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TÄVLINGSUTSKOTTET  Protokoll nr 7, 2017-05-01—05-31 
 
 

Ledamöter: 
Joakim Dahlin, ordförande, JD 
Rodrigo Montesino Ferrada, RMF 
Björn Lindström, BL 
Kristoffer Österberg, KÖ 
 
1. Behandlade och beslutade ärenden enligt e-post. 
 
Datum Sökande Ärende Beslut 
20170501 Fredrik Bengtsson, 

Jönköping Spartans 
Önskar flytta match 
mellan Carlstad och 
Jönköping i div1 dam till 
11.30 den 7 maj 

TU har beslutat att godkänna 
flytten då de båda lagen är 
överens 

20170428 Örjan Törmänen, 
DIF 

Önskar få turnering DIF 
Invitational sanktionerad 

TU har beslutat att godkänna 
turneringen 

20170502 Carl Josell Önskar byta klubb till 
Staffanstorps Saviours 
från Limhamn Griffins 

TU har beslutat att ej 
godkänna detta då 
övergångsperioden slutade 31 
mars och är långt passerad 

20170502 Douglas Damm, 
Carlberg Cavaliers 

Ansöker om dispens för 
Carlberg Cavaliers i SM-
serien att ställa upp med 
en licensierad tränare 

TU har beslutat att det inte 
räcker med en assisterande 
coach. För att TU ska 
godkänna dispensen gällande 
tränarlicens ska 
garantiavgiften om 3.000 kr 
betalas in till SAFF och 
ansökan om licens ha gjorts i 
idrottonline 

20170416 Tom Andersson, 
Avesta Bisons 

Dispens tränarlicens TU har beslutat att godkänna 
dispensen gällande 
tränarlicens så fort 
garantiavgiften om 3.000 kr 
är inbetald till SAFF och 
ansökan om licens gjorts i 
idrottonline 

20170503 David Jonsson, ÖBK Överklagande 
avstängning för 
Sebastian Gauthier 

TU har efter att granskat 
filmerna från situationen 
beslutat att häva 
avstängningen av Sebastian 
Gauthier. Han är således klar 
för spel kommande helg. 
Joakim Dahlin påtalade jäv 
och deltog inte i beslutet 
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20170502 Leo Billgren, TRC Frågar om avstängning 
eller ej för Robin Svallin 
för osportsligt 
uppträdande 

En anmälan om avstängning 
har kommit in och TU har 
beslutat att Robin Svallin är 
avstängd nästa match, då 
dessa tre osportsliga ej kan 
räknas som lindriga  

20170503 Peter Carlström, 
Luleå Eskimos 

Frågar om övergång för 
en spelare 

TU har beslutat att hans 
övergång ej kan godkännas 
då övergångsperioden slutade 
den 31 mars och är långt 
passerad 

20170504 Martin Söderberg, 
Uppsala 86ers 

Önskar att TU upphäver 
nr 92:s avstängning i 
nästa match den 5 maj 

TU har granskat filmerna och 
kommit fram till att 
avstängningen står fast 

20170503 Gun Gustavsson, 
Göteborg Marvels 

Söker dispens för U15 
Scott Reid, senior 
Fredrik Moralo, Daniel 
Röjmark som ass coacher 

TU har beslutat att godkänna 
dispenserna så fort 
garantiavgifterna är betalda 

20170503 Björn Klerestam, 
ÖBK 

Önskar att byta spelplan 
och tidpunkt för match 
U17 i Örebro 7 maj 

TU har beslutat att godkänna 
flytt till Vivalla IP 7 maj kl 
15.00 

20170503 Jonathan Larson, HC 
Halmstad AFF 
Eagles 

Önskar flytta match mot 
Ekeby, Div 1 Södra till 
den 26 maj kl 18.30 

TU har beslutat att godkänna 
flytt av matchen 

20170508 Elisabeth Nilsson, 
Norrköping Panthers 
AFF 

Önskar få bekräftat 
ändrade tider som är i 
samråd med 
motståndarlagen 

TU har beslutat att godkänna 
ändringarna match i Div 1 V 
hemma mot CC 20 maj 
ändras till från 13.00 till 
12.00 och U17 match Östra 
hemma mot SMM 20 maj 
från kl 14.00 till 15.00 

20170504 Erika Wiman Snäll, 
Norrköping Panthers 
AFF 

Söker dispens om avsteg 
frånTB:n för flaggfotboll 

TU har beslutat att godkänna 
dispensen 

20170505 Per Haakon, Ekeby 
Greys 

Översänder ansökningar 
om övergång 

TU har beslutat att godkänna 
dessa 

20170511 Till: Tyson Guillen, 
Kristianstads AFF 

 TU har informerat att Ilir 
Kuci är avstängd 
nästkommande match p g a 
utvisning 7 maj 

20170511 Till: Per Haakon  TU har informerat att Otar 
Gviniashvili är avstängd 
nästkommande match p g a 
utvisningen 6 maj 
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20170508 Mona Gilmartin, 
Arlanda Jets 

Söker dispens för 
juniordomare Aaliyah 
Nakabito att döma div 1-
match mellan Västerås 
och Djurgården den 14 
maj kl 13 

TU har beslutat att godkänna 
dispensen att döma mellan 
Västerås och Djurgården den 
14 maj 

20170512 Hans Rydberg, ÖBK Söker dispens för Hans 
Rydberg att fungera som 
medicinskt ansvarig 
ikväll för matchen ÖBK-
Uppsala 86ers 

TU har beslutat att godkänna 
dispensen för matchen den 12 
maj 

20170512 Åsa Haglund, STU Ansöker om övergång för 
Anders Egeberg 

TU har beslutat att godkänna 
övergången 

20170510 Roland Rasmusson, 
Ystad Rockets 

Önskar flytt av match till 
den 14 maj kl 13 pga 
brist på domare 

TU har beslutat att godkänna 
flytt av matchen enligt förslag 
från lagen 

20170512 Gun Gustavsson, 
Göteborgs Marvels 

Söker dispens för Julian 
Santana som coach i 
seniorerna 

TU har beslutat att godkänna 
dispensen så fort 
garantiavgiften är betald och 
licens är sökt och godkänd i 
Idrott online 

20170515 Josefin Johansson, 
Borås Rhinos 

Meddelar att de pga 
skador och spelarbrist 
drar sig ur seriespelet för 
damer 

TU har informerat att de 
beklagar att de är tvungna att 
dra sig ur pågående seriespel 
och hoppas att de kan komma 
tillbaka nästa år. TU har 
utdömt Borås Rhinos enligt 
TB Ka 1-D-2-2 att betala 
straffavgift om 16.000 kr för 
utträde ur tävling att inbetalas 
till SAFF. Spelare får inte 
representera andra föreningar 
under säsongen och kan alltså 
inte göra en tidsbegränsad 
övergång. Överklagan på 
beslutet ska göras till 
förbundsstyrelsen skriftligt 
inom 30 dagar från att beslut 
meddelas 

20170518 Vidar Onsberg, 
Limhamn Griffins 

Överklagar beslut om 
matchstraff för nr 50 
Thorbjörn Jörgensen 

TU har granskat filmen och 
beslutat att avstängningen står 
fast. Thorbjörn Jörgensen är 
avstängd Limhamns 
kommande match 
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20170518 Carl Josell Önskar överklaga 
tidigare beslut 

TU har informerat att 
överklagande ska ske till 
SAFF:s verkställande utskott 
och har 30 dagar från den 3 
maj att överklaga 

20170515 Vidar Onsberg, 
Limhamn Griffins 

Önskar överklaga 
domslut om utvisning för 
slagsmål och därmed ge 
nr 9 Samuel Jämthammar 
rätt att delta i spel vid 
nästa match i U17 södra 

TU har beslutat att häva 
avstängningen av Samuel 
Jämthammar. Han har rätt att 
delta vid nästa match 

20170520 Tyson, Kristianstads 
AFF 

Ansöker om dispens för 
Calle Axelsson att döma 
seniormatch 

TU har beslutat att godkänna 
dispens för Calle Axelsson att 
döma seniormatchen mellan 
Ystad och Halmstad. TU får 
bara bevilja en juniordomare 
per seniormatch och tackar 
för insatsen att få fram 
domare med så kort varsel 

20170521 Harald von Sydow, 
Upplands Bro 
Broncos 

Ansöker om dispens för 
Nico Peterson att döma 
div 1 ikväll i 
Kungsängen 

TU beslutat att godkänna 
dispensen för Nicole Peterson 
att döma seniorfotboll den 21 
maj 

20170523 Martin Söderberg, 
Uppsala 86ers 

Ansöker om dispens för 
att få arrangera matchen 
Uppsala 8ers-TRC den 
27 maj med kick-off kl 
15.00 på Österängen 
istället för Studenternas 
IP 

TU har beslutat att godkänna 
dispensen att spela matchen 
på Österängen den 27 maj 

20170524 Tyson Guillen, 
Kristianstad 
Predators AFF 

Ansöker om dispens för 
Erik Lindblom, 2000-09-
26 att spela med i A-laget 

TU har beslutat att godkänna 
dispensen att Erik Lindblom 
får spela seniorspel med 
Kristianstad Predators AFF 
säsongen 2017 

20170524 Mona Gilmartin, 
Arlanda Jets 

Söker dispens för Paul-
Simon Stenquist att döma 
som seniordomare på div 
1-match på lördag 

TU har beslutat att godkänna 
dispensen för Paul-Simon 
Stenquist att döma matchen 
Upplandsbro – Telge 27 maj 
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20170525 Michael Asker, Lund 
Vikings 

Söker dispens för 
resterande U17-matcher 
att spela 8-mannafotboll 
resten av säsongen 

TU har beslutat att godkänna 
att Lund Vikings U17 spelar 
8-mannafotboll resten av 
säsongen. Det åligger er att 
meddela de övriga lagen i 
serien att snarast meddela att 
ni har fått dispens att spela 8-
manna 

20170525 Jenny Larson, Borås 
Rhinos 

På grund av domarbristen 
så riskerar matchen 
Borås Rhinos vs 
Lidköping Lakers 27/5 
bli inställd. Det går att 
lösa så att matchen kan 
spelas med 3 senior- och 
en juniordomare ifall 
Jenny Larson får dispens 
att döma matchen 
 

TU har beslutat att godkänna 
att Jenny Larson dömer 
matchen Borås Rhinos-
Lidköpings Lakers 27 maj 

20170526 Hans Rydberg, ÖBK Ansöker om dispens som 
medicinskt ansvarig för 
match 26 maj ÖBK-CC 

TU har beslutat att godkänna 
dispensen för Hans Rydberg 
att fungera som medicinskt 
ansvarig i matchen ÖBK-CC 
26 maj 

20170530 Helena Skeppner, 
TRC 

Vi vill söka dispens från 
tävlingsreglerna och 
önskar spela 8-manna 
under den resterande 
delen av säsongen i U-17 
Östra 

TU har beslutat att godkänna 
att Tyresö U17 spelar 8 
manna fotboll resten av 
säsongen.  
Det åligger på er att meddela 
de övriga lagen i serien 
snarast att ni fått dispens att 
spela 8 manna fotboll 
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20170530 Leo Billgren, TRC TRC bestrider 
utvisningen, och den 
därmed efterföljande 
avstängningen av vår 
spelare, Emil Knutsson 
(#3) 

TU har beslutat att häva 
avstängningen av Emil 
Knutsson. Han är tillåten att 
spela nästa match. 
Vi vill samtidigt meddela att 
utvisningen av er coach 
Rauge räknas som lindrig och 
han är tillåten coacha nästa 
match. 
När det gäller utvisningen av 
coach Andreas Johansson så 
räknas den som grov och han 
är avstängd nästkommande 
match. 
TU anser att detta är ett helt 
oacceptabelt agerande från 
hans sida och har därför 
beslutat att anmäla och 
överlämna detta till 
disciplinnämden   
för vidare utredning 
 

20170531 Mona Gilmartin, 
Arlanda Jets 

Söker dispens för 
Aaliyah Nakabito att 
döma div 1-matcher, en i 
Kungsängen 11/6 och en 
i Västerås 18/6. 

Denna typ av dispens kan 
sökas tidigast torsdagen innan 
helgen den skall gälla för att 
man inte skall sluta söka efter 
domare med rätt behörighet. 
Vi ger heller aldrig denna typ 
av dispens i förväg eller i 
flera matcher på en gång. 
Därför behandlas inte denna 
dispens då den är sökt för 
tidigt och för flera matcher 
 

 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
    
Monica Gårdström   Joakim Dahlin 
Mötessekreterare   Ordförande 
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