TÄVLINGSUTSKOTTET

Protokoll nr 2, 2017-03-29

Ledamöter:
Joakim Dahlin, ordförande, JD
Rodrigo Montesino Ferrada, RMF
Björn Lindström, BL
Kristoffer Österberg, KÖ
1. Behandlade och beslutade ärenden enligt e-post.
Datum
201703

20170302

20170305

20170307

20170313

20170323

20170329

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Sökande
Marie Solhaug,
Norges FF

Beslut
TU har beslutat att
sanktionera träningsmatchen
mot Jönköping 2 april
Michael
Söker dispens för kravet TU har beslutat att godkänna
Wennerholm,
på fem seniordomare
dispensen med att
Upplands Brolicensierade till 31 mars
juniordomare som klarat
Broncos
seniorprovet innan 15 april
har fram till den 1 augusti att
döma 4 matcher och
konverteras för att räknas in i
domarkvoten de 15 april
Phillip Corter,
Söker dispens för Josefin TU har beslutat att godkänna
Limhamn Griffins
Petersson att få spela i
dispensen att Josefin
Dam Div1-serien 2017
Petersson får spela med
damernas under säsongen
2017
Björn Forsberg, TRC Söker dispens för 3
TU har beslutat att godkänna
personer att kunna ha tid dispensen med att
på sig att uppfylla kravet juniordomare som klarat
på antal matcher dömda
seniorprovet innan 15 april
för att få sin seniorlicens har fram tills den 1 augusti att
döma 4 matcher och
konverteras för att räknas in i
domarkvoten per den 15 april
Katarina Arnkvist,
Ansöker om konvertering TU meddelar att det ej går att
Sollentuna Stars
av tränare
konvertera deras karriärer till
AFG-behörighet
Abbe Virta,
Ansöker om att arrangera TU har beslutat att
Södertälje AFK
träningsmatch under
sanktionera träningsmatchen
Telge Truckers
träningsläger
den 16 april
Lennart Gustafsson, Ansöker om dispens för
TU har godkänt dispensen
Karlskoga Wolves
Alexander Pellikka att
spela U17 under 2017
Telefon
+46 8 – 699 62 46

Ärende
Söker sanktion

Bankgiro
5860-0560
Organisations nr
802013-4428

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

20170323

Kristofer Österberg,
STU

Söker dispens för
övergångsregler för de
spelare som går upp från
allians lag, Solna och
Täby

20170325

Tyson Guillen,
Kristianstad
Predators

Söker uppskov gällande
Kap 7B1.4 Domare
licensiering

20170328

Robert Andersson,
Västerås Roedeers

20170328

Abbe Virta, Telge
Trucker
Ebba Hagbom,
Carlstad Crusaders

Dispensansökan för
Linnea Strand och Thilde
Lindvall att spela för
damlaget samt Theodor
Hallencreutz för
herrlaget
Önskan om spelares
uteblivande vid match
Söker dispens avseende
domare för David och
Gustav Nyhlén

20170328

20170328

20170329

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Jeff Batzler, ordf DU Söker om generell
dispens för licensiering
av domare från 31 mars
till den 15 april
Michael
Dispensansökan för 17Wennerholm,
årig spelare som önskar
Upplands Brospela i div 1
Broncos

Telefon
+46 8 – 699 62 46

Bankgiro
5860-0560
Organisations nr
802013-4428

Så länge Solna och Täby inte
har ett U19-lag så har de
spelare som har rätt ålder inne
möjligheten att gå till er, göra
en övergång när som
helstunder säsongen utan
dispens. Någon generell
dispens utfärdas inte
DU har begärt en generell
dispens för licensiering av
domare till 15 april så TU
behandlar inte
dispensansökan
TU har godkänt dispenserna

TU kan inte behandla frågan
då detta inte omfattas av TB
TU har beslutat att godkänna
dispensen med att
juniordomare som klarat
seniorprovet innan 15 april
har fram tills den 1 augusti att
döma 4 matcher och
konverteras för att räknas in i
domarkvoten per den 15 april
TU har beslutat att godkänna
dispensen

TU har beslutat att godkänna
dispensen för Jesse Malakari
att spela seniorfotboll under
säsongen 2017

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

20170329

Pelle Haglund,
Örebro Black
Knights

Söker dispens för att
licensiera domare med
seniorlicens senare än
brytdatum, gällande Max
Halldin Lingeby och
Björn Magnusson

20170329

Micke Göranzon,
Västerås Roedeers

Söker dispens för att
spela 8-man regler i årets
U17-serie då antalet
aktiva är för få för att
kunna genomföra
säsongen på ett säkert
sätt

TU har beslutat att godkänna
dispensen med att
juniordomare som klarat
seniorprovet och deltagit i
seniorskola innan 15 april har
fram tills den 1 augusti att
döma 4 matcher och
konverteras för att räknas in i
domarkvoten per den 15 april.
Den andra dispensen är det
DU som beslutar om
TU har beslutat att godkänna
dispensen att Roedeers ska
spela som 8-mannalag med
dess regler under säsongen
2017

Vid protokollet:

Justeras:

Monica Gårdström
Mötessekreterare

Joakim Dahlin
Ordförande

MG 170605

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

