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TÄVLINGSUTSKOTTET Protokoll nr 4, 180607, 180613, 

180614, 180615, 180628, 180629 

 

 

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 

180607 Lennart Gustafsson, 

Karlskoga Wolves 

Ansöker om dispens för 

Fabian Jungermark att 

spela seniorfotboll 

TU har beslutat att avslå 

dispensen med motiveringen 

att i dagsläget tillhör han 

Örebro på en tidsbegränsad 

övergång och då har ni inte 

rätt att söka dispens på 

honom 

180601 Jim Kaya,Göteborg 

Marvels  

Frågeställning avseende 

domare när det gäller 

flytt av match i 

Superserien Dam 10 juni 

och match mellan 

Carlstad Crusaders och 

Karlskoga Wolves i Div 

1 kl 15:00 

TU har beslutat att godkänna 

att det är utom domarlagets 

kontroll om de blir försenade 

till matchen på Regementets 

IP. Då denna helg är en 

extrem domarbrist samt att 

flytten anmäldes mindre än 

14 dagar innan matchdatum 

ser TU detta som en 

acceptabel lösning. Enligt TB 

skulle annars Carlstad som 

begärde flytten ta över 

domaransvaret för matchen. 

Denna lösning är även 

ekonomiskt bra ur 

hänseendet att endast 

Carlstad endast behöver 

betala milersättning för ett 

domarlag 

180607 Tove Holmgren, 

Carlstad Crusaders 

Flytt av match TU har noterat, att ni har 14 

dagar från 27/5 att komma 

överens med Göteborg om ett 

nytt datum annars kommer 

TU att bestämma det åt er 
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180607 TU Martin Söderberg, 

Uppsala 86ers 

TU vill meddela att 

Alexander Wikström är fri att 

spela till helgen. 

Hans utvisning medför ingen 

avstängning. 

 

180604 Lars Thorman, 

Göteborg Marvels 

Önskar flytta herrarnas 

match mot Uppsala den 9 

juni från 15:00 till 16:00 

så det finns mer 

marginaler för ombyte 

och uppvärmning mellan 

dam- och herrmatch. Har 

fått OK från Uppsala. 

TU har beslutat att godkänna 

flytten. 

 

180604 Johan Bornerud, 

Örebro Black 

Knights 

Frågar kring ålder i de 

olika serierna 

TU har besvarat att då dessa 

flickor är 17 år och ni har ett 

damlag där åldersgränsen är 

16 år så ges inga dispenser 

för spel i lägre åldersgrupper. 

Alltså de får ej dispens för att 

spela U15 varken i serien 

eller under Dukes Tourney.  

Under tourneyn kan de spela 

med U17 som är deras riktiga 

ålderskategori. 

180605 Christian Kreü, 

Örebro Black 

Knights 

Söker dispens  TU har beslutat godkänna att 

Ludwig Wirius att spela med 

Örebros U13 lag under 

säsongen 2018. 

180606 Håkan Nordahl, St 

Staffan Saviours 

AFC 

Dispensansökan Ludvig 

Alm 

TU har beslutat att godkänna 

att Ludvig Alm spelar med St 

Saffans Saviours seniorlag 

under säsongen 2018. 

180606 P-A Forsman, 

Carlstad Crusaders 

Dispensansökan Liam 

Damström 

TU har beslutat att godkänna 

att Liam Damström spelar 

med Carlstads U11 lag under 

säsongen 2018 

180607 Johan Lundqvist, 

Wäsby Warriors 

Dispensansökan Alicia 

Zare 

TU har beslutat att godkänna 

att Alicia Zare får spela med 

Wäsbys U13 lag under 

säsongen 2018. 

180607 Rickard Therus, 

Karlskoga Wolves 

Domardispens TU beslutar att godkänna att 

Andreas Rhodin dömer 

matchen Örebro- Västerås, 

div.1 västra den 9/6 2018. 
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180612 Per Haakon, Ekeby 

Greys 

Justering av matchtid 

från kl 12:00 till 13:00 i 

helgens matcher Ekeby 

och Staffanstorp 

TU har beslutat att godkänna 

flytten. 

Tack vare att det är mindre 

än 14 dagar till matchen 

övergår domaransvaret till 

Ekeby som önskat flytten. 

180613 Phillip Corter, 

Limhamn Griffins 

Flytt av match på grund 

av domarbrist 

TU har beslutat att godkänna 

flytten. 

Tack vare att det är mindre 

än 14 dagar till matchen 

övergår domaransvaret till 

Limhamn som önskat flytten. 

180614 Hilda Bergström, 

Jönköping Spartans  

Dispensansökan domare TU har beslutat att godkänna 

dispensen för Nova Sernler 

att döma seniormatchen 

mellan Skövde och Örebro 

den 16/6. 

180614 Pelle Haglund, 

Örebro Black 

Knights 

Dispensansökan domare TU har besluta att godkänna 

dispensen för Nova Sernler 

att döma seniormatchen 

mellan Carlstad och 

Norrköping den 17/6 

180613 Phillip Corter, 

Limhamn Griffins 

Önskar spela 8-manna i 

sista seriematchen 

TU har beslutat att godkänna 

att ni spelar 8 manna fotboll 

och att era motståndare måste 

göra det samma när de möter 

er. Det åligger er att meddela 

era motståndare detta beslut 

så fort det går. 

Ni deltager heller inte i SM-

serien längre och kan inte gå 

till slutspel. 

180613 Linda Flodmark, 

Arlanda Jets 

Godkännande av mixat 

U17-lag på Dukes 

TU har svarat att vi behöver 

ett godkännande från de 

övriga föreningarna också 

innan vi kan bevilja det 

sammanslagna laget. 

 

180614 Mona Claesson, 

Uppsala 86ers 

Bekräftar att de önskar 

spela ihop på Dukes (se 

ovanstående) 
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180615 Pelle Haglund, 

Örebro Black 

Knights  

Dispens Pewe TU beslutar att avslå 

dispensen med motiveringen 

att vi aldrig ger dispens till 

olicensierade att döma med 

avseende på bland annat att 

de är oförsäkrade och att 

matcher som döms av 

olicensierade ogiltigförklaras. 

180615 Mikael Persson, 

Karlskoga Wolves 

Dispensansökan TU har besluta att godkänna 

dispensen för Wilda Stridh 

får spela med Karlskogas 

U13 lag under säsongen 

2018. 

180610 Johan Bornerud, 

Örebro Black 

Knights 

Dispens underårig 

spelare 

TU har meddelat att ni måste 

göra övergångar på spelarna 

innan ni kan söka 

åldersdispens för spelarna. 

180617 Maria Mangelin, 

Carlstad Crusaders 

Dispens för Dukes 

Tourney 

TU har meddelat att det finns 

2 möjligheter att gå till väga. 

Ett är ni licensierar spelarna 

hos er och då blir de era 

spelare under resten av 

säsongen. 

Det andra är att de licensieras 

för sina egna föreningar och 

att klubbarna sedan söker 

dispens för att spela som ett 

lag på Dukes Tourney och 

sedan kan spelarna spela med 

sina egna klubbar i ordinarie 

serier eller gå till närliggande 

föreningar. 

180618 Marcus Lööv, 

Uppsala 86ers 

Dispens underårig 

spelare 

TU har beslutat att godkänna 

att Ronny Johansson får spela 

med Uppsalas U13 lag under 

säsongen 2018. 

180628 TU till Carlstad 

Crusaders, Josef 

Nguzo och Göteborg 

Marvels, Gun 

Gustavsson 

Uppskjuten match Eftersom inte ni har kunnat 

komma överens så beslutar 

TU att matchen antigen skall 

gå söndagen 8/7 eller helgen 

vecka 34. Om ni ej kan 

komma överens är det helgen 

vecka 34 som gäller. 
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180618 Katarina Olsson, 

Luleå Eskimos  

Söker dispens för 

juniorer att spela med 

SMM under Dukes 

Tourney 

TU har svarat att de behöver 

SMM godkännande för att 

kunna godkänna denna 

dispens 

180619 Kristofer Österberg, 

STU 

Frågar om när schemat 

för hösten ska vara 

inskickat 

TU har besvarat att det ska 

vara bekräftat senast den 4 

juli, alltså en månad efter att 

det presenterades 

180620 Catarina Castman, 

Kristianstad 

Predators 

Önskar spela som 

sammanslaget lag vid 

Dukes Tourney med 

Helsingborg Jaguars, 

Carlshamns Oakleaves 

TU har beslutat att godkänna 

att ni spelar som ett 

sammanslaget lag under 

Dukes Tourney 2018 

180622 Andreas Hellström, 

Eskilstuna Sharks 

Dispens flaggfotboll för 

Avestas damlag att spela 

med Eskilstuna 

TU har besvarat att då de ej 

har damlag så äger de rätt att 

spela med en förening som 

har damlag utan att de 

behöver göra en övergång. 

180625 Robert Sundberg, 

Carlstad Crusaders 

Konvertering tränarlicens 

för Josh Dean 

TU har beslutat att 

konvertera hans erfarenheter 

till en coachlicens för 

seniorer med begränsningen 

att han inte får agera 

huvudtränare. 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

    

Monica Gårdström   Joakim Dahlin 

Mötessekreterare   Ordförande 

 

http://www.amerikanskfotboll.com/

