TÄVLINGSUTSKOTTET

Protokoll nr 7, 2016-05-27

Ledamöter:
Joakim Dahlin, ordförande, JD
Rodrigo Montesino Ferrada, RMF
Björn Lindström, BL
Kristoffer Österberg, KÖ
1. Behandlade och beslutade ärenden enligt e-post.
Datum
20160506

Sökande
Jonas Gunnstam,
Tyresö Royal
Crowns

Ärende
Söker åldersdispens för
Tony Lysande att spela
U13

20160509

Henrik Larsson,
Eskimos

Fråga kring farmaravtal

20160509

Anders Johansson,
Solna Chiefs

20160512

Anders Johansson,
Solna Chiefs

De har efter dialog
överenskommit med
Upplands-Bro Broncos
att på söndag spela med
8/9-manna. Frågar om
detta är OK och måste de
sen spela 8-manna som
det är reglerat i TB eller
om det går att spela 9manna med regler för 11manna
Frågar om de tolkat rätt
att kliva ner på 9-manna
om båda lagen är överens
och kan ställa upp fullt
lag från start

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Telefon
+46 8 – 699 62 46

Bankgiro
5860-0560
Organisations nr
802013-4428

Beslut
TU har beslutat att avslå
dispensansökan md
motiveringen att vi låter ej
överåriga spelare spela med
yngre ålderskategorier
TU har besvarat frågan
avseende Telges inskickade
farmaravtal med Eskimos och
som blev avslaget då det ej
går att skriva ett farmaravtal
med en klubb som ej är i
seriespel, ej heller är det
tillåtet att representera mer än
en förening per säsong. TU
informerade också om att det
är upp till åtta dagars
handläggningstid för ärenden
som är insända till TU
TU har besvarat att dispens
måste sökas för att gå ner till
8-manna och att det då gäller
för resten av säsongen och
alla motståndare måste också
spela 8-manna mot er.
Om ni väljer att spela
matchen som 9-manna så är
det 11-manna-regler som
gäller
TU besvarade att det stämmer
och att man måste ha rätt
antal spelare på linjen vid
varje spel.

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

20160511

Harald von Sydow,
Uppsala 86’ers

Ansöker om dispens för
Alex Constantakis för att
döma div 1 som
linjedomare

20160511

Ludvig Lantz, Umeå
AFC

Frågar om det finns
möjlighet att få dispens
för juniordomare då de
har tre seniordomare till
match 14 maj mot Gävle

20160512

Anders Johansson,
Solna Chiefs

20160513

Ludvig Lantz, Umeå
AFC

20160513

Jim Kaya, Göteborg
Marvels

20160514

Michael Älg
Johansson,
Södertälje AFK

Frågar om möjlighet att
kliva ner på 9-manna om
båda lagen är överens
och man kan ställa upp
fullt lag från start
Ansöker om dispens för
Simon Hagen att döma
seniormatchen mellan
Umeå och Gefle lördagen
den 14 maj
Ansöker om dispens för
Rickard Edberg att döma
20160514 Division 1
Damer Jönköping
Arlanda, Division 1
Västra Skövde-Borås,
20160515 Div 1 Västra
Göteborg-Halmstad,
Division 1 Damer
Göteborg-Västerås
Överklagar avstängning
av George Oussi

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Telefon
+46 8 – 699 62 46

Bankgiro
5860-0560
Organisations nr
802013-4428

TU har beslutat att godkänna
dispensen för Alex
Constantakis att döma
seniormatchen Gävle mot
Västerås den 21 maj
TU svarar att det finns
möjlighet att ansöka om
dispens för juniordomare.
Dispensansökan görs med
namn på den domaren som
ska ha dispensen samt vilken
match det gäller

TU instämmer i deras
tolkning och att man måste
har rätt antal spelare på linjen
varje spel
TU har beslutat att godkänna
dispensen för Simon Hagen
att döma den nämnda
matchen
TU har beslutat att godkänna
dispens för Rickard Edberg
att döma dessa matcher under
helgen 14-15 maj

TU har beslutat att
avstängningen står fast och
således är George Oussi
avstängd i nästkommande
match

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

20160516

Iman Ziai, Lund
Vikings

Frågar om de ska ansöka
om dispens för att
anmäla ett lag till U15seriespel Easy Football
cupen i juni (Ystad) för
U15-lag samt frågar om
eventuell dispens för två
16-åringar som tränar
med U15-laget

20160517

Roger Norling,
Arlanda Jets

Ansöker om
godkännande av
övergång för Eldrin
Kurbegovic till Arlanda
Jets

20160519

Jimmy Johansson,
Limhamn Griffins
Kristoffer Nilsson,
Skövde Dukes

Ansöker om att arrangera
en Pee-Wee-cup
Ansöker om att spelare
önskar spela U13 i
Skövde Dukes
Ansöker om dispens för
att byta ut en spelare på
25-mannalistan som idag
är låst för spel i
utvecklingslaget

20160519

20160523

Rikard Borg,
Carlstad Crusaders

20160526

Michael Älg
Johansson,
Södertälje AK

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Telefon
+46 8 – 699 62 46

Ansöker om dispens för
Lucas Virta att döma
U17-matchen mellan
Nyköping-Uppsala den
29 maj

Bankgiro
5860-0560
Organisations nr
802013-4428

TU svarar att dispens ska i så
fall sökas hos TU men som
kommer att avslås p g a av att
vi ej får ändra den av FS
fastställa serieindelningen.
Detta kan ni sen överklaga till
VU som får ta ställning till
frågan. Detsamma gäller för
nästa fråga. TU ger ej dispens
för överåriga killar men även
detta beslut kan överklagas
till VU
TU har beslutat att godkänna
övergång för Eldrin
Kurbegovic då Wäsby ej har
verksamhet i hans åldersklass
och då gäller ej det sista
övergångsdatumet. Detta
under förutsättning att en
vanlig övergångsblankett
fylls i och avgift om 200
kronor inbetalas
TU har beslutat att
sanktionera turneringen
TU har beslutat att godkänna
dispensen
TU har beslutat att avslå
dispensen med motiveringen
att vi inte får skapa prejudikat
avseende ändringar av 25mannalistan vilket skulle
kunna ge stora konsekvenser i
framtiden. Detta beslut går att
överklaga till SAFFs VU
inom 30 dagar.
Joakim Dahlin och Kristofer
Österberg anmälde tänkbart
jäv och deltog inte i beslutet.
TU har beslutat att godkänna
dispensen den nämnda
matchen

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

20160526

Jimmy Andersen,
DIF AF

Söker dispens för Ken
Kacal att få döma
seniormatch

20160527

Helena Piensoho,
Solna Chiefs U17

Ansöker om flytt av
match 21 maj till 22 maj
kl 15.00 på Bergshamra

TU har beslutat att godkänna
dispensen för Ken Kacal att
döma seniormatchen mellan
Gävle och Norrköping den 28
maj
TU har beslutat att godkänna
flytt av matchen

Vid protokollet:

Justeras:

Monica Gårdström
Mötessekreterare

Joakim Dahlin
Ordförande
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