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TÄVLINGSUTSKOTTET Protokoll 7 2020 
 200530 
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 
200311 
 

Sanne 
Lempling, 
Upplands-
Bro Broncos 

Önskar konvertera 
tränarlicens för Ilya 
Kravstov 

TU har beslutat att konvertera 
rekommendationsbrevet och utbildning för 
Ilya Kravstov att gälla för en tränarlicens 
för seniorer  

200511 Niclas 
Steklmacher, 
Blackhawks 

Frågar om tillåtelse 
för en scrim ca 2 
veckor innan 
seriestart 

TU meddelar att enligt det beslut som 
förbundsstyrelsen har tagit så är det inte 
tillåtet genomföra detta till de tagit ett nytt 
beslut 

200513 Jeanette 
Magnusson, 
Kristianstad 
Predators 

Dispensansökan för 
tränare Joshua 
Kofoed 

TU har beslutat att konvertera hans 
utbildningar och han är därmed godkänd 
för coachlicens för både senior och junior 

200514 Örjan 
Törmänen, 
Beckomberga 
Maniacs 

Frågor om 
flexfotboll i U15-
serien 

TU svarar att U15 kommer att köras som 
vanlig tacklingsserie enligt det som tidigare 
meddelats. Var hemmalagen väljer att 
förlägga deras hemmamatcher är deras 
ensak och inget som vi lägger oss i 

200518 Kristofer 
Österberg, 
STU 

Frågar kring 
övergång 

TU måste förhålla sig till TB och kan 
därmed inte öppna upp fönstret för 
övergångar igen då seniorserierna ses som 
en förskjuten vårsäsong. TU beslutar 
därmed att tiden för övergångar i 
seniorserierna är förbi. 
Detta beslut kan överklagas till SAFF:s VU 
inom 30 dagar från dagens datum. 
Kristofer Österberg anmälde jäv och deltog 
inte i beslutet 

200519 Robert 
Bakke-King, 
Carlstad 
Crusaders 

Administrativ fråga 
om pågående ärende 
om spel med annan 
klubb för U19 

TU meddelar att det inte är något som de 
känner till men att Joakim Dahlin har pratat 
med både Robert Sundberg, CC och Jens 
Carlqvist, GM, om vad som gäller om ni 
skall spela ihop nu under denna säsong då 
alla spelar samtidigt 

http://www.amerikanskfotboll.com/
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200525 
 

Marie 
Sparring, 
Tyresö Royal 
Crowns 

Frågar om regler 
kring vila för 
juniorspelare 

TU svarar att det inte finns regelmässiga 
begränsningar för spelare som har fyllt 16 
år. 
Övriga måste ha 4 spellediga dygn mellan 
matchtillfällena   

 
Vid protokollet:   Justeras: 
  
 
Monica Gårdström   Joakim Dahlin 
Mötessekreterare   Ordförande 
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