TÄVLINGSUTSKOTTET

Protokoll nr 1 2021
210228

Ledamöter:
Joakim Dahlin, ordförande, JD
Björn Lindström, BL
Kristofer Österberg, KÖ
Jimmy Holmberg, JH
1. Behandlade och beslutade ärenden enligt e-post.
Datum
210110
(210120)
210210
(210225)

210211
(210225)
210212
(210225)

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Sökande
Andreas
Hellström,
Eskilstuna
Sharks
Gunilla
Grönqvist,
SMM

Ärende
Frågar om TB flagg
och om var bilaga
finns som avser
behörighet att döma
Ansökan om
internationellt spel
17 april mot
Helsinki Roosters

Mathias
Rohr,
Lidköping
AFF
Marie
Holmgren,
AIK

Frågar kring
seriestart/covid

Telefon
+46 8 – 699 62 46

Ansöker om dispens
för 8 st övergångar
som är initierade

Beslut
TU meddelar att den kommer att finnas på
SAFF.se i anslutning till
tävlingsbestämmelserna
TU meddelar att enligt SAFF så har inga
förutsättningar ändrats utan vi ligger kvar i
FAS 0 vilket innebär att inga sanktioner för
matcher godkänns. Så TU beslutar att inte
sanktionera matchen.
Detta beslut kan överklagas till SAFF:s VU
på följande adress
https://www.saff.se/forbundet/utskottochko
mmitteer/verkstallandeutskottvu/ inom 30
dagar från dagens datum
TU meddelar att datum för beslut finns
publicerade på saff.se
TU beslutar att avslå dispensansökan med
motivering att vi ej kan besluta om att ta
bort en avgift som är beslutat för
övergångar. De enda som kan göra
uppgörelser om detta är FS.
Detta beslut kan överklagas till SAFF:s VU
på följande adress
https://www.saff.se/forbundet/utskottochko
mmitteer/verkstallandeutskottvu/ inom 30
dagar från dagens datum

Bankgiro
5860-0560
Organisations nr
802013-4428

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

210214
(210225)

Örjan
Söker dispens för
Törmänen,
U15-spelare
Beckomberga
Maniacs

210215,
(210225)

Emma
Jonsson, DIF

210216
(210225)

Magdalena
Hjers, Borås
Rhinos

Dispensansökan för
överårig spelare

210216
(210225)

Oscar
Sundqvist,
Örebro BK

Frågar om möjlighet
att få åter U17-avg
som inbetalades i
november då de ej
kommer att ha ett
eget lag

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Telefon
+46 8 – 699 62 46

TU beslutar att avslå dispensen med
motivering att det inte lämnas till överåriga
killar då det snabbt kan bli en ganska stor
skillnad under ett år på en kille som ska
fylla 14 mot en kille som ska fylla 16 när
det gäller fysisk tillväxt. När det gäller
resor så är detta inte ett skäl inom STAFF
med tanke på hur det ser ut i övriga
Sverige.
Detta beslut kan överklagas till SAFF:s VU
på följande adress
https://www.saff.se/forbundet/utskottochko
mmitteer/verkstallandeutskottvu/ inom 30
dagar från dagens datum
Önskar dispens för
TU meddelar att SAFF gör hela tiden en
att bekräfta
översyn på när seriespel kan ske utifrån
spelschemat för
läget i pandemin och kommer att tillse att
säsongen, då det inte det finns tid för förberedelser.
går att bekräfta
När det gäller att dra ut ett lag ur serien så
förrän vi har lämnat får man inte tillbaka några inbetalda medel
fas 0.
och beroende på när det görs kan en
Samt frågar om
straffavgift utdömas om det är efter det att
möjlighet att få åter det fastställda spelschemat publicerats.
anmälningsavgift
Om man skulle kunna få använda inbetalda
om de tar tillbaka
medel till en annan ålderskategori är inget
anmälan eller få
som TU kan besluta om utan det får man
tillgodoräkna sig
adressera till SAFF:s styrelse
avgiften
TU beslutar att avslå dispensen med
motivering att det inte lämnas till överåriga
killar då det snabbt kan bli en ganska stor
skillnad under ett år på en kille som ska
fylla 18 mot en kille som ska fylla 16 när
det gäller fysisk tillväxt.
Detta beslut kan överklagas till SAFF:s VU
på följande adress
(https://www.saff.se/forbundet/utskottochk
ommitteer/verkstallandeutskottvu/ inom 30
dagar från dagens datum
TU meddelar att det är SAFF:s styrelse
som beslutar om det. TU:s syn är att
pengarna fryser inne

Bankgiro
5860-0560
Organisations nr
802013-4428

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

210218
(210225)

Andreas
Hellström,
Eskilstuna
Sharks
Rikard Borg,
Carlstad
Crusaders

Frågar när denna
bilaga kommer att
publiceras

TU meddelar att denna fråga kan inte TU
svara på, ansvaret ligger på DU

Önskar göra en
tidsbegränsad
övergång enligt
3.A.4.1 för perioden
1/3 till 31/7 för
spelare för att efter
avslutad
tävlingssäsong
återgå till sin
moderförening för
att delta i U19- spel

210223
(210225)

Hedvig
Palocci,
Arlanda Jets

Frågar om dispens
kan ges för sena
övergångar p g a
svårplanerat med
säsong relaterat till
Covid

Enligt TB kap 2.A.3.1 får en spelare ej
representera mer än en förening per
tävlingssäsong med undantaget i kap 3 där
ungdomsspelare får gå till en annan
förening om deras förening har den rätta
åldersgruppen.
I detta fall avser tävlingssäsong år enlig
den definition som TU haft många år.
Om båda föreningarna har både senior och
U19 lag så är undantaget i Kap 3.A.4.3 ej
applicerbart.
TU beslutar att enligt detta är ej
konstruktionen möjlig.
Detta beslut kan överklagas till SAFF:s VU
på följande adress inom 30 dagar från
dagens datum:
https://www.saff.se/forbundet/utskottochko
mmitteer/verkstallandeutskottvu/
TU kommer inte att bevilja dispens för
detta då det är samma för alla lag och
samma osäkerhet för alla.
Detta beslut kan överklagas till SAFF:s VU
på följande adress inom 30 dagar från
dagens datum:
https://www.saff.se/forbundet/utskottochko
mmitteer/verkstallandeutskottvu/

210224
(210225)

Lena
Karlsson,
Göteborg
Marvels

Noterat att matcher
krockar med
varandra i vecka 23

TU meddelar att de ska titta på detta och
justera detta

210224
(210225)

Anders
Johansson,
Solna Chiefs

Överklagan felaktig
övergång 2020

TU meddelar att deras syn på övergången
är att det är för sent att påtala detta nu och
inte under förra säsongen. Därmed ser vi
att övergången ska ske från Arlanda där
spelaren var licensierad förra säsongen.
Genomför övergången snarast och återkom
om det blir problem så får vi se över
ärendet på nytt

210222
(210223)

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

210218,210224 Scott Reid,
(210225)
Göteborg
Marvels

Frågar kring datum
för spelare att byta
lag

210225
(210225)

Lennart
Gustafsson,
Karlskoga
Wolves
Hedvig
Palocci,
Arlanda Jets

Frågar kring
återbetalning
serieavgift för 2020

Emil
Broberg,
Norrköpings
Panthers

Önskar försäkra sig
att övergång inte
behövs göras när
man går från junior
till senior då de har
några spelare som
spelat föregående
säsong med Örebro
men nu vill spela
med Panthers
seniorlag

210227
(210227)

210228
(210228)

Tackar för tidigare
svar och tolkar det
som att ett nytt
övergångsfönster
öppnas senare

TU meddelar att det är korrekt att man efter
seniorsäsongen kan göra en tidsbegränsad
övergång till en annan förening för
juniorspel om ens hemmaförening ej har
den aktuella åldersgruppen. Det enda
problemet är om säsongerna går samtidigt
som under förra hösten
TU meddelar att detta är en sak för SAFF:s
kassör eller GS. TU har ingen möjlighet att
administrera detta i TU
TU meddelar att den tolkningen inte kan
göras. Förra säsongen så sågs det som det
var försenad start på vårsäsongen och inget
nytt fönster öppnades. Så detsamma kan
komma att ske i år. Övergångsdatum är för
seniorserierna senast 28/2
TU meddelar att det hänger på om det var
tidsbegränsade övergångar eller om det var
vanliga övergångar. Det finns inget som
säger att man slipper övergångar mellan
junior och senior.
Om det gjordes tidsbegränsade övergångar
från förra säsongen så går de automatiskt
tillbaka till Panthers. Gjordes vanliga
övergångar så de de facto Örebros spelare i
år och måst göra övergångar tillbaka till
Panthers

Vid protokollet:

Justeras:

Monica Thomassen
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

