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TÄVLINGSUTSKOTTET Protokoll nr 3, 2021  
 210430 
Ledamöter: 
Joakim Dahlin, ordförande, JD 
Björn Lindström, BL 
Kristofer Österberg, KÖ 
Jimmy Holmberg, JH 
 
1. Behandlade och beslutade ärenden enligt e-post. 
 
Datum Sökande Ärende Beslut 
210330, 
210408, 
(210415) 

Robert Bakke-
King, Carlstad 
Crusaders 

Frågar kring 
tränarlicens för 
importspelare 
som fått den 
nekad på grund 
av ej relevant 
utbildning 

TU informerar att bästa sättet är att se till 
att de genomgår AFG, då kan de licensieras 
som tränare för seniorer eller som 
assisterande tränare för juniorlag 

210409 
(210413) 
210413 
(210414)) 

Örjan 
Törmänen, 
Beckomberga 
Maniacs 

Frågar kring 
arrangemang: 
Svenska cupen i 
vinter, flex i 
vinter för barn. 
 
Frågar om det går 
att hitta undantag 
i TU för seriespel 
i flexfotboll. 

TU informerar att dess roll är att behandla 
och sanktionera olika turneringar efter en 
komplett ansökan där alla former /regler 
för cupen är beskrivna och att på FS:s 
uppdrag administrera de serier i de 
åldersgrupper och divisioner som finns 
beskrivna i TB. När det gäller flaggfotboll 
så är det FFU som administrerar detsamma 
när det gäller flaggfotboll. När det gäller 
flexfotboll så finns detta inte stipulerat i TB 
i dagsläget, så just nu har TU inte möjlighet 
att skapa ett seriespel för detta. Dock kan 
TU sanktionera turneringar/cuper på 
samma sätt som är beskrivet ovan. Om det 
endast är föreningar från STAFF som 
kommer att delta så räcker det till och med 
att STAFF:s TU ger sin sanktion. 
Välkommen med ansökningar när ni 
fastställt datum och former för 
turneringarna eller cuperna. 
TU svarar att det inte går att lämna 
dispenser från sådant som inte finns 
beskrivet i TB och ej heller göra 
omskrivningar för att anpassa ett beslutat 
regelverk. Turneringar är det sätt som det 
går att genomföra detta på 

http://www.amerikanskfotboll.com/
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210415 
(210415) 

Domarutskottet Ansöker om 
förlängning av 
licensieringstiden 
för domare 2021 

TU beslutar att bifalla DU:s önskan och 
förlänger licensieringstiden för domare att 
räknas in i kvoten till 30 maj 

210316, 
210414, 
(210415) 

Jens Carlqvist, 
Göteborg 
Marvels 

Frågar kring 
spelares övergång 

TU informerar att det är en komplicerad 
situation. Med den bakgrundsfakta som 
presenterats beslutas att Victor Blombäck 
Garcia har rätt att gå till vilken förening 
han vill då han ej stod på Marvels spellista 
under säsongen 2020 och Arlanda ej kan 
hävda förhandlingsrätt för honom då han ej 
rättfärdigt var licensierad hos dem. 
Detta beslut kan överklagas till SAFF:s VU 
på följande adress (bifogades beslutet) 
inom 30 dagar från dagens datum 

210418 
(210418) 

Karin 
Blomdahl, 
Kristianstad 
Predators 

Bifogar 
farmaravtal 
mellan Halmstad 
och Kristianstad 

TU beslutar att inte godkänna detta 
farmaravtal då det är inskickat alldeles för 
sent enligt TB Kap 2.A6.1. 
Detta beslut kan överklagas till SAFF:s VU 
på följande adress (bifogades beslutet) 
inom 30 dagar från dagens datum. 

210420 
(210422) 

Mattias 
Hägerhult, 
Ystad Rockets 

Frågar kring 
uppskjuten 
seriestart 

TU informerar att lagen i olika delar av 
Sverige behöver olika lång tid att förbereda 
sig, 7-8 veckor jämkat, skulle man högst 
hunnit med någon enstaka omgång innan 
semestern så FS tog beslutet att skjuta på 
erien. 

210420 
(210420) 

Agnes Jürss, 
spelare i 
Spartans 

Frågar kring 
Corona-protokoll 

Här kommer lite svar. 
Vad är det för restriktioner från FHM, 
regeringen och RF man tar stöd i?  
Den tyngsta i dagsläget är matchförbudet 
för ej yrkesmässig verksamhet. 
Exakt vad krävs för att man ska "gå till fas 
1"? 
Först och främst att matchförbudet hävs, 
sedan måste vi ta hänsyn till både 
restriktioner och rekommendationer både 
på riksplanet, regionala planet och det 
lokala planet. Vi måste också tillse att det 
blir sportsligt rättvist så att vi kan gå igång 
över hela Sverige på en och samma gång. 
Vad innebär "fas 1"? 
Coronoprotokollet finns 
på: https://www.saff.se/.../saff-corona-
protokoll-8.0… där beskrivs också de olika 
faserna. 

http://www.amerikanskfotboll.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.saff.se%2Fglobalassets%2Fsvenska-amerikansk-fotbollforbundet%2Fdokument%2Fblanketter%2Fsaff-corona-protokoll-8.0-faststalld-210204.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0hWqNMa4baWPQS0LCcA7CLD1Fif9OwQJM6SiJGKgRjwRxiiOLN16dX6aQ&h=AT1YNiVhJgNJQ8wRw-KDmUgihbkOu-tgaKG1b9By-jVymShU3EQU7NnRz2x2gbhRe_ECoLvzUwVqbaeS98H-ibTzJHz6a8LrQwy8XDSPH-0sji7kB_rTM_-WGqI8bnMWbjzO02kuMA&__tn__=R%5D-R&c%5B0%5D=AT3-WiE9DryafiALRNhJHz08ex5W474I0lCvvJ5gacXgo6-brfKoXjyuF-RA3ueGjq0efj99xfUIOedkczIb-W1cJspyFq4u1GeBz-cDRL27-89OPQc2crg5skji3jwAreKIbb-4wnFtOfUg1fptZUce95E9X5D3pamXhkTqjKlWMZw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.saff.se%2Fglobalassets%2Fsvenska-amerikansk-fotbollforbundet%2Fdokument%2Fblanketter%2Fsaff-corona-protokoll-8.0-faststalld-210204.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0hWqNMa4baWPQS0LCcA7CLD1Fif9OwQJM6SiJGKgRjwRxiiOLN16dX6aQ&h=AT1YNiVhJgNJQ8wRw-KDmUgihbkOu-tgaKG1b9By-jVymShU3EQU7NnRz2x2gbhRe_ECoLvzUwVqbaeS98H-ibTzJHz6a8LrQwy8XDSPH-0sji7kB_rTM_-WGqI8bnMWbjzO02kuMA&__tn__=R%5D-R&c%5B0%5D=AT3-WiE9DryafiALRNhJHz08ex5W474I0lCvvJ5gacXgo6-brfKoXjyuF-RA3ueGjq0efj99xfUIOedkczIb-W1cJspyFq4u1GeBz-cDRL27-89OPQc2crg5skji3jwAreKIbb-4wnFtOfUg1fptZUce95E9X5D3pamXhkTqjKlWMZw
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Vid protokollet:   Justeras: 
  
 
Monica Thomassen    Joakim Dahlin 
Mötessekreterare   Ordförande 
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