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Ändringsförslag 1  
 
Namn: 
Örjan Törmänen 

E-postadress: 
beckomberga.maniacs@icloud.com 

Telefonnummer: 
0768264564 

Nummer på paragraf för ändring: 
Hela TB för 2022 

Nuvarande skrivning i TB: 

Se tävlingsbestämmelser 2022 

https://amerikanskfotboll.swe3.se/wp-content/uploads/sites/4/2022/06/TB-Amerikansk-fotboll-
2022.pdf  

Förslag på ny skrivning i TB: 

Se separat dokument - Tävlingsbestämmelser 2023 original 

https://www.laget.se/Maniacs/Document/Download/-1/10115905  

Douglas Smith har också mottagit ett exemplar samt kommentar till skrivning. 

Förklaring till varför ändring föreslås: 

Se dokumentet - Tävlingsbestämmelser 2023 ändringar 

https://www.laget.se/Maniacs/Document/Download/-1/10115906  

Douglas Smith har också mottagit ett exemplar samt kommentar till skrivning. 

Eventuell påverkan på annan paragraf i TB: 

Samtliga paragrafer påverkas förutom på kapitel 5 där det mest är utseende. Samtliga regelverk 
behöver anpassas enligt förslaget.  

https://amerikanskfotboll.swe3.se/wp-content/uploads/sites/4/2022/06/TB-Amerikansk-fotboll-2022.pdf
https://amerikanskfotboll.swe3.se/wp-content/uploads/sites/4/2022/06/TB-Amerikansk-fotboll-2022.pdf
https://www.laget.se/Maniacs/Document/Download/-1/10115905
https://www.laget.se/Maniacs/Document/Download/-1/10115906
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Ändringsförslag 2 
 
Namn: 
Anders Johansson 

E-postadress: 
anders.johansson@solna.se 

Telefonnummer: 
0760368070 

Nummer på paragraf för ändring: 
Primärt: TB Kapitel 2 B.2.1 Även fler, se förslag. 

Nuvarande skrivning i TB: 

TB Kapitel 2 B.2.1 

U19 junior är spelare som fyller högst 19 år och lägst 17 år under kalenderåret. 

TB Kapitel 2 B.3 

En spelare som fyller högst 13 år under kalenderåret skall lösa Barnlicens. En spelare som fyller lägst 
14 år och högst 17 år under kalenderåret, skall lösa juniorlicens. Övriga spelare skall lösa 
seniorlicens men har rätt att delta enligt 2.B.2. 

TB Kapitel 2 A.2.4 

För superserierna, division 1 och U19 skall obligatorisk hälsoundersökning utförd av legitimerad 
läkare förvaras i lagets licenspärm. 

Kapitel 1 D.1 

U17 och lägre får ett lag som har max 18 ombytta spelare en matchvecka begära senast måndag kl. 
13 att spela 9-manna för den specifika veckan. 

I U17 och lägre får ett lag som har max 13 ombytta spelare en matchvecka begära senast måndag kl. 
13 att spela 7-manna för den specifika veckan. 

Kapitel 1 B.4.2 

Serieavgiften för U19-serien innefattar licensavgift för ett obegränsat antal svenska seniorlicenser för 
spelare som fyller 17, 18 eller 19 år under året. 

Serieavgiften för U17-serien innefattar licensavgift för ett obegränsat antal svenska juniorlicenser för 
spelare som fyller 15, 16 eller 17 år under året. 

Förslag på ny skrivning i TB: 

TB Kapitel 2 B.2.1 

Ny text: U18 junior är spelare som fyller högst 18 år och lägst 16 år under kalenderåret 
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TB Kapitel 2 B.3 

Ny text: En spelare som fyller högst 13 år under kalenderåret skall lösa Barnlicens. En spelare som 
fyller lägst 14 år och högst 18 år under kalenderåret skall lösa juniorlicens. 

TB Kapitel 2 A.2.4 

Ny text: För superserierna och division 1 skall obligatorisk hälsoundersökning utförd av legitimerad 
läkare förvaras i lagets licenspärm. 

TB Kapitel 1 D.1 

Ny text: 

I U18 Breddserie får ett lag som har max 13 ombytta spelare en matchvecka begära senast måndag 
kl. 13 att spela 7-manna för den specifika veckan. 

I U15 och lägre får ett lag som har max 18 ombytta spelare en matchvecka begära senast måndag kl. 
13 att spela 9-manna för den specifika veckan. 

I U15 och lägre får ett lag som har max 13 ombytta spelare en matchvecka begära senast måndag kl. 
13 att spela 7-manna för den specifika veckan. 

TB Kapitel 1 B.4.2 

Ny text: Serieavgiften för U18-serien innefattar licensavgift för ett obegränsat antal svenska 
juniorlicenser för spelare som fyller 16, 17 eller 18 år under året. 

Förklaring till varför ändring föreslås: 

Bakgrund till förslaget: 

• Det har över tid blivit allt svårare att få till lag i U19 serien 
• Åldern 19 är svår då dessa spelare gått ur gymnasiet och i många fall flyttar för 

universitetsstudier, jobb eller värnplikt 
• Just värnplikt är något som markant kommer öka de närmaste åren i och med den 

omvärldssituation vi just nu befinner oss i. Detta efter att mer eller mindre haft värnpliktsfritt 
i 30 år. 

Vi vill därför: 

• Slå ihop U17 och U19 och göra om det till U18. 
• Detta skulle då ge 3 årskullar för att få ihop ett U18 lag, vilket i praktiken är samma som 

dagens U19 där de äldsta U17 oftast spelar U19, men man slipper problemet med studier på 
annan ort/värnplikt etc. för 19-åringarna. 

• U17/U19 till U18 tar bort ett lag och det går att kraftsamla resurserna för att skapa en bra 
ledarstab för föreningarna. 

• Man samlar gymnasieåldern i ett lag 
• Ytterligare fördelen mot alternativet U13/U16/U19 är lägre intervall mellan 13 och 15 vilket 

samlar ihop fler som nått in i pubertet innan man träder in nästa nivå då gapet 13 till 16 
skulle bli för stort 
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Förslag på möjlig säsongssindelning: 

• Senior (SS + Div 1) på våren. 
• Senior (Div 2) på vår och höst. 
• U18 spelar två serier, en 11-manna med SM-slutspel, samt en 9-manna breddserie. 
• SM-serie på hösten med regional indelning + Slutspel 
• Våren används till träningsmatch/poolspel , Easy football 
• Spelas i 11-manna format. 
• Breddserie på hösten med regional indelning 
• Våren används till träningsmatcher/poolspel och Easy football. 
• Spelas i 9-manna format, med möjlighet att gå ner på 7-manna vid få spelare. 
• U15 spelar serie regional på hösten, 
• Våren används till träningsmatch/poolspel, Eazy football eller utv serie för dom som vill 

Eventuell påverkan på annan paragraf i TB: 

Se förslaget i sin helhet.  
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Ändringsförslag 3 
 
Namn: 
Rikard Borg 

E-postadress: 
rikard.borg@crusaders.se 

Telefonnummer: 
0703140457 

Nummer på paragraf för ändring: 
2.A.5.1 

Nuvarande skrivning i TB: 

1. Förening som har mer än ett seniorlag i seriespel skall senast en vecka innan seriespelet inleds 
anmäla till förbundet 25 spelare. Under säsongen får dessa spelare endast delta med lag i den högre 
divisionen. 

Förslag på ny skrivning i TB: 

1. Förening som har mer än ett seniorlag i seriespel skall senast en vecka innan seriespelet inleds 
anmäla till förbundet 20 spelare. Under säsongen får dessa spelare endast delta med lag i den högre 
divisionen. 

Förklaring till varför ändring föreslås: 

Vi har för få lag i de lägre divisionerna där breddsatsningen med nya och återstartade är möjlig. 

Om fler etablerade föreningar kan anmäla ytterligare lag i de lägre divisionerna ges nya och 
återstartade lag möjlighet att spela fler matcher och förhoppningsvis ska fler lag också minska 
reseavstånden och därmed också kostnader. 

Sannolikt kommer inte utvecklingslag i de lägre divisionerna toppa sina lag med etablerade 
elitspelare för att vinna matcher som ska leda till avancemang. Det skulle vara kontraproduktivt mot 
den egna elitverksamheten att internt konkurrera med ett division 1-lag när huvudlaget spelar i 
Superserien. 

Syftet att ta ändra regeln är att färre spelare ska förbjudas spela i ett utvecklingslag som behöver 
förstärkning under säsongen. Sänker vi kravet på låsta spelare kan det främja att fler etablerade 
föreningar väljer att anmäla utvecklingslag i division 2.    
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Ändringsförslag 4 
 
Namn: 
Rikard Borg 

E-postadress: 
rikard.borg@crusaders.se 

Telefonnummer: 
0703140457 

Nummer på paragraf för ändring: 
2.A.5.1 

Nuvarande skrivning i TB: 

1. Förening som har mer än ett seniorlag i seriespel skall senast en vecka innan seriespelet inleds 
anmäla till förbundet 25 spelare. Under säsongen får dessa spelare endast delta med lag i den högre 
divisionen. 

Förslag på ny skrivning i TB: 

Tas bort helt 

Förklaring till varför ändring föreslås: 

Vi har för få lag i de lägre divisionerna där breddsatsningen med nya och återstartade är möjlig. 

Om fler etablerade föreningar kan anmäla ytterligare lag i de lägre divisionerna ges nya och 
återstartade lag möjlighet att spela fler matcher och förhoppningsvis ska fler lag också minska 
reseavstånden och därmed också kostnader. 

Sannolikt kommer inte utvecklingslag i de lägre divisionerna toppa sina lag med etablerade 
elitspelare för att vinna matcher som ska leda till avancemang. Det skulle vara kontraproduktivt mot 
den egna elitverksamheten att internt konkurrera med ett division 1-lag när huvudlaget spelar i 
Superserien. 

Syftet att ta bort regeln är att spelare inte ska förbjudas spela i ett utvecklingslag som behöver 
förstärkning under säsongen. Tar vi bort regeln kan det främja att fler etablerade föreningar väljer att 
anmäla utvecklingslag i division 2. 

Eventuell påverkan på annan paragraf i TB: 

2.A.5.2 utgår om 2.A.5.1 tas bort 

2. Övriga spelare kan delta med föreningens lag såväl högre som lägre division utan vidare 
restriktioner. 
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Ändringsförslag 5 
 
Namn: 
Rikard Borg 

E-postadress: 
rikard.borg@crusaders.se 

Telefonnummer: 
0703140457 

Nummer på paragraf för ändring: 
2.A.7.1 

Nuvarande skrivning i TB: 

En spelare, tränare, lagansvarig eller annan identifierad lagmedlem som blir utvisad är automatiskt 
diskvalificerad under resterande matchtid och nästkommande match. Utvisningen kan överklagas till 
TU med bevis på film. 

Förslag på ny skrivning i TB: 

En spelare, tränare, lagansvarig eller annan identifierad lagmedlem som blir utvisad i första halvlek är 
automatiskt diskvalificerad under resterande matchtid. En spelare, tränare, lagansvarig eller annan 
identifierad lagmedlem som blir utvisad i andra halvlek är automatiskt diskvalificerad under 
resterande matchtid samt första halvlek i nästkommande match. Utvisningen kan överklagas till TU 
med bevis på film." 

Förklaring till varför ändring föreslås: 

Då vissa serier på grund av sena avhopp endast består av en handfull matcher kan en utvisning ge 
orimligt stränga straff. I det fall en spelare i en stympad serie med bara sex matcher utvisas tidigt i 
matchen kan det i princip innebära att denne är diskvalificerad i nära två av totalt sex matcher. Det 
motsvarar i princip en tredjedel av hela säsongen och är i detta fall onödigt strängt straff. 

Direkt hänsynslösa förseelser som kräver längre avstängningar kan fortsatt utdömas av DN.  
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Ändringsförslag 6 
 
Namn: 
Adrian Ashhami 

E-postadress: 
adrian.ashhami@tabyflyers.se 

Telefonnummer: 
0704415932 

Nummer på paragraf för ändring: 
1D2.2 Walkover 

Nuvarande skrivning i TB: 

För ett lag innebär en lämnad W.O. i en seriematch att laget stängs av från resten av serien. Laget 
flyttas automatiskt ned en division eller om lägre division inte finns ned till B-gruppen 
nästkommande tävlingssäsong. Detta inkluderar lämnad W.O. i slutspels- eller kvalmatcher. Lag som 
flyttats ner från Superserien p.g.a. W.O kan inte ansöka om att få vara kvar i Superserien. 

Förslag på ny skrivning i TB: 

För ett lag innebär en lämnad W.O. i en seriematch att laget stängs av från resten av serien. Laget 
flyttas automatiskt ned en division eller om lägre division inte finns ned till B-gruppen 
nästkommande tävlingssäsong. Detta inkluderar lämnad W.O. i slutspels- eller kvalmatcher. Lag som 
flyttats ner från Superserien p.g.a. W.O kan inte ansöka om att få vara kvar i Superserien. 

Barn och Ungdom (Upp till och med U17) 

För ett barn- eller ungdomslag (Upp till och med U17) innebär en lämnad W.O. i en seriematch inte 
att laget stängs av från resten av serien. 

Förklaring till varför ändring föreslås: 

Barn- och ungdomsserier kan plötsligt drabbas av spelartapp, men betyder inte att laget inte kan 
fullfölja sin serie. Att möjliggöra för lagen som inte tävlar ger alla möjlighet att spela fler matcher. 
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Ändringsförslag 7 
Namn: 
Adrian Ashhami 

E-postadress: 
adrian.ashhami@tabyflyers.se 

Telefonnummer: 
0704415932 

Nummer på paragraf för ändring: 
2A24 

Nuvarande skrivning i TB: 
En personlig spelarlicens blir giltig från och med nästkommande dag om följande villkor är uppfyllda: 
Inskrivning av licensformuläret i av SWE3 anvisat dataprogram dagen innan (24.00). Observera att 
det är föreningens ansvar att inskrivning kan ske. I de fall inte 1.B.4.2 gäller skall betalning av licen-
sen ske senast dagen innan. Om betalning inte har skett senast dagen innan kan betalning göras så 
att avgiften finns på SWE3:s konto inom fem bankdagar efter det att matchen spelats. Om betal-
ningen försenas med mer än fem bankdagar men med mindre än tio dagar skall dubbel licensavgift 
erläggas. Om betalning inte sker inom tio bankdagar eller om dubbel avgift inte erlagts när så är på-
kallat skall licensen anses vara ogiltig och spelaren har deltagit som olicensierad spelare. Under-
skrivna licensformulär i original skall förvaras i lagets licenspärm. För Superserierna, division 1 och 
U19 skall obligatorisk hälsoundersökning utförd av legitimerad läkare förvaras i lagets licenspärm. 
Utländska spelares gällande uppehålls och arbetstillstånd skall förvaras i lagets licenspärm. 

Förslag på ny skrivning i TB: 

En personlig spelarlicens blir giltig från och med nästkommande dag om följande villkor är uppfyllda: 
Inskrivning av licensformuläret i av SWE3 anvisat dataprogram dagen innan (24.00). Observera att 
det är föreningens ansvar att inskrivning kan ske. I de fall inte 1.B.4.2 gäller skall betalning av 
licensen ske senast dagen innan. Om betalning inte har skett senast dagen innan kan betalning göras 
så att avgiften finns på SWE3:s konto inom fem bankdagar efter det att matchen spelats. Om 
betalningen försenas med mer än fem bankdagar men med mindre än tio dagar skall dubbel 
licensavgift erläggas. Om betalning inte sker inom tio bankdagar eller om dubbel avgift inte erlagts 
när så är påkallat skall licensen anses vara ogiltig och spelaren har deltagit som olicensierad spelare. 
Underskrivna licensformulär i original skall förvaras i lagets licenspärm. Barnlicenser för spelare i 
yngre ålder som ej har seriespel undantas från kravet på underskrivna licensformulär. För 
Superserierna, division 1 och U19 skall obligatorisk hälsoundersökning utförd av legitimerad läkare 
förvaras i lagets licenspärm. Utländska spelares gällande uppehålls och arbetstillstånd skall förvaras 
i lagets licenspärm. 

Förklaring till varför ändring föreslås: 

Onödig administrativ påverkan för de yngre lagen att hantera pappers licenser i en pärm. 
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Ändringsförslag 8 

Namn: 
Adrian Ashhami 

E-postadress: 
adrian.ashhami@tabyflyers.se 

Telefonnummer: 
0704415932 

Nummer på paragraf för ändring: 
2B2 Åldersgränser 

Nuvarande skrivning i TB: 

1. U19 junior är spelare som fyller högst 19 år och lägst 17 år under kalenderåret. 

2. U17 junior är spelare som fyller högst 17 år och lägst 15 år under kalenderåret. 

3. U15 junior är spelare som fyller högst 15 år lägst 14 år under kalenderåret. 

4. Från U13 och uppåt får flickor spela som ett år överåriga i juniorspel. 

Förslag på ny skrivning i TB: 

1. U20 junior är spelare som fyller högst 20 år och lägst 17 år under kalenderåret. 

2. U17 junior är spelare som fyller högst 17 år och lägst 15 år under kalenderåret. 

3. U15 junior är spelare som fyller högst 15 år lägst 14 år under kalenderåret. 

4. Från U13 och uppåt får flickor spela som ett år överåriga i juniorspel. 

Förklaring till varför ändring föreslås: 

Värnplikt och flytt inom landet gör det svårare för U19-lagen att klara sig. En förändring för att ligga i 
linje med IFAF hade också gynnat oss lokalt. 

Eventuell påverkan på annan paragraf i TB: 

Flertalet 
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Ändringsförslag 9 

Namn: 
Rikard Borg 

E-postadress: 
rikard.borg@crusaders.se 

Telefonnummer: 
0703140457 

Nummer på paragraf för ändring: 
2.A.2.4 

Nuvarande skrivning i TB: 

För Superserierna, division 1 och U19 skall obligatorisk hälsoundersökning utförd av legitimerad lä-
kare förvaras i lagets licenspärm. 

Förslag på ny skrivning i TB: 

För Superserierna och division 1 skall obligatorisk hälsoundersökning utförd av legitimerad läkare 
förvaras i lagets licenspärm. 

Förklaring till varför ändring föreslås: 

Hälsoundersökningar är till stor ekonomisk och administrativ börda för alla föreningar oavsett nivå 
och serietillhörighet. Därtill finns en tydlig brist i hela proceduren: 

I formuläret som läkaren skall signera står följande: 

"Spelaren ovan har undersökts av mig och utifrån min undersökning, ovanstående information samt 
den information spelaren givit mig finner jag inga hinder för spelaren ovan att delta i spel och träning 
av amerikansk fotboll." 

Det finns inga kriterier för som ger läkaren stöd att varken neka eller godkänna spel och det går att 
ifrågasätta vilken evidens denna metod har att minska skador. 
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Diskussionsförslag 1 

Namn: 
Örjan Törmänen 

E-postadress: 
Beckomberga.maniacs@icloud.com 

Telefonnummer: 
0768264564 

Beskriv ditt ärende: 

Kortare speltid i U15. Vår bedömning är att matcherna är för långa i U15 (och även i U17). 

Spelarna orkar helt enkelt inte. Du går från 1 timme speltid i U13 till 2,5 timme i U15. Vår bedömning 
är 1:15 till 1:30 är lagom efter olika experiment. 2x20 rullande klocka med 2 min stopptid i slutet på 
matchen eller i slutet på halvlekarna vore bra. 

Det leder till färre skador och färre hjärnskakningar. 

Vilken form av återkoppling önskar du? 

Svar och vad ni gör. 
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Diskussionsförslag 2 

Namn: 
Örjan Törmänen 

E-postadress: 
Beckomberga.maniacs@icloud.com 

Telefonnummer: 
0768264564 

Beskriv ditt ärende: 

Trygghetspolicy. 

Vi talar mycket om trygga miljöer, men det görs väldigt lite. Vårt förslag är att vi börjar med att kräva 
att för att få spela barn- och ungdomsfotboll i SWE3 ska det finnas en trygg miljöpolicy. Det borde vi 
kunna sätta in i TB, men jag vill gärna att det kommer från FS eller Swe3, inte från oss. (Vi har det i 
vårt ändringsförslag för hela TB, men vill gärna lyfta detta som särskild punkt.) 

Sedan gör vi ett ordentligt arbete inom området med de nya policyerna som input. 

Vilken form av återkoppling önskar du? 

Mottagit och åtgärd. 
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