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TÄVLINGSUTSKOTTET Protokoll nr 3, 180503, 180306, 

180307, 180309, 180510, 180511, 

 180512, 180513, 180517, 180518, 

180524, 180525, 180531 

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 

180427 Tyson Guillen, 

Kristianstad 

Predators AFF 

Ansöker om att flytta 

matchen mot Limhamn 

till 27/5 15:00 från 

fredag 25/5 kl 19:00  

TU har beslutat att godkänna 

matchflytten 

180430 Ulrika Stensson, 

Carlshamn Oakleaves 

AF 

Söker sanktion för 

deltagande i Danmark 

schrimage för U14 och 

U12 

TU har beslutat att 

sanktionera detta om DAFF 

gör detsamma. Vi vill ha en 

kopia på deras sanktion för 

att vår skall gälla 

180501 

 

Karin Blomdahl, 

Kristianstad 

Predators 

Söker tillåtelse för 

spelare som är ett år för 

ung 

TU har beslutat att godkänna 

dispensen för Oliver Carlsson 

att spela U19 under säsongen 

2018 

180502 Erik Lagerström, 

Uppsala 86ers 

Söker sanktion på att 

Robin Johnsson får spela 

med Uppsala 86ers i år, 

då Lidköping inte har ett 

flaggfotbollslag alls i år, 

där han spelade förra året 

TU har beslutat att godkänna 

flytten men den skall skrivas 

in i det digitala 

övergångsdokumentet och 

signeras av berörda parter 

180503 Per Haakon, Ekeby 

Greys  

Söker dispens för 

underårig spelare 

TU har beslutat att godkänna 

dispensen för Oskar 

Gustavsson att spela 

seniorfotboll under säsongen 

2018  

180504 Micke Göranzon, 

Västerås Roedeers 

Söker dispens för 

juniordomare i 

seniormatchen mellan 

Örebro och Borås den 

6/5 

 

TU har beslutat att godkänna 

att juniordomaren Sara 

Göranzon får döma 

seniormatchen 
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180506 Rickard Therus, 

Karlskoga Wolves 

Söker domardispens TU har beslutat att godkänna 

dispensen för Andreas 

Rhodin att döma 

seniormatchen mellan 

Jönköping och Kristianstad 

den 6/5 

180506 Viktor Hellman, 

Norrköping 

Monarchs 

Önskar nedflyttning till 

utvecklingsserien i år 

TU har beslutat att godkänna 

nedflyttningen till 

utvecklingsserien. Dock 

kommer inte 

mellanskillnaden i 

anmälningsavgift inte att 

återbetalas. Björn Lindström 

anmälde jäv och deltog inte i 

beslutet 

180506 Jens Carlqvist, 

Göteborg Marvels 

Söker dispens för 

statistiken då datorn 

kraschade 

TU har beslutat att godkänna 

dispensen om försening av 

statistiken p g a den 

kraschade datorn. Statistiken 

skall vara inne senast 8/5 

180504 Joan Travesset Söker tillstånd att sända 

matcherna på internet 

TU har beslutat att godkänna 

att ni sänder era matcher i 

grundserien på internet. Ev 

slutspelsmatcher måste sökas 

separat. Ev annan media äger 

rätt att rapportera från 

matcherna 

180504 

 

Anders Johansson, 

Solna Chiefs 

Söker övergångsdispens 

för fyra spelare 

TU har beslutat att godkänna 

de tillfälliga övergångarna då 

DIF inte har något U17-lag 

så har dessa spelare rätt att 

göra en tidsbegränsad 

övergång till ett lag som har 

spel i deras åldersgrupp även 

fast övergångstiden har gått 

ut 
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180508 Linda Nielsen, 

Helsingborg Jaguars 

AFC 

Söker dispens för tränare TU har beslutat att godkänna 

dispensen för Martin 

Svensson så fort 3.000 kr i 

garantiavgift för varje lagdel 

är inbetald till SAFF. Summa 

9.000 kr (U11, U13, U15) 

som betalas tillbaka om han 

har gått erforderliga 

utbildningar innan 31/12. Om 

inte pengarna betalas in 

gäller inte dispensen 

180508 David Jonsson, ÖBK Önskar ändra matchstart 

för matchen ÖBK-U86 

den 19/5 till 16:00 

TU har beslutat att godkänna 

flytten av matchstarten 

180508 Daniel Davies, Ale 

FF 

Önskar låta fler än 12 

spelare vara med den 12 

maj 2018 

TU har beslutat att nationellt 

ändra på regel 1.1.1 enligt 

IFAF:s nationella ändringar, 

antalet spelare på rostern, i 

regelboken 

180512 Jim Kaya, Göteborg 

Marvels 

Söker dispens för 

juniordomaren Mario 

Saad att döma 

dammatchen mellan 

Carlstad och Göteborg 

den 13/5 

TU har beslutat att godkänna 

dispensen att juniordomaren 

Mario Saad får döma 

dammatchen den 12/5 och 

13/5 

180511 Tyson Guillen, 

Kristianstad 

Predators AFF 

Ansöker om dispens för 

underårig spelare 

TU har beslutat att godkänna 

att Noah Allsten får spela 

med Predators seniorlag 

under säsongen 2018. Elina 

Kjellin anmälde jäv och 

deltog inte i beslutet 

180515 

 

Fredrik Walther, 

Arlanda Jets 

Felaktig utvisning TU har beslutat att 

avstängningen för Markus 

Grip skall stå kvar 

180514 Karin Blomdahl, 

Kristianstads 

Predators 

Ansöker om dispens för 

underårig spelare 

TU har beslutat att godkänna 

att Ted Karlsson får spela 

med Predators U19-lag under 

säsongen 2018 

180517  Avstängd spelare TU har meddelat att Albin 

Johansson är avstängd 

nästkommande match 
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180514 Daniel Heinz 

Löfgren, Limhamn 

Griffins 

Eventuell flytt av match 

9 juni mot Ekeby Greys 

TU har meddelat att om inte 

båda lagen kan komma 

överens om ett annat 

speldatum så är det 

schemalagda datum som 

gäller 

180517 Lena Karlsson, 

Göteborg Marvels 

Ansöker om dispens TU har godkänt att Markus 

Gatica och Jacob Olausson 

spelar med Marvels U13 

under säsongen 2018 

180515 Martin Söderberg, 

Uppsala 86ers 

Uppsala 86ers drar sig ur 

U19-serien 

TU har noterat detta. Det är 

tråkigt att höra. 

180516 Torgny Bergström, 

Karlskoga Wolves 

Söker dispens för Rex 

Dausin att coacha match 

på söndag mot Västerås 

TU har beslutat att godkänna 

en dispens coachlicens för 

Rex Dausin så fort 

garantiavgiften om 5.000 kr 

är betald 

180517 Tyson Guillen, 

Kristianstad 

Predators AFF 

Ansöker om dispens för 

några spelare födda 

2001, för att spela med 

herrlaget 

TU har svarat att utan korrekt 

ifyllda blanketter om 

underåriga spelare kan vi inte 

behandla denna typ av 

dispenser 

180517 Linus Jakobsson, 

Skövde Dukes 

Skövde Dukes, 

Lidköping Lakers och 

Karlskoga Wolves 

kommer att spela 

tillsammans i U13 2018 

såväl poolspel som på 

Dukes Tourney under 

Skövdeflagg 

TU har beslutat att godkänna 

att ni spelar som ett 

sammanslaget lag i U13 

under säsongen 2018 

180520 Jim Kaya, Göteborg 

Marvels 

Dispensansökan TU har beslutat att godkänna 

dispensen för Mario Saad att 

döma seniormatchen mellan 

Carlstad och Skövde den 

20/5 

180522 Tove Holmgren, 

Carlstad Crusaders 

Söker dispens för 

Sebastian Wetterberg 

TU har beslutat att godkänna 

dispensen för Sebastian 

Wetterberg att döma 

dammatchen mellan 

Göteborg och Jönköping den 

26/5 

180522 Helena Lindeen, 

SMM 

Informerar/frågar om 

MotoriQ-kurs om den 

kan likställas med 

Plattformen 

TU har beslutat att likställa 

MotoriQ med Plattformen i 

coachlicensen 
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180523 Christer Carlsson, 

Borås Rhinos 

Frågar om dispenser U13 TU har besvarat att använd 

blanketten för U15 och skriv 

dit U13 för hand. VSAFF ska 

ha dispensansökan om det 

gäller lokala serier/poolspel, 

om den ska gälla i alla 

distrikt och turneringar ska 

den sändas till TU 

180524 Martin Söderberg, 

Uppsala 86ers 

Dispens för spelare född 

1999 

TU har noterat detta och han 

är spelklar er nästa match den 

2 juni 

180524 Maria Bratt, STU Önskar sanktion för 

träningsmatch den 26 

maj mot Carlstad 

Crusaders U19 

TU har beslutat att 

sanktionera matchen 

180524 Maria Bratt, STU Anmäler att de inte 

kommer att köra 

träningsmatch utan bara 

göra en gemensam 

träning 

TU har beslutat att återta 

sanktionen och noterar att ni 

anmäler en 

träningsscrimmage istället 

180521 Max Lindvall, SMM Meddelar att SMM drar 

sig ur seriespel för 

utvecklingsserien 

flaggfotboll 

TU har noterat detta. Tråkigt 

att höra. 

180524 Ann-Sofie Strandh, 

Skövde Dukes 

Söker dispens för Nova 

Selner till matchen 

Jönköping-Ystad 27/5 

TU har beslutat att godkänna 

dispensen att Nova Selner får 

döma seniormatchen mellan 

Jönköping-Ystad den 27/5 

180528 Fredrik Pilbäck, 

SMM 

Lamin Saho och 

eventuell dispens 

TU har besvarat att han inte 

kan spela i Superserien då 

halva serien är spelad. I och 

med att han endast var 

utlånad till ÖBK förra året 

kan han ej gå till dem heller 

då det skulle vara den enda 

föreningen som han kunde 

gått till i Superserirn om inte 

serien gått mer än halva 

serien. Den enda föreningen 

han kan spela med i år i 

Sverige är TRC om han blir 

färdig innan imorgon då det 

är den enda som han inte 

behöver göra en övergång 

från då det var från dem han 

var utlånad från 
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180529 Håkan Haglund, 

Wäsby Warriors 

Undrar över spelschemat 

U15 

TU har besvarat att det 

kommer förhoppningsvis 

imorgon eller senast på 

måndag 

180529 Emma Svensson, 

Limhamn Griffins 

Ansökan om mixlag 

under Dukes Tourney 

2018 

TU har beslutat att godkänna 

att Helsingborg, Kristianstad 

och Limhamn spelar som ett 

sammanslaget lag U11 lag i 

Dukes Tourney 2018 

180529 Hanna Hagberg, 

Göteborg Marvels 

Dispens för ett år yngre 

spelare 

TU har beslutat att godkänna 

dispensen att Hugo Liderud 

Martinsson spelar med 

Marvels U13-lag säsongen 

2018 

180530 Tyson Guillen, 

Kristianstad 

Predators 

Ansöker om dispens för 

fyra spelare att få spela 

med herrlaget 

TU har beslutat att godkänna 

dispenserna för Philip 

Blomdahl, Samuel Correa, 

Liam Blom och Elliot 

Ericsson Reer att spela med 

Predators seniorlag under 

säsongen 2018  

180531 Pelle Haglund, ÖBK Dispensansökan 

juniordomare att döma 

seniormatch 

TU har beslutat att godkänna 

att juniordomare Erik 

Klerestam får döma 

dammatchen mellan Örebro 

och Göteborg den 2/6 2018 

180531 Rodrigo Montesino 

Ferrada, STAFF 

Dispens för domare som 

behöver matcher för att 

erhålla seniorlicens 

TU har besvarat att det ej ges 

generella dispenser för 

juniordomarlicenser på 

seniormatcher. När det gäller 

juniorserierna kommer 

förhoppningsvis dessa ut 

imorgon eller senast på 

måndag 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

    

Monica Gårdström   Joakim Dahlin 

Mötessekreterare   Ordförande 
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