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TÄVLINGSUTSKOTTET  Protokoll nr 5, 2016-04-27 

 

 

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 

20160308 Carl Klimfors, 

Limhamn Griffins 

Begärt tillstånd för att 

live streama 

säsongens 

hemmamatcher enligt 

instruktioner i TB 

TU har beslutat att 

bevilja tillstånd för 

streaming av era 

hemmamatcher i 

grundserien utom de 

som är TV-sända 

20160308 Carl Klimfors, 

Limhamn Griffins 

Sänt in förnyat 

farmaravtal med 

Ekeby Greys som de 

önskar få bekräftat 

TU har mottagit 

farmaravtalet 

20160323 Michael Älg 

Johansson, Södertälje 

Amerikanska FK 

Ansöker om dispens 

för att konvertera 

junior- till 

seniordomare 

TU har beslutat att ge 

dispens till att 

konvertera 

juniordomare till 

seniordomare enligt 

DU:s reglemente fram 

till 20160801 för att 

kunna räknas in i 

kvoten per 20160411  

20160328 Lucas Grip, 

Hässleholm 

Hurricanes AFC 

Ansöker om dispens 

angående förlängt 

slutdatum att uppfylla 

kvoten av 

licensierade 

seniordomare utan 

straffavgift till 20 

juni 2016 

TU har beslutat att ge 

dispens till att 

konvertera 

juniordomare till 

seniordomare enligt 

DU:s reglemente fram 

till 20160801 för att 

kunna räknas in i 

kvoten per 20160411 
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20160401 Mikael Skoglund, 

Helsingborg Jaguars 

Övergång TU har beslutat att 

godkänna övergången 

då ej sista 

övergångsdatum gäller 

i detta fall då detta är 

en juniorspelare och 

hans gamla förening ej 

har lag i hans 

åldersgrupp. 

20160401 Fredrik Walther, 

Arlanda Jets 

Farmaravtal STU TU har beslutat att inte 

godkänna detta avtal 

p g a att det inkommit 

för sent. Kristofer 

Österberg anmälde jäv 

och deltog inte i 

beslutet. 

20160407 Tobias Stenström, 

Örebro Black Knights 

Användande av U19-

spelare 

TU har noterat att 

Felix Thume kommer 

att spela med ÖBK:s 

lag i Superserien 

20160410 Martin Söderberg, 

Uppsala 86ers AFF 

Ansöker om ändrad 

tid för matchen den 

22 juni till Kick-off 

kl 18.00 på 

Studenternas i 

Uppsala  

TU har beslutat att 

godkänna flytten 

20160410 Lubomir Kotzev, STU Ansöker om förlängd 

tid för STUs 

seniordomares  

antal dömda matcher 

och kommer att 

behöva uppgradera 

licens under året.  

TU har beslutat att ge 

dispens till att 

konvertera 

juniordomare till 

seniordomare enligt 

DU:s reglemente fram 

till 20160801 för att 

kunna räknas in i 

kvoten per 20160411 

 

 

20160410 Sandra Jansson, 

Arlanda Jets 

Arlanda Jets söker 

dispens för 

seniordomare; 

Mattias Levin, 

Markus Grip, Mattias 

Grip, Håkan Haglund 

och Jesper Johansson, 

som inte dömt 4 

matcher 

TU har beslutat att ge 

dispens till att 

konvertera 

juniordomare till 

seniordomare enligt 

DU:s reglemente fram 

till 20160801 för att 

kunna räknas in i 

kvoten per 20160411 
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20160411 Jimmy Andersen, 

Djurgårdens IF:s 

Amerikanska  

fotbollsförening 

Önskar dispens i 

form av 

tidsförlängning för att 

våra domares licenser 

som licensieras efter 

11 april 2016 skall  

tillgodoräknas antalet 

som vi är skyldiga att 

licensiera för 

säsongen 2016 

TU har beslutat att ge 

dispens till att 

konvertera 

juniordomare till 

seniordomare enligt 

DU:s reglemente fram 

till 20160801 för att 

kunna räknas in i 

kvoten per 20160411 

20160411 Micael Jönsson, 

Örebro Black Knights 

Ansöker om 

ådersdispens för 

spelare född 2000 för 

spel i U19 

TU har beslutat att 

godkänna dispensen 

för Douglas Oscarsson 

att spela U19  

20160412 Christian Wremert, 

S:t Staffan Saviours 

AFC 

Halmstad Eagles och 

Saviours vill ha en 

träningsmatch inför 

säsongen 

TU har beslutat att 

sanktionera 

träningsmatch den 23 

april mot Halmstad 

20160413 Andreas Ehrenreich, 

Tyresö Royal Crowns 

TRC söker dispens 

för Aslan Zetterberg 

och Tim Berggren för 

att spela med A-laget 

säsongen 2016 

TU har mottagit och 

noterat anmälan 

20160413 Petros Abraham Söker dispens för 

Yohannes Abraham 

att döma U19 under 

säsongen 

TU har beslutat att inte 

ge en generell dispens 

för hela säsongen utan 

det måste sökas för 

varje match i U19 och 

högre 

20160414 Tobias Stenström, 

Örebro Black Knights 

Dispens från godkänd 

tränarutbildning för 

Aaron Fiddler och 

Matthew Hamme  

TU godkänner deras  

konvertering  

20160414 Roland Norman, 

Upplands Bros-

Broncos 

Ansöker om dispens 

för Jack Skarin att 

spela U15 

TU har beslutat att 

godkänna dispensen 

20160415 Torgny Bergström, 

Karlskoga Wolves 

Söker dispens för tre 

underåriga spelare 

TU har beslutat att 

godkänna dispenserna 

för Linus Lindberg, 

Teo Wahlgren och 

Benjamin Heydorn att 

spela U17 
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20160416 Linus Lindén, 

Hässleholm 

Hurricanes 

Ansöker om dispens 

för att ej ha sänt in 

domarprov i tid 

TU har beslutat att ej 

bevilja dispensen med 

motiveringen att vi 

inte kan bevilja en 

dispens för detta efter 

det att sista datum 

passerats. 

Beslutet kan 

överklagas till VU 

inom 30 dagar från 

den 21 april 

20160416 Micael Jönsson, 

Örebro Black Knights 

Ansöker om 

åldersdispens för 

Anton Oscarsson förr 

år 2000 

TU har beslutat att 

godkänna dispensen 

för Anton Oscarsson 

att spela i U19-laget 

20160416 Ulrika Stensson, 

Carlshamn Oakleaves 

AF 

Carlshamns 

Oakleaves seniorlag 

kommer inte till spel 

den här säsongen i 

div 1 södra 

TU har beslutat att 

utdöma en straffavgift 

om 16.000 kronor för 

att seniorlaget drar sig 

ur seriespelet 

20160417 Oliver Englund, 

Upplands-Bro 

Broncos 

Ansöker om dispens 

för två överåriga 

spelare att delta i 

lägre åldersklass 

TU har beslutat att inte 

bevilja dispens för 

överåriga spelare att 

deltaga i lägre 

åldersklasser.  

Detta beslut kan 

överklagas till VU 

inom 30 dagar från 

den 21 april 

20160418 Andreas Ek, 

Upplands-Bro 

Broncos 

Dispens TU har beslutat att 

godkänna dispensen 

för Linus EK att spela 

U15 

20160419 Mikael 

Skoglund,Helsingborg 

Jaguars AFC 

Söker dispens för 

tränarlicens för Per-

Göran Pettersson 

TU har beslutat att 

bevilja dispensen för 

tränarlicens för Per-

Göran Pettersson för 

U17 så fort 

garantiavgiften om 

3.000 kr är betald 
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20160419 Gun Gustavsson, 

Göteborg Marvels 

Söker tränardispens 

för Lars Thorman, 

Joel Dalerstedt, 

Anders Hansson, 

Fredrik Afzelius och 

Kelly Odell 

TU har beslutat att 

godkänna 

tränardispens för: 

-Fredrik Afzelius så 

fort garantiavgiften 

om 3.000 kr är betald, 

-Lars Thorman, Joel 

Dalerstedt och Anders 

Hansson så fort 

garantiavgiften om 

5.000 kr är betald och 

inkommet. Den kan 

dock komma att dras 

in om de ej går AFG 

den 22 maj i Göteborg 

-Kelly Odell så fort 

garantiavgiften om 

3.000 kr är betald och 

inkommet. Dock kan 

denna komma att dras 

in om han ej går AFG 

den 22 maj i Göteborg 

20160419 Gun Gustavsson, 

Göteborg Marvels 

Söker konvertering 

på Marc Mörén 

TU har beslutat att 

godkänna Marc 

Möréns tidigare 

utbildningar till en 

coachlicens 2016 

20160421 Lubomir Kotzev, STU Ansöker om dispens 

för Anders Onselius 

för att döma matchen 

mellan Arlanda och 

Umeå den 23 april 

2016 

TU har beslutat att 

godkänna dispensen 

för Anders Onselius 

att döma 

seniormatchen mellan 

Arlanda-Umeå den 23 

april 2016 

20160421 Emelie Hammarbäck Ansöker om lagbyte 

inför säsong 2016 

och bifogar 

övergångsunderlag 

TU har beslutat att inte 

godkänna övergången 

då tiden för 

övergångar mellan lag 

gick ut 31 mars. 

Beslutet kan 

överklagas till VU 

inom 30 dagar från 

detta datum 
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20160413 Tyson Guillen, 

Kristianstad Predators 

AFF 

Ansöker om två 

stycken 

tidsbegränsade 

övergångar då 

Carlshamn har dragit 

sig ur seriespel 

TU har beslutat att 

godkänna 

övergångarna för 

Ludwig Hellberg och 

Niklas Uvelind från 

Carlshamn till 

Kristianstad då 

Carlshamn har dragit 

ur sitt lag ur seriespel 

innan första match  

20160420 Carl Klimfors, 

Limhamn Griffins 

Önskar försäkra sig 

om tidigare dispens 

angående klädsel 

TU beslutar att detta 

inte regleras av TB 

och kan därmed ej 

behandlas, tidigare 

dispens måste vara 

godkänd av FS 

och/eller SAFE.   

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

    

Monica Gårdström   Joakim Dahlin 

Mötessekreterare   Ordförande 

 

 

MG 160510 

http://www.amerikanskfotboll.com/

