanlig 7 manna fotbollsplan 

som finns på Ängby. Träningarna är ganska enkla och okomplicerade och det finns gott om 

nybörjarlag att spela mot. Utrustning/skydd/matchtröjor etc skaffas inte förrän man känner att det 

finns ett underlag, utan man börjar med att spela touchfotboll. U15 verksamhet kräver en fullstor 

plan och målstolpar om man önskar spela match och det är därför bättre att vänta med. Samtidigt så 

är det oftast 14-15 åringarna som är mest fascinerade av amerikansk fotboll.  

Det är också lämpligt att knyta ett samarbete med en annan förening om man vill hålla nere 

kostnader, låna träningsutrustning och skydd samt att få tag i tränare och bra tränarutbildningar. 

Lagledare bör komma från föräldraledet.  



SAMARBETE MED ANDRA FÖRENINGAR  

Både DIF och Solna Chiefs har intresse av att hjälpa Ängby IF att komma igång. Solna Chiefs har flera 

av sina tränare boende i området och DIF har ett antal barn och tränare som behöver någonstans att 

vara (tre lag U9, U11, U13). DIF AF håller på att bygga upp sitt nätverk av samarbetsföreningar inom 

Stockholms kommun och samarbetar idag med främst SMM samt det nätverk som finns i Norrort. 

T.ex körs ett gemensamt sportlovsläger i Beckomberga i år med nästan 30 barn från olika föreningar. 

Solna Chiefs tillhör det östra nätverket med Täby Flyers, STU Bulls och Solna Chiefs, där STU Bulls har 

hand om de äldre.  

De förväntningar en samarbetsförening har på Ängby IF är några: 

- Kunna erbjuda 1 attraktiv träningstid som inte krockar med målgruppens vanliga träningar i 

klubben eller den träning som samarbetsföreningen har. 

- Hjälpa till att marknadsföra sporten genom sina vanliga kanaler 

- Verka för att de ska gå att spela amerikansk fotboll fullt ut på deras hemmaanläggning. 

- Låta övriga lag i föreningen pröva på amerikansk fotboll och uppmuntra det. 

Samt eventuellt 

- Någonstans att lokalt förvara utrustning som kuddar, stepovers, koner, tubes, bollar samt 

låneskydd och lånehjälmar. (Idag används släp mellan olika träningsanläggningar).   

- Att Ängby IF hjälper till att ta in träningsavgifter för deras medlemsbarn som fördelas enligt 

överenskommelse mellan föreningarna.  

- Att Ängby IF på sikt kommer att stödja den amerikanska fotbollen på samma sätt som de 

stödjer sina övriga sektioner.  

DIF samarbetsexempel 

DIF har som mål att ha samarbetsföreningar eller egen verksamhet i alla Stockholms stadsdelar och 

de närmaste kranskommunerna. Sedan 2016 är det västerort och östermalm, men förhoppningsvis 

även snart inom Kärrtorp/Skarpnäck, Lidingö och Nacka. 

 

I ett samarbete mellan DIF och Ängby kommer barnen att få träna 2-3 gånger i veckan. 2 gånger i 

västerort (1 på DIFs tid och 1 på Ängbys tid) och 1 gång på östermalm (lördagar, expertträningar och 

matcher). De kommer även få delta i de ligor som DIF AF arrangerar för sina samarbetsföreningar, 

oavsett om de spelar match i DIF AF lag eller i egna lag.  

De kommer att få låna skydd/hyra i samma utsträckning som DIF AFs egna medlemmar och kan delta 

i spel i deras lag på samma villkor som DIF AFs medlemmar. De har också rätt att delta i alla cuper, 

träningsläger och seriespel i samma mån som DIF AFs medlemmar får. Allt som krävs är att de lär sig 

de 2 grundläggande teknikerna i tackling och blockning för att få spela match. DIF AF står även för all 

säsongsplanering och alla försäkringar, licenser, sjukvårdsväskor, domarkostnader etc. DIF AFs 

lagledare i västerort kommer också att gå in och stötta sektionens arbete för att bygga en lokal 

verksamhet inom Ängby IF som är hållbar på sikt.  Föräldrar och ledare i Ängby IF är också 

välkommen på alla DIF AFs utbildningar på samma villkor som medlemmar i DIF AF. 

Tränarhandböcker och övningshandböcker får kopieras och användas fritt, liksom de 

spelsystemböcker som finns för ungdomsverksamheten.  

DIF rekommenderar att träningsavgiften sätts lika högt i föreningarna för säsongen så det inte blir 

diskussioner om vem som betalar vad. I år har DIF 1600 kr i träningsavgift, 200 kr i medlemsavgift. 

DIF skulle förvänta sig i detta upplägg att det mesta av träningsavgiften går till DIF (1200-1600 kr) för 

att täcka de utgifter som uppstår. DIF AF skulle också förvänta sig att det överskott som genereras i 

Ängby IF går till att stötta Ängbys Amerikanska fotboll.  



Ängby ställer upp med träningstid och reklam/rekrytering och får LOK bidrag och förbundsbidrag, 

medans DIF AF skulle ta mycket av de stora faktiska kostnaderna, vilket motsvaras av 

träningsavgiften.  

VAD FÅR ÄNGBY UT AV ETT SAMARBETE? 

- Ängby kommer igång snabbt och kan erbjuda något bra från början. 

- Det är en låg risk, fungerar inte verksamheten, finns inte intresset, då finns partnern som kan 

hjälpa barnen att fortsätta spela och sektionen kan läggas ner.  

- Ängby kan själv välja vilken nivå de vill börja på. T.ex börja utan egna lag för att sedan skaffa 

lagtröjor, egen träningsutrustning etc under säsong 2 eller 3.  

- Praktiskt stöd. Samarbetsföreningarna har redan gjort resan och kommer att stötta Ängby. 

VAD FÅR SAMARBETSFÖRENINGEN UT AV DET? 

- Fler träningstider lokalt, i detta fall västerort 

- Fler som är intresserade av amerikansk fotboll.  

- En bredare ungdomsbas i stockholm för rekrytering till de äldre ungdomslagen samt 

seniorlagen. 

- Fler lag att spela med och mot. 

- Någon som på sikt rekryterar, stöttar och driver amerikansk fotboll i de stadsdelar där de 

själva inte klarar av att verka.  

- På sikt ett tightare samarbete som gynnar sporten och gör att det finns fler både äldre och 

yngre lag som spelar amerikansk fotboll i Stockholm och i Sverige. 

- Ett lag och förening att samarbeta med som i grund och botten har samma värderingar 

gällande ungdomsidrott, fair play och breddverksamhet. 

 

EKONOMI - KOSTNADER 

- Att starta en amerikansk fotbollssektion kostar 500 kr i avgift till förbundet.   

- Avgift för att lägga upp lag i MyClub eller liknande. 

Har Ängby IF ett samarbete med DIF AF är de det enda direkta kostnaderna för 2017.  

- Ängby IF kommer att ta ut medlemsavgift enlig vanlig praxis och kommer även att ta in LOK 

bidrag och motsvarande för sina spelare.  

- Det kommer finnas kostnader för rekrytering, men de borde vara minimala. 

 

- Däremot kommer man vara tvungen att ta ut träningsavgifter från de barn som är 

intresserade och slussa vidare stora delar av dessa till samarbetsföreningen. Det är av 

intresse för båda föreningar att detta blir rättvist. 

ANDRA KOSTNADER 

Här är en överblick över vad det kostar att starta upp en verksamhet. I ett samarbete så står 

samarbetsföreningen för stora delar av kostnaderna, men Ängby IF bygger då inte upp något eget 

”kapital”, mer än kanske 20 000 kr per säsong. Vill man däremot börja ”stort” så: 

Det kostar ca 100 000 kr första säsongen om man vill ha ”allt” och spela matcher.  Däremot brukar 

det vara väldigt kort Return on Investment. Pengarna som investeras brukar komma tillbaka på max 

1,5 års sikt i form av träningsavgifter, LOK stöd och riktade bidrag från förbundet.  



En del föreningar väljer att köpa in låneutrustningar till de yngre (U9 och U11 ) så att de kan pröva 

på. Andra väljer att hyra ut hela laguppsättningar. Det kostar en hel del. De flesta klubbar har 

återköpsprogram för att kunna köpa in saker från de som slutar/växer ur för att hyra/låna till andra.  

Här är andra kostnader: 

- Försäkra 0-15 yngre spelare kostar 2 400 kr för en säsong.  Så 16 spelare kostar 4 800 kr. 

- Försäkra spelare som är 14-15 år kostar 400 kr per person eller 10 000 kr för ett lag.  

- Trycka upp matchtröjor kostar mellan 200 kr och 500 kr styck 

- Avgifter för domare är ca 1 000 kr per match. Eller 3 000 kr per turnering. Detta gäller 

matcher för yngre spelare.  

- Inga avgifter för seriespel annat än domaravgifter. 

- Hjälm och axelskydd kostar 600 kr att hyra per säsong (från DIF) 

- Grundträningsutrustning (kuddar, tubes, stepovers) för en förening går på ca 40 000 kr 

- Kostnader för 1 lags utrustning exkl tröjor (bollar, bollpåse, sjukvårdsväska, agilitystegar, 

coachjacka, koner och 3-4 låneskydd) – 20 000 kr  

- Kostnader för medlemmen 

o Träningsavgift 1600 kr 

o Medlemsavgift Ängby 

o Nödvändiga skydd 3 000 kr 

Kostnader för barn som vill köpa sina skydd (hjälm, axelskydd, tröja, tandskydd, 

byxor med skydd), ca 3 000 kr. DIF AF garanterar återköp på 1 500 kr om rätt 

hjälm/axelskydd köpts, även från samarbetsföreningar om de har rätt färg på 

hjälmen (marinblå).  

 

EKONOMISK ERFARENHET FRÅN UPPSTARTAD UNGDOMSVERKSAMHET 

Djurgårdens IF Am. Fotboll (DIF AF) återstartade sin ungdomsverksamhet i slutet av 2015 och spelade 

sin första ”nya” ungdomssäsong 2016.  

I bagaget hade de 12 axelskydd och 12 hjälmar (värde ca 30 000 kr) som köpts in av misstag till 

seniorverksamheten samt 60 st matchtröjor som var över 10 år gamla.  

Eftersom ungdomsverksamhet saknades och kontakten mellan olika alliansföreningar i DIF är 

begränsad för rekrytering så startade verksamheten i princip från 0. Första prova-på dagen var i 

Åkeshovshallen i oktober och 45 barn kom och prövade på. 25 av dessa började träna och blev 

stommen i U11 och U13 lagen. 

Under 2016 prövade 450 barn på amerikansk fotboll (prova-på dagar, drop-in, events etc), ett 50 tal 

spelade match 2016 i U11 och U13, varav 4 tjejer var med. 60 st barn fortsatte in i säsongen 2017 och 

har redan betalt medlemsavgifter. Säsongen 2017 kommer DIF ha lag i U9, U11, U13, U15 och U17 

samt ett nystartat damlag. (2016 fanns bara lag i U11 och U13). DIF räknar med att ha 30-40 

barn/ungdomar i varje åldersgrupp under 2017.  

Med LOK stöd, stöd från förbundet, hyra av skydd, försäljning av skydd, träningsavgifter (per termin), 

kurser, diverse aktiviteter och läger gick verksamheten med över 50 000 kr i vinst första året. 

Klubben kommer att ha ett 40 tal hjälmar och axelskydd att hyra ut samt kompletta sjukvårdsväskor 

och agilitystegar, kuddar, bollar och stepovers till samtliga lag 2017. Detta efter en säsong! Dock ska 

komma ihåg att mycket vinst kommer från U15 verksamheten, eftersom bidrag i allmänhet är högre 



där och de spelade inga matcher under 2016. Matchtröjor kommer att anskaffas till alla lag, men är 

inte budgeterade.   

Slutsatserna av ”första säsongen” är att det är LIKVIDITET och ERFARENHET som är problemet när 

man startar. SAMARBETE är ofta lösningen är en bra slutsats. 

LIKVIDITET är ett problem. Många avgifter som t.ex att  skaffa matchtröjor och bollar, köpa in 

lånegrejer/testskydd/betala serielicens ligger innan man får in alla pengar. Det gjorde t.ex att U15 

verksamheten inte kunde spela matcher under 2016 för man fick inte fram skydd, bollar, matchtröjor 

och kunde heller inte betala lagavgiften som krävs för spel pga de finns inga sparade pengar i 

nystartad verksamhet. 2017 är detta inget problem eftersom vinsten under 2016 var stor. 

Likviditetsbristen gjorde dock att många tappade intresset när inga skydd fanns att låna/testa/hyra 

och inga matcher kunde anordnas förrän i slutet på augusti. Ängby IF har likviditet och kan själv välja 

vilken väg de vill ta, men de behöver inte likviditet om de väljer att samarbeta från början.  

ERFARENHET är en brist när man startar upp för man vet inte vad man behöver och när. Vad ska man 

investera i och vad behövs inte. Denna erfarenhet får Ängby IF genom att samarbeta med förening 

som gjort resan nyligen.  

SAMARBETEN gör också att man kan komma till match direkt, spela turneringar trots att man är för 

få, åka på sommarläger och sommarturneringar även om halva laget är borta och anordna jätteroliga 

saker redan första året, utan att riskera något egentligen.  

Det är därför naturligt att föreslå ett samarbete med en lämplig förening som t.ex DIF.  
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