TÄVLINGSUTSKOTTET

Protokoll nr 8, 2016-06-02

Ledamöter:
Joakim Dahlin, ordförande, JD
Rodrigo Montesino Ferrada, RMF
Björn Lindström, BL
Kristoffer Österberg, KÖ
1. Behandlade och beslutade ärenden enligt e-post.
Datum
20160519

Sökande
Patrik Armborsth,
Tyresö RC

20160519

Anna Högberg,
Telge Truckers

20160531

Erika Snäll,
Norrköping Panthers
AFF

20160531

Björn Forsberg,
Tyresö Royal
Crowns

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Telefon
+46 8 – 699 62 46

Ärende
Anmälan om regelvidrig
och opassande
uppträdande vid en
matchsituation för U13
160615 mellan Solna
Chiefs och Tyresö Royal
Crowns

Beslut
TU har informerat att detta
inte är ett ärende för TU eller
VU. Anmälan kan ske till
Disciplinnämnden
(dn@amerikanskfotbollcom).
Vid en eventuell anmälan
skicka med film, vittnesmål
mm så att DN kan bilda sig
en bra bild av situationen
Önskar förtydligande
TU har utrett
avseende tidigare svar (se frågeställningarna avseende
även TU-protokoll nr 7,
representationsreglerna och
160509, Eskimos) kring
hänvisar till TB kap 2.A.3.1
fråga om farmaravtal och
vänskapsmatch/turnering
Meddelar att de drar sig
TU har beslutat att utdöma en
ur seriespel i Div 1 p g a straffavgift om 16.000 kronor
svårighet att få ihop
för urdragandet av seniorlaget
tillräckligt antal ej
från seriespel enligt TB kap
skadade spelare till
1.D.2.2.
match
Informerade om
TU har noterat detta och det
uppgraderad domare,
kommer att tas med i
Marcus Fritzdorf, som
sammanställningen över
klarat prov under utsatt
föreningarnas domarkvoter
tid och dömt tillräckligt
många matcher

Bankgiro
5860-0560
Organisations nr
802013-4428

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

20160602

Katarina Eidsmo,
STU

20160602

Josefin Johansson,
Borås Rhinos

20160602

Pasi Kohonen, Gefle
Red Devils

20160602

Christian Ståhl, DIF
AFF

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Telefon
+46 8 – 699 62 46

STU har trots ihärdiga
försök ej fått tag på en
legitimerad matchläkare
till lördagens match
mellan STU-ÖBK och
ansöker om dispens för
Niklas Sevemar
(ambulanssjuksköterska,
narkos) istället för leg
matchläkare för att inte
riskera att stå utan
godkänd lösning
Frågar om möjlighet till
dispens för spelare som
fyllt eller fyller 18 år i år
och om de kan delta i
juniorlag som är anmält
till Dukes Tourney
Frågar också om de
behöver vara licensierade
och om behov av
läkarundersökning
Söker dispens för domare
Simon Hagen att döma
Umeå – Västerås 160604
De önskar förskjuta
slutspel

Bankgiro
5860-0560
Organisations nr
802013-4428

TU har beslutat att godkänna
dispensen för
ambulanssjuksköterska
Niklas Sevemar att ersätta
läkare på matchen STU-ÖBK
den 4 juni. Detta under
förutsättning att ni fortsätter
att leta efter en läkare in i det
sista.
Kristoffer Österberg anmälde
jäv och deltog inte i beslutet
TU har informerat att om det
är ett U17 lag som är anmält
är det ej möjligt att få dispens
för killar som fyller eller har
fyllt 18 år.
TU har informerat att de ska
vara licensierade men det
behövs ingen
läkarundersökning, det
behövs bara i Div 1 och uppåt
TU har beslutat att godkänna
dispens för Simon Hagen att
döma nämnda match
TU har beslutat att
vidarebefordra frågan till
förbundsstyrelsen, då TU inte
har befogenhet att flytta ett
helt slutspel i ett fastställt
schema.
TU tipsade också om andra
arenor och informerade om
slutspelets utformning

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

20160602

TU

Straffavgifter avseende
för sen betalning

TU har beslutat att utdöma
straffavgift om 1.000 kr för
de föreningar som inte har
betalt serieavgift i tid, se TB
Kap 1.B.4.2.
TU har tagit hänsyn till att det
är första året den nya
betalningsordningen har
använts och har därför jämkat
beloppet till 1.000 kr/förening
istället för 5.000 kr och
avstått från delen att döma ut
att man mister sin rätt att
deltaga i seriespel.
Följande föreningar har ej
uppfyllt kravet:
Carlshamn Oakleaves
Carlstad Crusaders
Djurgården AFF
Ekeby Greys
Halmstad Eagles
Helsingborg Jaguars
Hässleholm Hurricanes
Karlskoga Wolves
Limhamn Griffins
Norrköping Panthers
Nyköping Baltc Beasts
Staffanstorp Saviours
Eskilstuna Sharks
Skövde Dukes
Telge Truckers
Tyresö Royal Crowns
Uppsala 86ers
Wäsby Warriors
Västerås Roedeers
Örebro Black Knights
Linköping Raiders

Vid protokollet:

Justeras:

Monica Gårdström
Mötessekreterare
MG 160603

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

