TÄVLINGSUTSKOTTET

Protokoll nr 5, 180701, 180709,
180714, 180722

Ledamöter:
Joakim Dahlin, ordförande, JD
Björn Lindström, BL
Kristofer Österberg, KÖ
Elina Kjellin, EK
1. Behandlade och beslutade ärenden enligt e-post.
Datum
180630

Sökande
Annica Lindahl,
Örebro Black
Knights

180624

Joan Travesset,
SSAFF

180713

Erik Lagerström,
Uppsala 86ers

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Telefon
+46 8 – 699 62 46

Ärende
Söker dispens för Assar
Horn att agera
medicinskt ansvarig på
herrsemifinalen i Kumla
1/7
Önskar sanktion för två
matcher i Norge

Söker sanktion för mixed
turnering 22 september
för flaggspelare

Bankgiro
5860-0560
Organisations nr
802013-4428

Beslut
TU har beslutat att godkänna
dispensen

TU har beslutat att
sanktionera matcherna med
förbehållet att det norska
förbundet gör det samma.
Vi vill ha en kopia på
sanktionen från dem.
Utan det så faller vår
sanktion
TU har beslutat att
sanktionera denna som en
träningsturnering.
Enligt regelboken så är inte
mixade lag tillåtna men som
träning kan vi tillåta detta.
Ta kontakt med Tobias
Stenström om det finns
möjligheter att räkna detta
som breddläger med
tävlingsmoment och om det
finns möjlighet med
ekonomiska bidrag till detta.

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

180703

Daniel Heinz
Löfgren, Limhamn
Griffins

Söker sanktion för
deltagande i Sports
Monda Bowl 2019 i
Köpenhamn, Danmark

TU har beslutat att
sanktionera Limhamn
Griffins deltagande i Sport
Monda Bowl 2019

180703

Jenny Lind, Västerås
Roedeers

Önskar spela med
sammanslaget lag med
Örebro i U15 under
Dukes Tourney

TU har beslutat att godkänna
att ni spelar som ett
sammanslaget lag med
Örebro i U15 under Dukes
Tourney 2018

180628

Helena Lindeen,
SMM

Söker dispens
sammanslaget lag med
Luleå Eskimos under
Dukes Tourney 2018

TU har beslutat godkänna att
SMM och Luleå Eskimos
spelar som ett sammanslaget
lag under Dukes Tourney
2018

180709

Maria Mangelin,
Carlstad Crusaders

Frågar om mottagande av
mejl och när spelschemat
kommer för U15 och
U19

180705

Katarina Nordén,
Borås Rhinos AFK

Söker tränardispens

TU har svarat att det har vi
fått.
Spelschemat skulle vara
bekräftat 5 juli så jag skulle
tro att det kommer upp så
snart kansliets semester är
över
TU har besvarat att de
behöver veta för vilken
ålderskategori dessa ska vara
tränare och om de har någon
av de kurser som krävs

180703

Charlotta
Gredenborn, ÖBK

Två ansökningar om
dispens för unga spelare

180703

Sebastian
Brinkenfeldt, Täby
Flyers

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Telefon
+46 8 – 699 62 46

TU har beslutat godkänna
dispenserna för William
Domfors och Henrik
Vestman att spela med
Örebros U19 under säsongen
2018
Frågar om mottagande av TU har besvarat att ja, hans
Karl Bergs betyg ifrån
utbildning konverteras till en
RIG i Uppsala och att
Tränarlicens i vilken
avslutad utbildning är att ålderskategori som helst
jämställa med AFG

Bankgiro
5860-0560
Organisations nr
802013-4428

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

180702

Fredrik Bengtsson,
Jönköping Spartans,
Emma Svensson,
Limhamn, Katarina
Nordén, Borås

Borås önska spela
tillsammans med andra
lag

TU har beslutat att godkänna
att ni spelar som ett
sammanslaget lag under
Dukes Tourney 2018

180702

Karin Blomdahl,
Kristianstad
Predators

TU har beslutat att godkänna
att ni spelar som ett
sammanslaget lag under
Dukes Tourney 2018

180702

Robert Olsson

Kristianstad Predators
ansöker om dispens för
att spela tillsammans
med Ystad Rocket U17lag under Dukes Tourney
i Skövde den 27-29 juli
2018
Förslag på hur
Damserien/erna kan se ut

180702

Karl Berg

Har gått RIG och söker
coachlicens med dispens

180629

Örjan Jönsson,
Wäsby Warriors

Har anmält lag till U15serien i Stockholm men
kommer inte att
genomföra seriespelet i
egna färger, utan har för
avsikt att samverka med
Arlanda Jets och låta
spelarna representera
dem

180630

Anna Jönsson,
Wäsby Warriors,
Roger Norling
Arlanda Jets, Martin
Söderberg Uppsala
86ers, Patrik Larsson
Sollentuna Stars

Spel över klubbgränser i
Skövde, representerar
WW under Dukes
Tourney

TU har besvarat att betygen
går att konvertera till
tränarlicens oavsett
ålderskategori
TU har svarat att det inte
kommer bli någon
återbetalning av serieavgiften
utan det kommer att bli en
straffavgift ang urdragande
av lag ur seriespel i och med
att spelschemat gått ut och då
räknas det som man är i
seriespel.
TU har beslutat att utdöma en
straffavgift för Wäsby
Warriors om 4500 kr för
urdragandet av lag ur
seriespel. Inga avgifter
återbetalas
TU har beslutat att godkänna
att ni spelar som ett
sammanslaget lag under
Dukes Tourney 2018

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Telefon
+46 8 – 699 62 46

Bankgiro
5860-0560
Organisations nr
802013-4428

TU har tackat för input, detta
tas med i arbetet med
serierna 2019

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

180627

Joan Travesset,
SSAFF

180618

Marcus Lööv,
Uppsala 86ers

180613

Linda Flodmark,
Arlanda Jets

Godkännande av
sammanslaget U17-lag
under Dukes Tourney
med spelare från Arlanda
Jets, Uppsala 86ers och
Eskilstuna/Arlanda.

180606

Per-Arne Forsman,
Carlstad Crusaders

180601

Mathias Rohr,
Lidköping AFF

Söker dispens för Liam
Damström för
deltagandei Dukes
Tourney U11
Söker dispens

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Telefon
+46 8 – 699 62 46

Frågor kring
förutsättningar att söka
dispens för damspelare
att spela U15
Söker dispens för
ungdomsspelare

Bankgiro
5860-0560
Organisations nr
802013-4428

TU har svarat att detta gör
varje lag för sig själva och
för varje person
TU har beslutat att godkänna
dispensen för Ronny
Johansson att spela med
Uppsalas U13 under
säsongen 2018
TU har beslutat att godkänna
att ni spelar som ett
sammanslaget U17 lag under
Dukes Tourney 2018.
De spelare som är -03
behöver ingen dispens då de
äger rätt att spela U17.
Eskilstuna spelaren räknas
som Arlanda spelare i år om
övergången fortfarande
gäller. Annars måste
Eskilstuna ge sitt
godkännande till oss
TU har beslutat att godkänna
dispensen att Liam
Dahlström får spela U11
under Dukes Tourney 2018
TU har beslutat att avslå
dispensen med motiveringen
att hen ser sig som en kille
och vi ger ej överåriga killar
dispens för att spela i
underliggande åldersklasser.
Detta beslut kan överklagas
inom 30 dagar från dagens
datum till SAFFs VU på
adressen
vu@amerikanskfotboll.com

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

180605

Joan Travesset,
Limhamn Griffins

U15 i höst

180709

Erik Lagerström,
Uppsala 86ers

Ansöker om sanktion för
flaggfotbollsturneringar

180717

Christer Carlsson,
Borås Rhinos

Söker dispens för yngre
spelare U13

180722

Fredrik Bengtsson,
Jönköping Spartans

Ansöker om dispens för
U13-spelare att spela
med U15 under Dukes
Tourney

Det är inga lag av de som har
anmält sig till höstserierna
som sagt att de inte skall
spela den.
När det gäller sammanslagna
lag så går det ju göra
tillfälliga övergångar om man
inte har lag i den
ålderskategorin. Så det är ju
bara att bestämma under
vems flagg man skall spela
och anmäla lag även om
anmälningstiden gått ut.
Precis som jag sa i telefon
när vi pratade så kan vi ej ge
dispens från att lag som drar
sig ur ej skall få straffavgifter
TU har beslutat att godkänna
Uppsalas deltagande i
Flagging New Year och Iron
Man i Glasgow 2019
TU har beslutat att godkänna
dispensen att Olle Claesson
får spela med Borås Rhinos
U13-lag under säsongen
2018
TU har beslutat att godkänna
att Kevin Hübner och Vilgot
Åberg att spela U15 under
säsongen 2018.
Att tänka på är att de ej får
spela U13 igen efter det att
de spelat sin första U15
match

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

180715

Katarina Nordén,
Borås Rhinos AFK

Tränare för U13 och U15

180723

Helena Lindeen,
SMM

Fråga kring utbildning
”Physical Literacy Sport
for Life. Long Term
Athletic Developments”
att ersätta Plattformen

180723

Håkan Bylund,
Carlstad Crusaders

Dispens att delta i
slutspel

180725

Niklas Snäll,
Norrköping Panthers

Frågar om fyra spelare
som önskar spela
tillsammans under Dukes
2018 med Göteborg
Marvels (Jönköping
Spartans, Skövde Dukes
och Lidköping Lakers)
under namnet
Grönköping Mean Green

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Telefon
+46 8 – 699 62 46

Bankgiro
5860-0560
Organisations nr
802013-4428

TU har beslutat att godkänna
dispensen för coachlicens för
Markus Rosén och Joachim
Håkansson och för en
assisterande coachlicens för
Rickard. Detta för att Rickard
inte påbörjat sin
utbildningsstege.
Dessa dispenser börjar gälla
när de är inskrivna och sökta
i IOL och garantiavgiften om
3000 kr för U13 och 3000 kr
för U15 är inbetalda och
förbundet tillhanda.
TU beslutar även att
dispensen för Magnus
Nordén är godkänd under
samma premisser som de
övriga
TU har beslutat att denna
utbildning går att konvertera
till att motsvara och ersätta
plattformen. Så för att få
fullständiga licenser behövs
AFG och GTU1 för de
licenser som kräver det.
TU har besvarat att det finns
ingen blankett att söka
dispens med utan vi ser detta
mejl som en dispensansökan.
TU har beslutat att avslå
dispensen med motiveringen
att inga dispenser ges för
spelare att deltaga i slutspel
som ej deltagit i grundserien
TU har beslutat att ni får
spela som ett sammanslaget
lag under Dukes Tourney
2018

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

180725

John-Daniel Härtén
Vinter, DIF AF

180726

Johan Bornerud,
Örebro Black
Knights

Ansöker om att få spela
med Solna Chiefs under
Dukes Tourney 2018.
Detta innefattar
lagdelarna U13 och U15
Söker dispens för ung
spelare

TU har beslutat att ni får spela
som ett sammanslagna lag
under Dukes Tourney 2018

TU har beslutat att godkänna
att Vilgot Valeskog får spela
U15 under säsongen 2018.
Att tänka på är att när han
spelat första U15 matchen får
han aldrig mer spela en U13
match.

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

