TÄVLINGSUTSKOTTET

Protokoll nr 18, 180129, 180213,
180220, 180228, 180303

Ledamöter:
Joakim Dahlin, ordförande, JD
Björn Lindström, BL
Kristofer Österberg, KÖ
Elina Kjellin, EK
1. Behandlade och beslutade ärenden enligt e-post.
Datum
20180121

Sökande
Roland Rasmusson,
Ystad Rockets

20180129

Kristofer Österberg,
STU

20180213

Niclas Backlund,
SMM

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Telefon
+46 8 – 699 62 46

Ärende
Söker sanktion för att
spela i danska U-16
Regionalserien 7-mans
våren 2018 och liksom
2015, 2016 och 2017 har
SAFF:s godkännande att
ha möjlighet att delta i
några resultatlösa
sammandrabbningar där
man spelar schrimage i
Damark som de kallar
staevner för U-12 och
U14-lag
Önskar komplettera
lagfärger med grått för
att kunna ha fler, andra
ställ än idag

Önskar få farmaravtal
godkänt

Bankgiro
5860-0560
Organisations nr
802013-4428

Beslut
TU har beslutat att
sanktionera deltagandet i
både punkt 1 och 2 om DAFF
godkänner det. Ta dock
kontakt med Fredrik
Haraldson på kansliet för att
se till att rätt licens löses så
att spelarna är försäkrade

TU har godkänt att ni får
komplettera era färger med
grått.
Dock ser vi gärna att ni
skickar ett mail till kansliet
med de färger ni kommer ha.
Tänk också på siffrorna så att
de är fyllda i en
kontrasterande färg så det
inte blir som de tröjorna ni
hade i slutspelet 2017.
TU har beslutat att inte
godkänna farmaravtalet
mellan SMM och UpplandsBro pga av att det är mindre
än 60 dagar till säsongsstart.
Detta beslut går att överklaga
till SAFFs VU på adressen
vu@amerikanskfotboll.com
inom 30 dagar från dagens
datum.
E-post
kansliet@amerikanskfotboll.com
Hemsida
www.amerikanskfotboll.com

20180130

Fredrik Persson, S:t
Staffan Saviours

Fråga om övergång

20180202

Michael
Wennerholm,
Upplands-Bro
Broncos
Linda Nielsen,
Helsingborg Jaguars

Meddelar att Broncos
damlag drar sig ur årets
seriespel p g a underskott
av spelare
Meddelar att
Helsingborg Jaguars
AFC måste dra sig ur
U17-serien
Dukes önskar
sanktionerna turneringen
samt spelfritt i samtliga
serier under turneringen.
Datum 27-29 juli
Frågar angående TB, vart
de kan gå den
obligatoriska IFAFwebbutbildningen och
frågor kring kostnader
för arrangerande
förening avseende
domare och arvoden etc
och söker dispens för att
slippa kostnaderna

20180206

20180206

Linus Jakobsson,
Skövde Dukes

2018-02-07

Andreas Hellström,
Eskilstuna Sharks

20180207

Catarina Castman,
Kristianstad AFF

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Telefon
+46 8 – 699 62 46

Söker dispens för Ellen
Larson född 2003 att
spela med damlaget

Bankgiro
5860-0560
Organisations nr
802013-4428

TU har informerat att efter
som du har ålder inne för att
spela U19 har du rätt att gå
över till Kristianstad när
säsongen är över för Saviours
även då övergångsdatumet
passerat då ej Saviours ej
erbjuder U19 spel. Detta är
ett undantag från reglerna
som gäller juniorer.
TU har noterat detta. Tråkigt
att ni måste dra er ur

TU har noterat detta. Tråkigt
att ni måste dra er ur.

TU har beslutat att
sanktionera Dukes Tourney
och i möjligaste mån hålla
spelfritt under den helgen
Det finns ingen IFAF
webbutbildning så ni kan
bortse från det kravet. När
det gäller domarbetalningar
så beslutar TU bevilja någon
dispens från det, då domarna
har samma rätt som i
kontaktfotbollen att få betalt.
Om sedan alla klubbar
kommer fram till en
"gentlemens agrement" att
inte domarna tar ut någon
ersättning då man dömer
varandras matcher så det
inget som vi lägger oss i, det
är upp till varje domare att
avstå den ersättnings som de
har rätt till.
TU har beslutat att godkänna
dispensen för Ellen Larson
att spela seniorfotboll under
säsongen 2018

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

20180211

Björn Antonsson,
Göteborg Marvels

20180212

Daniel Heinz
Löfgren, Limhamn
Griffins

20180212

Elisabeth Olsson,
Arlanda Jets

Problem med digital
övergång och fråga kring
ersättning till domare

20180213

Joakim Bank,
Carlstad Crusaders

Önskar uppskov med att
fastställa spelschemat

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Telefon
+46 8 – 699 62 46

Frågar om importspelare
som har spelat en match i
Frankrike i år och om
eventuell övergång tillåts
Diverse frågor och söker
sanktioner

Bankgiro
5860-0560
Organisations nr
802013-4428

TU har besvarat att så länge
han inte har spelat någon
match efter 1/3 2018 är det
inga problem
1. TU beslutar att sanktionera
att Limhamn Griffins
Flagglag detar i SportMonda
Bowl.
2. TU beslutar att sanktionera
att ni deltager i den danska
ligan med förbehållet att ni
måste även inhämta tillstånd
från DAFF för att vår
sanktion skall gälla. Ta också
kontakt med
generalsekreterare Fredrik
Haraldson vad som gäller
licenser och dylikt.
3. TU beslutar att sanktionera
att ni håller en internationell
turnering med förbehållet att
ni även måste inhämta IFAFs
sanktion för att vår sanktion
skall gälla. Ta också kontakt
med generalsekreterare
Fredrik Haraldson vilka
länder som är ok att bjuda in.
4. TU beslutar att sanktionera
att ni håller en gemensam
träningscamp med Ale.
Domararvodet är detsamma
som för Div 1 och det är 5
domare.
Kraven på arrangemanget är
samma som för Div 1 med
undantag för att matchen
måste filmas enligt DUs
direktiv.
TU har gett en generell
dispens för alla till den 5
mars.
Detta är lika många dagar
som spelschema kom ut sent
så att man skall ha den
ordinarie tiden på sig.

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

20180204

Peter Carlström,
Luleå Eskimos

20180216

Roland Rasmusson,
Ystad Rockets

20180216

Andreas Hellström,
Eskilstuna Sharks

20180217

Mattias Mårtensson,

20180220

Emma Svensson,
Limhamn Griffins

Söker dispens för att få
delta med U17/U19-lag i
Danmarks U19-serien

20180227

Björn Antonsson,
Göteborg Marvels

Ansöker om dispens
avseende övergångar

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Telefon
+46 8 – 699 62 46

Meddelar att de inte har
möjlighet att delta i årets
seriespel
Söker dispens för Viktor
Malmros

Söker dispens för ett
träningspass i
Köpenhamn 21-22 april
Frågar om spelschema
div 1 S

Bankgiro
5860-0560
Organisations nr
802013-4428

Det är den dispens som ges i
dagsläget.
TU har noterat detta. Det var
tråkigt att ni måste dra er ut.
TU har beslutat att godkänna
att Viktor Malmros får spela
seniorfotboll under säsongen
2018 med Ystad Rockets
TU har noterat detta

Då spelschemat var 17 dagar
försenat så har vi gett en
dispens fram till 5 mars att
bekräfta schemat.
Troligen kommer inte
schemat att uppdateras
löpande utan presenteras på
en gång efter 5 mars
TU har beslutat att
sanktionera att ni deltager i
den danska ligan med
förbehållet att ni måste även
inhämta tillstånd från DAFF
för att vår sanktion skall
gälla. Ta också kontakt med
generalsekreterare Fredrik
Haraldson vad som gäller
licenser och dylikt
TU har beslutat att avslå
dispensen med motiveringen
att 28/2 gäller inte utländska
spelare utan endast
övergångar mellan svenska
föreningar. För utländska
spelare så gäller att de inte
har representerat någon
annan IFAF ansluten
förening perioden 1 mars till
31 oktober.
Även det att ni är en ny
superserieförening är inte
motivering nog då det är
samma regler som gäller för
alla föreningar
E-post
kansliet@amerikanskfotboll.com
Hemsida
www.amerikanskfotboll.com

20180219

Jonathan Walker,
Swedish All Stars

20180305

Fredrik Bengtsson,
Jönköping Spartans

20180310

Michael
Wennerholm,
Upplands-Bro
Broncos

Inquiering about having
a practice game
sanctioned between a
Swedish All Star team
with players from all
over Sweden against the
U16 team of Berlin
Adler. Berlin will host
the game March 18. The
Swedish players are born
2002
Önskar att damspelaren
Angelica Vecchiattini får
spela med Jönköping
Spartans damlag
säsongen 2018
Ansöker om dispens för
sen övergång gällande
Michael Thorselius och
Robert Svanemyr

Att tänka på i fortsättningen
är även att TU:s normala
handläggningstid är 8 dagar
så man bör vara ute i god tid
med sina ärenden
It’s ok but you are not
allowed to call the team
anything that includes the
word Sweden or Swedish

TU har beslutat att godkänna
övergången då Borås inte har
något damlag i seriespel

TU har beslutat att avslå
dispensen med att datumet
för övergångar har passerat
och inga skäl har angetts som
motiverar sen övergång.

Vid protokollet:

Justeras:

Monica Gårdström
Mötessekreterare

Joakim Dahlin
Ordförande

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

