
 

 

n            Protokoll fört vid TävlingsUtskottets (TU) möte i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet            

                31 JULI 2014 

 Närvarande: Björn Lindström (BL), Joakim Dahlin (JD), Kristofer Östberg (KÖ); Rodrigo 
Montesino Ferrada(RMF)  

1. MÖTETS ÖPPNANDE 

Mötet öppnades av JD.  

 

2. VAL AV MÖTESSEKRETERARE OCH PROTOKOLLJUSTERARE 

Förslag: JD till ordförande, BL till mötessekreterare, RMF till protokolljusterare. 

Tävlingsutskottet (TU) beslutar att välja JD till ordförande, BL till mötessekreterare, RMF 

till protokolljusterare. 

 

 

 

3. BEHANDLADE ÄRENDEN UNDER MÖTET 

Ärendenr Datum Ärende Sökande Beslut 

2014:441 20140725 

Dispens ansökan för u19 

spelare till Superseriematch  

Karlstad 

Crusaders via 

Kalle 

Flognman 

TU har beslutat att avslå denna typ av 

dispenser, särskild då vi i helgen som 

gick gick ut till alla SS föreningar och 

påminde om detta och att vi kommer att 

agera på dessa saker från då.Ni kan 

således ej använda dessa spelare i helgen.  

2014:442 20140725 

Dispens ansökan för u19 

spelare till Superseriematch  

Kritianstad 

Predators via 

Tyson Guillen 

TU har beslutat att avslå denna typ av 

dispenser, särskild då vi i helgen som 

gick gick ut till alla SS föreningar och 

påminde om detta och att vi kommer att 

agera på dessa saker från då.Ni kan 

således ej använda dessa spelare i helgen.  

2014:443 20140725 

Dispens för att endast måla 10 

yards linjer vid hemmamatch.  

Örebro 

Blacknights 

via Micael 

Jönsson 

TU beslutar att bifalla dispensen med 

villkoret att det ej under säsongen 2015 

går att få dispens ang 5 yardslinjer utom 

vid mycket speciella situationer. Denna 

dispens gäller ej för eventuell semifinal 

och SM-finalen för damer. 

2014:444 20140725 Dispens för överårigspelare 

Wäsby 

Warriors via 

Aiki Parts 

TU beslutar att avslå dispensen med 

motiveringen att överåriga killar ej får 

dispens för att spela i lägre åldersklasser. 

Detta ges endast tjejer enligt prejudikat 

från FS 

2014:445 20140724 

Uteblivet domararvode i 

match AJ-STU 

Pelle Haglund, 

Domarlagets 

representant 

TU beslutar att Arlanda Jets får en 

varning. Vid upprepad utebliven 

betalning förverkas Arlandas rätt till 

elektronisk betalning. 

2014:446 20140728 

Ansökan om dispens för ett år 

för ung spelare, Ludvig Vietor 

Kristianstad 

Predators TU beslutar att godkänna dispensen 

2014:447 20140729 

Tolkningsfråga vad gäller TB 

och 14 dagars karens för 

importspelare 

Örebro Black 

Knights 

TU förtydligar regeln:Regeln säger ju 2 

veckors sammanhängande karens 

Så det betyder att landar han på svensk 

mark 14:59 lördag kan han spela match kl 

15:00 lördag 2 veckor senare 



 

 

2014:448 20140730 

Ansökan om dispens för 

ambulanssjukvårdare istället 

för läkare i samband med 

superseriematch. 

STU Northside 

Bulls 

TU beslutar att godkänna dispensen för 

den 2/8 

2014:449 20140731 

Ansökan om dispens för 

sjuksköterska istället för 

läkare som medicinskt 

ansvarig i samband med 

superseriematch. 

Stockholm 

Mean 

Machines 

TU beslutar att avslå dispensen med 

motiveringen att vi kan ej godkänna 

sjuksköterskor då vi ej kan verifiera deras 

kunskaper, med ambulanssjukvårdare vet 

vi kraven.  

 

 

4. MÖTETS AVSLUTANDE. 

 

JD avslutade mötet 

 

Vid protokollet    Justeringsman 

 

 

 

Björn Lindström   Rodrigo Montesino Ferrada 

 

 


