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TÄVLINGSUTSKOTTET Protokoll 3 2020 
 200313, 200315, 200318, 200326 
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 
200301 Kristofer 

Österberg,  
STU 

Söker dispens 
avseende 
övergångar till efter 
den 11 mars 

TU har beslutat att avslå dispensen då de 
skäl som anges inte är skäl nog att 
godkänna dispens för sena övergångar 

200301 Oscar, 
Örebro Black 
Knights 

Ansöker om 
reseutjämning under 
2019 

TU har meddelat att ärendet inte kan 
behandlas då detta är mer än 30 dagar efter 
det beslut vi har meddelats som är tiden för 
överklagande. Sanktioner kan komma att 
vidtagas mot klubben om de inte betalar 

200305 Marie 
Holmgren, 
STU 

Ansöker om dispens 
för sen övergång 

TU har meddelat att de avslår ansökan om 
för sen övergång för David Lee med 
motiveringen att det är varje förenings 
skyldighet att känna till datumen för 
övergångar och datumet är passerat. 
Kristofer Österberg anmälde jäv och deltog 
inte i beslutet 

200316 Örjan 
Törmänen, 
Beckomberga 
Maniacs 

1. Frågar om 
tillstånd att köra en 
nationell/ev 
internationell 
ungdomsturnering 
6-7 juni, Blackeberg 
Open 
2. Söker dispens för 
tjej född 2003 att 
spela i U15 
3. Önskar starta en 
egen U14/15/16 
serie i 9vs9 
4. Frågar om tjejer 
födda 2008 kan 
spela i U11 
 
 

TU har meddelat att 
1. med tanke på situationen nu ges inga 
sanktioner för turneringar vilket som också 
har förmedlats idag och beslutats av FS. Så 
TU beslutar att inte sanktionera Blackeberg 
Open. 
2. skicka in dispensansökan med hennes 
namn och födelsenummer så behandlas 
ansökan när den kommit in 
3. det kommer inte ges tillåtelse att starta 
några serier utöver de som är sanktionerade 
och fastställda av SAFF. Seriesystemet 
gjordes om till denna säsong för att passa 
nya lag och lag med få spelare 
4. det ska sökas dispens för dem. Om de 
endast ska spela i distriktet så kan man 
söka hos STAFF annars hos TU 
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200326 DU Dispens 
domarlicensierings-
tid 

TU har beslutat att bifalla dispensen och 
förlänger licensieringstiden för domarlicens 
till 30 april 2020 

200318 Pelle 
Haglund, 
Örebro Black 
Knights 

Söker dispens för att 
licensiera domare 
till 1 maj då serierna 
ändå är uppskjutna 
tills dess 

TU har beviljat en generell dispens till den 
30 april enligt DU:s ansökan. 
Därför behandlas inte denna dispens. 

 
Vid protokollet:   Justeras: 
  
 
Monica Gårdström   Joakim Dahlin 
Mötessekreterare   Ordförande 
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