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TÄVLINGSUTSKOTTET  Protokoll nr 4, 2016-04-07 

 

 

Ledamöter: 

Joakim Dahlin, ordförande, JD 

Rodrigo Montesino Ferrada, RMF 

Björn Lindström, BL 

Kristoffer Österberg, KÖ 

 

1. Behandlade och beslutade ärenden enligt e-post. 

 

Datum Sökande Ärende Beslut 

160209 Roland 

Rasmusson, Ystad 

Rockets 

1. Ystad Rockets vill 

spela 9-manna alt 8-

manna i U-15 serien 

2016 

1. TU har beslutat att 

godkänna att Ystad 

konverterar till att spela 

8-manna i U15-serien 

160209 Roland 

Rasmusson, Ystad 

Rockets 

2. Söker dispens för 

tre överåriga 

nybörjare i juniorlag  

2. TU känner inte till att 

något sådant beslut 

tagits på 

representantskapsmötet 

och det finner heller 

inget i TB, inget har 

ändrats när det gäller 

överåriga manliga 

spelare, det ges alltså 

ingen dispens för detta. 

160209 Roland 

Rasmusson, Ystad 

Rockets 

3. Ystad Rockets vill 

ha godkännande att 

delta i några 

resultatlösa 

sammandrabbningar 

där man spelar 

schrimage i Danmark 

som de kallar staevner 

för U-12 och U-14 lag 

i år är det främst U-12 

då vi har många 

spelare som är mellan 

10-12 år som börjat 

hos oss 

 

 

 

 

 

3. TU har beslutat 

sanktionera att ni spelar 

resultatlösa matcher i 

Danmark efter det att 

det danska förbundet 

även givit sitt 

godkännande vilket vi 

vill se ett mail eller 

dylikt på. 

http://www.amerikanskfotboll.com/
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160225 Markus Magnell, 

Tyresö RC 

Ansöker om tids-

dispens för att slutföra 

klubbens domar-

utbildning/licensiering 

TU har beslutat att ge 

dispens till att 

konverterajuniordomare 

till seniordomare enligt 

DU:s reglemente fram 

till 20160801 för att 

kunna räknas in i 

kvoten 20150411 

160308 

 

Carl Klimfors 

Limhamn Griffins 

Önskar tillstånd för att 

live streama 

säsongens 

hemmamatcher, enligt 

instruktioner i TB 

TU har beslutat bevilja 

tillstånd för streaming 

av era hemmamatcher i 

grundserien utom de 

som är TV-sända 

160308 

 

Carl Klimfors 

Limhamn Griffins 

Förnyat farmaravtal 

med Ekeby Greys 

som de önskar få 

bekräftat 

Farmaravtalet är 

mottaget 

160329 Gun Gustavsson, 

Göteborg Marvels 

Göteborg Marvels 

önskar förlängd tid till 

konvertering från 

junior till senior för 

att räknas in i 

domarkvoten 

TU har beslutat att ge 

dispens för att 

konvertera 

juniordomare till 

seniordomare enligt 

DU:s reglemente fram 

till 20160801 för att 

kunna räknas in i 

kvoten per 20160411. 

160331 Fredrik Walther 

Arlanda Jets 

Farmaravtal, dispens TU har beslutat att ej 

godkänna detta avtal  

p g a att det inkommit 

allt för sent 

160404 Sebastian 

Brinkenfeldt 

Täby Flyers 

Täby Flyers och 

Uppsala 86ers U17-

lag önskar spela en 

träingsmatch söndag 

10 april på Ärentuna 

IP i Uppsala 

TU har noterat detta 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

    

Monica Gårdström   Joakim Dahlin 

Mötessekreterare   Ordförande 
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