
 

Förslagsnummer 1 

Punkt i TB 2018 1.B.9.1 

Nuvarande text SM-serien spelas som ett seriespel med matchsammandrag.  
Övriga divisioner kan spelas som cupserie.  
Om en serie spelas som en cup-serie räknas poängen enligt slutplaceringen i cupspelen. 
Vinner man en cup får man 5 poäng, kommer man två får man 3 poäng och kommer man 
trea får man 2 poäng. Övriga placeringar får 1 poäng. Cup-serien har vunnits av det lag som 
fått flest poäng vid seriens slut. Spelas serien som ett seriespel upprättas en tabell med ett 
slutspelsstreck där varje match förs in i tabellen. De lag som när serien är färdigspelad 
befinner sig ovanför slutspelsstrecket ges möjlighet att delta i SM-slutspelet. (Undantag se 
Kapitel 1, Sektion B, punkt 6.3) Om två eller flera lag har lika många poäng beräknas 
inbördes placering enligt följande ordning:  
a. Inbördes möten - antal vinster  
b. Inbördes möten – poängskillnad (+/-)  
c. Poängskillnad i tabellen  
d. Lottning 

Ny text SM-serien spelas som ett seriespel.  
Övriga divisioner kan spelas som cupserie.  
Om en serie spelas som en cup-serie räknas poängen enligt slutplaceringen i cupspelen. 
Vinner man en cup får man 5 poäng, kommer man två får man 3 poäng och kommer man 
trea får man 2 poäng. Övriga placeringar får 1 poäng. Cup-serien har vunnits av det lag som 
fått flest poäng vid seriens slut. Spelas serien som ett seriespel upprättas en tabell med ett 
slutspelsstreck där varje match förs in i tabellen. De lag som när serien är färdigspelad 
befinner sig ovanför slutspelsstrecket ges möjlighet att delta i SM-slutspelet. (Undantag se 
Kapitel 1, Sektion B, punkt 6.3) Om två eller flera lag har lika många poäng beräknas 
inbördes placering enligt följande ordning:  
a. Inbördes möten - antal vinster  
b. Inbördes möten – poängskillnad (+/-)  
c. Poängskillnad i tabellen  
d. Lottning 

Motivering Att det står "med matchsammandrag" är bara en onödig specificering som stoppar andra 
möjligheter. Det behöver inte stå specifikt för att det ska genomföras i sammandragsform. 

Summering Borttagande av onödig specificering. 

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Anton Lagerström 0723027337 

 
 



 

Förslagsnummer 2 

Punkt i TB 2018 1.B.9.1 

Nuvarande text SM-serien spelas som ett seriespel med matchsammandrag.  
Övriga divisioner kan spelas som cupserie.  
Om en serie spelas som en cup-serie räknas poängen enligt slutplaceringen i cupspelen. 
Vinner man en cup får man 5 poäng, kommer man två får man 3 poäng och kommer man 
trea får man 2 poäng. Övriga placeringar får 1 poäng. Cup-serien har vunnits av det lag som 
fått flest poäng vid seriens slut. Spelas serien som ett seriespel upprättas en tabell med ett 
slutspelsstreck där varje match förs in i tabellen. De lag som när serien är färdigspelad 
befinner sig ovanför slutspelsstrecket ges möjlighet att delta i SM-slutspelet. (Undantag se 
Kapitel 1, Sektion B, punkt 6.3) Om två eller flera lag har lika många poäng beräknas 
inbördes placering enligt följande ordning:  
a. Inbördes möten - antal vinster  
b. Inbördes möten – poängskillnad (+/-)  
c. Poängskillnad i tabellen  
d. Lottning 

Ny text Högsta samt näst högsta divisionen spelas som ett seriespel.  
Övriga divisioner kan spelas som cupserie.  
Om en serie spelas som en cup-serie räknas poängen enligt slutplaceringen i cupspelen. 
Vinner man en cup får man 5 poäng, kommer man två får man 3 poäng och kommer man 
trea får man 2 poäng. Övriga placeringar får 1 poäng. Cup-serien har vunnits av det lag som 
fått flest poäng vid seriens slut. Spelas serien som ett seriespel upprättas en tabell med ett 
slutspelsstreck där varje match förs in i tabellen. De lag som när serien är färdigspelad 
befinner sig ovanför slutspelsstrecket ges möjlighet att delta i SM-slutspelet. (Undantag se 
Kapitel 1, Sektion B, punkt 6.3) Om två eller flera lag har lika många poäng beräknas 
inbördes placering enligt följande ordning:  
a. Inbördes möten - antal vinster  
b. Inbördes möten – poängskillnad (+/-)  
c. Poängskillnad i tabellen  
d. Lottning 
 

Motivering "med matchsammandrag" är en onödig specificering. 
Utvecklingsserien som är Sveriges näst högsta division måste ha en mer regelbunden 
struktur jämfört med dagens form. Därför ska också den spelas som ett seriespel och inte 
cup-serie.  
Vi i Nässjö Saints vill kunna erbjuda våra spelare ungefärligt lika mycket speltid oavsett nivå 
och när lag kan hoppa in och ut ur en serie och att den ibland kan tvingas ställas in är en stor 
otrygghet för vår organisation. Antingen anmäler man sig till seriespel för att man vill spela 
eller så spelar man regionala eller klubbägda seriespel och turneringar. Utvecklingsserierna 
är tillräckligt stabila för att kunna spelas som seriespel. 

Summering Borttagande av onödig specifikation samt att U-serien blir seriespel. 

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Anton Lagerström 0723027337 

 
 
  



 

Förslagsnummer 3 

Punkt i TB 2018 1.B.9.1 

Nuvarande text SM-serien spelas som ett seriespel med matchsammandrag.  
Övriga divisioner kan spelas som cupserie.  
Om en serie spelas som en cup-serie räknas poängen enligt slutplaceringen i cupspelen. 
Vinner man en cup får man 5 poäng, kommer man två får man 3 poäng och kommer man 
trea får man 2 poäng. Övriga placeringar får 1 poäng. Cup-serien har vunnits av det lag som 
fått flest poäng vid seriens slut. Spelas serien som ett seriespel upprättas en tabell med ett 
slutspelsstreck där varje match förs in i tabellen. De lag som när serien är färdigspelad 
befinner sig ovanför slutspelsstrecket ges möjlighet att delta i SM-slutspelet. (Undantag se 
Kapitel 1, Sektion B, punkt 6.3) Om två eller flera lag har lika många poäng beräknas 
inbördes placering enligt följande ordning:  
a. Inbördes möten - antal vinster  
b. Inbördes möten – poängskillnad (+/-)  
c. Poängskillnad i tabellen  
d. Lottning 

Ny text Högsta samt näst högsta divisionen spelas som ett seriespel med matchsammandrag.  
Övriga divisioner kan spelas som cupserie.  
Om en serie spelas som en cup-serie räknas poängen enligt slutplaceringen i cupspelen. 
Vinner man en cup får man 5 poäng, kommer man två får man 3 poäng och kommer man 
trea får man 2 poäng. Övriga placeringar får 1 poäng. Cup-serien har vunnits av det lag som 
fått flest poäng vid seriens slut. Spelas serien som ett seriespel upprättas en tabell med ett 
slutspelsstreck där varje match förs in i tabellen. De lag som när serien är färdigspelad 
befinner sig ovanför slutspelsstrecket ges möjlighet att delta i SM-slutspelet. (Undantag se 
Kapitel 1, Sektion B, punkt 6.3) Om två eller flera lag har lika många poäng beräknas 
inbördes placering enligt följande ordning:  
a. Inbördes möten - antal vinster  
b. Inbördes möten – poängskillnad (+/-)  
c. Poängskillnad i tabellen  
d. Lottning 

Motivering Utvecklingsserien som är Sveriges näst högsta division måste ha en mer regelbunden 
struktur jämfört med dagens form. Därför ska också den spelas som ett seriespel och inte 
cup-serie.  
Vi i Nässjö Saints vill kunna erbjuda våra spelare ungefärligt lika mycket speltid oavsett nivå 
och när lag kan hoppa in och ut ur en serie och att den ibland kan tvingas ställas in är en stor 
otrygghet för vår organisation. Antingen anmäler man sig till seriespel för att man vill spela 
eller så spelar man regionala eller klubbägda seriespel och turneringar. Utvecklingsserierna 
är tillräckligt stabila för att kunna spelas som seriespel. 

Summering U-serien blir seriespel. 

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Anton Lagerström 0723027337 

 
 
  



 

Förslagsnummer 4 

Punkt i TB 2018 1.C.5.2 

Nuvarande text Vid seriespel i högsta serien krävs markerade linjer för sidlinjer, slutlinjer, mittlinjen, mållinjer 
och no-run zon linjer. Koner får användas för mittlinje, mållinjer och no run zon-linjer. 

Ny text Vid seriespel i högsta serien krävs kritade linjer för sidlinjer, slutlinjer, mittlinjen, mållinjer och 
no-run zon linjer. Koner får användas för mittlinje och no run zon-linjer. 

Motivering Dagens TB bryter mot IFAF Regelbok och valbara nationella ändringar. Regelboken säger att 
alla linjer skall vara markerade och möjliga nationella ändringar är att inte markera mittlinje 
och no run zon-linjer. Detta förslag är för att vi ska följa IFAF regler. Tillagt är specificeringen 
att linjerna skall vara kritade och inte markerade. 

Summering Koner får inte användas som mållinje samt ändra markerade till kritade. 

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Anton Lagerström 0723027337 

 
 
  



 

Förslagsnummer 5 

Punkt i TB 2018 1.C.5.2 

Nuvarande text Vid seriespel i högsta serien krävs markerade linjer för sidlinjer, slutlinjer, mittlinjen, mållinjer 
och no-run zon linjer. Koner får användas för mittlinje, mållinjer och no run zon-linjer. 

Ny text Vid seriespel i högsta serien krävs markerade linjer för sidlinjer, slutlinjer, mittlinjen, mållinjer 
och no-run zon linjer. Koner får användas för no run zon-linjer. 

Motivering Dagens TB bryter mot IFAF Regelbok och valbara nationella ändringar. Regelboken säger att 
alla linjer skall vara markerade och möjliga nationella ändringar är att inte markera mittlinje 
och no run zon-linjer. Detta förslag är för att vi ska följa IFAF regler samt att mittlinjen skall 
vara markerad. 

Summering Koner får inte användas som mållinje. 

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Anton Lagerström 0723027337 

 
 
  



 

Förslagsnummer 6 

Punkt i TB 2018 1.C.5.2.  

Nuvarande text Vid seriespel i högsta serien krävs markerade linjer för sidlinjer, slutlinjer, mittlinjen, mållinjer 
och no-run zon linjer. Koner får användas för mittlinje, mållinjer och no run zon-linjer. 

Ny text Vid seriespel i högsta serien krävs  markerade linjer för sidlinjer, slutlinjer, mittlinjen, mållinjer 
och no-run zon linjer. Koner får användas för mittlinje och no run zon-linjer. 

Motivering Dagens TB bryter mot IFAF Regelbok och valbara nationella ändringar. Regelboken säger att 
alla linjer skall vara markerade och möjliga nationella ändringar är att inte markera mittlinje 
och no run zon-linjer. Detta förslag är för att vi ska följa IFAF regler. 

Summering Koner får inte användas som mållinje. 

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Anton Lagerström 0723027337 

 
 
  



 

Förslagsnummer 7 

Punkt i TB 2018 1.C.7.1 

Nuvarande text I alla officiella tävlingar och matcher skall matchprotokoll föras. Blanketter för matchprotokoll 
tillhandahålls av SAFF. Matchprotokollet fylls i av huvuddomaren. 

Ny text I alla officiella tävlingar och matcher skall matchprotokoll föras i av SAFF tillhandahållet 
verktyg. Matchprotokollet fylls i av huvuddomaren. 

Motivering Generalisering av text för att synka med IREF eller annat digitalt verktyg. 

Summering Istället för blankett används det generella uttrycket verktyg. 

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Magnus Magnusson 0703117214 

 
 
  



 

Förslagsnummer 8 

Punkt i TB 2018 1.D.5.2 

Nuvarande text 1.     Utbildningskrav för att erhålla ordinarie tränarlicens Flaggfotboll (Senior- dam och herr): 
”Amerikansk fotbollslära grund” (Eller motsvarande nivå som fastställs av förbundsstyrelsen) 
Ordinarie tränarlicens Flaggfotboll junior 14-16 samt PeeWee: SISU Introduktionsutbildning 
för tränare. SISU Grunduttränarutbildning. ”Amerikansk fotbollslära grund” (Eller motsvarande 
nivå som fastställs av förbundstyrelsen) 

Ny text Utgår 

Motivering Punkten ovan säger att FS beslutar om krav, så denna blir felaktig 

Summering Ta bort punkt som inte är relevant 

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Tobias Lindh 072-5363528 

 
 
  



 

Förslagsnummer 9 

Punkt i TB 2018 1.E.1.2 

Nuvarande text TU har rätt att förbjuda deltagande i internationell tävling eller match. 

Ny text TU har rätt att förbjuda deltagande i internationell tävling eller match. TU är skyldiga att, till 
ansökande förening, motivera beslutet. 

Motivering Beslut ska motiveras. 

Summering TU:s Skyldigheter. 

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Anton Lagerström 0723027337 

 
 
  



 

Förslagsnummer 10 

Punkt i TB 2018 1.E.1.3 

Nuvarande text SAFF har rätt att kräva av en förening, senast 90 dagar före match, att deras lag bär av SAFF 
anvisad text eller reklam på matchdräkten. 

Ny text SAFF har rätt att kräva av en förening, senast 90 dagar före match, att deras lag bär av SAFF 
anvisad text eller reklam på matchdräkten. SAFF står för kostnaden av tryck samt ersätter 
bortfall av inkomster för föreningen som direkt orsakats av sådant krav. 

Motivering Att förbundet kan kräva en utgift för föreningar likt denna är inte acceptabel. Dels kan tryck 
kosta tusentals kronor samt att trycket kan upp plats för eventuella sponsortryck och på så vis 
orsaka ett inkomstbortfall. 

Summering Specificering av vem som betalar. 

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Anton Lagerström 0723027337 

 
 
  



 

Förslagsnummer 11 

Punkt i TB 2018 1.E.1.3 

Nuvarande text SAFF har rätt att kräva av en förening, senast 90 dagar före match, att deras lag bär av SAFF 
anvisad text eller reklam på matchdräkten. 

Ny text Utgår 

Motivering Det är orimligt att SAFF ska kunna sätta krav som dessa som kan leda till utgifter för 
föreningar. Denna punkt är inte vital för förbundet existens eller verksamhet utan kan bara 
skada dess föreningar. 

Summering Borttagande av oberättigat krav. 

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Anton Lagerström 0723027337 

 
 
  



 

Förslagsnummer 12 

Punkt i TB 2018 1C.5.2 

Nuvarande text Vid seriespel i högsta serien krävs markerade linjer för sidlinjer, slutlinjer, mittlinjen, mållinjer 
och no-run zon linjer. Koner får användas för mittlinje, mållinjer och no run zon-linjer. 

Ny text Vid seriespel i högsta serien krävs kritade linjer för sidlinjer, slutlinjer, mittlinjen, mållinjer och 
no-run zon linjer. Koner får användas för no run zon-linjer. 

Motivering Dagens TB bryter mot IFAF Regelbok och valbara nationella ändringar. Regelboken säger att 
alla linjer skall vara markerade och möjliga nationella ändringar är att inte markera mittlinje 
och no run zon-linjer. Detta förslag är för att vi ska följa IFAF regler samt att mållinjen skall 
vara kritad. Ändring är även att alla linjer skall vara kritade istället för markerade. 

Summering Koner får inte användas som mållinje eller mittlinje samt ändring av specifikation. 

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Anton Lagerström 0723027337 

 
 
  



 

Förslagsnummer 13 

Punkt i TB 2018 2.A.3.1 

Nuvarande text 1. En spelare som är licensierad hos SAFF för en förening får inte spela för någon annan 
förening 
under tävlingssäsongen i SAFFs officiella tävlingar. Se dock även kapitel 3. 
Undantag: 
* spelare som har eller haft annan licens än flaggfotbollslicens kan licensiera sig för annan 
förening som flaggfotbollsspelare. 
* damer som är licensierad i förening som inte har damlag har rätt att licensiera sig för spel 
med damlag i annan förening. 

Ny text 1. En spelare som är licensierad hos SAFF för en förening får inte spela för 
någon annan förening under tävlingssäsongen i SAFF:s officiella 
tävlingar. Se dock även kapitel 3. 
Undantag: 
* spelare som har eller haft annan licens än flaggfotbollslicens kan licensiera 
sig för annan förening som flaggfotbollsspelare. 
* damer som är licensierad i förening som inte har damlag har rätt att 
licensiera sig för spel med damlag i annan förening. 
* Vid matcher, turneringar och cuper, bortsett från mästerskapscuper, kan man ansöka 
om att spela med sammanslagna lag. Samtliga lag som vill spela som ett 
sammanslaget lag skall skriftligen till TU ansöka om detta 

Motivering Detta är ett undantag som finns i tacklingens TB men inte i flaggens. Tacklingens TB omfattar 
dock inte matcher. Detta gör det enklare för spelare att få speltid i olika turneringar och 
matcher då man kan slå ihop lag för att utöka verksamheten utan byråkrati kring tillfälliga 
övergångar m.m. 

Summering Lägga till undantag för sammanslagna lag. 

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Anton Lagerström 0723027337 

 
 
  



 

Förslagsnummer 14 

Punkt i TB 2018 2.A.3.1 

Nuvarande text 1. En spelare som är licensierad hos SAFF för en förening får inte spela för någon annan 
förening 
under tävlingssäsongen i SAFFs officiella tävlingar. Se dock även kapitel 3. 
Undantag: 
* spelare som har eller haft annan licens än flaggfotbollslicens kan licensiera sig för annan 
förening som flaggfotbollsspelare. 
* damer som är licensierad i förening som inte har damlag har rätt att licensiera sig för spel 
med damlag i annan förening. 

Ny text 1. En spelare som är licensierad hos SAFF för en förening får inte spela för 
någon annan förening under tävlingssäsongen i SAFF:s officiella 
tävlingar. Se dock även kapitel 3. 
Undantag: 
* spelare som har eller haft annan licens än flaggfotbollslicens kan licensiera 
sig för annan förening som flaggfotbollsspelare. 
* damer som är licensierad i förening som inte har damlag har rätt att 
licensiera sig för spel med damlag i annan förening. 
* Vid turneringar och cuper, bortsett från mästerskapscuper, kan man ansöka 
om att spela med sammanslagna lag. Samtliga lag som vill spela som ett 
sammanslaget lag skall skriftligen till TU ansöka om detta 
 

Motivering Detta är ett undantag som finns i tacklingens TB men inte i flaggens. Detta gör det enklare för 
spelare att få speltid i olika turneringar och matcher då man kan slå ihop lag för att utöka 
verksamheten utan byråkrati kring tillfälliga övergångar m.m. 

Summering Lägga till undantag för sammanslagna lag. 

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Anton Lagerström 0723027337 

 
 
  



 

Förslagsnummer 15 

Punkt i TB 2018 2.A.3.6 

Nuvarande text 6. Spelare som är licensierad för en förening får delta i spel med en annan förening så länge 
det är utanför det svenska seriespelet och SM-slutspelet. Detta så länge båda föreningarna 
har givit sitt godkännande. Föreningen som spelaren är licensierad hos har alltid ansvaret för 
eventuella incidenter som kan inträffa gällande spelaren. 

Ny text Utgår 

Motivering Denna punkt är en variant av undantaget som, enligt förslag, läggs till i 2.A.3.1. Enligt denna 
punkt blir föreningen som spelaren i deltar i matchspel med ansvarig för eventuella incidenter. 
Enligt mig är det säkrare för föreningarna att gå på tacklingens modell med gemensamma lag 
då ansvaret istället bärs gemensamt. Spelar man med hälften av spelarna från vardera lag så 
har man lika ansvar och skulle vi skicka en spelare att spela med ett annat lag så står båda 
fortfarande lika ansvariga för att det är ett delat ansvar. 

Summering Utgående av punkt gällande spelaransvar vid spel med andra lag. 

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Anton Lagerström 0723027337 

 
 
  



 

Förslagsnummer 16 

Punkt i TB 2018 2.A.4.2 

Nuvarande text En spelare får endast delta i slutspels- och kvalmatch om spelaren deltagit i minst 30 procent 
av lagets seriespelsmatcher. 
Om ett lag drar sig ur seriespel får andra lags spealre inte tillgodoräkna sig spel i dessa 
matcher. 

Ny text En spelare får endast delta i slutspels- och kvalmatch om spelaren deltagit i minst 30 procent 
av lagets seriespelsmatcher. 
Om ett lag drar sig ur seriespel får andra lags spelare ändå tillgodoräkna sig spel i dessa 
matcher. 

Motivering Att ett lag drar sig ut sent på säsongen ska inte kunna påverka en spelares möjlighet att delta 
i slutspels- och kvalmatcher, eftersom spelare initialt gjort det som krävs. 

Summering Spelare ska inte riskera att förlora rätten till att spela slutspels- och kvalmatcher om ett lag 
drar sig ut seriespel. 

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Andreas Hellström 076-200 97 90 

 
 
  



 

Förslagsnummer 17 

Punkt i TB 2018 2.A.4.2 

Nuvarande text En spelare får endast delta i slutspels- och kvalmatch om spelaren deltagit i minst 30 procent 
av lagets seriespelsmatcher. 
Om ett lag drar sig ur seriespel får andra lags spealre inte tillgodoräkna sig spel i dessa 
matcher. 
 

Ny text En spelare får endast delta i slutspels- och kvalmatch om spelaren deltagit i minst 30 procent 
av lagets seriespelsmatcher. 
Om ett lag drar sig ur seriespel får andra lags spelare inte tillgodoräkna sig spel i dessa 
matcher. 
 

Motivering Korrigering av stavfel. 

Summering Korrigering av stavfel. 

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Anton Lagerström 0723027337 

 
 
  



 

Förslagsnummer 18 

Punkt i TB 2018 3.A.1.3 

Nuvarande text Övergångsunderlag skall innehålla: En ifylld övergångsblankett. Eventuella övriga 
överenskommelser mellan föreningarna om de skall anses bindande. Eventuellt 
avgångsbevis från spelarens moderförening.  

Ny text Övergångdunerlag ska följa av SAFF fastlagna rutiner. 

Motivering Vi vill skapa ett TA system och då kan vi inte riskera att administrativa rutiner kan ändras 

Summering Ta bort administrativa rutiner ur TB 

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Tobias Lindh 0725363528 

 
 
  



 

Förslagsnummer 19 

Punkt i TB 2018 7.A.2.1 

Nuvarande text Licensiering och lämplighetskontroll av domare görs av DU. 

Ny text Licensiering och lämplighetskontroll av domare görs av kansliet. 

Motivering Ändring enligt nuvarande rutiner. DU bestämmer krav och kansliet kollar att kraven, betalning 
och registrering är ok. 

Summering Kansliet och inte DU gör kontrollerna 

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Magnus Magnusson 0703117214 

 
 
  



 

Förslagsnummer 20 

Punkt i TB 2018 7.A.2.2 

Nuvarande text "Licensavgiften för flaggfotbollsdomare är 200 kr är inkluderad i spelarlicensen och spelare 
som  
spelat minst två säsonger anses vara behörig att döma i avvaktan på att det finns en  
flaggdomarutbildning." 

Ny text Licensavgiften för flaggfotbollsdomare är 200 kr ch är inkluderad i spelarlicensen. 

Motivering Kraven för att bli en domare bör inte stå här i TB utan ska finnas i bilagan som beskriver 
licensnivåer, utbildningskrav och rätt att döma.  

Summering Ta bort texten om automatisk behörighet. Detta ska regleras bland licenskraven. 

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Magnus Magnusson 0703117214 

 
 
  



 

Förslagsnummer 21 

Punkt i TB 2018 7.A.2.2 

Nuvarande text Licensavgiften för flaggfotbollsdomare är 200 kr är inkluderad i spelarlicensen och spelare 
som spelat minst två säsonger anses vara behörig att döma i avvaktan på att det finns en 
flaggdomarutbildning. 

Ny text Licensavgiften för flaggfotbollsdomare är 200 kr och är inkluderad i spelarlicensen. 
DU fastställer årligen kravet för flaggfotbollsdomarlicens. Kravet skall finnas att läsa på 
förbundets hemsida senast 28 februari. 

Motivering Att ge DU möjligheten att fastställa en passande kravbild. Även att ta bort texten "i avvaktan 
på" då detta inte passar i ett regel dokument. 

Summering Ge SAFF och DU en möjlighet att anpassa kravbilden för flaggfotbollsdomarlicesen. 

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Andreas Hellström 076-200 97 90 

 
 
  



 

Förslagsnummer 22 

Punkt i TB 2018 7.A.2.3 

Nuvarande text DU skall senast 14 dagar efter att domarprovet inkommit till kansliet ge besked om 
provresultat. 

Ny text Utgår 

Motivering Proven sker i IUP med direkt svar 

Summering Ta bort krav på att resultat skickas ut eftersom man får svar direkt i systemet. 

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Magnus Magnusson 0703117214 

 
 
  



 

Förslagsnummer 23 

Punkt i TB 2018 7.A.2.4 

Nuvarande text Prov för flaggfotbollsdomare kan skrivas under perioden 1 februari till och med den 31 
december. 

Ny text Licensprov för domare kan skrivas under perioden 1 mars -31 december. 

Motivering Sedan övergången till IFAF-regler så publiceras regelboken av IFAF i slutet av december 
eller början av januari. Det innebär att extra tid behövs för att förbereda provet. 

Summering Domarprov skrivs från 1 mars istället för 1 februari 

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Magnus Magnusson 0703117214 

 
 
  



 

Förslagsnummer 24 

Punkt i TB 2018 7.A.3.1. 

Nuvarande text Domarlaget skall anlända till match minst en timme före matchstart. 

Ny text Domarlaget skall anlända till match minst 30 min före matchstart. 

Motivering Då vi dömer oss själva och vissa lag kommer till det tekniska mötet för att man spelar senare 
så ska man inte behöva vara på plats ytterligare en extra halvtimma innan. 

Summering Domares ankomsttid. 

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Anton Lagerström 0723027337 

 
 
  



 

Förslagsnummer 25 

Punkt i TB 2018 7.A.5.1 

Nuvarande text Domaren har rätt till reseersättning för en bil per domarlag. 

Ny text Domarna har rätt till skälig reseersättning. Ersättningen är skattefri och motsvarar 
skatteverkets nivå för skattefri reseersättning för aktuellt inkomstår. 

Motivering Detta kapitel reglerar domarens rättigheter. Den enskilda domaren som är tillsatt på en match 
ska ha rätt att få skälig reseersättning. Vem som är ekonomiskt ansvarig för detta regleras 
under andra delar. Adderar även nivån för ersättningen. 

Summering Begränsningen om en bil per domarlag tas bort från domarens rättigheter och ligger på 
domaransvarig förenings skyldigheter 

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Magnus Magnusson 0703117214 

 
 
  



 

Förslagsnummer 26 

Punkt i TB 2018 7.A.5.2 

Nuvarande text "Domarlag har rätt till övernattningsplats om domarlaget senast fem dygn före match begär 
övernattningsplats och domarlaget har minst 30 
mils enkel resa till matchen." 

Ny text Domarna har rätt till övernattningsplats om domarlaget senast fem dygn före match begär 
övernattningsplats för domare som har minst 30 mils enkel resa till matchen. 

Motivering Kapitlet hänvisar till domarens rättigheter, då bör inte domarlaget anges. Många matcher 
döms av sammansatta domarlag. 

Summering Rätt till övernattning gäller bara de domare som har mer än 30 mil inte hela domarlaget. 

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Magnus Magnsson 0703117214 

 
 
  



 

Förslagsnummer 27 

Punkt i TB 2018 7.A.5.3 

Nuvarande text Domaren har rätt till ersättning för domarinsats med nedanstående belopp. Föreningen har 
rätt att använda sig av elektronisk överföring till angett kontonummer. Betalningen skall vara 
domaren tillhanda senast onsdag efter avslutad match. 

Ny text "Domaren har rätt till ersättning för domarinsats med nedanstående belopp. SAFF har rätt att 
använda sig av elektronisk överföring till angett 
kontonummer. Betalningen skall vara domaren tillhanda 10 arbetsdagar efter att 
domarkvittensen lämnats in." 

Motivering Samma process som för tacklingsfotboll. 

Summering Arvode till domare betlas av saff inom 10 arbetsdagar. Räknas från inskickad domarkvittens. 

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Magnus Magnusson 0703117214 

 
 
  



 

Förslagsnummer 28 

Punkt i TB 2018 7.A.5.3 

Nuvarande text Arvode per match: 360 kr delat på antal domare. Dock max 150 kr per domare 

Ny text "Arvode per match i: 
SM-serie (h) 300 
SM-serie (d) 300 
Övriga seniorserier (h & d) 300 
Juniorserier (h & d) 200" 

Motivering Ersättning för att döma seniormatcher i flaggfotboll är lägre än att döma PeeWee i 
tacklingsfotboll. Arbetsinsatsen är minst i PeeWee-nivå och ska man någonsin få dedikerade 
domare bör nivåerna justeras. 

Summering Ändring av ersättningsnivåer 

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Magnus Magnusson 0703117214 

 
 
  



 

Förslagsnummer 29 

Punkt i TB 2018 7.A.6.1 

Nuvarande text "Föreningarna skall uppfylla minst följande nivåer: 3st domare  
med flaggfotbollsdomarlicens  
Om en förening inte tillhandahåller domare vid matchsammandrag/cuper i högsta serien äger 
inte  
föreningen rätt att delta i spel. Undantag gäller nybildad förening under första året i 
seriespel." 

Ny text "Föreningarna skall uppfylla minst följande nivåer: 3st domare med flaggfotbollsdomarlicens  
Om en förening inte tillhandahåller domare vid matchsammandrag/cuper i högsta serien äger 
inte  
föreningen rätt att delta i spel." 

Motivering Paragrafen bör flyttas till 7.B.1 som reglerar föreningens åtagande och stryker dubbeltext 
som redan finns i 7.B.1. 

Summering Paragrafen bör flyttas till 7.B.1 som reglerar föreningens åtagande och strycker dubbeltext 
som redan finns i 7.B.1. 

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Magnus Magnusson 0703117214 

 
 
  



 

Förslagsnummer 30 

Punkt i TB 2018 7.A.6.2 

Nuvarande text Spelare och domare med flaggdomarlicens har rätt att döma flaggfotbollsmatcher. Spelare 
och ledare som deltar i SM-slutspelet har inte rätt att döma matcher under SM-slutspelet. 

Ny text "Behörighet att döma olika serier bestäms av DU och publiceras senast två veckor efter att 
serieindelningen fastställts. 
Behörigheterna publiceras i Bilaga xx." 

Motivering "Detaljnivån gör sig inte bra i tävlingbestämmelserna. En förändring av licensnivåerna kräver 
beslut om ändringar i TB. 
De flesta andra sporter har inte detta med i tävlingsbestämmelserna." 

Summering Licensnivåer inklusive krav och rätt att döma flyttas till en egen bilaga 

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Magnus Magnusson 0703117214 

 
 
  



 

Förslagsnummer 31 

Punkt i TB 2018 7.B.1.3 

Nuvarande text Föreningarna ska licensiera sina flaggfotbollsdomare minst sju dagar innan seriespelets 
första match.  

Ny text "Endast domare licencerade 7 dagar  innan seriespelets första match räknas till föreningens 
åtagande enligt 7.B.1.2 och 7.B.1.3 
Föreningar kan licensiera domare efter den tidpunkten men de räknas inte med i kraven." 

Motivering "Rätten att licensiera regleras på annat håll. 
Tydliggör att det är kontrollen som görs sju dagar innan spelstart" 

Summering Tydliggör att kontroll av licensierade görs 7 dagar innan seriestart men man får licensiera 
domare efteråt. 

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Magnus Magnusson 0703117214 

 
 
  



 

Förslagsnummer 32 

Punkt i TB 2018 E.3.1 

Nuvarande text Resultatet från internationell match skall, av lagansvarig, meddelas till SAFF senast två 
timmar efter matchens slut. 

Ny text Resultatet från internationell match skall, av lagansvarig, meddelas till SAFF senast 24 
timmar efter matchens slut. 

Motivering Svenskt seriespel har kravet att rapportera resultat inom 24 timmar och samma krav bör gälla 
internationellt (t.ex. i Sportmonda Bowl). Eftersom det oftast spelas flera matcher per dag är 
det inte alltid möjligt att hinna med en rapportering inom 2 timmar. 

Summering Ändra resultatrapportering för internationellt spel från 2h till 24h. 

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Andreas Hellström 076-200 9790 

 
 
  



 

Förslagsnummer 33 

Punkt i TB 2018 Ny punkt 

Nuvarande text Ny punkt 

Ny text "Domarutskottet ansvarar för att sätta licensnivåerna för domare genom 
tävlingsbestämmelsernas bilaga xx. 
Bilagan beskriver licensnivåerna, licensieringskrav och rättigheter att döma de olika serierna." 

Motivering "Med detta i en egen bilaga så har vi möjlighet att se över licensnivåer och utbildningskrav 
utan att det krävs ett representantskapsmöte.  
Detta är extra viktigt under utvecklingen av den digitala domarutbildningen. 
påverkar: 7.A.6.2" 

Summering Licensnivåer inklusive krav och rätt att döma flyttas till en egen bilaga 

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Magnus Magnusson 0703117214 

 
 
  



 

Förslagsnummer 34 

Punkt i TB 2018 Ny punkt 

Nuvarande text Ny punkt 

Ny text Huvuddomaren skall rapportera resultatet och är ansvarig att regelbrott rapporteras i av 
SAFF aviserat verktyg inom 24 timmar från matchens slut.  

Motivering "Tydliggör ansvaret för att rapportera in resultat och regelbrott. 
Bör ligga under 1.C.9" 

Summering Huvuddomaren har ansvaret för inrapportering 

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Magnus Magnusson 0703117214 

 
 
  



 

Förslagsnummer 35 

Punkt i TB 2018 Ny punkt 

Nuvarande text Ny punkt 

Ny text Licensiering av domare kan göras under perioden 1 Mars-31 december. 

Motivering Tydliggör när domare kan licensieras 

Summering Licensiering av domare kan göras under perioden 1 Mars-31 december. 

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Magnus Magnusson 0703117214 

 
 
  



 

Förslagsnummer 36 

Punkt i TB 2018 Ny punkt 

Nuvarande text Ny punkt 

Ny text Domarnas skyldigheter enligt 1.C.7., 1.C.8. och 1.C.9 och 7.A.3. flyttas till arrangerade 
förening när 7.A.5.5 tillämpas. 

Motivering Om turneringen anordnas med principen döma varandra så har arrangerade turnering 
skyldighet för matchadministration. 

Summering Domarens skyldigheter överförs till matchadministration 

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Magnus Magnusson 0703117214 

 
 
  



 

Förslagsnummer 37 

Punkt i TB 2018 Ny punkt 

Nuvarande text Ny punkt 

Ny text "Arrangör skall betala domarkostnader enligt 7.A.5.1, 7.A.5.3 och 7.A.5.4. Arrangören skall 
faktureras dessa kostnader av SAFF.  
Om domaransvarig förening tillsätter domare med en ökad resekostnad mot 1 bil från 
domaransvarig förenings ort till matchort kan arrangören ansöka om mellanskillnaden från 
TU. Den domaransvarige föreningen faktureras sedan enligt detta beslut." 

Motivering Ensning om betalningsförfarande med tacklingsfotbollen, förslagsvis under 1.C.9. 

Summering Tydliggör matcharrangörens ansvar att betala domarkostnader som SAFF betalar ut till 
domare. 

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Magnus Magnusson 0703117214 

 
 
  



 

Förslagsnummer 38 

Punkt i TB 2018 Ny Punkt 

Nuvarande text Ny punkt 

Ny text I inomhusfotboll och beachflag om planen har en bredd av 25 yards så är det tillåtet att spela 
med fem stycken på plan.  

Motivering I och med att vi kan spela med två stycken fullstora planer på tvären i de flesta inomhushallar 
så är det lämpligt att vi fortsätter att spela med fem stycken på plan.  
Därför så bör man frångå regelbokens punkt R 1-1-1 under både Beach Flag och Indoor Flag. 
Turnering har genomförts i Vara på detta sätt.  
 

Summering Ändring från IFAFs regelbok att vi tillåter fem spelare på plan under match inomhus och på 
beach.  

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Markus Agebrink +46704993688 

 
 
  



 

Förslagsnummer 39 

Punkt i TB 2018 Ny Punkt 

Nuvarande text Ny Punkt 

Ny text 6. RÄTT ATT DELTA I FARMARLAG OCH RÄTT ATT DELTA I HUVUDLAGET  
1. Två föreningar som har lag i olika divisioner får ingå farmarlagsavtal med varandra. Avtalet 
skall vara skriftligt och en kopia av avtalet skall insändas till TU senast 31:a mars före 
seriestart. Den förening med lag i högre division benämns huvudlag och den föreningen med 
lag i lägre division benämns farmarlag. Föreningarna som ingår avtal får inte ha B-lag. Avtalet 
upphör att gälla med omedelbar verkan om något av lagen drar sig ur seriespel eller startar 
ett B-lag. Farmarlagsavtal mellan seniorlag och juniorlag i olika föreningar är inte tillåtet.  
2. Huvudlagets förening skall senast en vecka innan seriespelet inleds anmäla till förbundet 5 
spelare. Under säsongen får dessa spelare endast delta med huvudlaget. 
3. Övriga spelare kan delta i såväl huvudlag som farmarlag utan vidare restriktioner.  
4. Farmarlagsavtal mellan föreningar som har lag i samma division är inte tillåtna.  
5. En förening får bara ingå ett farmarlagsavtal. 
 

Motivering Ge spelare möjlighet att spela flagg på högre nivå och samtidigt bredda sporten. 
Ett praktexempel är Christoffer Lindström i Falkenberg som driver föreningen där men gärna 
spelar i högsta serien med Marvels. Ett farmaravtal gör detta möjligt. I framtiden om lag 
startar upp så har etablerade föreningar möjlighet att hjälpa till att starta upp verksamheter 
och även ge mer speltid till de spelare som vill. 

Summering Införa möjligheten till farmarlagsavtal. 

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Anton Lagerström 0723027337 

 
 
  



 

Förslagsnummer 40 

Punkt i TB 2018 Ny Punkt 

Nuvarande text Ny Punkt 

Ny text 6. RÄTT ATT DELTA I FARMARLAG OCH RÄTT ATT DELTA I HUVUDLAGET  
1. Två föreningar som har lag i olika divisioner får ingå farmarlagsavtal med varandra. Avtalet 
skall vara skriftligt och en kopia av avtalet skall insändas till TU senast 31:a mars före 
seriestart. Den förening med lag i högre division benämns huvudlag och den föreningen med 
lag i lägre division benämns farmarlag. Föreningarna som ingår avtal får inte ha B-lag. Avtalet 
upphör att gälla med omedelbar verkan om något av lagen drar sig ur seriespel eller startar 
ett B-lag. Farmarlagsavtal mellan seniorlag och juniorlag i olika föreningar är inte tillåtet.  
2. Farmarlagsavtal mellan föreningar som har lag i samma division är inte tillåtna.  
3. En förening får bara ingå ett farmarlagsavtal. 
 

Motivering Ge spelare möjlighet att spela flagg på högre nivå och samtidigt bredda sporten. 
Ett praktexempel är Christoffer Lindström i Falkenberg som driver föreningen där men gärna 
spelar i högsta serien med Marvels. Ett farmaravtal gör detta möjligt. I framtiden om lag 
startar upp så har etablerade föreningar möjlighet att hjälpa till att starta upp verksamheter 
och även ge mer speltid till de spelare som vill. 
 
Detta alternativ utan att låsa spelare. 

Summering Ge möjligheten till farmaravtal utan att låsa spelare. 

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Anton Lagerström 0723027337 

 
 
  



 

Förslagsnummer 41 

Punkt i TB 2018 Ny Punkt 

Nuvarande text Ny Punkt 

Ny text Två föreningar som har lag i olika divisioner får ingå farmarlagsavtal med varandra. Avtalet 
skall vara skriftligt och en kopia av avtalet skall insändas till TU senast 31:a mars före 
seriestart. Den förening med lag i högre division benämns huvudlag och den föreningen med 
lag i lägre division benämns farmarlag. Föreningarna som ingår avtal får inte ha B-lag. Avtalet 
upphör att gälla med omedelbar verkan om något av lagen drar sig ur seriespel eller startar 
ett B-lag. Farmarlagsavtal mellan seniorlag och juniorlag i olika föreningar är inte tillåtet.  

Motivering Farmaravtal punkt för punkt 

Summering Ge möjlighet till farmaravtal. 

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Anton Lagerström 0723027337 

 
 
  



 

Förslagsnummer 42 

Punkt i TB 2018 Ny Punkt 

Nuvarande text Ny Punkt 

Ny text Huvudlagets förening skall senast en vecka innan seriespelet inleds anmäla till förbundet 5 
spelare. Under säsongen får dessa spelare endast delta med huvudlaget. Övriga spelare kan 
delta i såväl huvudlag som farmarlag utan vidare restriktioner.  
 

Motivering Farmaravtal punkt för punkt. 

Summering Ge möjlighet till farmaravtal. 

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Anton Lagerström 0723027337 

 
 
  



 

Förslagsnummer 43 

Punkt i TB 2018 Ny Punkt 

Nuvarande text Ny Punkt 

Ny text En förening får bara ingå ett farmarlagsavtal. 

Motivering Farmaravtal punkt för punkt 

Summering Ge möjlighet till farmaravtal. 

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Anton Lagerström 0723027337 

 
 
  



 

Förslagsnummer 44 

Punkt i TB 2018 Ny Punkt 

Nuvarande text Ny Punkt 

Ny text Farmarlagsavtal mellan föreningar som har lag i samma division är inte tillåtna.  

Motivering Farmaravtal punkt för punkt 

Summering Ge möjlighet till farmaravtal. 

Gäller för Flagg 

Förslagsställare Anton Lagerström 0723027337 

 
  


