Protokoll fört vid TävlingsUtskottets (TU) möte i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet
1 Maj 2015
Närvarande :Joakim Dahlin, Björn Lindström (BL), Kristofer Österberg (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

2015:1

Ansökan om dispens från TB
2.B.1 "Förening med lag i
division1 ska ha minst tre
juniorlag (U19, U17, U15, U13
eller U11) som slutför
20141127 seriespel."

2015:2

20141217

2015:3

20150102

2015:4

20150105

2015:5

20150105

2015:6
2015:7

2015:8

Ansökan om dispens för spel i
seniorserie utan att ha juniorlag i
seriespel
Ansökan om Sanktionering av
flaggfotbollsturnéring
"Monarchs Cup"
Ansökan om generell dispens
från TB 7.B.1.4 "Licensiering
sker genom SAFF senast den 31
mars varje säsong" justeras till
30e april.
Förfrågan vad gäller Philip
Juhlins status som "homegrown"
spelare eller icke
Tolkningsfråga vad gäller
peeweelicenser och TB
Fråga gällande matchtröjor,
Hemma respektive borta

Sökande

Djurgårdens IF

Beslut
TU beslutar att godkänna
dispensen men en handlingsplan
skall inkomma till TU senast 30/6
om hur man i fortsättningen skall
stödja utvecklingen av juniorlag i
seriespel annars faller
godkännandet.
TU beslutar att godkänna
dispensen men en handlingsplan
skall inkomma till TU senast 30/6
om hur man i fortsättningen skall
stödja utvecklingen av juniorlag i
seriespel annars faller
godkännandet.

Norrköping
Monarchs

TU beslutar att sanktionera
Monarchs Cup.

DU genom Per
Haakon

TU beslutar att godkänna
dispensansökan.

Carlshamn
Oakleaves

Kristianstad
Predators

TU konstaterar att Philip Juhlin
räknas som home grown.
TU rekommenderar redaktionell
20150108
SAFFs kansli
ändring av TB till 2016
TU träder endast in i denna frågan
20150113
Umeå AFC
om ej lagen kan komma överens.
Då det är första året som det finns
seriespel för flaggfotbollen, dock
Dispensansökan för avsaknad av
genom turneringsspel, så finns
GTU-1 för coachlicens i flagg
inget krav på tränarlicenser utan
20150114 gällande för Andreas Hellström Eskilstuna Sharks man har året 2015 på sig att

2015:9

20150118

2015:10

20150118

2015:11

20150119

2015:12

20150120

2015:13

20150128

2015:14

20150129

2015:15

20150202

2015:16

20150203

2015:17

20150204

2015:18

20150204

2015:20

20150212

2015:21

20150212

2015:23

20150213

utbilda sina coacher.
TU beslutar att godkänna
Ansökan om dispens från TB
dispensen men en handlingsplan
2.B.1 "Förening med lag i
skall inkomma till TU senast 30/6
division1 ska ha minst tre
om hur man i fortsättningen skall
juniorlag (U19, U17, U15, U13
stödja utvecklingen av juniorlag i
eller U11) som slutför
Helsingborg
seriespel annars faller
seriespel."
Jaguars
godkännandet.
Utredning vad gäller tidigare
TU beslutar att dessa utbildningar
utbildningar och tränarlicens för
motsvarar Plattformen och GTUNiclas Larsson
Eskilstuna Sharks 1
Utredning vad gäller tidigare
TU beslutar att tidigare
utbildningar och tränarlicens för
utbildningar konverteras till
David Renborg
Plattformen.
TU beslutar att avslå
dispensansökan med
motiveringen att vi kan inte ge
uppskov efter att sista dagen har
Ansökan om uppskov med
passerat och att det är med FS och
betalning av licensavgifter till
Kristianstad
förbundskassören man kan
2015-02-20
Predators
beviljas avbetalningsplan.
TU beslutar att utdöma en
Nyköping väljer att avstå
Nyköping Baltic straffavgift på 21000 kr för
seriespel med Seniorlaget
Beasts
urdragandet.
Ansökan om dispens för
underårig spelare i U-19serie,
Tyresö Royal
TU beslutar att godkänna
Dennis Isberg
Crowns
dispensansökan.
TU besluter att utdöma en
Arlanda jets väljer att avstå
straffavgift för urdragandet om
seriespel i Superserien
Arlanda Jets
23500 kr.
TU beslutar att sanktionera
turneringen. Dock måste lag från
andra länder ha godkännande från
sitt förbund inskickat till TU för
Ansökan om Sanktionering av
att TUs sanktion ska fortsätta
Sparbanken Syd PeeWee Cup
Ystad Rockets
gälla.
Förfrågan om vad "ULWutbildning" kan översättas till
enligt modern standard för
ULW-utbildning motsvarar
utbildningar
Skövde Dukes
plattformen
Förfrågan om huruvida NCACE
(amerikansk
TU hänvisar till SAFFs
coachingcertifiering) kan
utbildnings- och tekniska komité
användas för att få svensk
Helsingborg
för att besluta om konvertering av
coachlicens
Jaguars
utländska tränares utbildning.
TU beslutar att godkänna
dispensansökan, dock med
Ansökan om dispens för
Limhamn
påminnelse om att när en U13
underårig spelare, Carl
Griffins via
spelare spelat U15 får han aldrig
Wikenhed i U15serie
Kansliet
mer spela U13.
Ansökan om Sanktionering av
flaggfotbollsturnéring "Shark
TU beslutar att sanktionera
Cup"
Eskilstuna Sharks turneringen.
Ekeby väljer att avstå från
Ekeby Greys via TU beslutar att utdöma en
seriespel i U15
Kansliet
straffavgift på 6000 kr för

2015:24

Ansökan om tillstånd att spela i
20150214 Dansk PeeWee serie
Ystad Rockets

2015:25

Ansökan om tillstånd för
internationell träningsmatch mot STU Northside
20150220 Eidsvold
Bulls

2015:26

Ansökan om tillstånd för
internationell träningsmatch mot Carlstad
20150220 Lilleström Starfighters
Crusaders

2015:29

Örebro Black Knights väljer att
20150221 avstå från seriespel i U-19
Uppsala 86ers ingår
farmarlagsavtal med Gefle Red
20150302 Devils

2015:30

Ansökan om tillstånd för
internationell träningsmatch mot
20150304 Helsingfors City Suns
Telge Truckers

2015:31

Förfrågan om Validering av
20150305 amerikanska coacher

2015:27

Örebro Black
Knights

Skövde Dukes
STU Northside
Bulls och Telge
Truckers

2015:35

Ansökan om dispens från
20150310 tidsgränsen i TB 2.A.6.1
Ansökan om tillstånd för
internationell träningsmatch mot Karlskoga
20150315 Lilleström Starfighters
Wolves
Pelle Haglund,
Fråga gällande föreningens
domaransvarig
licenskrav för domare, då lag i Örebro Black
20150317 föreningen lämnat seriespel
Knights
Laget felaktig anmält som
elvamannalag men vill spela
Helsingborg
20150317 åttamanna.
Jaguars U15

2015:36

Dispens för överårig spelare
20150317 Max Emitslöf

2015:32

2015:33

2015:34

Täby Flyers

urdragandet.
TU beslutar att godkänna ansökan
om även danska förbundet gör
detta och då vill TU ha en kopia
på detta godkännande.
TU beslutar att sanktionera
träningsmatch, Om det går som
match skall även domare finnas.
för att TUs sanktion skall gälla
krävs även att norska förbundet
sanktionerar matchen och TU vill
ha en kopia på detta.
TU beslutar att sanktionera
träningsmatch, Om det går som
match skall även domare finnas.
för att TUs sanktion skall gälla
krävs även att norska förbundet
sanktionerar matchen och TU vill
ha en kopia på detta.
TU beslutar att utdöma en
straffavgift på 6000 kr för
urdragandet samt tilldela en
varning för att man inte har
uppfyllt kraven i TBn.

TU godkänner avtalet
TU beslutar att sanktionera
träningsmatch, Om det går som
match skall även domare finnas.
för att TUs sanktion skall gälla
krävs även att finska förbundet
sanktionerar matchen och TU vill
ha en kopia på detta.
TU hänvisar till SAFFs
utbildnings- och tekniska
kommitté för att besluta om
konvertering av utländska
tränares utbildning.
TU beslutar att avslå
dispensansökan.
TU beslutar sanktionera matchen
om norska förbundet gör
detsamma.

TU beslutar att kravet kvarstår
TU beslutar att godkänna ändring
till åttamannaspel.
TU beslutar att avslå
dispensansökan med
motiveringen att vi ger ej

överåriga killar dispens.
TU beslutar att godkänna
dispensen.
TU beslutar att sanktionera
turneringen men ser helst att den
Ansökan om sanktionering av
Upplands Bro
går med 8 manna då det ej finns
ungdomscup.
Broncos
regler för 9 manna i Sverige.
TU beslutar avslå ansökan då det
Ansökan om att vara licensierad
ej är tillåtet att representera mer
för två olika föreningar
Max Berger
än en förening per säsong.
TU beslutar att annan nyans av
STU Northside
samma färg är godkänt, annan
Godkännande av färg på hjälmar Bulls
färg är inte godkänt.
TU beslutar att sanktionera
Ansökan om träningsmatch mot Stockholm Mean matchen om norska förbundet gör
Eidsvoll 1818, Norge
Machines
detsamma
Ansökan för sanktionering av
STU Northside
TU beslutar att sanktionera
flaggfotbollsturnering 4 Juli
Bulls
turneringen.
Carl Klimfors,
Dispens för sista datum för
Limhamn
TU beslutar att avslå
spelarövergång
Griffins
dispensansökan
TU beslutar att sanktionera
Sanktionering av skolturnering Tyresö AFF
turneringen
Ansökan om tillstånd för
träningsmatch Uppsala 86ers Täby Flyers, U17
Täby Flyers
TU noterar anmälan om matchen
TU har beslutat att vi ej ger
generell dispensansökan, utan
föreningar får söka individuell
Ansökan om dispens från 55Stockholm Mean dispens för varje spelare om den
mannalistan
Machines
blir full.
TU beslutar att ej bevilja dispens
från kravet om domaransvar med
motiveringen att det är andra året
som Spartans är i seriespel och
Ansökan om dispens för att
därmed kunnat förbereda sig på
slippa domaruppdrag under
Jönköping
att detta skall komma under mer
2015
Spartans
än ett år.
TU har beslutat att avslå
Ansökan om förlängd transfertid Djurgårdens IF
dispensansökan
TU beslutar att ej bevilja förlängd
Ansökan om förlängd transfertid Marlon Escobar transfertid.
Dispens för underåriga spelare Ystad Rockets
TU beslutar godkänna dispensen.
Jönköping
TU beslutar att ej godkänna
Spartans,
farmaravtalet då ej
Dispens för sen farmaravtal
Linköping
juniorföreningar kan skriva
mellan föreningar
Raiders
farmaravtal.
Markus
Ansökan om sanktionering av
Agebrink,
TU beslutar att sanktionera
flaggfotbollsturnering första maj Göteborg
turneringen
Ansökan om 8-mannaspel i
Carlstad
TU beslutar att godkänna ansökan
damserien
Crusaders
om åttamannaspel
Ansökan om dispens för
Limhamn
överårig spelare, Emma Larsen Griffins
TU beslutar godkänna dispensen.

2015:37

Dispens för överårig spelare
20150318 Dam

2015:38

20150318

2015:39

20150318

2015:40

20150318

2015:41

20150321

2015:42

20150322

2015:43

20150324

2015:45

20150326

2015:47

20150330

2015:48

20150330

2015:49

20150331

2015:50

20150331

2015:51
2015:52

20150331
20150402

2015:53

20150407

2015:54

20150407

2015:55

20150409

2015:56

20150410

Upplands Bro
Broncos

2015:57

980912 att spela med lag i
U15serie
Anmälan om träningsmatch,
Hässleholm Hurricanes 20150414 Norrköping Panthers 20150426

2015:58

Ansökan om dispens för
förlängd licensieringsperiod för
att räknas in i
Hässleholm
20150414 Seniordomarkvoten
Hurricanes

Hässleholm
Hurricanes

2015:62

Ansökan om dispens för U15
20150416 tränarlicens åt Micael Jönsson
Ansökan om sanktionering av
20150416 PeeWee-cup "PWST" 20150606
Ansökan om dispens för
underårig spelare, Nils Fahlborg
050516 respektive överårig
spelare Destenie Kallio 000229
20150417 för spel i U13

2015:63

Ansökan om dispens för
förlängd licensieringsperiod för
att räknas in i
20150418 Seniordomarkvoten
Halmstad Eagles

2015:60
2015:61

2015:64

20150419

2015:65

20150419

2015:66

20150419

2015:67

20150420

2015:68

2015:69

2015:71

Ansökan om dispens för
förlängd licensieringsperiod för
att räknas in i
Seniordomarkvoten
Ansökan om 8-mannaspel i U17 Södra
Ansökan om 8-mannaspel i U15 Södra
Ansökan om dispens för U11
tränarlicens åt Filip Sevemar

Carlstad väljer att avstå från
20150420 seriespel i U-17 Västra
Ansökan om dispens för
övergång av utländsk spelare
som spelat match i Norge under
20150421 2015
Ansökan om dispens för
domaruppdelning 3:2 snarare än
att hemmalaget tillsätter i U15
20150421 respektive U17 för serier inom

Örebro Black
Knights
Limhamn
Griffins

Kristianstad
Predators

Carlstad
Crusaders
Carlskrona
Seahawks
Carlshamn
Oakleaves
Täby Flyers

Carlstad
Crusaders

Carlstad
Crusaders

SSAFF

TU noterar anmälan om matchen
TU beslutar att ge dipens fram till
25/6 för att räknas in i kvoten.
Dock skall namnen på berörda
domare skickas in snarast till TU.
Innan detta datum skall även
ansökan om konvertering vara
inskickad till DU.
TU beslutar att avslå dispensen
med motiveringen att han fick
dispens under 2014 och har haft
tid att fullfölja sin utbildning
innan säsongen 2015
TU beslutar att sanktionera
turneringen.

TU beslutar att godkänna
dispenserna
TU beslutar att ge dispens fram
till 25/6 för att räknas in i kvoten.
Dock skall namnen på berörda
domare skickas in snarast till TU.
Innan detta datum skall även
ansökan om konvertering vara
inskickad till DU.
TU beslutar att ge dispens fram
till 25/6 för att räknas in i kvoten.
Innan detta datum skall även
ansökan om konvertering vara
inskickad till DU.
TU beslutar att godkänna ansökan
om åttamannaspel
TU beslutar att godkänna ansökan
om åttamannaspel
TU beslutar att godkänna
dispensen.
TU beslutar att utdöma en
straffavgift på 6000 kr för
urdragandet samt tilldela en
varning för att man inte har
uppfyllt kraven i TBn.
TU beslutar avslå dispensen med
motiveringen att man får ej
representera mer än en IFAF
förening under samma säsong
TU beslutar att att avslå
dispensansökan. Domar ansvaret
ligger hos hemmalaget som det
står i TBn.

2015:72

Södra distriktet
Ansökan om flytt av matchdag
Limhamn Griffins - Carlstad
Crusaders i U19 Södra från 23/5
20150421 till 1/8

Limhamn
Griffins &
Carlstad
Crusaders

2015:73

Eslöv väljer att avstå från
20150422 seriespel i Div1 Södra

Eslöv Generals

2015:81

Jamtland väljer att avstå från
20150422 seriespel i U19 Norra
Ansökan om flytt av matchdag
Nyköping - Södertälje i U-17
20150422 Östra från 17/5 till 16/5
Anmälan om träningsmatch,
20150423 Örebro - Täby, U15 den 10/5
Anmälan om träningsmatch,
Karlskoga - Lilleström
20150423 Starfighters U17, den 26/4
Ansökan om dispens angående
tränarlicens, U15 för Arvid
20150424 Andersson
Ansökan om dispens angående
tränarlicens, Dam för Andreas
Hellgren, Jacob Kindbom &
20150424 Alexander Nielsen Gyllenstig
Ansökan om dispens för saknad
AFG, Jonathan Roosenalm
831214, Daniel Lindblom
770909 och Niclas Kurtsson
20150426 681004

2015:82

Ansökan om dispens för saknad STU Northside
20150426 AFG, Andreas Gustavsson
Bulls

2015:74

2015:75
2015:76

2015:77

2015:78

2015:79

2015:83

2015:84

2015:85

2015:87
2015:88

2015:89

Ansökan om dispens för saknad
20150427 AFG, Philip Jensen
Ansökan om dispens för
överårig spelare, Eric Gepfrich,
20150427 011025 att spela kvar i U13
Förfrågan angående när sista
datum i div1 Norra måste vara
20150428 färdigspelad

Jamtland
Republicans

TU beslutar att godkänna flytten.
TU beslutar att utdöma en
straffavgift om 21000 kr för
urdragandet.
TU beslutar att utdöma en
straffavgift om 3000 kr för
urdragandet.

Nyköping Baltic
Beasts

TU beslutar att godkänna flytten.
TU har noterat anmälan om
Täby Flyers
matchen
TU beslutar att sanktionera
Karlskoga
matchen om norska förbundet gör
Wolves
detsamma.
TU beslutar att godkänna
dispensen så fort garantiavgiften
Eskilstuna Sharks om 3000 kr är inbetalad.
TU beslutar att godkänna
dispenserna så fort
Göteborg
garantiavgiften om 5000 kr är
Marvels
inbetalad.

Halmstad Eagles

Täby Flyers

Solna Chiefs
Norrköping
Panthers

TU beslutar att godkänna
dispensen så fort garantiavgiften
om 5000 kr är inbetalad.
TU beslutar att godkänna
dispensen så fort garantiavgiften
om 10000 kr är inbetalad.
TU beslutar att godkänna
dispensen så fort garantiavgiften
om 3000 kr är inbetalad.
TU beslutar att avslå ansökan
med motiveringen att vi ger inte
överåriga killar dispens.

Serien skall vara färdigspelad
innan sista september.
TU beslutar att ge dispens fram
till 25/6 för att räknas in i kvoten.
Dock skall namnen på berörda
Ansökan om dispens för
domare skickas in snarast till TU.
förlängd licensieringsperiod för
Innan detta datum skall även
att räknas in i
ansökan om konvertering vara
20150428 Seniordomarkvoten
Djurgårdens IF
inskickad till DU.
Ansökan om 8-mannaspel i UTU beslutar att godkänna ansökan
20150428 17 Södra
Ekeby Greys
om åttamannaspel
Ansökan om dispens för U-19
TU beslutar att avslå dispensen
spelare, Markus Hudrisch att
Stockholm Mean med motiveringen att den är
20150428 spela i Superserien, match STU- Machines
försent inlämnad

SMM

2015:90

2015:91

2015:92

2015:94

2015:95

2015:96

2015:97

2015:98

2015:99

Dalecarlia Rebels väljer att avstå Dalecardia
20150429 från seriespel i Div1 Norra.
Rebels
Ansökan om assisterande
tränarlicens för Jesper Ericsson
20150429 respektive Johan Rimm
Djurgårdens IF
Förfrågan gällande lån av
spelare från Dalecarlia vars
20150429 övergång tidigare avslagits.
Ansökan om dispens för U-19
spelare, Ludde Persson att spela
20150429 i Superserien, match STU-SMM
Ansökan om ändrad matchdag
TRC-U86 (U19) från 24/5 till
20150429 23/5

Djurgårdens IF
STU Northside
Bulls

TU beslutar att utdöma en
straffavgift om 21000 kr för
utdragandet

TU beslutar godkänna ansökan.
TU beslutar att avslå
övergångarna med motiveringen
att övergångstiden har gått ut för
en månad sedan.
TU beslutar att avslå ansökan
med motiveringen att den är
inskickad försent.

Tyresö AFF
Anders
Övergång av spelare efter att lag Johansson,
dragit sig ur serien, och efter
Örebro Black
20150430 övergångsdatum
Knights

TU beslutar att godkänna flytten.
TU beslutar att avslå
övergångarna med motiveringen
att övergångstiden har gått ut för
en månad sedan.
Tiden för att skriva ett senior prov
är fram till 31 dec men du
kommer ej räknas in i din
20150430 Dispens för prov inlämning
Jimmy Holmberg förenings domarkvot.
TU beslutar att ge dipens fram till
Ansökan om dispens för
25/6 för att räknas in i kvoten.
förlängd licensieringsperiod för
Innan detta datum skall även
att räknas in i
ansökan om konvertering vara
20150430 Seniordomarkvoten
Telge Truckers
inskickad till DU.
Ansökan om ändrad matchdag
KW - CC (Div1V) från 10/5 till
datum som presenteras inom 14 Karlskoga
20150501 dagar
Wolves
TU beslutar att godkänna flytten.

JD avslutade mötet

Vid protokollet

Justeringsman

Björn Lindström

Rodrigo Montesino Ferrada

