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Ändringsförslag Tävlingsbestämmelserna 2022 
Nedan presenteras årets ändringsförslag till TB för flaggfotbollen. Förslagen kommer att presenteras 
i ordning utefter punkten det berör. Nya punkter kommer ligga sist i ordningen. 

I första sektionen kommer Ledningsgrupp Flaggfotbolls propositioner att presenteras och därefter de 
förslag som är inskickade av förbundets medlemmar. 

Frågor gällande de propositioner som presenteras kan vändas till Anton Lagerström: 

anton.lagerstrom@swe3.org 
0723-02 73 37 

Vid frågor gällande övriga förslag, vänligen kontakta den som skickat in förslaget. 

Propositioner: Förslag 1–16 
Motioner: Förslag 17–41 

Beslutsprocessen 
Årets representantskapsmöte kommer att hållas den 14 december klockan 19:00 och kommer att 
genomföras digitalt.  

Varje förening som har deltagit i seriespel under 2022 har varsin röst samt att ledamöterna i 
ledamöterna i Ledningsgrupp Flaggfotboll har varsin röst. 
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Förslag 1 - 1.A.3.1 
 
Nummer på paragraf för ändring: 
1.A.3.1 

Nuvarande skrivning i TB: 
Anmälan till SM-seriespel ska göras skriftligen till flaggfotbollsutskottet eller SWE3:s sportkontor 
senast det datum som står i inbjudan till seriespel publiceras på förbundets hemsida, swe3.se. Detta 
datum får inte vara tidigare än fem månader innan första matchen ska spelas och inte senare än tre 
månader innan första matchen ska spelas. Förbundsstyrelsen fastställer serieavgifter och licensav-
gifter och meddelar dessa senast 30 oktober året innan de ska gälla. Vid övriga tävlingar gäller de av 
TU eller den av TU utsedda arrangörens angivna anmälningsskyldigheter. 

Förslag på ny skrivning i TB: 
Anmälan till förbundets serier sker på, av Ledningsgrupp Flaggfotboll utsedd ansvarig, anvisat sätt. 
Inbjudan till seriespel ska publiceras på förbundets hemsida senast 1 december året innan serien 
ska starta.  

Förbundsstyrelsen fastställer serieavgifter och licensavgifter och meddelar dessa senast 30 oktober 
året innan de ska gälla. Vid övriga tävlingar gäller de av TU eller den av TU utsedda arrangörens an-
givna anmälningsskyldigheter. 

Förklaring till varför ändring föreslås: 
Digitalisering och framförhållning. 

LGFF arbetar för att digitalisera administrationen i samband med matcher och ändringsförslaget är 
för att inte hamna i baklås gällande TB i denna process. 

Vidare behöver anmälan och kommunikation kring serier ske tidigare på året för att lag ska ha möjlig-
het att boka upp planer inför sina matcher. 
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Förslag 2 - 1.A.5.1 
 
Nummer på paragraf för ändring: 
1.A.5.1 

Nuvarande skrivning i TB: 
FS beslutar varje år efter förslag från FFU om divisionsutformningen (antalet divisioner, antal lag i 
divisioner och geografisk indelning mm), dess förändringar, förflyttningar för aktuella lag mellan 
divisionerna och eventuella justeringar. Detta gäller inte walkover 1.D.1., utträde 1.D.2. eller när 
förening avstår uppflyttning 1.D.3. 

Förslag på ny skrivning i TB: 
ILG beslutar varje år om divisionsutformningen (antalet divisioner, antal lag i divisioner och 
geografisk indelning mm), dess förändringar, förflyttningar för aktuella lag mellan divisionerna och 
eventuella justeringar. Detta gäller inte walkover 1.D.1., utträde 1.D.2. eller när förening avstår 
uppflyttning 1.D.3. 

Förklaring till varför ändring föreslås: 
För stor justering för att anses redaktionell. Förändring om vem som äger beslutsrätten. Flyttas från 
FS till LGFF. 
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Förslag 3 - 1.A.5.2 
 
Nummer på paragraf för ändring: 
1.A.5.2 

Nuvarande skrivning i TB: 
Divisionsutformningen för säsongen skall föreslås och presenteras till SWE3:s medlemmar senast en 
kalendermånad före sista anmälningsdatum. 

Förslag på ny skrivning i TB: 
Divisionsutformningen för säsongen skall föreslås och presenteras till SWE3:s medlemmar senast 1 
december föregående år. 

Förklaring till varför ändring föreslås: 
Anmälan och kommunikation kring serier behöver ske tidigare på året för att lag ska ha möjlighet att 
boka upp planer inför sina matcher. 
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Förslag 4 - 1.B.10.2 
 
Nummer på paragraf för ändring: 
1.B.10.2 

Nuvarande skrivning i TB: 
Anmälans innehåll  
 
Anmälan skall innehålla: 

• Deltagande lag 
• Tävlingsform 
• Tävlingens namn 
• Tävlingens dag(ar), tid(er) och plats(er) 
• Tävlingens priser 
• Eventuella undantag från IFAF:s spelregler 

Förslag på ny skrivning i TB: 
Anmälans innehåll  
 
Anmälan skall innehålla: 

• Inbjudna lag 
• Tävlingsform 
• Tävlingens namn 
• Tävlingens dag(ar), tid(er) och plats(er) 
• Tävlingens priser 
• Eventuella undantag från IFAF:s spelregler 

Förklaring till varför ändring föreslås: 
Lagen ska inte vara anmälda när sanktion för turnering söks. Därför ska de lag som avses att bjudas 
in i stället anges. 
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Förslag 5 - 1.B.6.1 
 
Nummer på paragraf för ändring: 
1.B.6.1 

Nuvarande skrivning i TB: 
När man skriftligt anmäler sig för seriespel ska man även ange ett datum som föreningen önskar stå 
som värd för ett matchsammandrag/en cup som är inkluderad i den aktuella serien. Ledningsgruppen 
för flaggfotboll förbehåller sig rätten att justera dessa datum i samråd med respektive förening. 
Ledningsgruppen för flaggfotboll meddelar de godkända datumen i samband med att spelschemat 
presenteras. 

Förslag på ny skrivning i TB: 
Utgår 

Förklaring till varför ändring föreslås: 
Onödigt. Förbundet äger rätten till serien och spelschemat så dessa regler gäller även om de inte står 
i TB. Binder bara serieadministratören till ett anmälansformat som i stället avhandlas i rutin för 
serieadministratören. 
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Förslag 6 - 1.C.7 
 
Nummer på paragraf för ändring: 
1.C.7 

Nuvarande skrivning i TB: 
1. I alla officiella tävlingar och matcher skall matchprotokoll föras. Blanketter för matchprotokoll 
tillhandahålls av SWE3. Matchprotokollet signeras av huvuddomaren.  

2. Lagens spelarlista ska lämnas in till arrangörens tävlingskansli före tekniskt möte. Blanketter för 
spelarlista tillhandahålls av SWE3. Matchen kan inte påbörjas förrän spelarlistorna lämnats till 
arrangörens tävlingskansli.  

3. På spelarlistan skall lagen fylla i deltagande ledares och spelares för- och efternamn. Den skall 
också innehålla spelarnas licens-och tröjnummer. Lagansvarig skall styrka spelarlistan med 
underskrift. Spelarna skall namnges i tröjnummerordning.  

4. Spelare som inte finns med på spelarlistan får inte delta i matchen. 

Förslag på ny skrivning i TB: 
1. I alla officiella tävlingar och matcher skall matchprotokoll föras av, av huvuddomaren utsedd 
person. Huvuddomaren äger ansvaret för att inlämnat matchprotokoll stämmer. 

2. Matchen kan inte påbörjas förrän spelarlistorna lämnats till arrangörens tävlingskansli eller blivit 
registrerade i förbundets tävlingsadministrationssystem.  

3. På spelarlistan skall lagen fylla i deltagande ledares och spelares för- och efternamn. Den skall 
också innehålla spelarnas tröjnummer samt födelsedatum. Lagansvarig skall styrka spelarlistan med 
underskrift. Spelarna skall namnges i tröjnummerordning.  

4. Spelare som inte finns med på spelarlistan får inte delta i matchen. 

Förklaring till varför ändring föreslås: 
Digitalisering samt förtydligande. 

LGFF arbetar för att digitalisera administrationen i samband med matcher och ändringsförslaget är 
för att inte hamna i baklås gällande TB i denna process.  
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Förslag 7 - 1.D.1 
 
Nummer på paragraf för ändring: 
1.D.1 

Nuvarande skrivning i TB: 
1. Ett lag måste ha minst 5 ombytta och spelklara spelare för att kunna starta matchen. När ett lag 
inte påbörjat en match inom 30 minuter efter bestämd matchtid eller avbryter en match, anses laget 
ha lämnat W.O. 

2. För ett lag innebär en lämnad W.O. i en cupmatch att laget stängs av från resten av cupen och i en 
seriematch i ett matchsammandrag att laget anses ha dragit sig ur seriespel. 

3. Om ett lag, som deltar i en turnering, stängs av räknas lagets matcher bort från den totala 
sammanställningen under turneringen. Dock placeras laget sist i tabellen och skall räknas med men 
får inte tillgodoräkna eventuell poäng till SM-serien. 

Förslag på ny skrivning i TB: 
1. Ett lag måste ha minst 5 ombytta och spelklara spelare för att kunna starta matchen. När ett lag 
inte påbörjat en match inom 30 minuter efter bestämd matchtid eller avbryter en match, anses laget 
ha lämnat W.O. Det åligger förening som lämnar WO att underrätta serieadministratör, domare och 
motståndare. 

2. Det åligger gästande förening att genast underrätta arrangören i händelse av försening. Force 
majeure gäller och prövas från fall till fall av TU. 

3. Vid match vunnen genom fastställd W.O. räknas resultatet som 21-0. 

4. W.O. tillåts inte i högsta serien. Lag i högsta serien som lämnar W.O utesluts direkt ur seriespelet. 

I övriga serier utesluts lag som lämnar tre W.O. från seriespelet under samma spelår. Om ett lag 
lämnar W.O. i en cupmatch utesluts laget från resterande matcher i cupen. 

5. Lag får inte lämna WO i sin sista match eller matchsammandrag i aktuell serie, oavsett 
matchnummer, i slutspels- eller kvalmatch. Om så sker utesluts laget ur serien. I de fall matchens 
ursprungliga speldatum ändrats kan TU meddela undantag från detta om synnerliga skäl föreligger. 
W.O. kan inte påverka resultat i tidigare avslutad serie.  
En W.O. lämnad i slutspel, kvalspel eller nedflyttningsspel påverkar således inte slutställningen i 
grundserien. 

6. Förening som lämnar W.O. ska stå för direkta kostnader som är nödvändiga för att genomföra 
matchen gentemot motståndaren, domarna och SWE3. Drabbad förening anmäler till TU vilka 
kostnader som uppstått i och med W.O. Dessa kostnader bedöms och godkänns av TU. SWE3 betalar 
därefter ut ersättning till drabbad förening.  

Samtidigt skickar SWE3 faktura till felande förening på motsvarande belopp samt straffavgift enligt 
6.B.5.5.  

Befrielse från detta kan eventuellt ske i det fall WO lämnats senast 96 timmar före matchstart.  

7. Uteslutet lags matcher ska ogiltigförklaras och såväl lagets som motståndarlagens erövrade poäng 
och målskillnad ska annulleras. Motståndarlags spelare som deltagit i match som till följd av W.O. har 
ogiltigförklarats kan tillgodoräkna sig matchen enligt 2.A.4.2. 
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Förklaring till varför ändring föreslås: 
Sett till de konsekvenser som har uppstått och kan uppstå vid lämnad W.O. vill vi nu förstärka 
regleringen kring detta då konsekvenserna för andra lag i samma serie blir väldigt påtagliga. 

Det skapar förändringar i schemat som försvårar resa och planering för andra lag för andra lag. 

Det innebär mindre spel än planerat vid schemaskapande vilket innebär att resa per spelad match 
kan bli riktigt låg för andra lag. 

Det kan skapa konsekvenser för andra lag som organisatörer där matchsammmandrag blir mycket 
kortare och förtjänst 

Fönstret för kiosk och liknande blir mindre än utlovat 

Det förstör schemat vilket kan göra att supporters som vill följa ligan via stream missar matcher 

Därför är det viktigt att W.O inte bara lämnas frivändigt, då det får direkt påverkan för andra 
föreningar, intressenter, supporters, företag, m.m. 
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Förslag 8 - 2.A.3.1 
 
Nummer på paragraf för ändring: 
2.A.3.1 

Nuvarande skrivning i TB: 
En spelare som är licensierad hos SWE3 för en förening får inte spela för någon annan förening under 
tävlingssäsongen i SWE3:s officiella tävlingar. Se dock även kapitel 3. Undantag: 

spelare som har eller haft annan licens än flaggfotbollslicens kan licensiera sig för annan förening 
som flaggfotbollsspelare. 

damer som är licensierad i förening som inte har damlag har rätt att licensiera sig för spel med 
damlag i annan förening och damer som spelar i ett damlag i en förening som inte har herrlag får 
licensiera sig för spel i en herr/mix-serie i en förening som saknar damlag. 

Förslag på ny skrivning i TB: 
En spelare som är licensierad hos SWE3 för en förening får inte spela för någon annan förening under 
tävlingssäsongen i SWE3:s officiella tävlingar. Se dock även kapitel 3. Undantag:  

• spelare som har eller haft annan licens än flaggfotbollslicens kan licensiera sig för annan 
förening som flaggfotbollsspelare.  

• damer som är licensierad i förening har rätt att anmäla sig för spel med lag i annan förening 
för spel i en herr/mix-serie. 

Anmälan om spel med annan förening enligt 2.A.3.1 görs till TU senast 10 dagar innan spel med 
annan förening avser att inledas. Följande information ska finnas med i anmälan: 

• Namn 
• Födelsedatum 
• Förening som sökande har licens i 
• Förening som sökande avser att spela med 
• Serie som sökande avser att delta i med angiven förening 
• Tidsperiod som sökande avser att spela med annan förening 
• Godkännande från respektive förening 

Förklaring till varför ändring föreslås: 
Den första förändringen är en korrektur av problematisk formulering. Föregående text specificerar att 
man har rätt att licensiera sig i 2 föreningar vilket inte är möjligt. Man kan bara vara licensierad i en 
förening men det är möjligt att spela med flera. Därav tillkommer anmälansprocessen.  

Den andra förändringen är att damer inte behöver spela i sin damförening på herrsidan eller vice 
versa. Idag ser vi fall där damer väljer att inte starta lag i sin herrförening eller rent av motverkar 
denna process för att inte tvingas spela i ett nystartat lag istället för det som de vill delta med. 
Ändringsförslaget är för att motverka detta. 
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Förslag 9 - 2.A.7.1 
 
Nummer på paragraf för ändring: 
2.A.7.1 

Nuvarande skrivning i TB: 
Endast spelare och ledare som deltagit vid minst 30 procent av grundspelet i SM-serien samt 
slutspelsmatcher har rätt att erhålla pris för SM-tecken. 

Förslag på ny skrivning i TB: 

• Respektive lag erhåller 20 medaljer till spelare och ledare enligt förevarande bestämmelse. 
Utöver dessa har förening möjlighet att - senast 30 dagar efter avslutad tävling - ansöka om 
ytterligare medaljer till berättigade spelare. Ytterligare medaljer erhålls i förekommande fall 
mot betalning. 

• Spelare är berättigad till medalj om spelaren deltagit i spel för föreningen i aktuell tävling. 
Har spelare deltagit i två föreningar som tilldelats medaljer, ska spelaren endast erhålla 
medalj för spel i den förening där spelaren är registrerad då tävlingen avslutas.  

• Penningpriser eller priser med ett ekonomiskt värde, såsom exempelvis presentkort, får inte 
förekomma i tävlingar för underåriga spelare. 

Förklaring till varför ändring föreslås: 
Förenkla medaljtilldelningen. Punkt 2.A.4.2 kvarstår vid 30% av matchsammandragen för att få delta 
i slutspel. 

Eventuell påverkan på annan paragraf i TB: 
2.A.4.2 En spelare får endast delta i slutspels- och kvalmatch om spelaren deltagit i minst 30 procent 
av lagets deltagande i matchsammandrag eller deltagit i minst 30 procent av lagets matcher. 
Om ett lag drar sig ur seriespel får andra lags ändå tillgodoräkna sig spel i dessa matcher. 
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Förslag 10 - 2.B.4.2 
 
Nummer på paragraf för ändring: 
2.B.4.2 

Nuvarande skrivning i TB: 
2. Spelare som fyller högst 16 år under kalenderåret måste ha minst fyra helt spelfria dygn mellan 
matchtillfällen i seriespel och får inte spela mer än tre matcher samma dag. Detta gäller oavsett om 
spelaren deltar i mer än ett lag. 

Förslag på ny skrivning i TB: 
Utgår 

Förklaring till varför ändring föreslås: 
Lever kvar från tacklingen och är ej applicerbart på flaggfotbollen. 
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Förslag 11 - 8.A.1.3 
 
Nummer på paragraf för ändring: 
8.A.1.3 

Nuvarande skrivning i TB: 
Spelatrupp till serie- och SM-slutspel får innehålla 15 spelare. 

Förslag på ny skrivning i TB: 
Utgår 

Förklaring till varför ändring föreslås: 
Regelboken säger 15 spelare numera 
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Förslag 12 - Ny Punkt 1 
 
Nummer på paragraf för ändring: 
Ny Punkt 

Nuvarande skrivning i TB: 
- 

Förslag på ny skrivning i TB: 
DU äger rätt att tillsätta upp till fyra domare till matcher i förbundets serier. Detta ska meddelas 
arrangör samt förening med domaransvar för den aktuella matchen senast 7 dagar innan matchstart. 

Förklaring till varför ändring föreslås: 
DU önskar möjlighet att kunna tillsätta domare dels för att kunna stötta och höja nivån på den 
domargrupp som dömer vissa matcher men också för att domarlag som ska döma slutspel eller 
internationellt ska kunna "döma ihop sig". 
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Förslag 13 - Ny Punkt 2 
 
Nummer på paragraf för ändring: 
Ny Punkt 

Nuvarande skrivning i TB: 
- 

Förslag på ny skrivning i TB: 
Uteslutning eller förenings utträde ur serie 
Förening vars lag på egen begäran utgår ur, eller utesluts ur, seriespel eller efterföljande slutspel ska 
vid beslut om sammansättning av nästkommande säsongs serier nedflyttas till en serie som ligger en 
serienivå under den nivå föreningen är behörig att delta.  
Om förening vars lag på egen begäran utgår av synnerliga skäl kan TU avstå från att utdöma 
tvångsnedflyttning. Om laget spelar i den lägsta nivån spelar laget på samma nivå kommande 
säsong. 

Förklaring till varför ändring föreslås: 
Sett till de konsekvenser som har uppstått och kan uppstå vid lämnad W.O. vill vi nu förstärka 
regleringen kring detta då konsekvenserna för andra lag i samma serie blir väldigt påtagliga. 

• Det skapar förändringar i schemat som försvårar resa och planering för andra lag för andra 
lag. 

• Det innebär mindre spel än planerat vid schemaskapande vilket innebär att resa per spelad 
match kan bli riktigt låg för andra lag. 

• Det kan skapa konsekvenser för andra lag som organisatörer där matchsammmandrag blir 
mycket kortare och förtjänst. 

• Fönstret för kiosk och liknande blir mindre än utlovat 
• Det förstör schemat vilket kan göra att supporters som vill följa ligan via stream missar 

matcher. 

Därför är det viktigt att W.O inte bara lämnas frivändigt, då det får direkt påverkan för andra 
föreningar, intressenter, supporters, företag, m.m. 
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Förslag 14 - Ny Punkt 3 
 
Nummer på paragraf för ändring: 
Ny Punkt 

Nuvarande skrivning i TB: 
- 

Förslag på ny skrivning i TB: 
Inplacering av lag 
1. Lag tillhörande ny medlemsförening ska inplaceras i förbundets lägsta serie. 

2. Undantag får göras för medlemsförening som bildats genom sammanslagning av två eller flera 
föreningar, genom delning eller annan organisationsförändring. En sådan förening kan, efter prövning 
av ILG, få överta en av de sammanslagna föreningarnas plats eller den omorganiserades.  

3. TU får, efter framställan från medlemsförening, besluta om undantag vid inplacering i 
förbundsserierna av lag tillhörande ny medlemsförening om det finns synnerliga skäl. 

Beslut om inplacering fattas av TU. 

Förklaring till varför ändring föreslås: 
Sett till de konsekvenser som har uppstått och kan uppstå vid lämnad W.O. vill vi nu förstärka 
regleringen kring detta då konsekvenserna för andra lag i samma serie blir väldigt påtagliga. 

• Det skapar förändringar i schemat som försvårar resa och planering för andra lag för andra 
lag. 

• Det innebär mindre spel än planerat vid schemaskapande vilket innebär att resa per spelad 
match kan bli riktigt låg för andra lag. 

• Det kan skapa konsekvenser för andra lag som organisatörer där matchsammmandrag blir 
mycket kortare och förtjänst. 

• Fönstret för kiosk och liknande blir mindre än utlovat. 
• Det förstör schemat vilket kan göra att supporters som vill följa ligan via stream missar 

matcher. 

Därför är det viktigt att W.O inte bara lämnas frivändigt, då det får direkt påverkan för andra 
föreningar, intressenter, supporters, företag, m.m. 
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Förslag 15 - Ny Punkt 4 
 
Nummer på paragraf för ändring: 
Ny Punkt 

Nuvarande skrivning i TB: 
- 

Förslag på ny skrivning i TB: 
Speltid får justeras beroende på tävling eller ålder. Ansökan om förändrad speltid skall göras till TU 
senast 14 dagar innan första matchstart. 

Förklaring till varför ändring föreslås: 
Möjliggöra spel med 2x12min eller 1x12 för turneringar i den större graden. 
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Förslag 16 - Ny Punkt 5 
 
Nummer på paragraf för ändring: 
Appendix A 

Nuvarande skrivning i TB: 
- 

Förslag på ny skrivning i TB: 
Syftet med detta förtydligande av tävlingsbestämmelserna är inte att exkludera könsvarianta 
personer, utan att cementera en redan etablerad praxis i TB. Det är heller inte till för att begränsa 
eller att som förbund bestämma vilka könsidentiteter som är ok eller inte hos oss i SWE3. Vi vill 
öppna för att istället för att prata om kropp prata om identitet. Vi välkomnar alla som spelare oavsett 
könsidentitet; man, kvinna, eller icke-binär. 
 
I denna text avser ”Trans" en person vars könsidentitet inte matchar deras tilldelade födelsekön. 
"Intersex" är en allmän term som används för en rad olika tillstånd där en person är född med en 
reproduktiv eller sexuell anatomi som inte verkar passa de typiska definitionerna av kvinnlig eller 
manlig. "Icke-binär" är ett samlingsbegrepp för personer som inte identifierar sig enligt det binära 
kvinna-eller-man. Här inkluderas individer som inte identifierar med något kön alls, som identifierar 
med ett tredje kön, eller som identifierar som båda av eller mellan de binära kategorierna. 
 
SWE3 vill inkludera och tillstå antidiskrimineringsmetoder i förhållande till alla trans, intersex och 
icke-binära spelare och syftar till att säkerställa att alla spelares rättigheter respekteras och skyddas. 
 
SWE3 erkänner att identifiera sig som trans, intersex, och/eller icke-binär inte på något sätt är 
relaterad till individens rätt till att utöva amerikansk fotboll. SWE3 kommer aktivt att arbeta för att 
främja ett klimat som är välkomnande och inkluderande av trans, intersex, och icke-binära deltagare. 
Handlingar som främjar en fientlig miljö för deltagare på grund av könsidentitet kommer inte att 
tolereras. En spelares könsidentitet betraktas som konfidentiell och privat. 
 
Tolkningen av det föreslagna tillägget innebär alltså att en manlig cisperson, någon vars biologiska 
kön överensstämmer med deras juridiska, sociala och upplevda kön, ska spela i serier som 
överensstämmer med deras uppleva könsidentitet. Undantag från TB:s uppdelning enligt biologiskt 
kön görs för ciskvinnor, transmän, icke-binära och intersex som vill spela i herrserier. Undantag kan 
även göras för transkvinnor, icke-binära och intersex som vill spela i damserier. Inga undantag görs 
för cismän som vill spela i damserier.’ 
 
Fotnot (Antidoping): SWE3 har förbundit sig till att följa de antidopingregler som är framtagna av RF 
och WADA och enligt dem får inga dopingklassade läkemedel användas utan godkänd dispens. Alla 
spelare är själv ansvariga för att ta reda på regler för läkemedel som används vid könskorrigerande 
behandlingar. 

Listor på dopingklassade läkemedel: 
https://www.rf.se/Arbetsrum/AntidopingSverige/dopinglistanlakemedelssok 

Förklaring till varför ändring föreslås: 
 
Området är i nuläget oreglerat inom flaggfotbollen. Detta ger ett tillvägagångssätt för att hantera 
sportsliga ärenden gällande könsidentitet. 

https://www.rf.se/Arbetsrum/AntidopingSverige/dopinglistanlakemedelssok
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Förslag 17 - 1.C.1.2 
 
Namn: 
Anton Lagerström 

E-postadress: 
anton.lagerstrom@swe3.org 

Telefonnummer: 
0723027337 

Nummer på paragraf för ändring: 
1.C.1.2 

Nuvarande skrivning i TB: 
Arrangören ansvarar för det tekniska mötet inför matchspel. Vid serie- och SM-slutspel bestämmer 
FFU tidpunkt för mötet i samband med att spelschemat fastställs. Ett tekniskt möte innehåller 
information om evenemangsplatsen, domare, medicinsk ansvarig, matchdelegat och eventuell 
information om spelplanen.  

Förslag på ny skrivning i TB: 
Arrangören ansvarar för det tekniska mötet inför matchspel. Vid serie- och SM-slutspel bestämmer, 
av ILG, utsedd serieadministratör tidpunkt för mötet i samband med att spelschemat fastställs. Ett 
tekniskt möte innehåller information om evenemangsplatsen, domare, matchdelegat och eventuell 
information om spelplanen. 

Förklaring till varför ändring föreslås: 
Det medicinska ansvaret tas bort som krav i TB. Möjligheten finns att tillförse detta behov på annat 
vis.  

Det är tydligt att det är svårt för arrangörer att hitta en medicinska ansvarig och jämför man med 
andra idrotter så ser vi att det sällan finns någon form av medic på plats. I denna fråga skulle jag se 
oss som en gräsrotsrörelse och inte en elitverksamhet vilket leder till denna ställning. 
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Förslag 18 - 1.C.8.1 
 
Namn: 
Anton Lagerström 

E-postadress: 
anton.lagerstrom@swe3.org 

Telefonnummer: 
0723027337 

Nummer på paragraf för ändring: 
1.C.8.1 

Nuvarande skrivning i TB: 
Huvuddomaren skall: 
• Förse lagen med namnen på matchens domare. 
• Kontrollera att läkare/medicinskt utbildad person finns på plats. Matchen får inte starta förrän 
denna person är på plats. 

Förslag på ny skrivning i TB: 
Huvuddomaren skall förse lagen med namnen på matchens domare.  

Förklaring till varför ändring föreslås: 
Det medicinska ansvaret tas bort som krav i TB. Möjligheten finns att tillförse detta behov på annat 
vis.  

Det är tydligt att det är svårt för arrangörer att hitta en medicinska ansvarig och jämför man med 
andra idrotter så ser vi att det sällan finns någon form av medic på plats. I denna fråga skulle jag se 
oss som en gräsrotsrörelse och inte en elitverksamhet vilket leder till denna ställning. 
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Förslag 19 - 1.C.8.2 
 
Namn: 
Anton Lagerström 

E-postadress: 
anton.lagerstrom@swe3.org 

Telefonnummer: 
0723027337 

Nummer på paragraf för ändring: 
1.C.8.2.  

Nuvarande skrivning i TB: 
Arrangören skall se till följande: 
• Läkare/medicinskt utbildad person, skall finnas på plats vid det tekniska mötet och under hela 
matchen. Hålls det inget tekniskt möte skall denne anmäla sig till huvuddomaren senast 20 minuter 
före matchstart. 
• SWE3 och SDF äger rätt att utan förvarning utföra licenskontroller i samband med matcher 
sanktionerade av SWE3 eller SDF. Spelare skall på uppmaning kunna styrka sin identitet med av 
svenska myndigheter godkänd id-handling. 

Förslag på ny skrivning i TB: 
Arrangören skall se till följande:  
• SWE3 och SDF äger rätt att utan förvarning utföra licenskontroller i samband med matcher 
sanktionerade av SWE3 eller SDF. Spelare skall på uppmaning kunna styrka sin identitet med av 
svenska myndigheter godkänd id-handling. 

Förklaring till varför ändring föreslås: 
Det medicinska ansvaret tas bort som krav i TB. Möjligheten finns att tillförse detta behov på annat 
vis.  

Det är tydligt att det är svårt för arrangörer att hitta en medicinska ansvarig och jämför man med 
andra idrotter så ser vi att det sällan finns någon form av medic på plats. I denna fråga skulle jag se 
oss som en gräsrotsrörelse och inte en elitverksamhet vilket leder till denna ställning. 

  

mailto:anton.lagerstrom@swe3.org
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Förslag 20 - 2.A.2.3 
 
Namn: 
Markus Agebrink 

E-postadress: 
agebrink@gmail.com 

Telefonnummer: 
0704993688 

Nummer på paragraf för ändring: 
2.A.2.3 

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 vardagen innan (senast 12.00). 
Observera att det är föreningens ansvar att inskrivning kan ske. betalning av licensen skall 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. 
Utländska spelares gällande uppehålls och arbetstillstånd skall förvaras i lagets licenspärm. 
Licenspärmen skall alltid medtagas till match och skall uppvisas vid licenskontroll. Om handlingar 
saknas eller är ofullständiga har licenskontrollant rätt att hindra spelare från att delta 

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 vardagen innan (senast 12.00). 
Observera att det är föreningens ansvar att inskrivning kan ske. betalning av licensen skall 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. 
Spelarlicensen ska skrivas under elektroniskt.  
Utländska spelares gällande uppehålls och arbetstillstånd skall förvaras i lagets licenspärm och tas 
med till match.  

Förklaring till varför ändring föreslås: 
I ett led att göra det enklare att skaffa licenser så bör man gå över helt till elektroniska licenser. I 
dagens läge har inte alla tillgång till skrivare samt att det ska skrivas under av licenstagaren och 
föreningen.  
Ex på underskrift kan vara Freja ID eller genom sitt konto på Idrottonline. 

  

mailto:agebrink@gmail.com
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Förslag 21 - 2.A.2.3 
 
Namn: 
Markus Agebrink 

E-postadress: 
agebrink@gmail.com 

Telefonnummer: 
0704993688 

Nummer på paragraf för ändring: 
2.A.2.3 

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 vardagen innan (senast 12.00). 
Observera att det är föreningens ansvar att inskrivning kan ske. betalning av licensen skall 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. 
Utländska spelares gällande uppehålls och arbetstillstånd skall förvaras i lagets licenspärm. 
Licenspärmen skall alltid medtagas till match och skall uppvisas vid licenskontroll. Om handlingar 
saknas eller är ofullständiga har licenskontrollant rätt att hindra spelare från att delta. 

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. 
• 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. 

Licenspärmen skall kunna uppvisas senast följande vardag, för av SWE3 anvisad licenskontrollant 
Om handlingar saknas eller är ofullständiga ska kontrollanten meddela det till laget samt anmäla till 
TU. Det är dock alltid föreningen som är ansvarig för att alla spelare har rätt licens och tillstånd för att 
spela. 

Förklaring till varför ändring föreslås: 
Att man har samma regler som gäller för flagg som tackling har.  

mailto:agebrink@gmail.com
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Idag skiljer det 12 timmar på inskrivning av licens. samt att i tackling behövs inte licenspärm tas 
med.  
Att ha olika regler kan förvilla och lätt bli fel och då kan föreningar drabbas av att komma med 
olicensierade spelare. 
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Förslag 22 - 2.B.2 
 
Namn: 
Örjan Törmänen 

E-postadress: 
junior@be-maniacs.se 

Telefonnummer: 
0768264564 

Nummer på paragraf för ändring: 
2.B.2 

Nuvarande skrivning i TB: 
1. Veteran är spelare som fyller lägst 45 under kalenderåret 
2. Senior är spelare som fyller lägst 17 år under kalenderåret. 
3. U16 junior är spelare som fyller högst 16 år och lägst 15 år under kalenderåret. 
4. U14 junior är spelare som fyller högst 14 år lägst 13 år under kalenderåret. 
5. PeeWee är spelare som fyller högst 12 år under kalenderåret. 

Förslag på ny skrivning i TB: 
1. Veteran är spelare som fyller lägst 45 under kalenderåret 
2. Senior är spelare som fyller lägst 18 år under kalenderåret. 
3. Junior är spelare som fyller högst 20 och lägst 18 år.  
3. U17 ungdom är spelare som fyller högst 17 år och lägst 15 år under kalenderåret. 
4. U15 ungdom är spelare som fyller högst 15 år lägst 13 år under kalenderåret. 
5. Barn är spelare som fyller högst 13 år under kalenderåret. 

Förklaring till varför ändring föreslås: 
Försöker även införa barn, ungdom och junior i TB för tackle. Jag har ändrat till U17 och U15 
eftersom IFAF spelade EM senast i de kategorierna. De är också lättare att harmonisera med Barn, 
Ungdom, Junior upplägget.  

http://italia.fidaf.org/2021-european-youth-flag-football-championships/ 

Eventuell påverkan på annan paragraf i TB: 
Paragraf 2.B.3 där jag föreslår att "juniorlicens" höjs till 20 om möjligt. Vi behöver få in yngre spelare 
och det blir mer harmoniskt då. Men det måste kollas upp.  

  

http://italia.fidaf.org/2021-european-youth-flag-football-championships/
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Förslag 23 - 2.B.4 
 
Namn: 
Örjan Törmänen 

E-postadress: 
junior@be-maniacs.se 

Telefonnummer: 
0768264564 

Nummer på paragraf för ändring: 
2.B.4  

Nuvarande skrivning i TB: 
1. Juniorspelare har rätt att delta i seniorspel samma år spelaren fyller 16 år. 
2. Spelare som fyller högst 16 år under kalenderåret måste ha minst fyra helt spelfria dygn mellan 
matchtillfällen i seriespel och får inte spela mer än tre matcher samma dag. Detta gäller oavsett om 
spelaren deltar i mer än ett lag. 

Förslag på ny skrivning i TB: 
1. Juniorspelare har rätt att delta i seniorspel samma år spelaren fyller 14 år. 

Förklaring till varför ändring föreslås: 
VI sänker åldern till 14 år och tar bort spelfria dygn.  
1. 14 år gör att vi kan aktivera yngre tjejer och killar i seriespel. Framförallt så länge det inte finns 
något seriespel för ungdomar, men också för vår del för att kunna bilda ett damlag.  

2. Vi spelar en icke kontaktsport och det behövs inga "kollisionssports" regler när det gäller vila. Det 
finns inte såna här regler heller i t.ex Basket som har mer kontakt än vår sport.  
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Förslag 24 - 7.A.2.3 
 
Namn: 
Markus Agebrink 

E-postadress: 
agebrink@gmail.com 

Telefonnummer: 
0704993688 

Nummer på paragraf för ändring: 
7.A.2.3 

Nuvarande skrivning i TB: 
Prov för flaggfotbollsdomare kan skrivas under perioden 1 februari till och med den 31 december. 

Förslag på ny skrivning i TB: 
Prov för flaggfotbollsdomare kan skrivas under perioden 1 mars till och med den 31 december. 

Förklaring till varför ändring föreslås: 
För att kunna få med regeländringar i provet så bör man ändra detta datum till 1 mars istället.  

  

mailto:agebrink@gmail.com
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Förslag 25 - 7.A.3.5 
 
Namn: 
Markus Agebrink 

E-postadress: 
agebrink@gmail.com 

Telefonnummer: 
0704993688 

Nummer på paragraf för ändring: 
7.A.3.5 

Nuvarande skrivning i TB: 
I SM-serien ska elektroniskt matchprotokoll av SWE3 anvisat sätt användas. 
Matchprotokollet godkänns sedan av huvuddomaren när matchen redovisas. 

Förslag på ny skrivning i TB: 
I SM-serien ska det protokoll som används för att ta statistik under match föras in digitalt på sätt som 
SWE3 anvisat.  

Detta protokoll godkänns sedan av huvuddomaren när matchen redovisas enligt 
tävlingsbestämmelsernas rutin.  

Förklaring till varför ändring föreslås: 
I och med att man bytt namn på detta protokoll till 2022 så har det skett missförstånd. För att 
undvika dessa missförstånd är texten omformulerad.  

  

mailto:agebrink@gmail.com
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Förslag 26 - 8.A.1.2 
 
Namn: 
Markus Agebrink 

E-postadress: 
agebrink@gmail.com 

Telefonnummer: 
0704993688 

Nummer på paragraf för ändring: 
8.A.1.2 

Nuvarande skrivning i TB: 
2. Huvudbonader är tillåtna, så länge de inte har hårda eller utstickande kanter. Inget man kan 
fastna i får sticka ut från huvudbonaden. 

Förslag på ny skrivning i TB: 
2. Huvudbonader är tillåtna i serier under SM-serien, så länge de inte har hårda eller utstickande 
kanter. Inget man kan fastna i får sticka ut från huvudbonaden. 

Förklaring till varför ändring föreslås: 
Ser man till direktiven som är från IFAF så ska inga huvudbonader tillåtas.  
Detta bör även efterlevas på vår högsta nivå i vårt seriespel. 

  

mailto:agebrink@gmail.com
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Förslag 27 - 8.1.1.3 
 
Namn: 
Markus Agebrink 

E-postadress: 
agebrink@gmail.com 

Telefonnummer: 
0704993688 

Nummer på paragraf för ändring: 
8.1.1.3 

Nuvarande skrivning i TB: 
3. Spelatrupp till serie- och SM-slutspel får innehålla 15 spelare. 

Förslag på ny skrivning i TB: 
Utgår 

Förklaring till varför ändring föreslås: 
I regelboken står redan denna paragraf så det är ingen ändring längre från IFAFS regelbok. 

  

mailto:agebrink@gmail.com
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Förslag 28 - Ny punkt 1 
 
Namn: 
Markus Agebrink 

E-postadress: 
agebrink@gmail.com 

Telefonnummer: 
0704993688 

Nummer på paragraf för ändring: 
Ny Punkt 

Nuvarande skrivning i TB: 
-  

Förslag på ny skrivning i TB: 
Licens för spelare som tecknas efter 30 oktober har en giltighetstid till 31 december året efter. 
Avgiften för licensen ska följa den avgift som SWE3 meddelar enligt Punkt. 1.B.3.1 

Förklaring till varför ändring föreslås: 
Om ett lag rekryterar ett flertal spelare och det anordnas en turnering i Sverige eller utomlands under 
årets sista två månader så kan man då betala licens för resten av nuvarande år och fortsätta vara 
licensierad året efter.  

Eventuell påverkan på annan paragraf i TB: 
Ev påverkan på 2.A.2.5, kan vara att tillägg till denna punkt.  
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Förslag 29 - Ny punkt 2 
 
Namn: 
Markus Agebrink 

E-postadress: 
agebrink@gmail.com 

Telefonnummer: 
0704993688 

Nummer på paragraf för ändring: 
Ny Punkt 

Nuvarande skrivning i TB: 
- 

Förslag på ny skrivning i TB: 
Arrangörsavgift för cup  

a. Förening kan söka sanktion för arrangera cup  

b Arrangörsavgift till SWE3 inkluderar licensavgift för föreningarnas spelare som delar i cup.  

c Medlemskap krävs i deltagande förening.  

d Licens för cup gäller inte för de serier som SWE3 arrangerar.  

e. I anmälan ska datum när och var cupen arrangeras vara med.  

Förklaring till varför ändring föreslås: 
Jag tar konceptet rakt av från Danmark som har prova på cuper. Där man som deltagare som inte har 
licens eller deltagit i seriespel kan betala en avgift och vara med och spela i cupen.  
Detta gör det mer enkelt för en förening att arrangera en cup eller jamboree.  
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Förslag 30 - Ny punkt 3 
 
Namn: 
Markus Agebrink 

E-postadress: 
agebrink@gmail.com 

Telefonnummer: 
0704993688 

Nummer på paragraf för ändring: 
Ny Punkt 

Nuvarande skrivning i TB: 
- 

Förslag på ny skrivning i TB: 
Intern serie för förening 

a. Förening kan söka sanktion för intern serie i flaggfotboll.  

b Arrangörsavgift till SWE3 inkluderar licensavgift för föreningens spelare som delar i den interna 
serien.  

c Medlemskap krävs i arrangerande förening.  

d Licens för intern serie gäller inte för de serier som SWE3 arrangerar.  

Förklaring till varför ändring föreslås: 
För att underlätta att man har interna serier i flagg så föreslår jag att man tar fram ett koncept för hur 
en förening kan ha intern serie, det kan vara en throwback serie för lag som deltagit i seriespel 
tidigare. Skollags turnering etc  
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Förslag 31 - Ny punkt 4 
 
Namn: 
Markus Agebrink 

E-postadress: 
agebrink@gmail.com 

Telefonnummer: 
0704993688 

Nummer på paragraf för ändring: 
Ny punkt 

Nuvarande skrivning i TB: 
- 

Förslag på ny skrivning i TB: 
Statistik från matcher spelade i SM-serien ska finnas att tillgå digitalt för lag, spelare och ledare. 

Förklaring till varför ändring föreslås: 
Idag krävs det att man tar statistik på matcherna i SM-serien, men finns inget ställe den syns visuellt. 
Detta är också något som ger information inför röstningen gällande priser för årets anfallare, 
försvarare, MVP etc.  

Eventuell påverkan på annan paragraf i TB: 
Kan krävs att digitala spelar listor används 
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Förslag 32 - Ny punkt 5 
 
Namn: 
Markus Agebrink 

E-postadress: 
agebrink@gmail.com 

Telefonnummer: 
0704993688 

Nummer på paragraf för ändring: 
Ny Punkt 

Nuvarande skrivning i TB: 
- 

Förslag på ny skrivning i TB: 
Digital Spelarlista ska användas.  

Förklaring till varför ändring föreslås: 
För att slippa råka ut för den sak som hände förra året under ett sammandrag där ett lag spelade med 
en spelare som inte var färdig licensierad. Licenserna för domare är idag digitala och man bör kunna 
göra det samma för spelare.  

Idag så ansöker du om domarlicens i Idrottonline och den finns sedan aktiv i Iref för att kunna 
användas när match rapporteras till förbundet.  

Vid match går tränaren in i systemet, kryssar för de spelare som ska spela. Lägger in nummer på 
spelarna och skriver digitalt under.  

Om detta används så slipper man massa administration av papper. Skriva ut spelarlistor etc.  
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Förslag 33 - Ny punkt 6 
 
Namn: 
Markus Agebrink 

E-postadress: 
agebrink@gmail.com 

Telefonnummer: 
0704993688 

Nummer på paragraf för ändring: 
Ny Punkt 

Nuvarande skrivning i TB: 
- 

Förslag på ny skrivning i TB: 
Domar som dömer internationellt ska registrera sina uppdrag digital i det verktyg som SWE3 
tillhandahåller. Det ska registreras med vilka lag man dömt och vilken position man hade,  

Förklaring till varför ändring föreslås: 
I och med att de flesta domarna i Sverige dömer fler matcher utomlands i internationella cuper så för 
att underlätta uttagningar till andra internationella uppdrag samt för SM slutspel så är det här en 
nödvändig post för att kunna få ett grepp om vad varje domare har för erfarenhet 
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Förslag 34 - Ny punkt 7 
 
Namn: 
Markus Agebrink 

E-postadress: 
agebrink@gmail.com 

Telefonnummer: 
0704993688 

Nummer på paragraf för ändring: 
Ny Punkt 

Nuvarande skrivning i TB: 
- 

Förslag på ny skrivning i TB: 
Domarlicens är giltig till sista februari året efter den tecknas.  

Förklaring till varför ändring föreslås: 
i och med att du inte kan få licens före den 1/2 så kan det vara så att lag dömer matcher 
internationellt eller nationellt utan domarlicens. Om de deltar i turnering fram till och med 31/1 
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Förslag 35 - Ny punkt 8 
 
Namn: 
Markus Agebrink 

E-postadress: 
agebrink@gmail.com 

Telefonnummer: 
0704993688 

Nummer på paragraf för ändring: 
Ny Punkt 

Nuvarande skrivning i TB: 
- 

Förslag på ny skrivning i TB: 
Tränarlicens är giltig till sista februari året efter den tecknas.  

Förklaring till varför ändring föreslås: 
Borde vara naturligt att vi har samma bestämmelser för tränare inom flaggfotboll som det är för 
tackling.  

Eventuell påverkan på annan paragraf i TB: 
Vet ej 

  

mailto:agebrink@gmail.com


42 
 
 

 

Förslag 36 - Ny punkt 9 
 
Namn: 
Markus Agebrink 

E-postadress: 
agebrink@gmail.com 

Telefonnummer: 
0704993688 

Nummer på paragraf för ändring: 
Ny Punkt 

Nuvarande skrivning i TB: 
- 

Förslag på ny skrivning i TB: 
Under spel i utvecklingserien så får lag spela i träningsvästar för att ha en klart kontrasterande färg 
från hemmalagets färg.  

Förklaring till varför ändring föreslås: 
För att få in så att lag i utvecklingserien ska kunna spela med träningsvästar eller tröjor ut och in.  
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Förslag 37 - Ny punkt 10 
 
Namn: 
Markus Agebrink 

E-postadress: 
agebrink@gmail.com 

Telefonnummer: 
0704993688 

Nummer på paragraf för ändring: 
Ny punkt 

Nuvarande skrivning i TB: 
- 

Förslag på ny skrivning i TB: 
Ett lag ska för att få delta i SM-serien licensiera 10 stycken spelare senast 45 dagar innan seriestart.  

Förklaring till varför ändring föreslås: 
Vi hade i år två lag som kom till spel med få spelare samt ett lag som drog sig ur strax innan 
seriestart. Ett av lagen var tvungen att lämna W.O inför sista sammandraget. För att inte komma i 
samma läge igen så bör förbundet ställa krav på att minst ha 10 spelare licensierade 45 dagar innan 
seriestart. Har du färre spelare så finns utvecklingsserien att tillgå. För att öka kvaliteten på serien så 
sätter man krav på 10 licensierade spelare senast 45 dagar innan seriestart. 
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Förslag 38 - Ny punkt 11 
 
Namn: 
Markus Agebrink 

E-postadress: 
agebrink@gmail.com 

Telefonnummer: 
0704993688 

Nummer på paragraf för ändring: 
Ny Punkt / Bilaga 

Nuvarande skrivning i TB: 
- 

Förslag på ny skrivning i TB: 
Rapport till förbund.  
I rapport till förbund ska spelarlistor, matchresultat samt speltid och storlek på plan rapporteras.  

Förklaring till varför ändring föreslås: 
För att förbundet ska få någon koll samt att kunna se hur det fungerar gällande när man förändrar 
planstorlek etc  
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Förslag 39 - Ny punkt 12 
 
Namn: 
Markus Agebrink 

E-postadress: 
agebrink@gmail.com 

Telefonnummer: 
0704993688 

Nummer på paragraf för ändring: 
Ny punkt / Bilaga 

Nuvarande skrivning i TB: 
- 

Förslag på ny skrivning i TB: 
Undantag från regler i IFAFs regelbok för flaggfotboll 
a. Speltiden kan variera från 2*10 min till 2*20 min  

b. Planstorlek kan ändras för att bättre passa antalet lag och spelare.  
Vid behov kan även mått för beachfotbollsplan användas.  

c. Krav på storlek och material på boll slopas. 

Förklaring till varför ändring föreslås: 
Tiden kan man sätta vad som passar just den här cupen.  
Planstorlek kan ändras så att man även kan spela inomhus. 
Storlek på boll slopas så att det går att använda boll som bättre passar damer alternativt juniorer.  
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Förslag 40 - Ny punkt 13 
 
Namn: 
Markus Agebrink 

E-postadress: 
agebrink@gmail.com 

Telefonnummer: 
0704993688 

Nummer på paragraf för ändring: 
Ny Punkt / Bilaga 

Nuvarande skrivning i TB: 
- 

Förslag på ny skrivning i TB: 
Förening får delta med fler än ett lag.  
En förening kan delta med fler än ett lag.  
Endast det ena laget fyllas ut med spelare från andra föreningar.  

Förklaring till varför ändring föreslås: 
Har en förening så pass många spelare så kan man anmäla två lag och då kan det andra laget fyllas ut 
med spelare från andra föreningar.  
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Förslag 41 - Ny punkt 14 
 
Namn: 
Markus Agebrink 

E-postadress: 
agebrink@gmail.com 

Telefonnummer: 
0704993688 

Nummer på paragraf för ändring: 
Ny punkt / Bilaga 

Nuvarande skrivning i TB: 
- 

Förslag på ny skrivning i TB: 
Spelarlista från cup i utvecklingserien.  
Spelarlistan från cup i utvecklingsserie ska innehålla  
Personnummer, namn och förening.  
Samt en tränare med tränarlicens.  

Förklaring till varför ändring föreslås: 
För att man enkelt ska kunna delta som spelare eller hopslag av föreningar.  
Deltagande förening blir den förening som har flest spelare med i laget.  
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