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TÄVLINGSUTSKOTTET  Protokoll nr 13, 2016-08-11 

 

 

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 

2016-08-05 Håkan Neumann, 

Kristianstad 

Predators 

Ansöker om dispens för 

två tjejer att spela iU15 

TU har beslutat att godkänna 

dispensen för Gabriella 

Kromnow och Matilda 

Castman att spela i U15 

under säsongen och upphäver 

tidigare beslut om avslag  

p g a ny information i ärendet 

att Kristianstad inte har ett 

damlag 

2016-08-06 Karin Wikström, 

Täby Flyers 

Ansöker om nytt datum 

för match mellan Täby 

Flyers – Wäsby Warriors 

U15 till den 23/10   

TU har beslutat att godkänna 

flytten och datumet 

2016-08-06 Robert Andersson, 

Västerås Roedeers 

Ansöker om att spela 8-

manna i U15 Norra för 

säsongen 2016 

TU har beslutat att godkänna 

att Västerås spelar 8-manna i 

U15 under 2016 och detta 

innebär att deras motståndare 

måste göra det med när de 

möter dem. Det ligger på er 

att snarast informera alla era 

motståndare om detta 

2016-08-07 Anna-Karin 

Andersson, Carlstad 

Crusaders 

Ansöker om dispens för 

99:or 

TU har ej behandlat dessa då 

de ej behöver dispens då 

99:0r räknas som 17 år och 

får spela U19 per automatik 

2016-08-11 Urban Larsson, 

Karlskoga Wolves 

Söker dispens TU har beslutat att godkänna 

dispensen för Isak Bergius att 

spela U15 under säsongen 

2016. Att tänka på är att när 

han väl spelat en U15 match 

så får han aldrig mer spela 

U13 
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2016-08-07 Robert Sundberg, 

Carlstad Crusaders 

Ansöker om 

reseutjämning för SM-

finalen  

TU har ej behandlat denna 

ansökan då den ej inkommit 

inom den tid som står angivet 

i TB:n 

2016-08-08 Kristian Borg, 

KFUM Linköping 

AFF 

Ansöker om dispens TU har beslutat att godkänna 

dispensen för William 

Youssef att spela U19 under 

säsongen 2016 

2016-08-09 Axel Strömberg, 

Skövde Dukes 

Ansöker om dispens för 

att spela 8-manna under 

höstens seriespel samt 

dispenser för ett antal 

spelare 

TU har beslutat att Skövde 

spelar 8-manna i U15 under 

2016 och detta innebär att 

deras motståndare måste göra 

det med när de möter dem. 

Det åligger er att snarast 

informera alla era 

motståndare om detta.  

TU har beslutat att Viola 

Berger får spela U15 under 

säsongen 2016. 

De övriga kan TU inte 

behandla då det saknas 

ifyllda blanketter 

2016-08-09 Torgny Bergström, 

Karlskoga Wolves 

Ansöker om dispens TU har beslutat att godkänna 

dispensen för Nedim Krivic 

att spela U19 under säsongen 

2016 

2016-08-10 Torgny Bergström, 

Karlskoga Wolves 

Frågar om det är 

officiellt att Spartans 

dragit sig ur U15 västra  

TU har bekräftat detta 

2016-08-10 Birgitta Samuelsson, 

SMM 

Söker dispens för spelare TU kan inte behandla frågan 

utan en ifylld blankett för 

underårig spelare 

2016-08-10 Fredrik Walther, 

Arlanda Jets 

Frågar om Div 1 final TU har informerat att Borås 

är utsedd som arrangör och 

datum kommer inom kort 

2016-08-10 Åsa Haglund, STU Ansöker om övergångar 

för Gabriel Stenbäck, 

Fabian Klavetoft och 

Andres Egeberg 

TU har beslutat att godkänna 

övergångarna 

2016-08-10 Andreas Hellström, 

Flaggfotbollsutksottet 

SAFF 

Önskar sanktionera två 

cuper som är del i 

damernas seriespel, 21 

augusti, Midgårdsvallen 

och 25 september på 

Gärdet 

TU har beslutat att 

sanktionera de två 

flaggfotbollscuperna 
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2016-08-10 Örjan Törmänen, DIF 

AF 

Söker dispens för U11 

spelare för att spela U13 

TU har informerat att detta är 

en serie som sköts av 

distriktet och inte gäller 

nationellt spel och ansökan 

om dispens söks hos 

STAFF:s TU 

2016-08-10 Örjan Törmänen, DIF 

AF 

Söker dispens för U15 

spelare för att spela U13 

TU har informerat att detta är 

en serie som sköts av 

distriktet och inte gäller 

nationellt spel och ansökan 

om dispens söks hos 

STAFF:s TU 

2016-08-10 Elisabeth Nilsson, 

Norrköping Panthers 

AF 

Frågar om domaransvar 

för matcher som de 

tilldelats men har inget 

seriespel längre 

TU har informerat att det är 

en fråga för DU och har 

vidarebefordrat frågan 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

    

Monica Gårdström   Joakim Dahlin 

Mötessekreterare   Ordförande 
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