TÄVLINGSUTSKOTTET

Protokoll nr 5, 2021
210630

Ledamöter:
Joakim Dahlin, ordförande, JD
Björn Lindström, BL
Kristofer Österberg, KÖ
Jimmy Holmberg, JH
1. Behandlade och beslutade ärenden enligt e-post.
Datum
210503
(210603)
210508,
210514
(210607)

Sökande
Mathias Rohr,
Lidköping AFF
Sundiata
Owens, Uppsala
86ers

210509
(210603)

Ulrika Stensson, Söker dispens
Carlshamn
överårig spelare
Oakleaves AF

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Telefon
+46 8 – 699 62 46

Ärende
Drar sig ur div 2
med herrlag
Ansöker om att
anordna en
turnering

Beslut
TU har noterat detta
TU beslutar följande gällande Uppsala
86ers ansökan gällande
flaggfotbollsturnering
Att godkänna datumet för turneringen
förutsatt att coronaprotokollet tillåter det.
Att godkänna ansökan att frångå regler
gällande tidtagning.
Att godkänna ansökan om att få reglera
antalet spelare i varje deltagande lag.
Att godkänna ansökan om att frångå regeln
gällande coaches/captains challenge
Att avslå ansökan om att frångå kraven på
tränarlicens
Att avslå ansökan om att frångå kraven på
att behöva ha domarlicens för att få döma
matcher under turneringen
Motivering
Reglerna gällande domare och tränare är
något som TU anser är grunden för att en
match/turnering genomförs på ett korrekt
sätt och kan därför inte frångås.
Motiveringen att lagen inte har haft tid att
ordna dessa rent administrativt är inte
relevant då turneringen är bara veckor
innan säsongen startar.
Om tränarlicensen är ett problem så kan
samma tränare vara tränare för flera lag så
länge tränaren är närvarande med laget
under matcherna.
TU beslutar att godkänna dispensen för
Emma Hildings att spela U15-säsongen
2021

Bankgiro
5860-0560
Organisations nr
802013-4428

E-post
kansliet@amerikanskfotboll.com
Hemsida
www.amerikanskfotboll.com

210511
(210603)
210523
(210603)

Jeanette
Magnusson,
Kristianstad
Predators AFF
Moa
Kadkhodai,
Arlanda Jets

Seriespel 2021

TU meddelar att de har noterat att ni inte
har U17 i år

Övergångsfrågor
Arlanda Jets

TU svarar:
1. Då U17 är en vårserie som har
flyttats gäller det övergångsdatum
som gäller för vårserier. Det
kommer inte öppnas upp igen och
således är övergång ej möjlig.
2. Det stämmer att han är fri att gå
vart han vill då Uppsala inte har
någon äganderätt för honom då de
licensierat honom utan att göra
övergång från Göteborg.
3. Om spelarna kan bevisa att de
skickat in begäran om
övergångsbevis enl. nedanstående:
avgångsbevis

1.

Spelare som vill byta förening kan
begära ett avgångsbevis från sin
nuvarande förening. Skriftlig
förfrågan som innehåller referens
till detta moment (3.A.5) upprättas
av spelaren själv och inlämnas till
föreningens styrelse där vederbörlig
firmatecknare skall motsignera med
datum. Spelaren behåller originalet.

1.

Föreningen skall ge spelaren ett
skriftligt avgångsbevis senast 14
dygn efter motsignering, eller inom
samma tid, ge ett skriftligt svar på
varför övergång inte kan ske. Om
spelaren inte får svar inom denna
tidsperiod skall detta betraktas som
om spelaren har fått avgångsbevis.
Spelaren måste finnas tillgänglig.
Om spelaren bryter mot detta skall
föreningen kontakta TU.

Och om allt är uppfyllt och kan visa är de
fria att gå.
Detta beslut kan överklagas till SAFFs VU
på följande adress inom 30 dagar från
Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Telefon
+46 8 – 699 62 46
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dagens datum:
https://www.saff.se/forbundet/utskottochko
mmitteer/verkstallandeutskottvu/
210526
(210603)
210526,
(210603)

Birgitta
Samuelsson,
Stockholm
Mean Machines
Ville Korhonen,
Arlanda Jets

210526
(210603)

Anders
Johansson, AIK

210527
(210603)

Per Enkvist,
Gävle Red
Devils

210531
(210603)

Joan Travesset,
Limhamn
Griffins

210531
(210603)
210531
(210603)

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Gustav Bratt,
Täby Flyers
Mattias
Mårtensson

Telefon
+46 8 – 699 62 46

Tränare från USA TU beslutar att konvertera Keith Taylors
söker
erfarenheter till nivån för assisterande
konvertering
tränare för seniorlag.
Ni kan alltså söka detta för honom.
P g a Corona drar TU meddelar att det är noterat.
sig AJ ur SSDNi kommer inte att få behålla platsen
serien 2021 och
säsong enligt de riktlinjer som fastställdes
önskar behålla
på senaste FS-mötet
platsen i SSD
2022
Söker sanktion
TU beslutar att sanktionera
för träningsmatch träningsmatchen mot SMM flaggfotboll 17
juni kl 19.30
Söker dispens för TU beslutar att avslå ansökan med
U17-spelare
motiveringen att överåriga killar inte får
spela i underliggande åldersgrupper.
Detta beslut kan överklagas till SAFFs VU
på följande adress inom 30 dagar från
dagens datum:
https://www.saff.se/forbundet/utskottochko
mmitteer/verkstallandeutskottvu/
Ansöker om
TU kommer inte bevilja någon ytterligare
anstånd med
förlängning för att licensieringen av
domarlicenser
domare som får räknas in i kvoten.
Vi har redan förlängt två gånger.
Dock kan man licensiera domare under
hela året.

Licensiering av
domare 2021
Frågar kring
förlängning av tid
för att registrera,
utbilda domare

Detta beslut kan överklagas till SAFFs VU
på följande adress inom 30 dagar från
dagens datum:
https://www.saff.se/forbundet/utskottochko
mmitteer/verkstallandeutskottvu/
TU har noterat domarlicensinbetalningarna
TU kommer inte bevilja någon ytterligare
förlängning för att licensieringen av
domare som får räknas in i kvoten.
Vi har redan förlängt två gånger.
Dock kan man licensiera domare under
hela året.
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210611

Björn
Lindström, TU

Förfrågan från
TU angående
matcher i div 2

210603,210607 Marie Sparring,
(210603,
TRC
210611)

Frågar kring
representationsbe
stämmelser

210604
(210611)

Nenad Djukin,
Helsingborg
Jaguars

Frågar kring
internationell
övergång

210607
(210611)

Mattias
Mårtensson

Sen övergång

210607
(210608)

Carl Haglind,
Tyresö Royal
Courts

Frågar kring spel
utomlands och i
Sverige

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Telefon
+46 8 – 699 62 46

Detta beslut kan överklagas till SAFFs VU
på följande adress inom 30 dagar från
dagens datum:
https://www.saff.se/forbundet/utskottochko
mmitteer/verkstallandeutskottvu/
Enligt önskemål från majoriteten av lagen
som svarat på denna förfrågan beslutar TU
att div2 ska fortsätta spelas med
dubbelmöten.
Då lag har dragit sig ur några av serierna
har det per automatik även öppnat upp
extra spelledighet i vissa serier.
TU meddelar att då serierna går samtidigt
får de ej representera två st olika klubbar
samtidigt.
Eventuellt om de är knutna till en norsk
klubb kan det krävas en internationell
övergång för dem
TU meddelar att spelaren kan göra en
internationell övergång från sitt spanska lag
till er så kan han skriva kontrakt och spela
med er
TU meddelar att enligt prejudikat från så
sent som förra säsongen kommer inte det
ske någon förlängning av
övergångsfönstret.
Detta beslut kan överklagas till SAFFs VU
på följande adress inom 30 dagar från
dagens datum:
https://www.saff.se/forbundet/utskottochko
mmitteer/verkstallandeutskottvu/
Nej det stämmer inte. Som vi ser det är
detta inte möjlig på grund av följande
skrivning i TB
Kap 3.B.1.4
4. En spelare får inte spela för mer än en
IFAF ansluten förening åt gången. För att
kunna spela för annan IFAF-ansluten
förening måste spelaren begära övergång,
har spelaren spelat en match innevarande
säsong och sedan begärt övergång får
denne återgå till laget eller annat lag i
landet den lämnar förrän tidigast nästa
säsong.
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210608
(210611)

Örjan
Törmänen,
Beckomberga
Maniacs

210609
(210611)

Gun
Gustavsson,
Göteborg
Marvels

210609
(210611)

Tobias Lindh,
SAFF

210610
(210611)

Joan Travesset,
Limhamn
Griffins

210612
(210617)

Jim Kaya

210612
(210617)

Martin
Söderberg,
Uppsala 86ers
Tobias
Stenström,
Stockholm
Mean Machines
Kjell Peterson,
ordförande
SAFF

210612
(210617)
210612
(210612)

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Telefon
+46 8 – 699 62 46

Frågar kring när
förslag kring
säsongsindelning
för ungdomar kan
lämnas in
Ansöker om
sanktion av
scrimmage U17
Helsingbrog, 12
juni
Konvertera Sam
Eisenstadt
erfarenheter till
coachlicens
senior
Söker sanktion
för match U15,
Limhamn GrKristianstad
Predators
Obehöriga
domare -SMM vs
CC

Färg på
matchtröjor

TU meddelar att då det är FS som
bestämmer detta så skall det skickas in till
dem
TU har noterat detta

TU beslutar att konvertera Sam Eisenstadts
erfarenheter till en coachlicens senior

TU beslutar att sanktionera matcherna

TU avslog denna dispensansökan men den
överklagades till VU som godkände den.
Så matcherna kommer inte att
ogiltigförklaras
Det har inte skapats något prejudikat som
går att luta sig mot så all med
domartillsättning utanför gängse rutiner
sker genom dispensförfarande som vanligt
TU har noterat ärendet

Ansökan om
TU beslutar att bevilja sändningstillstånd
sändningstillstånd för matchen den 12 juni
FS söker dispens
hos TU för
tillsättande av
fem
seniordomare till
SSH-match 12
juni

TU beslutar att avslå ansökan med
motiveringen att TU har enligt tidigare
beslut i FS endast tillåtelse att godkänna en
licens med lägre behörig om alla andra
domare har rätt behörighet.
Vi kan inte heller godkänna denna dispens
med motiveringen att det måste finnas
minst tre domare med rätt behörighet för att
matchen inte skall förklaras ogiltig enligt
TB Kap 7.A.7.2
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210613
(210615)

Peter Ericson,
Örebro Black
Knights

Utvisning av
spelare

210616
(210616)

Tobias
Stenström, t f
ordf DU

Dispensansökan
kring
domartillsättning

210617
(210617)

Micael Jönsson,
Örebro Black
Knights
SAFE

Fråga kring
spelare

210617

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Telefon
+46 8 – 699 62 46

2. Ingen officiell match får genomföras
med mindre än att 3 stycken licensierade
domare med rätt licensnivå dömer
matchen.
Detta beslut kan överklagas till SAFFs VU
på följande adress inom 30 dagar från
dagens datum:
https://www.saff.se/forbundet/utskottochko
mmitteer/verkstallandeutskottvu/
TU beslutar att avstängningen av Jesper
Lindeus skall kvarstå.
Jesper blev utvisad för slag mot motspelare
och filmen visar inget som med tydlighet
motsäger detta.
Jesper är således avstängd nästkommande
match
Detta beslut kan överklagas till SAFFs VU
på följande adress inom 30 dagar från
dagens datum:
https://www.saff.se/forbundet/utskottochko
mmitteer/verkstallandeutskottvu/
TU beslutar att avslå dispensansökan med
motiveringen att enligt det FS beslut som
finnssedan väldigt länge så har TU endast
rätt att godkänna en juniordomare i en
seniormatch inte en seniordomare i en
match som skall ha elitdomare.
Detta beslut kan överklagas till SAFFs VU
på följande adress inom 30 dagar från
dagens datum:
https://www.saff.se/forbundet/utskottochko
mmitteer/verkstallandeutskottvu/
TU informerar att Antoine Allen är under
kontrakt och är licensierad för Karlskoga
och kommer att spela med dem
TU har beslutat att efter önskemål från
SAFE att det endast kommer att bli en
semifinal i årets Superserie Herr. Det
innebär att vinnaren av grundserien i SSH
kommer att gå direkt till SM-final.
Placeringar två och tre i grundserien
kommer att mötas i semifinal, där tvåan
kommer att ha hemmaplansfördel. Laget
som placerar sig på fjärde plats deltar inte i
slutspelet.
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210618
(210623
210621
(210621)

210623
(210623)

Joan Travesset,
Limhamn
Griffins
Tobias
Stenström,
ordförande DU

Rikard Borg,
Carlstad
Crusaders

Söker sanktion av TU beslutar att sanktionera
match
träningsmatchen 19 juni mellan Limhamn
och Göteborg
Dispensansökan
TU beslutar att avslå dispensansökan med
för seniordomare motiveringen att enligt det FS beslut som
vid
finns sedan väldigt länge så har TU endast
Superseriematch rätt att godkänna en juniordomare i en
seniormatch inte en seniordomare i en
match som skall ha elitdomare, samt vi får
inte heller bevilja 2 st dispenser i samma
match.
Detta beslut kan överklagas till SAFFs VU
på följande adress inom 30 dagar från
dagens datum:
https://www.saff.se/forbundet/utskottochko
mmitteer/verkstallandeutskottvu/
Godkännande av TU beslutar att Eddby Abdulah är att räkna
TU-proffs
som professionell EU-spelare

Vid protokollet:

Justeras:

Monica Thomassen
Mötessekreterare

Joakim Dahlin
Ordförande
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