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TÄVLINGSUTSKOTTET  Protokoll nr 19, 2016-09-15 

 

 

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 

2016-09-11 Micke 

Göranzon, 

Västerås 

Roedeers 

Önskar överklaga 

avstängning av 1 

match efter 

utvisning i matchen 

Västerås Roedeers 

vs Linköping 

Raiders 

TU har beslutat efter granskning av 

filmen häva avstängningen. Han är fri 

att spela nästa match. 

Björn Lindström anmälde jäv och deltog 

inte i beslutet 

2016-09-11 Martin 

Söderberg, 

Uppsala 86ers 

Önskar omprövning 

av beslutet om 

avstängning av en 

match för Lukas 

Normell från 

Uppsala 86ers U19 

TU har beslutat efter granskning av 

filmen att vi ej kan bevisa att 

bedömningen domarna gör på planen är 

felaktigt och därmed står avstängningen 

fast. 

Lukas Normell är avstängd 

nästkommande match. 

Kristofer Österberg anmälde jäv och 

deltog inte i beslutet 

2016-09-15 Anna-Karin 

Börjesson, 

Carlstad 

Crusaders 

Örebro har bett om 

att matchen 24/9 

CC-Örebro ska 

ändras. Ny match-

start kl 11.00. 

TU har meddelat att de behöver en 

bekräftelse från ÖBK för att godkänna 

flytten 

2016-09-15 Erik Wiman 

Snäll, 

Norrköping 

Panthers AFF 

Frågar om vad för 

licens som krävs för 

att vara 

huvudtränare för 

U15-lag och hur 

göra för att tränare 

ska ha rätt att 

coacha i Sharks 

(som de samarbetar 

med) under match 

 

TU har meddelat att för att vara 

huvudtränare i U15 krävs en fullständig 

tränarlicens eller en tränarlicens på 

dispens med inbetald garantiavgift. 

För att era tränare ska kunna vara 

tränare i Sharkes ska de vara 

registrerade tränare i Idrott Online för 

Sharkes. Detta görs genom att söka 

tränarlicens på vanligt sätt 

http://www.amerikanskfotboll.com/
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2016-09-15 Torgny 

Bergström, 

Karlskoga 

Wolves 

Överklagar 

avstängning av 

Albin Adolfsson i 

matchen mellan 

Karlskoga och 

Limhamn i U19 

västra 10/9 

TU har beslutat efter granskning av 

filmerna att häva avstängning av Albin 

Adolfsson.  

Han är fri att spela nästa match. 

Björn Lindström anmälde jäv och deltog 

inte i beslutet 

2016-09-15 Anna 

Wockelberg, 

Eskilstuna 

Sharks 

Ansöker om 

övergång för 

Sebastian Mueller 

till Eskilstuna 

Sharkes 

TU har beslutat att godkänna 

övergången för Sebastian Mueller till 

Eskilstuna Sharkes så fort 

övergångssumman är inbetald 

2016-09-15 Åsa Eklund, 

Eskilstuna 

Sharkes 

Efterfrågar 

information om 

ritning över hur 

plan ska kritas för 

U15-seriematcher 

TU har meddelat att fältdiagram finns 

på SAFF:s hemsida  

http://www.saff.se/globalassets/svenska-

amerikansk-fotbollforbundet-

domare/dokument/regler-2012/ifaf-saff-

regelbok-for-amerikansk-fotboll-2015-

web.pdf 

sedan är det sidan 217 Bilaga D 

Fältdiagram. 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

    

Monica Gårdström   Joakim Dahlin 

Mötessekreterare   Ordförande 
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