BILAGA TILL PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE I SVENSKA
AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 8-9 DECEMBER, 2012, CLARION STOCKHOLM

Förslag till ändringar i Tävlingsbestämmelserna
Förslag 1 (från Jeff Batzler)
Har fått lite påtryckningar från lite olika håll om hur vissa lag utnyttja storleksskillnaderna och
reglerna om linjespelare för att få en orättvis fördel. Därför tog jag på mig att sätta ihop ett förslag till
regeländring för Peewee.
för att hindra att det defensiva laget ställer upp sina största och snabbaste spelare 1 till fler yards
utanför de yttersta offensiva linjespelarna för att obehindrat kunna ta sig runt och in i bakfältet för
att tackla QB eller bollföraren innan han/hon ens lämnat bakfältet. Ungefär som en blitz.
Pee Wee Regel 2 - Definitioner
F. Defensiva linjespelare
Spelare i det defensiva laget som befinner sig med hela sin hjälm inom en (1) yard ifrån neutrala
zonen, stående eller i flerpunktställning och inte utanför den sista offensiva linjespelarens axel.
Regelnämndens utlåtande
MM: Tycker att vi kan tillstyrka detta. Men frågan är om vi behöver förtydliga när man är utanför den
offensiva linjespelaren. Det blir också problem i 9/11-manna där linjespelare även kan vara WR.
Eftersom man även kan ha TE så blir det lite klurigt att skriva ihop denna regel så att den blir klar.
GN: Tillstyrker och tycker vi överlåter till ”författarna” av TB att lösa formuleringen
Förslag 2 (från Leo Billgren)
Förbjud spelare med X och A-status att kasta framåtpassningar i Superserien.
Regelnämndens utlåtande
MM: Jag föreslår avslag
GN: Föreslår avslag i vanlig ordning gällande denna regel. Vill inte se den jakt som exempelvis
basketlagen har, på spelare med dubbla pass och underliga medborgarskap

Förslag 3 (från Leo Billgren)

Lag med QB som har X eller A-status får endast ha en A-import i på sin spelarlista per match. Lag som
spelar med QB utan X eller A-status får ha två A-importer på sin spelarlista per match (dock inte på
planen samtidigt).
Regelnämndens utlåtande
MM: Lite mer intressant än ovanstående. Föreslår ändå avslag.
GN: Avslag, enligt förslag 2.

Förslag 4 (från Eva Sigvardsson, Uppsala 86ers)
Jag fortsätter min årliga förslagsverksamhet ang att anmälningstiden för seriespel för juniorlagen bör
senareläggas.
Det händer varje år att lag drar sig ur på grund av för få spelare. I junioråldrarna rekryterar vi
kontinuerligt, det kommer rookies även framåt hösten, om än inte så många. Men i början av året är
det ett rätt stort tillflöde av nykomlingar. Med nuvarande anmälningsregler är det för många en
chansning när man anmäler sig, det hela bygger på att förhoppningarna om nytillskott infrias. Man
törs ju heller inte låta bli att anmäla fast man har en tunn trupp - kommer det 15 stycken nya så har
man då inget spel att erbjuda.
Eftersom serierna ofta görs om efter att lag hoppat av så är det slutliga spelschemat inte klart förrän i
april. Då kan man lika gärna bespara sig arbetet att göra indelning och lägga schema i januari, som
ändå får göras om.
Med en deadline för serieanmälan i slutet av februari kommer det att vara mycket stabilare
anmälningar, då vet man nog varåt det lutar.
När det gäller att man måste vara ute i god tid för att boka spelplaner så är det inget hållbart
argument eftersom bokningarna ändå ofta måste göras om med nuvarande regler.
Motargumentet att det inte går att ändra anmälningstiden för 2013 har jag hört i flera år, men om
det varje år är för sent för nästkommande spelår så kommer det ju aldrig att gå att ändra. Eller om
förslaget tas emot positivt så skulle man ändå en gång till göra tvärtemot vad majoriteten önskar
bara för att följa en oönskad regel?
Det är ju ingen grundlagsändring jag föreslår, utan en anpassning till rådande förutsättningar. I den
bästa av världar framöver kommer vi att ha en blomstrande juniorverksamhet med otaliga spelare så
några avhopp aldrig kommer ifråga. Då kan vi återgå till tidiga anmälningar igen.
OBS att detta endast gäller juniorlagen. Anmälan till seniorspel kan ligga kvar, där sker inte
nyrekrytering alls på samma sätt, jag tror inget seniorlag anmäler sig på vinst och förlust och hoppas
få in ett dussin nya vuxna spelare under vintern (jag hoppas i alla fall att det inte är så...)

Regelnämndens utlåtande
MM: Detta innebär i så fall ändringar i 1.B.4.2 (anmälning), 1.B.6.2 (divisionsutformning), 1.B.7.1
(Spelschema). Jag kan väl se vitsen med en ändring men det påverkar många…

Jag kan tycka att man kan ha som förslag att inför säsongen 2014 så skall juniorlag anmäla sig senast
15 januari, divisionsutformningen skall vara klar 15 februari, spelschemat ska komma ut 15 mars och
förening skall bekräfta 31 mars.
GN: Instämmer med Magnus förslag

Förslag 5 (från Rolf Björk, TU)
Anmälningsavgift samt serieavgift Damlag
Förslaget är att likställa kostnaden med JRU19 istället för som idag med Div1 SR.
Motivering:
Med hänsyn tagen till storleken på damverksamheten och det utbud av seriematcher som är
tillgängligt.
Dessutom ett försök att stimulera/underlätta för de föreningar som satsar på damverksamhet.
En viss subvention kan underlätta tillväxten inom detta segment avsevärt och sända en klar signal
från SAFF om vikten av att denna verksamhet utvecklas.
Regelnämndens utlåtande
MM: Tycker att vi kan tillstyrka detta. Dam är i dagsläget jämställt med Div2 och inte Div1. Dam
borde kanske ligga mellan Div2 och juniorlag (anmälningsavgiften kanske behöver vara högre
eftersom licenserna för damer är dyrare)
GN: Trots min något tveksamma inställning till hela företeelsen, så håller jag med Magnus och
tillstyrker

Förslag 6 (från Rodrigo Montesino Ferrada)
Kapitel 7. Domarbestämmelser
B. Allmänna bestämmelser.
1.Domaruttagning.
Punkt 3.
Förslag:
Stryka punkt 3.
Motivering:
Varken DU eller flertalet av distrikten håller i nämnda möten.
Regelnämndens utlåtande
MM: Borde vi inte istället se till att mötena hålls?

GN: Överlåter mitt tyckande i denna fråga till DU. Men jag är i princip för att stryka allt som innebär
onödig byråkrati.

Förslag 7 (från Rodrigo Montesino Ferrada)
Kapitel 7. Domarbestämmelser
B. Allmänna bestämmelser
3.Domarens rättigheter
Punkt 3.
Förslag: Ändring av domarersättning

Superserien 800 kr per domare

Max tak 7 100 kr

Div I: 500 kr per domare

Max tak 3 000 kr

Div II och Damserien 400 kr per domare

Max tak 2 000 kr

u19 400 kr per domare

Max tak 2 000 kr

u17 300 kr per domare

Max tak 1 500 kr

u15 200 kr per domare

Max tak 1 000 kr

U13 100 kr per domare

Max tak 400 kr

u11 100 kr per domare

Max tak 400 kr

Flagg 100 kr per domare

Max tak 400 kr

Ta bort ersättningen på 150 kr extra till huvuddomare.
Reseersättning tillkommer
Motivering:
150 kr extra till huvuddomaren har ingen förankring med arbetet som utförs av huvuddomaren.
Ersättningsändringar baseras mer på domarnas arbete och spelets nivå.
Maxtaket sänks och motsvarar 7 domare i Superserien med ett arvode om 1500 kr för utvärderade
Maxtaket sänks och motsvarar 5 domare i Div I, Div II och dam, U15-U19 serierna
Regelnämndens utlåtande
MM: Jag kan väl tycka att de 150 kr extra till huvuddomare kan få vara kvar. Som jag ser det i övrigt
så menar Rodrigo oförändrade arvoden på de flesta nivåerna men:
-

U19 höjs med 50 kr och jämställs med Div2/Dam. Där håller jag med.

-

U17 höjs med 50 kr. Det kan jag också tycka är bra.

Att sänka Flagg/PeWe till 100 fungerar väl bra där det spelas många matcher samma
dag men inte annars. Jag vet ju att en del kör många kortare matcher i miniturneringar medans andra
bara spelar en eller två matcher på en dag.
Angående maxtak och ändringen av arvoden i SS så tycker jag de hör ihop med Förslag
9… Eller de är i alla fall beroende av varandra.
GN: Instämmer med Magnus sammanställning.

Förslag 8 (från Rodrigo Montesino Ferrada)

Kapitel 7.Domarbestämmelser
B. Allmänna bestämmelser
6.Licensieringsnivå samt tillåtelse att döma
Punkt 2.Tillåtelse av döma
Förslag:
För att döma seniornivå skall domaren förutom godkänd licens även innevarande år minst fylla 16 år
För att döma Junior nivå skall domaren förutom godkänd licens även innevarande år minst fylla 14 år
Motivering:
Tanken att skydda domaren genom att inte vara yngre än spelarna du dömer är obsolet.
Rollen som domare ska vara densamma för spelare, tränare, eller åskådare oavsett domarens ålder.
16-åriga spelare kan representera Sverige på seniornivå.
Domarens kompetens säkerställs av DU och låg ålder ska inte hindra någon från att döma på en hög
nivå
Regelnämndens utlåtande
MM: Jag tycker at vi tillstyrker
GN: Tillstyrker

Förslag 9 (från Rodrigo Montesino Ferrada)
Kapitel 7. Domarbestämmelser
F. Domarutvärderare
Förslag:
Ändra arvodet för domarutvärderare till 1500 kr.

Att domarutvärderare endast ska gälla superserien.
Motiveringen:
Utvärderarna lägger en hel del tid och arbete som bör arvoderas mer korrekt.

MM: Här tror jag att Rodrigo menar videoutvärdering. Jag kan inte se att läktarutvärderaren lägger
dubbelt så mycket tid som den som dömer matchen. Föreslår avslag.
Videoutvärderingarna som genomfördes i Superserien förra säsongen var väldigt nyttiga och jag
tycker kanske att befintlig text får en etta (1) framför sig.
Sedan borde det skrivas en tvåa om att
-

i Superserien kan DU tillämpa videoutvärdering

På något vis borde videoutvärderare få betalt (jag har inte klart hur riktigt ännu).
Eftersom personen inte är på plats så kan det ju vara svårt att fixa det på samma sätt som för vanliga
domare.
-

Vid en match kan inte arvode betalas ut för mer än en utvärdering

Regelnämndens utlåtande
GN: Avslag. Tycker frågan bör tas vidare till den nystartade Superserieföreningen, då det i första hand
är där det förekommer.

Förslag 10 (från Rodrigo Montesino Ferrada)
Kapitel 8. Av SAFF gjorda ändringar från IFAFs-regler
B. Allmänna bestämmelse
Punkt 7.
Regel 2-29-1
Förslag:
Matchlängden är 48 minuter vid seniormatcher och 40 minuter vid Dam,U19, U17 & U15
matcher.
Motivering:
I nuläget är flertalet av spelarna nybörjare i Damserien, med stora ålderskillnader inom laget.
Kortare matchtid skulle minska skade risken samt anpassas bättre till lagens spelnivå
Regelnämndens utlåtande
MM: Tycker vi tillstyrker.
GN: Tillstyrker

Förslag 11 (från Joakim Dahlin TU och Hans Gunnarsson DU)
Pga ett antal situationer under gångna säsongen med olika frågor när en
match skulle kunna inställas pga av för få domare vid matchstart, så
skulle vi vilja ha in följande tillägg till kapitel 7.

7.A.8

Ingen officiell match får genomföras med mindre än 3 st licensierade domare med rätt licensnivå.

Anledningen är kort och gott spelarsäkerhet och inget lag skall behöva
känna sig osäkra på när de kan vägra att
gå ut på planen utan att känna risken att de skall bli bestraffade med
en walkover.
Genom detta blir reglerna glasklara och tydliga.
Regelnämndens utlåtande
MM: Tycker vi tillstyrker.
GN: Tillstyrker

Förslag 12 (från Thomas Hjalmarsson)
Anledningen är att jag vill att arrangerade förening skall ha ett ansvar för att kontroller domarnas
licenser och licensnivåer samt att rapportera in eventuella brister. Nivån på straffavgiften är inte
skriven i sten utan kan ändras. Beloppets storlek är samma som när man inte skickar in
matchrapporten därav summan.
Finns det något juriskt hinder kan ni ändra i texten eller om det skall stå någon annanstans i T.B.
Förslag till ändring i T.B.

Kapitel 1

C Bestämmelser om matcharrangemang

2. Arrangörens skyldigheter
1. I officiella tävlingar är den förening som står angiven först i spelschemat hemmalag och är därmed
också i alla matcher utom de angivna i 1.C.1. arrangör.

2. Arrangör skall till motståndarlag och domaransvarig senast fem dygn före match bekräfta exakt
tid, plats och vilken/vilka färger man avser att spela i. Färg skall vara registrerad hos SAFF. På
begäran senast fem dygn före match, skall arrangör bistå besökande lag med reservering av
övernattningsplats.

3. Arrangör skall bistå domarlag med övernattningsplats om domarlaget senast fem dygn före begär
övernattningsplats och domarlaget har minst 30 mils enkel resa till matchen.

4. Arrangör skall kontrollera domarlagets licenser. Domarna skall uppfylla kraven i 7.B.6.1 och
eventuella brister skall inrapporteras till Förbundet inom ett dygn.

Straffavgift: 5.000 kr
Regelnämndens utlåtande
MM: Tycker vi tillstyrker. Formuleringen behöver ändras (jag har gjort det ovan).
GN: Tillstyrker

Förslag 13 (från STAFF)
Kapitel 1, avsnitt D, punkt 6. Tränarlicens
Våra föreningar ser ekonomiska svårigheter att leva upp till de krav som ställs i TB gällande kraven
för tränarlicens. Förslag för att underlätta detta är att införa assisterande coach licens för att säkra en
grundläggande nivå, tex AFG, och sedan inför i TB att minst en tränare (förslagsvis huvudtränaren)
når de övriga kraven.
Förslag om tillägg:
Ett förtydligande om hur ansökningsprocessen för tränarlicensen går till är önskvärd. Viss förvirring
har rått under året tex om det funnits ett sista datum för att ansöka om tränarlicens eller ej.
Regelnämndens utlåtande
MM: Jag tolkar det i nuläget som att under 2013 krävs bara att två tränare har licens. I övrigt känner
jag att jag vet lite för lite om de utbildningar som ingår i tränarlicensen.
GN: Är egentligen emot hela tränarlicensen. Förtydliganden och förenklanden behövs, med klara
riktlinjer och datum från utbildningskommittén.

Förslag från ungdomsarbetsgruppens utredning.
Förslag 14 (Thomas Ahlberg)

1. Kap 1, 6
Första året en förening har ett seniorlag, juniorlag (U19, U17 eller U15),
ungdomslag (U11 eller U13) eller flagglag i seriespel har föreningen ingen
utbildningsskyldighet gällande tränarlicens.
Förslag 15 (Thomas Ahlberg)

3. Kap 2 B 4 införs igen:
Spelare som fyller högst 16 år och lägst 14 år under kalenderåret måste ha
minst fyra helt spelfria dygn mellan matchtillfällen i seriespel. Detta gäller
oavsett om spelaren deltar i mer än ett lag.
Förslag 16 (Thomas Ahlberg)

4. Kap B, 1, 1 tillägg
Varje superserielag skall ha minst ett U-11/ U-13 lag i spel, start 2014
Förslag 17 (Thomas Ahlberg)

5. Kap 2 B 1, 1 tillägg
Varje klubb med seniorlag i spel skall ha minst ett U-11/ U-13 lag i spel 2015
Förslag 18 (Thomas Ahlberg)

6. Kap 7 B 6.1 (Erfaren domare i ungdomsmatcher viktigt)
a) Antal domare i TB i ungdomsmatcher
- I U-19 ska det vara 2 domare med juniorlicens och 2 domare med seniorlicens
- I U-17 ska det vara 1 domare med juniorlicens och 3 domare med seniorlicens
- I U-15 ska det vara 1 domare med juniorlicens och 3 domare med seniorlicens
Förslag 19 (Thomas Ahlberg)

b) Höj ersättning till domarna, taket + individuellt

Förslag 20 (Hans Gunnarsson/DU)

Kapitel 7. Domarbestämmelser
Allmänna bestämmelser
Domaruttagning

1. Domare i officiella tävlingar utses av DU.
2. Föreningarna tillhandahåller minst fem av SAFF licensierade domare till officiella
matcher i enlighet med DU:s beslut. Se även 2.A.2, 7.A.6 och 7.B.
I det fall då DU schemalägger en match med delat ansvar mellan de spelande lagen står
hemmalaget för tre domare om matchen skall övervakas av fem domare och för två
domare om matchen skall övervakas av färre än fem domare. Bortalaget står för det
resterande antalet domare.

3. Förening skall ange domaransvarig när anmälan till seriespel sker. Föreningens
domaransvarig skall delta på två möten under året varav det ena hålls av DU och
det andra av respektive distrikt. Båda mötena hålls innan säsongen startar.
Straffavgift vid frånvaro vid något av mötena är 1.000 kr.
Licensiering av domare

1. Licensiering och lämplighetskontroll av domare görs av DU.
2. Licensavgiften för domare under 2012 är 300 kr. När domare licensieras utan att ha
varit licensierad föregående år är licensavgiften 400 kr. För domare som är
licensierade för en förening är licensen 150 kr from det tredje året som domaren
innehar licens.
3. DU skall senast 14 dagar efter att domarprovet inkommit till kansliet ge besked om
provresultat.
4. Elit- & Förbundslicensprov kan skrivas under perioden 1 februari till och med den
31 mars. Distrikts- och Föreningslicensprov kan skrivas under perioden 1 februari
till och med den 31 december.
Domarens skyldigheter

1. Domaransvarig skall vara i kontakt med arrangör senast fem dygn före match
2. Domarlaget skall anlända till match minst två timmar före matchstart.
3. Om domaren blir försenad till match skall detta meddelas till arrangören.

4. Huvuddomaren har skyldigheter enligt 1.C.7., 1.C.8. och 1.C.9.
5. Huvuddomaren är skyldig att via matchrapport till SAFF eller SDF rapportera
eventuella brister på utrustning för spelare, arrangör eller arena.
Indragning av domarlicens

1. Domare som dömer matcher som inte är sanktionerats av SAFF eller DU kan få sin
licens indragen i fem år efter det att han/hon dömde den osanktionerade matchen.
Domarens rättigheter

1. Domaren har rätt till reseersättning för en bil per domarlag, i Superserien kan
reseersättning för två bilar per domarlag betalas. Ersättningen är i enlighet med
skatteverkets regler för skattefri reseersättning för aktuellt inkomstår.
2. Domarlag har rätt till övernattningsplats om domarlaget senast fem dygn före
match begär övernattningsplats och domarlaget har minst 30 mils enkel resa till
matchen.
3. Domaren har rätt till ersättning för domarinsats med nedanstående belopp.
Domaren har rätt till betalning senast 30 minuter före matchstart.
Arvode 2013
Per match i

Arvode1)

Maxtak/match2,3)

Superserien:

1000 kr

7650:-

Division 1:

600 kr

3450:-

Division 2:
Damserien:

400 kr

2350:-

250 kr
föreningsdomare,

1800:-

Ersättning utgår
för

Behörighet

7 domare +
utvärderare

Endast
Elitdomare

5 domare +
utvärderare

Distrikts-,
Förbundseller
Elitdomare

U19:
U17:3)

5 domare +
utvärderare

300 kr övriga,
U15:3)

200 kr
föreningsdomare,

1525:-

Förenings-,
Distrikts-,
Förbundseller
Elitdomare

250 kr övriga,
PW/Flagg

160 kr

870:-

1)

Huvuddomaren erhåller ett extra arvode på 150 kr.

2)

Halvt arvode utgår för matchutvärderare, se 7.E

4 domare +
utvärderare

3)

Externa domare i en seriematch i U15/U17 erhåller ett extra arvode på 100 kr. Detta är
utöver maxtaket. Det är den domaransvariga föreningen som ej kan tillhandahålla
erfoderligt antal domare som står för denna extra ersättning, se 7.A.1.2 och 7.A.6.1

Reseersättning tillkommer enligt 7.A.5.1
4. Vid det fall att domaren har påbörjat resan till matcharenan har denne rätt till
ersättning oavsett om matchen av någon anledning inte färdigspelas
Licensieringsnivå samt tillåtelse att döma

1. Domarna skall uppfylla minst följande nivåer:
Superserien minst
Div 1-matcher minst
Div 2 & damseriematcher minst
Div 3-matcher minst
U19-matcher minst
U17-matcher minst
U15-matcher minst
U13/U11 minst
Flagg minst

5 domare med elitlicens
5 domare med Distriktslicens
5 domare med Distriktslicens
5 domare med Distriktslicens
5 domare med Distriktslicens
4 domare med Föreningslicens plus
1 domare med Distriktslicens 1)
4 domare med Föreningslicens
3 domare med Föreningslicens
3 domare med flagglicens

Antal domare ovan gäller för 11-manna matcher. Vid lägre antal spelare minskas
antalet domare med lägsta licensnivå med 1.
1)

I en U15/U17 match som schemalagts med delat ansvar enligt 7.A.1.2 ansvarar
hemmalaget för att tillhandahålla en distriktsdomare.

Straffavgift: 1.000 kr per domare och licensnivå.
2. Tillåtelse att döma

1. Föreningsdomare:
a. För Peewee matcher skall domaren förutom godkänd föreningsdomarlicens
även innevarande år minst fylla 14 år.
b. För U15 seriematcher skall domaren förutom godkänd föreningsdomarlicens
även innevarande år minst fylla 15 år.
c. För U17 seriematcher skall domaren förutom godkänd föreningsdomarlicens
även innevarande år minst fylla 17 år.
2. Distriktsdomare eller högre
a. För Peewee matcher skall domaren förutom godkänd licens även innevarande
år minst fylla 14 år.
b. För U17/U15 seriematcher skall domaren förutom godkänd licens även
innevarande år minst fylla 15 år.
c. För senior/dam/U19 seriematcher skall domaren förutom godkänd licens även
innevarande år minst fylla 18 år.

Föreningarnas domaråtaganden
Föreningarnas utbildningsskyldighet

1. Första året en förening har ett seniorlag, juniorlag (U19, U17 eller U15),
ungdomslag (U11 eller U13) eller flagglag i seriespel har föreningen ingen
utbildningsskyldighet.
2. Andra året en förening har ett seniorlag, eller juniorlag (U19, U17 eller U15) i
seriespel skall de licensiera minst fem domare per lag. Domarna skall ha
Förenings- respektive Distriktslicens (U15/U17 skall licensiera minst fem domare
med Föreningslicens och U19/seniorlag skall licensiera minst fem domare med
Distriktslicens). Andra året en förening har ett ungdomslag (U11 eller U13) eller
flagglag i seriespel skall de licensiera minst tre domare per lag.
3. Förening som haft seniorlag och inget juniorlag (U19, U17 eller U15) i seriespel i
mer än två år skall licensiera minst sju domare med Distriktslicens.
4. Om en förening har mer än ett seniorlag i seriespel skall de licensiera ytterligare
minst fem domare med Distriktslicens för varje seniorlag. Maxtak för antal domare
som en förening måste licensiera är 30. Kravet på antalet Distriktslicens kan dock
aldrig minskas utan de måste ingå i de 30 licensierade domarna under maxtaket.

5. Licensiering sker genom SAFF senast den 31 mars varje säsong. DU fastställer
varje år licensieringskraven för respektive domarlicensnivå.
Straffavgiften per domare som förening underlåter att licensiera, Superserien: 4000
kr, Övriga: 2000 kr.
Föreningarnas domaransvar

1. Föreningarna har domaransvar i officiell tävling 1.B.3. Domaransvar innebär att
förening ansvarar för att domare, med rätt behörighet, kommer till matchen samt att
domarna fullgör sina uppgifter enligt tävlingsbestämmelserna.
2. Om en match blir inställd på grund av att domarna inte kommer till matchen blir
domaransvarig förening skyldig att ersätta de styrkta kostnader som lagen har i
samband med matchen.

Domarens utrustning & regelverk
DU:s direktiv

1. Domare och domares utrustning skall efterleva de direktiv som ställs upp av DU
och den av DU godkända domarmanualen.
SAFFs direktiv

1. Domare skall döma efter de regler som fastställs i tävlingsbestämmelserna, IFAF
regelbok, av IFAF beslutade regeländringar, domarmanualen och domarhandboken.

Straffavgifter
Utdömande av straffavgifter

1. Straffavgifter kan utdömas till domaransvarig förening enligt följande:







Domarlag kommer inte till matchen: 5.000 kr
Domarlag anländer mindre än 30 minuter före matchstart: 3.000 kr.
Domarlag anländer mellan 30 minuter och 90 minuter före matchstart: 1.500
kr.
Färre än föreskrivet antal domare anländer till match: 1.000 kr per utebliven
domare.
Domarlag använder sig av olicensierad domare: 1 000 kr per olicensierad
domare.
Felande uniform: maximalt 500 kr per domare iförd felande uniform.



Domarlag eller Huvuddomare i Superserien skickar inte in matchrapporten
inom ett dygn efter matchen spelats: 5.000 kr.

Domarutvärderare
1

DU kan schemalägga domarutvärderare till alla matcher. Maximalt en
utvärderare per match kan utses och hemmalaget skall informeras om att
domarutvärderare kommer att finnas på plats senast 2 dagar före matchen.
Domarutvärderare har rätt till ett halvt domararvode för den aktuella matchen i
arvode. Arvodet betalas av hemmalaget i enlighet med bestämmelserna för
domararvodet.

Förslag 21 (Minette Rogner/Utbildning)

U13 och under
- SISU Plattformen
- Amerikansk
fotbollslära grund
- IFAF Level 1
Certification course
”Tackle certification”
(start 2013)

U15
-

U19
-

Div 1/Damlag senior
- Amerikansk
fotbollslära grund
- SISU GTU 1
- IFAF Level 1
Certification course
”Tackle certification”
(start 2013)
- Amerikansk
fotbollslära
avancerad 1 (start
2014)

-

-

Amerikansk
fotbollslära grund
SISU GTU 1
IFAF Level 1
Certification course
”Tackle certification”
(start 2013)
SISU GTU 2 (start
2014)

-

SISU Plattformen
Amerikansk
fotbollslära grund
SISU GTU 1
IFAF Level 1
Certification course
”Tackle certification”
(start 2013)

U17
-

SISU Plattformen
Amerikansk
fotbollslära grund
- SISU GTU 1
- IFAF Level 1
Certification course
”Tackle certification”
(start 2013)
- SISU GTU 2 (start
2014)
Superserien
- Amerikansk
fotbollslära grund
- SISU GTU 1
- IFAF Level 1
Certification course
”Tackle certification”
(start 2013)
- Amerikansk
fotbollslära
avancerad 1 (start
2014)

Flagg
- SISU Plattformen
- SISU GTU 1
1.

2013 skall samtliga tränare som befinner sig på sidlinjen vid match inneha godkänd tränarlicens
alternativt godkänd dispens från TU (se specifikation av årtal och planering ovan). Tränarlicensens krav
fastställs årligen av Tekniska kommittén.
Utländska tränare ska ha en utbildning motsvarande utbildningsstegen, denna konvertering beslutas
av SAFF Utbildningskommitté i samråd med SAFF tekniska kommitté.

Alla tränare ska vid match kunna uppvisa sin tränarlicens vid kontroll som görs av ansvarig domare
före matchstart.
2.

För det fallet att en förenings lags tränare inte uppfyller kravet kan dispens sökas hos TU innan
säsongen för aktuellt lag startar, dock senast en vecka en vecka innan respektive series start.
Dispensansökan skall medföljas av en garantiavgift, se nedan. Denna återbetalas när samtliga tränare
med dispens i aktuell ålderskategori under tiden laget deltar i seriespel, fullföljt utbildningsplanen så
att tränarlicenskravet uppfylls. För det fallet att inte samtliga tränare med godkänd dispens uppfyller
tränarlicenskravet under tiden laget deltar i seriespel, återbetalas endast den summa som aktuellt lag
har investerat i utbildning, dock högst samma summa som inbetald garantiavgift. Garantiavgiften
betalas per lag i seriespel.
Garantiavgifter:
Superserien 10.000 kr
Division 1, U19 och Dam 5.000 kr
Övriga lag 3.000 kr

3.

Om en förenings lag inte uppfyller tränarlicenskravet innan innevarande års slut, samt inte heller
investerat i någon utbildning i det aktuella laget, betalas inte garantiavgiften tillbaka, utan tillfaller
SAFF.

4.

Tidigare meriterande utbildning kan konverteras motsvarande tränarlicens, denna konvertering görs
av TU i samråd med SAFF´s utbildningskommitté. Som generell regel är dock Amerikansk fotbollslära
grund att se som obligatorisk.

5.

Vi nystartad förening med lag i seriespel är endast IFAF Level 1 Certification course ”Tackle
certification” obligatorisk första året i seriespel. Därefter gäller utbildningsstegens krav som ovan.

