TÄVLINGSUTSKOTTET

Protokoll nr 11, 2016-08-01

Ledamöter:
Joakim Dahlin, ordförande, JD
Rodrigo Montesino Ferrada, RMF
Björn Lindström, BL
Kristoffer Österberg, KÖ
1. Behandlade och beslutade ärenden enligt e-post.
Datum
2016-06-18
(även
ansökt
160407)
2016-06-16

Sökande
Ulrika Stensson,
Carlshamn
Oakleaves

2016-06-18

Joakim Frentz,
Upplands-Bro
Broncos

2016-06-19

Kristofer Österberg,
STU

Önskar överklaga den
felaktiga utvisningen av
spelare nr 5 under
matchen mot Limhamn i
helgen

2016-06-20

Karin Domfors,
Örebro Black
Knights

Ansöker om dispens för
en spelare i ÖBK

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Axel Pontén,
Uppsala 86ers

Telefon
+46 8 – 699 62 46

Ärende
Ansöker om dispens för
Amanda Conrad att få
spela i klubbens U-15-lag
säsongen 2016
Ansöker om dispens för
Thilde Lindvall att följa
med till Dukes
Ansöker om dispens för
överåriga spelare inför
seriespelet i höst

Bankgiro
5860-0560
Organisations nr
802013-4428

Beslut
TU har beslutat att godkänna
dispensen för Amanda
Conrad att spela U15 under
säsongen 2016
TU har beslutat att godkänna
dispenserna för Thilde
Lindvall och Gustav Lind
TU har beslutat att avslå
dispensansökningarna med
motiveringen att dispens ej
ges till överåriga killar att
spela i lägre åldersklasser
TU har beslutat att avslå
överklagan då matchfilmen
bekräftar ett brott mot regel
9.1.4. Att göra till måltavla
och inleda kontakt mot
huvudet eller området kring
nacken hos en försvarslös
spelare.
Rodrigo Montesino Ferrada
och Kristoffer Österberg
deltog ej i belustet p g a
jävsituation
TU har beslutat att avslå
dispensen med motiveringen
att vi ej ger dispens tillspelare
som är 2 år för unga. TU:s
beslut går att överklaga inom
30 dagar från dagens datum
till SAFF:s VU

E-post
kansliet@amerikanskfotboll.com
Hemsida
www.amerikanskfotboll.com

2016-06-20

Jacob Höglund,
ÖBK

Ansöker om dispens för
att få lista Hans Rydberg
som ansvarig
matchläkare

2016-06-20

Sebastian
Brinkenfeldt, Täby
Flyers

2016-06-20

Anna Popp, Carlstad
Crusaders via Martin
Söderberg

Önskar flytta matchtiden
för Täby Flyers U17 mot
Arlanda Jets 26 juni från
15:00 till 18:00
Önskar hjälp med
tolkning av TB

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Telefon
+46 8 – 699 62 46

Bankgiro
5860-0560
Organisations nr
802013-4428

TU har beslutat att godkänna
dispensen att Hans Rydberg
är medicinskt ansvarig för
matchen ÖBK-CC den 21
juni
TU har tagit del av tidigare
mailkonversation mellan
lagen och har beslutat att
godkänna flytt av matchstart
TU tolkar TB att det inte
finns något i TB som säger att
hemmalaget ombesörjer en
transport av skadad till
sjukhus i dagsläget. Den
medicinskt ansvariges
skyldighet är att akut
behandla och bedöma skada
samt rekommendera vidare
åtgärd om läget inte är akut.
Om transport skall
ombesörjas till vårdinrättning
är inte stipulerat idag och kan
inte krävas som det är idag.
För att få till en ändring finns
det ett antal sätt.
1. Att man skriver ett förslag
om ändring av TB 1.C.8.2
som säger att det är
hemmalagets skyldighet att
ordna sådan transport. Detta
förslag behandlas sedan på
representantskapsmötet som
vanligt.
2. Att man via det medicinska
rådet behandlar detta och de
kommer med ett förslag till
ändring av TB och detta
behandlas via
representantskapsmötet.
3. Att man för Superserien tar
upp detta via SAFE och
kommer till
överenskommelse om hur
man skall agera. Detta löser
dock endast problematiken
för SS
E-post
kansliet@amerikanskfotboll.com
Hemsida
www.amerikanskfotboll.com

2016-06-21

Micke Göranzon,
Västerås Roedeers

Ansöker om att få avsluta
årets U-17 säsong som 8mannalag p g a skador
och några avhopp i en
från början tunn trupp

2016-06-21

Jimmy Johansson,
Limhamn Griffins

Frågar om spelare från
Helsingborg kan följa
med dem till Dukes i år

2016-06-21

Jens Carlqvist,
Göteborg Marvels

2016-06-21

Katarina Eidsmo,
STU

Frågar om spelare från
Mexico och som flyttat
till Göteborg får spela
med dem i slutspelet i
augusti
Ansöker om dispens då
de ej fått tag på någon
leg matchläkare till
torsdagens match mot
SMM

2016-06-21

Karin Wikström,
Täby Flyers

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Telefon
+46 8 – 699 62 46

Ansöker om matchflytt
Täby Flyers-Wäsby
Warriors U15 från den
14/8 till den 25/8 kl
19.00

Bankgiro
5860-0560
Organisations nr
802013-4428

TU har beslutat att godkänna
dispensen för Roedeers U17lag får spela resterande
matcher som ett 8-mannalag
under 2016. Detta innebär att
ni under resten av säsongen
måste spela 8-mannafotboll
med tillhörande regler och era
motståndare när de möter er
lika så
TU har informerat att de
måste söka en dispens för att
spela med ett sammanslaget
lag och att båda föreningarna
bekräftar det. Detta görs via
mail
TU har informerat att det får
han göra och att han måste
vara med minst en match i
gruppspelet för att få vara
med i en eventuell final
TU har beslutat att godkänna
dispensen att Helena
Piensoho får vara medicinskt
ansvarig på matchen STUSMM den 23 juni.
TU påpekade dock att det
tycker att två st dispenser på
5 matcher är i mesta laget.
Kristoffer Österberg anmälde
jäv och deltog ej i beslutet
TU har beslutat att godkänna
flytt av match då Wäsby
också godkänt flytten

E-post
kansliet@amerikanskfotboll.com
Hemsida
www.amerikanskfotboll.com

2016-06-23

Marie Hermansson,
ÖBK

Önskar bekräftelse på
sammanslagna lag vid
Dukes Tourney 2016

2016-06-23

Jimmy Johansson,
Limhamn Griffins

2016-06-23

Jenny Lind, Västerås
Roedeers

Önskar dispens för
spelare att spela med
sammanslaget lag i U13
under Dukes Tourney
2016
Ansöker om dispens för
Olle Frank för att spela i
U13

2016-06-28

Kristian Borg,
KFUM Linköping
Raiders

Ansöker om dispens för
de spelare i Panthers som
är i U19-ålder för att
spela med Linköping

2016-07-01

Anna Wockelberg,
Sharks AFF

Ansöker om dispens för
att spela med
sammanslaget lag i U15

2016-07-02

Christian Bjersér,
SMM

Ansöker om dispens
avseende regel om 4
dagars vila mellan
matcher

2016-07-03

Jacob Höglund,
ÖBK

Ansöker om dispens för
att få lista Hans Rydberg
som ansvarig
matchläkare under
matchen ÖBK vs U86ers
den 3 juli

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Telefon
+46 8 – 699 62 46

Bankgiro
5860-0560
Organisations nr
802013-4428

TU har beslutat att följande
lag får spela med
sammanslagna lag under
Dukes Tourney 2016
U13: ÖBK/Uppsala
86ers/Västerås Roedeers
U15: ÖBK/Västerås Roedeers
U17: ÖBK/Solna Chiefs
Samt bett dem att sprida
beslutet till de andra berörda
föreningarna
TU har beslutat att Limhamn
och Helsingborg får spela
med ett sammanslaget lag i
U13 under Dukes Tourney
2016
TU har beslutat att godkänna
dispensen för Olle Frank att
spela U13 under säsongen
2016
TU har informerat att det inte
behövs dispens utan en
tidsbegränsad övergång kan
skrivas på dessa spelare då
Norrköping inte har något lag
i deras åldersgrupp. Detta gör
att tidsgränsen för övergångar
ej gäller för juniorer i detta
fall
TU har beslutat att godkänna
att Eskilstuna och Norrköping
spelar med ett sammanslaget
lag i U15 under Dukes
Tourney 2016
TU har inte behandlat
dispensen då spelarna får de 4
spelfria dygn som stipuleras i
TB genom att match den 3/7
slutade kl 15:05 och nästa
match börjar 7/7 kl 19.00
TU har beslutat att godkänna
dispensen

E-post
kansliet@amerikanskfotboll.com
Hemsida
www.amerikanskfotboll.com

2016-07-04

Erika Wiman Snäll,
Norrköping Panthers
AFF

2016-07-05

Axel Strömberg,
Skövde Dukes

2016-07-05

Andreas Hellström,
HC Eskilstuna
Sharks Flaggfotboll

2016-07-06

Elisabeth Olsson,
Arlanda Jets

2016-07-07

Axel Strömberg,
Skövde Dukes

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Telefon
+46 8 – 699 62 46

Ansöker om dispens för
Moa Ljungemyr att spela
U15 med Norrköping
Panthers under säsongen
2016
Önskar dispens för att
vid behov spela 8mannafotboll

TU har beslutat att godkänna
dispensen för Moa
Ljungemyr att spela U15 med
Norrköping Panthers under
säsongen 2016
TU har beslutat att avslå
dispensansökan. Det är inte
möjligt att få dispens för att
spela 8-manna ibland.
Antingen så spelar man 11
manna eller så söker man
dispens för att spela för att
spela 8 manna och får man
det beviljat så måste man
spela 8 manna hela säsongen
och motståndarna måste
också spela 8 manna mot er.
Ni kan däremot söka dispens
för att spela 8 manna under
säsongen och då behandlar vi
den ansökan enligt gängse
praxis
Önskar dispens för
TU har meddelat att för att
spelare inför SM-slutspel kunna hantera
i flaggfotboll
dispensansökan måste
blanketten ”underårig
spelare” vara fullständigt
ifylld. Skriv gärna dit Flagg
på blanketten. När denna är
korrekt ifylld och
underskriven av alla som
skall signera den går det bra
att scanna in den och skicka
via mail för att vi ska kunna
behandla ansökan
Ansöker om dispens för
TU har beslutat att godkänna
att spela i orangea tröjor, dispensen för att spela i svarta
svarta byxor
respektive orange
matchkläder
Frågar om det är möjligt TU har informerat att det är
att halvvägs in i serien
fullt möjligt att börja
med 11-manna ansöka
säsongen 11-manna och
om att fortsätta den under under säsongen söka dispens
8 manna-regler
för 8-mannaspel

Bankgiro
5860-0560
Organisations nr
802013-4428

E-post
kansliet@amerikanskfotboll.com
Hemsida
www.amerikanskfotboll.com

2016-07-11

Aiki Parts, Wäsby
Warriors

2016-07-13

Niclas Larsson,
Sharks AFF

2016-07-15

Ulrika Stensson,
Carlshamns
Oakleaves

2016-07-17

Anna-Karin
Börjesson, Carlstad
Crusaders

2016-07-25

Gun Gustavsson,
Göteborg Marvels

Göteborg Marvels önskar
att spela med Lidköping
Lakers i Dukes

2016-07-22

Marie Glanby,
Carlstad Crusaders

Ansöker om dispens för
Anton Glanby att spela
U11 under säsongen
2016 och godkänner
sammanslagningen av
laget U11 Tyresö på
Dukes 2016

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Telefon
+46 8 – 699 62 46

Ansöker om dispens för
9 spelare från Arlanda
Jets U13 som ska spela
med Wäsby Warriors
U13 under Dukes
Tourney
Ansöker om dispens för
två överåriga spelare att
spela i U15-lag i Dukes
samt i kommande
seriespel

TU har beslutat att godkänna
att Wäsby Warriors och
Arlanda Jets spelar med ett
sammanslaget U13 lag under
Dukes Tourney 2016

Ansöker om att få
arrangera en Easy
Football-turnering 7
augusti
Dispensansöker till U19

TU har beslutat att
sanktionera turneringen

Bankgiro
5860-0560
Organisations nr
802013-4428

TU har beslutat att avslå
dispenserna med
motiveringen att inga
dispenser ges till överåriga
killar att spela i lägre
åldersklasser

TU har beslutat att godkänna
dispenserna för Hugo Berg,
Oskar Johansson, Shoan
Barzngy, Emil Östlund och
Erik Nyström att spela under
säsongen 2016
TU har beslutat att godkänna
att Göteborg Marvels och
Lidköping Lakers spelar med
ett sammanslaget U17-lag
under Dukes Tourney 2016
TU har beslutat att godkänna
dispensen för Anton Glanby
att spela U11 under säsongen
2016

E-post
kansliet@amerikanskfotboll.com
Hemsida
www.amerikanskfotboll.com

2016-07-25

Tyson Guillen,
Kristianstad
Predators AFF

Önskar besked om
bestridande av tidigare
beslut avseende
Christoffer Ryden

2016-07-25

Anders Johansson,
Solna Chiefs

Ansöker om ett tillägg
för anmälan av U17laget.

2016-07-26

Gun Gustavsson,
Göteborg Marvels

Göteborg Marvels
ansöker om dispens för
Dukes

2016-07-26

Fredrik Pilbäck,
SMM

Ansöker om dispens för
Simon Fredriksson, U19

2016-07-29

Axel Strömberg,
Jönköping Spartans

Ansöker om dispens

TU har beslutat att
avstängningen står fast då det
ej går att tydligt se på filmen
att utvisningen är felaktig,
träffen är hög och spelaren är
stoppad. TU beklagar också
att det ej gått ut något beslut
på detta ärende tidigare.
Eventuellt överklagande görs
till
VU@amerikanskfotboll.com
inom 30 dagar från det att ni
erhållit avslaget
TU har beslutat att godkänna
att Örebro, Solna, Uppsala
och Upplands-Bro spelar med
ett sammanslaget U17-lag
under Dukes Tourney
TU har beslutat att godkänna
dispenserna för Axel Jonsson
och Isak Kanljung att spela
U13-säsongen 2016, för Filip
Farley behövs ingen dispens
då han räknas som 11 år
TU har informerat att ni och
Eskilstuna får göra en
ansökan om att spela med ett
sammanslaget lag. SMM
ansöker om dispens och
Eskilstuna bekräftar och efter
det behandlas dispensen
TU har beslutat att bevilja
dispensen att Skövde och
Jönköping spelar med ett
sammanslaget U15-lag under
Dukes Tourney 2016

Vid protokollet:

Justeras:

Monica Gårdström
Mötessekreterare

Joakim Dahlin
Ordförande

MG 160802

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Telefon
+46 8 – 699 62 46

Bankgiro
5860-0560
Organisations nr
802013-4428

E-post
kansliet@amerikanskfotboll.com
Hemsida
www.amerikanskfotboll.com

