TÄVLINGSUTSKOTTET

Protokoll nr 19, 180314, 180323

Ledamöter:
Joakim Dahlin, ordförande, JD
Björn Lindström, BL
Kristofer Österberg, KÖ
Elina Kjellin, EK
1. Behandlade och beslutade ärenden enligt e-post.
Datum
180223

Sökande
Björn Antonsson,
Göteborg Marvels

180225

Håkan Esberg,
Nyköping Baltic
Beasts AFF

180225

Harald von Sydow,
Uppsala 86ers

Ansöker om dispens till
domarkursen den 1 april
har hållits

180226

Martin Söderberg,
Uppsala 86ers

Frågar om U19-spelare
som vill representera sin
förening i seniorlag (div
1) får han sammasäsong
spela för ett annat lag i
U19 om hans föreningen
inte har ett U19-lag

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Telefon
+46 8 – 699 62 46

Ärende
Fråga om importspelare
som är dominikansk
medborgare
Söker dispens för Ronny
Nilsson att spela med
Nyköping Baltic Beasts i
U19-serien under
säsongen 2018

Bankgiro
5860-0560
Organisations nr
802013-4428

Beslut
TU har meddelat att hans
status p g a college-spel blir
importspelare
TU har beslutat att avslå
dispensen med motiveringen
att vi ej ger överåriga killar
dispens att spela i lägre
åldersklasser. Detta beslut
kan överklagas till SAFF:s
VU inom 30 dagar från
dagens datum på adressen
vu@amerikanskfotboll.com
TU har beslutat att bevilja en
dispens till den 15 april att
licensiera seniordomare för
att de skall räknas in i
kvoten. Om ni har
juniordomare som inte har
tillräckligt matcher för att
erhålla seniorlicens men
klarat seniorprovet senast 15
april har dispens att
konvertera sig till den 5 aug
för att räknas in i kvoten
TU har meddelat att ja, om
hans förening inte har han
rätt att göra en övergång till
en förening som har det när
det är dags att spela U19

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

180228

Carl Kamm,
Göteborg Marvels

Ansöker om dispens för
sen övergång gällande
Maximilian GarciaPersson

180302

Nicklas Kartengren,
Göteborg Marvels

180303

Per Haakon, Ekeby
Greys

180304

Michael
Wennerholm,
Upplands BroBroncos

180305

Linus Jakobsson,
Skövde Dukes

180306

Mathias Rohr,
Lidköpings AFF

Marvels U17 och U15
har fått inbjudan om
träning/controlled
scrimmage i Norge den
17 mars och frågar om
tillstånd för detta
Ansöker om förlängd tid
för att licensiera
seniordomare. En
seniordomarskola hålls
helgen 7/8 april och kan
då möte TB:s krav
Söker sanktionering för
Broncos Spring Brawl
den 21 april som ska
spelas med 8mannaregler
Frågar om två
damspelare som ska
spela med våra juniorer
och A-lag (vara
licensierade Skövde
Dukes samt Jönköping
Spartans respektive
Carlstad Crusaders)
Önskar göra 4 st
övergångar till Borås
trots utgånget
övergångsdatum

180307

Rolf Björck,
Norrköping Panthers

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Telefon
+46 8 – 699 62 46

Anmälan träningsmatch,
Norrköping PanthersJönköping Spartans,
180421 kl 13.00. Div 1
herrar.
Bankgiro
5860-0560
Organisations nr
802013-4428

TU har beslutat att avslå
dispensen med motivering att
detta borde ha lösts innan han
åkte i fält. Detta beslut kan
överklagas till SAFF:s VU
inom 30 dagar från dagens
datum på adressen
vu@amerikanskfotboll.com
TU har meddelat att det
behövs en anmälan om detta
och beslutar att se detta som
det

TU har beslutat att godkänna
dispensen

TU har beslutat att
sanktionera Broncos Spring
Brawl de 21 april

TU har tackat för information
och att det är fullt möjligt

TU har beslutat att
övergångar ej medges p g a
att datum för övergångar har
passerats. Detta beslut kan
överklagas till SAFF:s VU
inom 30 dagar från dagens
datum på adressen
vu@amerikanskfotboll.com
TU har meddelat att anmälan
är mottagen.

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

180309

Kansliet

Fråga om sen övergång
för Elias Bennaceur

180311

Erika Wiman Snäll,
Fråga kring
Norrköpings Panthers domarersättning i TB

180312

Kristina Ringel, DIF

Fråga kring övergångstid

180313

Phil Corter,
Limhamn Griffins

Söker dispens för
konvertering till
seniordomare

180315

Thomas Andersson,
Sollentuna Stars

Önskar anmäla ett U19
istället för U17 i år p g a
ändrade förutsättningar
(från STAFF)

180318

Robert Sundberg,
Carlstad Crusaders

Ansöker om dispens för
fyra spelare

TU har beslutat att neka
övergången då
övergångstiden har passerats.
Detta beslut kan överklagas
till SAFF:s VU inom 30
dagar från datens datum på
adressen
vu@amerikanskfotboll.com
TU har meddelat att de har
ingen utbildningsskyldighet
och därmed kan de inte heller
åläggas domaransvar
TU har meddelat att då
Broncos ej har något U15-lag
i seriespel har de rätt att spela
med DIF
TU har beslutat att bevilja en
dispens till den 5 aug att
konvertera juniordomare som
klarat seniorprovet till
seniordomare för att de skall
räknas in i kvoten
TU har meddelat att
mellanskillnaden ska
inbetalas, något mer behöver
inte göras för bytet U17 till
U19
TU har beslutat att avslå
dispensen med motiveringen
att när regeln infördes så fick
TU anvisningar från
dåvarande FS att den ej fick
ges dispens från, prejudikat,
samt att detta var uppe och
röstades ner på årets
representantskapsmöte som
är högsta organ för TB och
det är ett vägledare beslut för
TU. Detta beslut kan
överklagas till SAFF:s VU
inom 30 dagar från dagens
datum.

Vid protokollet:

Justeras:

Monica Gårdström
Mötessekreterare

Joakim Dahlin
Ordförande

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

