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TÄVLINGSUTSKOTTET  Protokoll nr 10, 2016-06-17 

 

 

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 

20160609 

 

 

 

 

Johan Hammarqvist, 

Hässleholm 

Hurricanes 

Se protokoll nr 9, 

avseende avbruten match 

p g a åskoväder mellan 

Hässleholm Hurricanes 

och Ystad Rockets   

TU har konsulterat DU och 

har tagit ett gemensamt beslut 

om det skulle behövas betalas 

något nytt arvode till någon 

domare som ersätter annan 

domare som var med när 

matchen avbröts och ej kan 

närvara vid matchens 

återupptagande, så skall lagen 

dela på arvodet. Hemmalaget 

skall då betala ut det och 

sedan begära jämkning hos 

TU 

20160609 Johan Hammarqvist, 

Hässleholm 

Hurricanes 

Frågar angående spelare 

som är tillåtna men då 

match flyttas/återupptas 

vad gäller då? 

TU har informerat att inga 

spelare får tillföras eller 

ersättas matchen som 

återupptas oavsett anledning. 

Detta medför då tyvärr att 

man i praktiken kan bli färre 

spelare som återupptar 

matchen än man hade förra 

gången 

20160611 Björn Forsberg, 

Tyresö Royal 

Crowns 

Ansöker för Tyresö 

Royal Crowns räkning 

om att få möjlighet för 

elektronisk betalning av 

domare för alla våra 

sektioner 

TU har beslutat att återinföra 

rätten för Tyresö Royal 

Crowns att betala domare 

elektroniskt fr o m 160614 

och tills vidare. Denna rätt 

kan dras in igen vid 

misskötsel och förseningar av 

betalningar 
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20160612 Björn Lindström, 

Örebro Black 

Knights  

Ansöker om dispens  

p g a ett sent avhopp i 

domarlaget för junior-

domare Damien Rosette i 

seniormatch i div 1 dam, 

match mellan Örebro och 

Västerås 

TU har beslutat att godkänna 

dispensen för Damien Rosette 

att döma dammatchen mellan 

Örebro och Västerås den12 

juni  

20160612 Tobias Stenström, 

Örebro Black 

Knights 

Ansöker om ett dygns 

dispens med att skriva in 

statistiken från matchen 

ÖBK-LG den 11 juni  

p g a att statistikdatorn 

blev stulen vid inbrott i 

förråd 

TU har beslutat att bevilja 

dispensen om ett dygns extra 

för att skriva in statistiken 

från matchen ÖBK-LG den 

11 juni 

20160612 Harald von Sydow, 

Uppsala 86érs 

Ansöker om dispens för 

Fabian Söderberg att 

döma matchen mellan 

Roedeers och DIF den 19 

juni 

TU har beslutat att godkänna 

dispensen att döma nämnda 

match 

20160613 Robert Sundberg, 

Carlstad Crusaders 

Önskar anmäla Hans 

Frisk Strömberg 960826 

och Robin Juhlin 931018 

till 55-mannalistan 

TU har mottagit och noterat 

detta 

20160614 Markus Linderum, 

Göteborg Marvels 

Önskar överklaga 

utvisningen av spelaren 

William Blomgren under 

helgens match mot 

Skövde Dukes i div 1 

västra 

TU har beslutat att avslå 

överklagan med motiveringen 

att det inte går att se på 

filmen att det inte är 

hjälmkontakt med kronan och 

i och med det kan inte 

avstängningen hävas. 

Joakim Dahlin anmälde jäv 

och deltog inte i beslutet 

20160615 John-Daniel 

Stenquist, DIF AFF 

Ansöker om dispens för 

DIF:s domare Paul-

Simon Stenquist till 

matchen Arlanda Jets vs 

Gefle Red Devils den 18 

juni 

 

 

 

 

 

 

 

TU har beslutat att godkänna 

dispensen för Paul-Simon 

Stenquist att döma 

seniormatchen nämnda match 
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20160617 Urban Larsson, 

Karlskoga Wolves 

Söker dispens för 

underårig spelare 

TU har beslutat att godkänna 

dispensen. 

Tänk på att spelar han en U15 

match får han aldrig mer 

spela U13 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

    

Monica Gårdström   Joakim Dahlin 

Mötessekreterare   Ordförande 
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