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TÄVLINGSUTSKOTTET  Protokoll nr 20, 2016-09-29 

 

 

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 Tyson Guillen, 

Kristianstad 

Predators AFF 

Ansöker att få spela 

SM-final U19 på 

Kristianstad Arena 

2/10 

TU har meddelat att de helst ser att 

matchen går på lördagen då det är tufft 

för ungdomarna att efter en match på 

söndagen komma hem efter en 7-8 

timmars resa och gå upp till skolan  

m m. Dock så blir er motståndare klar 

på söndag och om de går med på flytten 

till söndag så har vi inga invändningar 

mot att flytta matchen till söndag 

2016-09-16 Anna 

Wockelberg, 

Eskilstuna 

Sharks 

Ansöker om 

övergång för 

Alexander Meyer 

till Eskilstuna 

Sharks 

TU har beslutat att godkänna 

övergången för Alexander Meyer till 

Eskilstuna Sharks 

2016-09-15 Tobias 

Stenström, 

ÖBK 

Bekräftar önskad 

flyttad avsparkstid 

till kl 11.00 den 

24/9  

TU har beslutat att godkänna ändringen 

av matchstarten till kl 11.00 

206-09-19 Leo Billgren, 

TRC 

Önskar klarhet 

gällande aktuell 

speldag för 

semifinalen 

Kristianstad-Tyresö 

TU har informerat att det är den 1/10 

som gäller och vad de kan se har 

Kristianstad bjudit in till match den 

dagen 

2016-09-19 Mathias 

Andersson, 

TRC 

TRC önskar 

överklaga domslut 

om utvisning på 

Mikael Björklund 

TU har informerat att filmen är 

granskad och kommit fram till att 

avstängningen står fast då spelaren som 

tacklas innefattas av kriterierna för 

försvarslös spelare. Mikael Björklund är 

således avstängd nästkommande match 

2016-09-19 Tyson Guillen, 

Kristianstad 

Predators AFF 

Överklagar 

utvisning av Casper 

Forsman 

TU har efter granskning av filmen 

beslutat att avstängningen står fast. 

Filmen visar ej tydligt att domarens 

bedömning är felaktig. Casper Forsman 

är avstängd kommande match 
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2016-09-21 Anna 

Wockelberg, 

Eskilstuna 

Sharks AFF 

Sharks önskar 

tidigarelägga U15-

matchen mot 

Uppsala den 1/10 då 

kommunen 

dubbelbokat planen. 

TU har meddelat att Uppsala ska gå 

med på denna tidigareläggning av denna 

match för att vi skall godkänna detta. 

Det blir en väldigt tidig start på deras 

resa om matchen ska börja kl 11.00 

2016-09-22 Anna 

Wockelberg, 

Eskilstuna 

Sharks AFF 

Informerar att 

Uppsala via Johan 

Sedin godkänner 

tidigare start av 

matchen 1/10 

TU har informerat att de önskar att 

Uppsala konfirmerar till TU 

2016-09-22 Torgny 

Bergström, 

Karlskoga 

Wolves 

Önskar dispens för 

underårig spelare 

TU har beslutat att godkänna dispensen 

för Wilda Stridh att spela U15 under 

säsongen. Att tänka på är att om hon 

spelar en U15 match så får hon aldrig 

mer spela U13 

2016-09-22 Johan Sedin, 

Uppsala 86ers 

Bekräftar OK att 

tidigarelägga match 

den 1/10 

TU har beslutat att godkänna flytten 

2016-09-23 Tyson Guillen, 

Kristianstad 

Predators AFF 

Önskar ta del av 

domarrapport 

avseende 

avstängning av 

Sebastian Jönsson 

TU har sänt utdrag ur domarrapporten 

och om fortsatt diskussion om filosofin 

bakom domarrapporten önskas hänvisas 

till domarutskottet, DU 

2016-09-25 Axel 

Strömberg, 

Skövde Dukes 

Ansöker om dispens TU har beslutat att godkänna 

övergångarna 

2016-09-28 Tyson Guillen, 

Kristianstad 

Predators AFF 

Ansöker om 

sanktion för 

Snapphane Cupen 

TU har beslutat att sanktionera 

Shapphane Cup 2016-10-02 

2016-09-28 Martin 

Söderberg, 

Uppsala 86ers 

AFF 

Avser att stream 

U19- SM-

semifinalen mellan 

86ers och Wolves 

lördag 1/10 kl 17. 

Önskar 

godkännande ifall 

sådant krävs 

TU har beslutat att ge tillstånd för att 

streama matchen. Dock äger annan 

media rätt att rapportera från matchen 

 

Vid protokollet:   Justeras: 
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Mötessekreterare   Ordförande 
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