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TÄVLINGSUTSKOTTET Protokoll nr 2, 180402, 180405, 

180412, 180419, 180420, 180421, 

180426 

 

Ledamöter: 

Joakim Dahlin, ordförande, JD 

Björn Lindström, BL 

Kristofer Österberg, KÖ 

Elina Kjellin, EK 

 

1. Behandlade och beslutade ärenden enligt e-post. 

 

Datum Sökande Ärende Beslut 

180314 Karin Blomdahl, 

Kristianstad 

Predators 

Ansöker om dispens TU har beslutat att godkänna 

alla U19 spelare under 

säsongen 2018 utom för Ted 

Karlsson där hans underskrift 

saknas 

180314 Karin Blomdahl, 

Kristianstad 

Predators 

Ansöker om dispens TU har beslutat att godkänna 

alla U19 spelare under 

säsongen 2018 utom för Enis 

Rama där hans underskrift 

saknas 

180317 Jim Kaya, Göteborg 

Marvels 

Ansöker om dispens för 

Mario Saad om förlängd 

tid att döma sina 4 

matcher 

TU har beslutat att bevilja 

dispens fram till 5 aug för att 

konvertera till seniordomare 

och räknas in i domarkvoten 

180322 Richard Näverberg, 

Arlanda Jets 

Fråga om övergång TU har beslutat att avslå 

dispensen då 

övergångsdatumet har 

passerats med en månad. 

Detta beslut kan överklagas 

till SAFF:s VU inom 30 

dagar från dagens datum på 

adressen 

VU@amerikanskfotboll.com 

180322 Joan Travesset, 

SSAFF 

Söker dispens för alla 

föreningar i SSAFF 

gällande licensiering av 

domare. 

TU har beslutat att ge en 

dispens till den 16 april att 

licensiera seniordomare för 

att de skall räknas in i 

domarkvoten 
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180323 Michael 

Wennerholm, 

Upplands Bro-

Broncos 

Söker dispens för en sen 

övergång gällande 

Alexander Råland 

TU har beslutat att avslå 

dispensen med motiveringen 

att detta borde gått att förutse 

innan tiden för övergångar 

gick ut. Detta beslut går att 

överklaga till SAFF:s VU 

inom 30 dagar från dagens 

datum på adressen 

VU@amerikanskfotboll.com 

180328 Lennart Gustafsson, 

Karlskoga Wolves 

Önskar göra tillfälliga 

övergångar för 8 U17-

spelare 

Dessa är OK då det är U17-

spelare och Karlskoga inte 

har något U17-lag. De är inte 

bundna av övergångstiden 

180328 Karin Domfors, 

Örebro 

Dispens för U17 Det behövs ingen dispens då 

Alexander fyller 15 under 

året och har därför rätt att 

spela U17 

180328 Robert Sundberg, 

Carlstad Crusaders 

Anmäler Albin 

Börjesson, Sina Bagheri, 

Alex Gudding och Nils 

Cider att spela 

Superserien 2018 

TU har noterat detta och att 

tänka på är att om de står 

med på en spellista så kan de 

ej bytas ut senare 

180328 Sabina Pedersen 

Jonsson, Göteborg 

Marvels 

Söker dispens för 

domarutbildningen 

TU har beslutat att ge dispens 

till den 15 april att licensiera 

domarna för att de skall 

räknas in i domarkvoten 

180328 Tove Holmgren, 

Carlstad Crusaders 

Söker dispens för att 

utbilda seniordomare 

TU har beslutat att ge dispens 

till den 15 april att licensiera 

domarna för att de skall 

räknas in i domarkvoten 

180330 Niclas Backlund, 

SMM 

Dispensansökan TU har beslutat att avslå 

dispensansökan med 

motiveringen att denna typ av 

dispens inte ges för säsonger 

och får sökas tidigast 

torsdagen för match och den 

ges endast under vissa 

omständigheter. Detta beslut 

kan överklagas till SAFF:s 

VU på adressen 

vu@amerikanskfotboll.com 
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180331 Gun Gustavsson, 

Göteborg Marvels 

Söker dispens för 

Alberto Taborda att spela 

med i Superserien herrar 

TU har meddelat att han 

räknas in som en av de 5 st 

U19-spelare som får 

användas av superserielaget 

180402 Roland Rasmusson, 

Ystad Rockets 

Anmäler om att 

arrangera U-13 jamboree 

Ystad Rockets 

TU har beslutat att 

sanktionera cupen med 

förbehållet att om det 

deltager lag från andra 

nationer ska sanktion 

inhämtas från deras 

nationella förbund och 

presenteras för oss. Om detta 

ej görs så faller vår sanktion 

180327 Rodrigo Montesino 

Ferrada, SMM 

Har fått förfrågan om att 

ta över matchdatum som 

involverar Göteborgs 

Marvels fredagsmatcher. 

SMM har tackat ja att ta 

över dessa datum. I 

första hand gäller det 

lördagen den 21 april 

mot Uppsala 86ers som 

ska spelas fredag 20 april 

Meddelandet är noterat 

180328 Rodrigo Montesino 

Ferrada, SMM 

Ändring av matchdatum 

mellan SMM och ÖBK 

till den 8 juni kl 19 (se 

även ovan) 

TU har noterat att 

meddelandet är mottaget och 

flyttarna är godkända 

180329 Kim Blidkvist, 

Göteborg Marvels 

Söker tillstånd att sända 

live stream&Youtube 

från herrlaget 

hemmamatcher i 

Superserien på Valhalla 

IP 

TU har beslutat att godkänna 

streaming och publicerande 

av filmer på sociala medier. 

Dock har andra media rätt att 

rapportera från matcherna. 

När det gäller matcher som 

sänds via CMORE/TV4 

måste ni få godkännande från 

kontraktsansvarig på SAFF 

att det är ok  

180329 Mathias Rohr, 

Lidköping AFF 

Ansöker om övergång 

för Robin Ramåker, 

Martin Nattsson och 

Markus Almqvist enligt 

dispens från VU. 

Samtliga är 

tidsbegränsade från nu 

till dess att div 1-spelet 

är klart 

TU har meddelat att de 

tidsbegränsade övergångarna 

är godkända så fort de är 

inskrivna i programmet för 

övergångar 

http://www.amerikanskfotboll.com/
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180402 Robert Sundberg, 

Carlstad Crusaders 

Ansöker om dispens för 

Per-Arne Forsman om 

förlängd tid att döma 

sina fyra matcher 

TU har beslutat att ge P-A 

Forsman fram till 5 aug att 

döma sina 4 matcher och 

räknas in i domarkvoten 

180402 Gun Gustavsson, 

Göteborg Marvels 

Dispens TU har beslutat att godkänna 

Sam Westlye spelar med 

Göteborgs Marvels U17-lag 

under säsongen 2018 

180404 Gun Gustavsson, 

Göteborg Marvels 

Söker dispens för Jamie 

Harjuautti att spela med i 

Superserien  

TU har meddelat att p g a att 

Jamie anmäldes för sent är 

han inte spelklar till matchen 

6 april. Han är uppsatt på 

listan och kommer att vara 

spelklar matchen efter 

180404 Anna Popp, Carlstad 

Crusaders 

Frågar om spelare är 

avstängd 

TU har meddelat att Martin 

Ullbrandt är avstängd denna 

vecka och får ej delta på 

söndag 

180404 Maria Mangelin, 

Carlstad Crusaders 

Dispens U17 TU har beslutat att godkänna 

att Albin Forsman får spela 

med Carlstads U17-lag under 

säsongen 2018 

180405 Michael 

Wennerholm, 

Upplands Bro-

Broncos 

Ansöker om generell 

dispens för damspelare 

att beviljas tillfällig 

övergång till Arlanda 

Jets 

TU har meddelat att då ni ej 

erbjuder något spel i 

Superserien D så äger era 

spelare rätt att spela med 

Arlanda utan övergångar. 

Ta kontakt med kansliet för 

hur de skrivs in hos Arlanda. 

180405 Linus Jakobsson, 

Skövde Dukes 

Ansöker om dispens för 

Nellie Thell, Wilma 

Norlin och Matilda 

Persson att spela i U13-

lag. 

TU har beslutat att godkänna 

att Wilma Norlin och Matilda 

Persson att spela med 

Skövdes U13 under säsongen 

2018 TU avslår dispensen för 

Nellie Thell med 

motiveringen att hon stått på 

en spelarlista för U15 och det 

räknas som spel. Detta beslut 

kan överklagas till SAFFs 

VU på adressen 

vu@amerikanskfotboll.com 

inom 30 dagar från dagens 

datum. 
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180405 Michael 

Wennerholm, 

Upplands Bro-

Broncos 

Söker generell dispens 

för tre domare att döma 

seniormatcher under 

våren 

TU har beslutat att avslå 

dispensen med motivering att 

det inte ges generella 

dispenser för juniordomare 

att döma seniormatcher. 

En sådan dispens får tidigast 

sökas torsdagen innan match 

och inga seniordomare finns 

tillgängliga. 

180407 Erik Lagerström, 

Uppsala 86ers 

Söker sanktion för att 

låta tre st spelare som 

inte fick ihop ett eget lag 

för att delta tillsammans 

med Uppsala86ers under 

turnering i Danmark 

TU beslutar att godkänna att 

att ni spelar som ett 

sammanslaget lag under 

Sportmondo bowl 2018. 

 

 

180408 Rodrigo Montesino 

Ferrada, SMM 

Söker dispens för 

föreningar inom STAFF 

från TB Kap 7-B-1-2 

TU har beslutat att bevilja 

samma dispens som alla 

andra lag har fått som sökt 

och det är till 5 augusti att 

konvertera till seniorlicens 

för att räknas in i 

domarkvoten. 

TU vill också påpeka att det 

är SSAFFs eget förslag att 

lägga alla ungdomsserier på 

hösten 

180410 Micki Yimpradit, 

ÖBK 

Ansöker om sen 

övergång 

TU har beslutat att ej bevilja 

övergången med 

motiveringen att 

övergångsfönstret stängde för 

mer än en månad sedan 

och detta borde kunnat 

förutses redan då. 

Detta beslut kan överklagas 

till SAFFs VU på adressen 

vu@amerikanskfotboll.com 

inom 30 dagar från dagens 

datum. 

180331 P-A Forsman, 

Carlstad Crusaders 

Söker dispens för tre 

överåriga att spela U13 

TU har beslutat att godkänna 

dispensen för Alma Ullman, 

Alva Sköld och Tindra 

Jonsson att spela U13 under 

säsongen 2018. Att tänka på 

är att om de går upp och 

spelar med U15 så får de ej 

spela U13 mer. 
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180411 P-A Forsman, 

Carlstad Crusaders 

Frågar om tidigare 

beviljad dispens ska 

visas upp och 

åldersdispens 

TU har meddelat att tills 

protokollen har publicerats 

på SAFF:s hemsida så räcker 

det med att visa upp mailet 

som du fick till svar och när 

det gäller personer födda 07 

skall det sökas dispens för 

underårig spelare 

180412 Robert 

Sundberg,Carlstad 

Crusaders 

Karlstad Kommun har 

meddelat att under 

rådande 

väderomständigheter får 

de inte spela på 

Tingvalla IP. De anvisar 

till Örsholmens IP istället 

TU har noterat detta och 

förstår att det kommer att 

medföra vissa undantag från 

Arenakraven 

180412 

 

Linus Jakobsson, 

Skövde Dukes 

Sköve Dukes U17 drar 

sig ur seriespel 

TU har meddelat att det är 

tråkigt och att det utdöms en 

straffavgift om 4.500 kr för 

utträdet ur seriespel. 

180412 Martin Söderberg, 

Uppsala 86ers 

Söker dispens för Gustav 

Kierebinski att vara ass 

tränare i Superserien 

TU har beslutat att godkänna 

dispensen för coachlicens 

Gustav Kierebinski.  

180412 Björn Lindström Ansöker om dispens för 

j-domare Thony 

Mossberg att döma 

seniormatch mellan 

Västerås Roedeers och 

Copenhagen Tomahawks 

TU har beslutat att godkänna 

att Thony Mossberg dömer 

dammatchen 14 april i 

Västerås 

180415 Jim Kaya, Göteborg 

Marvels 

Söker dispens för 

juniordomare Mario 

Saad att döma dagens 

match mellan Jönköping 

och Örebro i Superserien 

TU har beslutat godkänna att 

Mario Saad dömer 

Superserien (d) mellan 

Jönköping och Örebro den 15 

april 

180406 

 

Lennart Gustafsson, 

Karlskoga Wolves 

Frågar om övergång för 

damspelare då Karlskoga 

inte kan erbjuda spel. 

Frågar vidare om spel 

med U-19 under hösten 

för spelaren 

TU har besvarat att det inte 

behövs någon övergång och 

upplyser att hon kan spela 

U19 om hon har ålder inne. 

Dock är det sista veckan som 

det går att anmäla U19-lag 

och Karlskoga har inte 

anmält lag   

180406 

 

Rodrigo Montesina 

Ferrada 

Anmäler flytt av 

matchstarter 

TU har meddelat att det är 

mottage 

 

t 
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180413 

 

Rodrigo Montesina 

Ferrada 

Frågar om ändringarna är 

beslutade 

TU har besvarat att beslut 

inte brukar tas när det gäller 

ändrad tid på samma dag 

utan meddela att det är 

mottaget, dvs det är OK 

180416 Gun Gustavsson, 

Göteborg Marvels 

Söker dispens för 

damlagets coacher, 

Gustaf Back, Olof 

Lundmark, Philip 

Antonsson (U17) 

TU har beslutat att godkänna 

dispensen så fort 

garantiavgiften är betald 

180417 

 

Mikael Pietilä, 

Arlanda Jets  

Frågar om vilken 

klubblicens som 

Alexander Zisopuolos 

kan söka 

TU har meddelat att om inte 

någon övergång har gjorts för 

honom kan inte UBB söka 

licens för honom så då tillhör 

han Arlanda och de kan söka 

licens för honom. Således är 

UBB:s ansökan felaktig och 

skall återtas 

180417 Sebastian 

Brinkenfeldt, Täby 

Flyers 

Anmäler två 

träningsmatcher under 

våren 

TU har sanktionerat dessa 

180417 Elias Hallbäck, 

Limhamn Griffins 

Frågar om 

spelarövergång 

TU har meddelat att om inte 

Lund erbjuder spel i hans 

åldersgrupp kan övergång 

göras till annat lag. Om 

spelaren inte finns med på 

någon officiell spelarlista 

förra säsongen så kan spelare 

gå var den vill utan övergång  

180418 Daniel Heinz 

Löfgren, Limhamn 

Griffins 

Söker dispens för 

flaggspelare 

TU har meddelat att de är fria 

att teckna flagglicens med er 

och spela för er inom 

flaggfotbollen 

180419 Daniel Davies, AFF Söker sanktion för 

sammanslaget lag under 

Sportmonda Bowl med 

Norrköping Monarchs  

TU har beslutat att godkänna 

att ni spelar som ett 

sammanslaget lag under 

Sportmonda Bowl. Att 

turneringen godkänner 

sammanslagna lag har vi fått 

bevis på redan innan 

180420 Johanna Pilbäck, 

SMM 

 

Dispensansökan 

matchläkare 

TU har beslutat att godkänna 

dispensen för Conny Eklund 

får agera som medicinskt 

ansvarig under matchen 20 

april i SSH mellan SMM och 

Uppsala 

http://www.amerikanskfotboll.com/
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180420 Micke Göranzon, 

Västerås Roedeers 

Söker dispens för 

juniordomare i 

seniormatch 

TU har beslutat att godkänna 

att Sara Göranzon får döma 

seniormatchen, SSD den 22 

april mellan Carlstad-

Jönköping 

180420 Linda Nielsen, 

Helsingborg Jaguars 

Söker dispens för tränare TU har beslutat att godkänna 

dispensen för Andree Persson 

att vara tränare för 

Helsingborg Jaguars U15 så 

fort garantiavgiften är betald 

180423 David Jonsson, ÖBK Överklagar beslutet om 

avstängning av Johan 

Lindahl enligt TB 

2.A.7.1 

TU har beslutat att häva 

avstängningen av Johan 

Lindahl. Han är fri att spela 

nästa match 

180424 Per-Arne Forsman, 

Carlstad Crusaders 

Söker 3 st 

dispensansökningar för 

killar födda -07, för spel 

i U13 

TU har meddelat att eftersom 

de fyller 11 i år så behöver de 

inte någon dispens. Ålder för 

att spela U13 utan dispens är 

det år som de fyller 11 år till 

de fyller 13 år 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

    

Monica Gårdström   Joakim Dahlin 

Mötessekreterare   Ordförande 
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