Förslagsnummer

FS1

Punkt i TB 2018

2.B.2.1

Nuvarande text

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

Ny text

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

Motivering

Vi ser tunna trupper i U19 där vi vill spela 11 manna och inte har möjlighet att få ner på 9 eller
7 manna som i övriga juniorserier. Detta skulle också ge möjlighet för spelare som inte är
mogna att spela seniorfotboll att fortsätta sin idrott och utvecklas. Det reducerar också
effekten av spelare som efter gymnasiet går vidare till andra orter.

Summering

Ändar U19 till U20.

Gäller för

Junior

Förslagsställare

Robert S

Förslagsnummer

FS2

Punkt i TB 2018

2.C.1.1

Nuvarande text

En spelare räknas som home grown om spelaren varit utvecklad/upplärd inom SAFF. En
home grown spelare är en spelare som, oberoende av nationalitet, utvecklats av sin
nuvarande förening, eller i annan förening inom SAFF under minst två år i följd mellan 14–21
års ålder, eller en spelare över 21 år som aldrig deltagit i organiserad amerikansk fotboll på
collegenivå i USA, Kanada, Mexico eller Japan. Notering: Att spelaren är Home Grown
framgår av licensieringen i IdrottOnline.

Ny text

En spelare räknas som home grown om spelaren varit utvecklad/upplärd inom SAFF. En
home grown spelare är en spelare som, oberoende av nationalitet, utvecklats av sin
nuvarande förening, eller i annan förening inom SAFF under minst två år i följd mellan 14–21
års ålder, eller en spelare över 21 år som aldrig deltagit i organiserad amerikansk fotboll efter
Highschoolnivå i USA, Kanada, Mexico eller Japan. Notering: Att spelaren är Home Grown
framgår av licensieringen i IdrottOnline.

Motivering

Idag kan man gå runt syftet med denna regel då det finns möjlighet att spela organiserad
fotboll som inte är på college vilket möjliggör med nuvarande skrivning

Summering

Ta bort betydelsen av college.

Gäller för

Senior

Förslagsställare

Robert S

Förslagsnummer

FS3

Punkt i TB 2018

2.C.1.2.B

Nuvarande text

Varje lag får ha 2 importspelare på planen per match. En importspelare är antingen inte en
“home grown spelare” eller bär inte svensk nationalitet, eller både och, och har deltagit I
organiserad amerikansk fotboll på collegenivå i antingen: USA, Kanada, Mexico eller Japan.

Ny text

Varje lag får ha 2 importspelare på planen per match. En importspelare är antingen inte en
“home grown spelare” eller bär inte svensk nationalitet, eller både och, och har deltagit I
organiserad amerikansk fotboll efter highschool i antingen: USA, Kanada, Mexico eller Japan.

Motivering

Idag kan man gå runt syftet med denna regel då det finns möjlighet att spela organiserad
fotboll som inte är på college vilket möjliggör med nuvarande skrivning

Summering

Ta bort betydelsen av college.

Gäller för

Senior

Förslagsställare

Robert S

Förslagsnummer

FS4

Punkt i TB 2018

2.C.1.2.C

Nuvarande text

Om en importspelare har två pass, och om det andra har tillhandahållits efter det att spelaren
spelat på college kommer spelaren fortfarande räknas som en importspelare. Som
importspelare räknas även en spelare som innehar ett icke-svenskt pass och har spelat på
college i USA, Kanada, Mexico eller Japan (minst 2 år) och spelar för ett lag som inte är hans
nationalitet (ex en norsk collegespelare som spelar för ett svenskt lag).

Ny text

Om en importspelare har två pass, och om det andra har tillhandahållits efter det att spelaren
spelat på highshcool kommer spelaren fortfarande räknas som en importspelare. Som
importspelare räknas även en spelare som innehar ett icke-svenskt pass och har spelat
organiserad amerikansk fotboll efter highschool i USA, Kanada, Mexico eller Japan (minst 2
år) och spelar för ett lag som inte är hans nationalitet (ex en norsk collegespelare som spelar
för ett svenskt lag).

Motivering

Idag kan man gå runt syftet med denna regel då det finns möjlighet att spela organiserad
fotboll som inte är på college vilket möjliggör med nuvarande skrivning

Summering

Ta bort betydelsen av college.

Gäller för

Senior

Förslagsställare

Robert S

Förslagsnummer

FS5

Punkt i TB 2018

2.C.1.2.B (OBS borde var E då det är felnumrerat i TB)

Nuvarande text

En home grown spelare är en spelare som, oberoende av nationalitet, utvecklats av sin
nuvarande förening, eller i annan förening inom SAFF under minst två år i följd mellan 14–21
års ålder, eller en spelare över 21 år som aldrig deltagit i organiserad amerikansk fotboll på
collegenivå i USA, Kanada, Mexico eller Japan.

Ny text

En home grown spelare är en spelare som, oberoende av nationalitet, utvecklats av sin
nuvarande förening, eller i annan förening inom SAFF under minst två år i följd mellan 14–21
års ålder, eller en spelare över 21 år som aldrig deltagit i organiserad amerikansk fotboll efter
highschool i USA, Kanada, Mexico eller Japan.

Motivering

Idag kan man gå runt syftet med denna regel då det finns möjlighet att spela organiserad
fotboll som inte är på college vilket möjliggör med nuvarande skrivning

Summering

Ta bort betydelsen av college.

Gäller för

Senior

Förslagsställare

Robert S

Förslagsnummer

FS6

Punkt i TB 2018

2.C.1.9

Nuvarande text

En utländsk spelare har en karenstid på en sammanhängande vecka från ankomstdag till sin
första match om ankomst skedde efter seriestart. Utlandsresor med laget under karenstiden
anses inte bryta tiden. Ovanstående begränsningar gäller inte för EU-medborgare som
klassas som professionella amerikansk fotbollsspelare.

Ny text

En utländsk spelare har en karenstid på en sammanhängande vecka från ankomstdag till sin
första match om ankomst skedde efter seriestart. Utlandsresor med laget under karenstiden
anses inte bryta tiden. Ovanstående begränsningar gäller inte för EU-medborgare som
klassas som professionella amerikansk fotbollsspelare. Med professionell spelare anses att
man innehar en månadslön om minst X.000 kr/månad innan skatt.

Motivering

Idag finns ingen definition av vaf professionell spelare innebär

Summering

Förtydliga professionell spelare

Gäller för

Senior

Förslagsställare

Robert S

Förslagsnummer

FS7

Punkt i TB 2018

Ny

Nuvarande text
Ny text

En spelare som vill klassifieras som Icke-home grown skall skicka in nödvändig
dokumentation för att tydliggöra att spelaren är berättigad till denna klassifiering till TU som
ska godkänna klassifieringen innan licensen godkänns.

Motivering

Idag finns det ingen instans som beslutar detta utan det är upp till föreningen att avgöra
klasssifiering. Detta ger upphov till onödiga diskussioner och frågeställnignar som kan
undvikas.

Summering

Förtydliga process för icke home grown.

Gäller för

Senior

Förslagsställare

Robert S

Förslagsnummer

FS8

Punkt i TB 2018

1.B.4.2

Nuvarande text

Förening som har lag i Superserien (h) och Div 1 skall betala 17 000 kr/st i serieavgift för
laget i den lägre divisionen.

Ny text

Förening som har lag i lag i två serier (senior) eller två lag i samma serie (junior/ungdom)
skall betala halv serieavgift för laget i den lägre divisionen (seniorer) eller 2:a laget (Junior).

Motivering

Med det nya förslaget främjar vi fler lag i seriespel.

Summering

Mer generell skrivning.

Gäller för

Senior

Förslagsställare

Robert S

Förslagsnummer

FS9

Punkt i TB 2018

2.A.6.5

Nuvarande text

En förening får bara ingå ett farmarlagsavtal.

Ny text

En förening får bara ingå ett farmarlagsavtal för herr respektive dam

Motivering

I vissa fall kan det vara lämpligt att ha farmarlagsavtal med olika föreningar för dam resp herr,
detta går en med nyvarande skrivelse

Summering

Separera herr och dam

Gäller för

Senior

Förslagsställare

Robert S

Förslagsnummer

FS10

Punkt i TB 2018

2.C.1.9

Nuvarande text

En utländsk spelare har en karenstid på en sammanhängande vecka från ankomstdag till sin
första match om ankomst skedde efter seriestart. Utlandsresor med laget under karenstiden
anses inte bryta tiden. Ovanstående begränsningar gäller inte för EU-medborgare som
klassas som professionella amerikansk fotbollsspelare.

Ny text

En utländsk spelare har en karenstid på en sammanhängande vecka från ankomstdag till sin
första match om ankomst skedde efter seriestart. Utlandsresor med laget under karenstiden
anses inte bryta tiden.

Motivering

Denna regel bör gälla alla utländska idrottare

Summering

Likställa alla utländska idrottare

Gäller för

Senior

Förslagsställare

Robert S

Förslagsnummer

FS11

Punkt i TB 2018

3.B.1.4

Nuvarande text

En spelare får inte spela för mer än en IFAF ansluten förening åt gången. För att kunna spela
för annan IFAF-ansluten förening måste spelaren begöra övergång, har spelaren begärt
övergång får denne inte återgå till laget den lämnar förrän tidigast nästa säsong.

Ny text

En spelare får inte spela för mer än en IFAF ansluten förening åt gången. För att kunna spela
för annan IFAF-ansluten förening måste spelaren begära övergång, har spelaren spelat en
match innevarande säsong och sedan begärt övergång får denne inte återgå till laget eller
annat lag i landet den lämnar förrän tidigast nästa säsong.

Motivering

Förtydligande att om spelaren spelat en match får den inte återgå till samma eller annat lag i
landet förrän året efter.

Summering

Förtydligande om återgång

Gäller för

Senior

Förslagsställare

Robert S

