
  
  

PROTOKOLL FÖRT VID VERKSTÄLLANDE UTSKOTTETS (VU) MÖTE I SVENSKA 

AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 28 MARS 2018  

  

 
  

Närvarande: Kristian Elisson (KE), Robert Johansson (RJ) Martin Söderberg (MS), Charlotta 

Uhler von Arnold (CUvA). Matilda Barber (MB) 

Niclas Backlund (NB) adjungerades under punkt 3 

Fredrik Haraldson (FH) är sammankallande,  

  

Frånvarande: Inga 

 
  

  

1. Mötets öppnande och ev. adjungeringar 

 

Mötet öppnades av KE. FH och NB adjungeras till mötet 

 

2. Val av mötessekreterare och protokolljusterare 

 

Förslag: FH till mötessekreterare, KE till protokolljusterare. 

 

VU beslutar: 

Att välja FH till mötessekreterare och KE till protokolljusterare 

 

3. Ärende rörande finansieringen av Friday Night Football projektet med TV4  

 

NB föredrar intäkt och utgiftsbudgeten för projektet. Försäljningen av billboards har varit 

lyckad men är inte helt klar. Större delen av de nödvändiga intäkterna är säkrade. 

VU beslutar: 

Att genomföra Friday Night Football projektet med nuvarande budgetläge. Kontrakt med TV4 

och de deltagande föreningarna ska skrivas så snart som möjligt 

 

 

4. Överklagan från Carlstad Crusaders gällande TU´s beslut att neka fyra stycken 

spelare födda 2000 tillstånd att spela i Superserien (h) 

 

Carlstad har i sin dispensansökan till Tävlingsutskottet angett följande skäl: 

 

Carlstad Crusaders ansöker härmed om dispens för fyra spelare födda 2000, som är 18 år eller fyller 

18 år i år för att få spela i Superserien under 2018. Detta är framtidsspelare som har uttryckt sin 

önskan att få spela med vårt A-lag även i Superserien. De kommer för närvarande att få spela i 

Europaspelet med oss och har tränat hela hösten och vintern i vårt fysprogram samt fyller väl kriterier 

för spel i superserien med hänsyn till fysik och spelförståelse. Alla är uttagna till det träningsläger för 

junior VM som var i helgen. Skulle de bli uttagna skulle det också vara en fördel för JVM laget om de 

fått speltid även i Superserien. 



 

Vi tycker att spelare som har denna mognadsgrad och en spelkunskap bör få spela på den nivån de 

vill och behöver för att utvecklas.  

 

Oskar Johansson 00-05-16: 

187 cm lång och 129 kg och spelar på den offensiva linjen. Han har spelat fotboll sedan han var 11 år 

och spelade förra året med vårt U19 lag. Så här säger Oskar själv: "Jag började spela am fotboll när 

jag var 11 och har spelat sen dess. Anledningen till att jag tycker att jag ska få spela i suoerserien är 

att det skulle vara en fruktansvärt stor chans att kunna utvecklas på ett sätt man inte kan göra i u19. 

Samt att det är konstigt att man får spela i NEFL och inte i superserien.” 

 

Emil Östlund 00-06-24: 

183 cm lång och 88 kg och spelar running back. Han har spelat fotboll sedan han var 13 år och spelat 

en ULU landskamp samt med vårt U19 lag förra året. Så här säger Emil själv: "Jag tycker att jag borde 

få spela superserien eftersom att det är ett otroligt sätt att få utvecklas och lära sig. Sen så får vi ju 

spela NEFL och då borde vi absolut få spela superserien, vi är ändå vuxna och det är vårt val.” 

 

Elias Rosenkvist 00-06-22: 

180 cm och 77 kg och spelar defensiv back. Han har spelat fotboll sedan han var 12 år och spelat två 

U19 landskamper samt med vårt U19 lag förra året. Så här säger Elias själv: "Jag anser att jag skall få 

spela i Superserien detta år eftersom att jag ska få spela i NEFL. För i NEFL kommer det vara högre 

rang på motståndet och man måste vinna varje match för att komma vidare, detta betyder då att 

intensiteten kommer vara högre. Jag menar då att om jag får spela i NEFL borde jag också få spela i 

Superserien.” 

 

Anton Hyvönen 00-01-16:  

190 cm och 130 kg och spelar på den offensiva linjen. Han har spelat fotboll sedan han var 13 år och 

spelat två U19 landskamper samt med vårt U19 lag förra året och går på RIG. Så här säger Anton 

själv: "Jag har spelat sen jag var 13 år. Jag tycker jag ska få spela i superserien för att kvalitén på 

spelarna är så mycket högre där än i U19 och jag känner att jag mycket väl kan spela på den nivån 

och behöver detta för att utvecklas som spelare.” 

 

Tävlingsbestämmelserna säger: 

1. Juniorspelare har rätt att delta i seniorspel (gäller inte Superserien, se nedan) samma år spelaren 

fyller 18 år. Undantag: Damer kan delta i både flaggfotboll och tacklingsfotboll från det år de 

fyller 16 år. U19 spelare får som grundregel inte delta i Superserien. Förening med lag i 

Superserien kan dock använda maximalt fem spelare som fyller 19 år under kalenderåret i 

seniorlaget men följande begränsningar gäller:  

Inga U19 spelare kan räknas med i varken, 30, 25 eller 22 mannalistorna.  

För de fall att föreningen har för avsikt att använda en U19 spelare i seniorlaget skall detta 

meddelas TU och kansliet en gång per spelare och säsong, dock senast måndagen innan match 

första matchen.  

De U19 spelare som deltar med seniorlaget skall ej ha en matchtäthet med mindre än 4 dagars 

mellanrum (oavsett nivå).  

Om U19 laget eller seniorlaget använder U19 spelare som inte har rätt att delta i enlighet med 

ovanstående regler skall seniorlaget sanktioneras enligt regeln om spelare som deltagit utan rätt 

att delta (2.A.2.5). U19 laget bestraffas inte. 

 

VU beslutar: 

Att avslå överklagan från Carlstad Crusaders med hänvisning till gällande regelverk 

 

5. KE avslutade mötet.  

 



  

  

  

  

  

 Vid protokollet      Mötesordförande/justeringsman  

  

  

  

Fredrik Haraldson        Kristian Elisson 
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