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TÄVLINGSUTSKOTTET Protokoll nr 6, 180804, 180809, 

180816, 180820, 180822, 180830 

 

 

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 

180715 Linda Nielsen, 

Helsingborg Jaguars 

AFC 

Söker dispens att spela 

med Halmstad Eagles i 

U15-serien i södra i höst 

TU har meddelat att enklaste 

sättet är att om spelarna i 

Halmstad är licensierade 

redan är att ni gör tillfälliga 

övergångar på dem. Är de 

inte licensierade i Halmstad 

är det lättaste att ni 

licensierar dem i 

Helsingborg. 

Att spela som sammanslagna 

lag som på tex Dukes 

Tourney ges inga dispenser 

för i seriespel. 

180808 Björn Klerestam, 

ÖBK 

Lördagens U19-match 

ÖBK-STU är flyttad från 

Rosta gärde till Örnsro 

IP pga fotbollscup. STU 

och domare är 

meddelade 

TU har beslutat att godkänna 

bytet av matcharena 

180807 Göteborg Marvels  TU har beslutat att godkänna 

att Ludvig Haglund spelar 

U19 med Göteborg Marvels 

under säsongen 2018 

180806 Anna-Karin 

Börjesson, Carlstad 

Crusaders 

Dispenser U19 TU har beslutat att godkänna 

att Emil Olesen Jansson och 

Kasper Kämpe får spela U19 

fotboll under säsongen 2018 
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180807 Leo Billgren, TRC Ansöker om tillfälliga 

övergångar för spelare 

som saknar eget lag i 

aktuell åldersgrupp 

TU har beslutat att godkänna 

övergångarna så fort de är 

klara och inskrivna och 

undertecknade i 

övergångssystemet 

180808 Gun Gustavsson, 

Göteborg Marvels 

Söker dispens för Ville 

Olsson och Joel 

Dalerstedt för att coacha 

U19. Båda har gått AFG 

TU har beslutat att godkänna 

dispens för coachlicens för 

Ville Olsson och Joel 

Dalerstedt så fort 

garantiavgiften är SAFF 

tillhanda 

180809 Marie Sparring, TRC Ansöker om dispens för 

coach Sebastian 

Andersson att coacha 

U15 

TU har beslutat godkänna 

dispensen för Sebastian 

Andersson att coacha U15 

 

180809 Anna-Karin 

Börjesson, Carlstad 

Crusaders 

Dispenser U19 TU har beslutat att godkänna 

att Alexander Arvidsson, 

Adam Classon och Alf 

Högling Ransjö får spela U19 

fotboll under säsongen 2018 

180815 Leo Billgren, TRC Dispens Amerikansk 

U19-spelare 

TU beslutar att avslå 

dispensen med motiveringen 

att det finns tydliga kriterier 

för när en nordamerikan får 

deltaga i juniorserierna och 

TU får inte godkänna 

dispenser som blir prejudikat. 

Detta beslut går att överklaga 

till SAFFs VU på adressen 

vu@amerikanskfotboll.com 

inom 30 dagar från dagens 

datum  

180726 Helena Skeppner, 

TRC 

Ansöker om dispens för 

överårig spelare som är 

nybörjare 

TU har meddelat att de 

beviljar inga dispenser för 

överåriga killar att spela i 

lägre åldersgrupper 

180816 Lotta Wadseth, 

Göteborg Marvels 

Söker dispens  TU har beslutat godkänna 

dispensen för Josef Ali att 

spela U19 fotboll under 

säsongen 2018 
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180815 Anna-Karin 

Börjesson, Carlstad 

Crusaders 

Ändring av matchstart 

18/8, CC-Djurgården 

kommer att starta kl 11 

istället för 12 

TU har svarat att eftersom 

det är mindre än 14 dagar till 

matchen så måste DIF 

godkänna flytten av tid för att 

vi skall godkänna den. 

Domarna är informerade och 

har accepterat vet jag men vi 

behöver ett ok från DIF. 

Sedan vill vi veta 

anledningen till flytten 

180814 Thomas Andersson, 

Sollentuna Stars 

Önskar flytta första U15-

matchen mellan 

Sollentuna och Arlanda 

till ett senare datum 

TU har beslutat att godkänna 

flytten och ni har 14 dagar på 

er att komma överens om ett 

annat datum för spel 

 

180813 Johan Bornerud, 

Örebro Black 

Knights 

Flytt av match den 25/8 

U15 ÖBK-Borås Rhinos 

till den 26/8 kl 14:00 på 

Rosta Gärde 

TU har beslutat godkänna 

flytten 

 

180812 Gun Gustavsson, 

Göteborg Marvels 

Söker dispens TU har beslutat att godkänna 

dispensen för Linus 

Dalerstedt att få vara ass 

coach 

180817 Anna-Karin 

Börjesson, Carlstad 

Crusaders, se även 

180815 

Flytt av starttid TU har beslutat att godkänna 

flytten av starttid 

 

180819 Adam Gistedt, SMM Dispensansökan för 

förkortad viloperiod 

mellan matcher för 6 st 

spelare som vid 

matchtillfället ej är fyllda 

16 år 

TU har beslutat att godkänna 

dispensen för förkortad 

vilotid 

 

180821 Björn Klerestam, 

ÖBK 

Flytt av match ÖBK-GM 

U19 från 25/8 till 26/8 kl 

13:00 på Kviberg 

 

 

 

 

 

 

 

TU har beslutat att godkänna 

matchflytten 
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180821 Håkan Forss, STAFF Förslag på uppdaterat 

seriespel U15 Östra 2018 

TU har meddelat att för att vi 

skall godkänna detta nya 

schemat så vill vi ha ett ok 

från var och ett av det lag 

som är med i serien. 

Godkännandet skall mailas 

till oss. Detta för att undvika 

att vi kommer i samma 

situation som vi hamnade i 

när divisions-

/säsongsindelningen släpptes 

i våras 

180822 Björn Klerestam, 

ÖBK 

Söker dispens för Leo 

Åblad-Lindqvist för spel 

i U19 

TU har beslutat att godkänna 

dispensen att Leo Åblad-

Lindqvist får spela U19 

fotboll under säsongen 2018 

180823 Anders Johansson, 

Solna Chiefs 

Begär avsteg från att 

betala 200 kr per spelare 

för tidsbegränsade 

övergångar av 

juniorspelare födda 2003 

och 2004 

TU har beslutat att avslå 

begäran. 

Övergångsavgiften skall 

betalas, detta gäller för alla 

lag i samma situation 

 

 

180816 Håkan Forss, STAFF Förslag på uppdaterat 

Seriespel U15 Östra 

2018 

Efter att ha fått godkännande 

från alla inblandade har TU 

beslutat bifalla ändringen av 

spelschemat till detta förslag 

180828 Gun Gustavsson, 

Göteborg Marvels 

Söker dispens  TU har beslutat att godkänna 

dispensen för Douglas Smith 

som ass coach. Den börjar 

gälla så fort garantiavgiften 

är betald 

180830 Mona Claesson, 

Uppsala 86ers 

Byte av matchplan till 

Midgårdsvallen i Märsta 

från Österängen i 

Uppsala gäller match 9 

september U17 kl 13:00 

  

TU har meddelat att 

matchflytten är godkänd 
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180829 Josef Nguzo, 

Carlstad Crusaders 

Meddelar ändrad 

matchtid mellan CC och 

TRC den 1/9 från 13:00 

till kl 15:00 

TU har beslutat att godkänna 

flytten men då det är mindre 

än 14 dagar så övergår 

domaransvaret till er men 

efter att pratat med den 

tidigare domaransvariga 

föreningen är de villiga att ha 

kvar ansvaret men förvarnar 

för det kan komma att bli en 

ökad domarkostnad pga av 

flytten 

180829 Greg Gibson, Ekeby 

Greys 

Önskar att TU ser över 

en händelse och har sänt 

in filmklipp  

TU har besvarat att de har 

tittat på filmklippet och pratat 

med involverade. Filmen är 

av dålig kvalitet och det finns 

inga klara bevis för att det 

tagna beslutet är felaktigt och 

därför har TU beslutat att det 

kvarstår att Niclas Andersson 

är avstängd nästa match 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

    

Monica Gårdström   Joakim Dahlin 

Mötessekreterare   Ordförande 

 

http://www.amerikanskfotboll.com/

