Förslag till tävlingsbestämmelser 2021
Sammanställning inför röstning
Tackling

Förslagsnummer

1

Punkt i TB 2018

1.A.1.3

Nuvarande text

TU ser till att tävlingsbestämmelserna efterlevs och administrerar eventuella straffavgifter.
Beslut som TU fattar enligt tävlingsbestämmelserna, förutom beslut enligt RF:s
bestraffningsregler, kan överklagas till FS senast 30 dagar efter det att beslut meddelats.
Beslut som DN fattar enligt RF:s bestraffningsregler kan överklagas till RIN

Ny text

TU ser till att tävlingsbestämmelserna och dess bilagor efterlevs och administrerar eventuella
straffavgifter. Beslut som TU fattar enligt tävlingsbestämmelserna, förutom beslut enligt RF:s
bestraffningsregler, kan överklagas till FS senast 30 dagar efter det att beslut meddelats.
Beslut som DN fattar enligt RF:s bestraffningsregler kan överklagas till RIN

Motivering

"Förtydligande att TU har tolkningsföreträde av ""Anpassningar av IFAFs regler."" och
""7/9-manna""
Dessa dokument behöver klassas om som bilagor till TB och listas i TB men det är nog en
redaktionell ändring."

Summering

Klargör att det som flyttats från TB till egna dokument också hanteras av TU

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Magnus Magnusson 0703117214

Förslagsnummer

2

Punkt i TB 2018

1.B.4

Nuvarande text

Avser meningen
Utländska spelare innefattas inte av serieavgiften.

Ny text

Ändring på meningen:
Utländska spelare, som inte utgörs EU-medborgare, innefattas inte av serieavgiften.

Motivering

EU-spelare med sjukförsäkring i sitt hemland innefattas av avgiften.
Ev. en redaktionell ändring då det redan är praxis idag

Summering

Definitionsändring av vad avgiften täcker

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Tobias Stenström 0708608136

Förslagsnummer
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Punkt i TB 2018

1.B.4

Nuvarande text

Domarlicenserna innefattas inte av serieavgiften.

Ny text

Serieavgiften för respektive serie innefattar licensavgift för ett obegränsat antal domare.

Motivering

"Licensavgift per domare hämmar lag att licensiera fler domare än de är ålagda enligt TB.
Innebär redaktionell ändring i 7.A.2.2"

Summering

Bakar in domarlicensen i serieavgiften.

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Magnus Magnusson 0703117214

Förslagsnummer
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Punkt i TB 2018

1.B.4.1

Nuvarande text

Ett seniorlag eller juniorlag som föregående tävlingssäsong deltog i
seriespel eller ett lag som inte deltog i seriespel föregående
tävlingssäsong skall anmäla sig skriftligen senast 16 veckor innan
seriestart. I anmälan skall också föreningens domaransvarig anges.
Förening som avser ansöka till Superserien (h) kommande säsong skall
göra så senast den 24 veckor innan seriestart.

Ny text

Ett seniorlag eller juniorlag som föregående tävlingssäsong deltog i seriespel eller ett lag som
inte deltog i seriespel föregående tävlingssäsong skall anmäla
sig skriftligen senast 15/11. I anmälan skall också föreningens domaransvarig anges.
Förening som avser ansöka till Superserien (h) kommande säsong skall
göra så senast 31/10

Motivering

Det behöver finnas ett datum att förhålla sig till, att hänvisa till en tidpunkt som ännu inte är
bestämt blir otydligt. Vidare är den höstsäsong, som
skrivelsen skulle underlätta när den infördes, problematiskt i större städer där det inte finns
tillräckligt med idrottsytor.

Summering

Sätt fasta datum och ändra tiden för anmälan till höstsäsong

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Tobias Stenström 0708608136

Förslagsnummer
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Punkt i TB 2018

1.B.4.2

Nuvarande text

Senast den 30 november skall föreningarna betalat halva serieavgiften.
Senast den 28:e februari skall hela serieavgiften vara betald. Förening
som inte har betalat sin halva sin serieavgift per den 30:e november
anses inte vara anmälda till seriespel. Försening av avgiften på mer än
tio dagar innebär en straffavgift på 5 000 kr. Är serieavgiften inte betalt
vid seriestart får laget ej deltaga i seriespel.
För lag som spelar på höstsäsongen gäller. Senast den 30 april skall
föreningarna betalat halva serieavgiften. Senast den 30 juni skall hela
serieavgiften vara betald. Förening som inte har betalat sin halva sin
serieavgift per den 30:e april anses inte vara anmälda till seriespel.
Försening av avgiften på mer än tio dagar innebär en straffavgift på 5
000 kr. Är serieavgiften inte betalt vid seriestart får laget ej deltaga i
seriespel.

Ny text

Senast den 30 november skall föreningarna betalat halva serieavgiften. Senast den 28:e
februari skall hela serieavgiften vara betald. Förening som inte har
betalat sin halva sin serieavgift per den 30:e november anses inte vara anmälda till seriespel.
Försening av avgiften på mer än tio dagar innebär en
straffavgift på 5 000 kr. Är serieavgiften inte betalt vid seriestart får laget ej deltaga i
seriespel.

Motivering

Följdeffekt av förslaget innan. Matchtider behöver sökas tidigt på året i större städer. Det blir
en mycket svår uppgift när serien planeras först på
våren. Höstserierna måste därför planeras i god tid. Förslag om minskade straffavgifter finns
nedan.

Summering

Ändra anmälningstiden för höstsäsong

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Tobias Stenström 0708608136

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

6

Punkt i TB 2018

1.B.5.3

Nuvarande text

SAFF:s medlemsföreningar får icke delta i tävlingar som inte är sanktionerade av SAFF.
Sanktion söks hos TU via mail.

Ny text

Vill en förening delta i en tävling som är arrangerad av en förening som inte är medlem i RF
så krävs sanktion av TU. Sanktionen krävs endast om det gäller en idrott som ingår i
förbundet. Sanktion söks via epost till TU". Dessutom "Tävlingar/matcher arrangerade av
organisationer eller medlemsföreningar i förbundet behöver inte sanktioneras av förbundets
TU, oavsett idrott

Motivering

Den här regeln förbjuder t.ex en förening som har flera saker på sin lyra att delta i tävlingar i
andra sporter. Solna Chiefs, AIK, Djurgården etc skulle alla falla under denna regel. Regeln
är otydlig och skapar bara blockeringar för de som vill göra något nytt. Väldigt mycket ansvar
hamnar hos TU helt I onödan och de blir överbelastade från de viktiga saker de har att göra.
Anledningen för vår del är att TU förbjudit oss arrangera tävlingar för barn i en säkrare form,
t.ex flexfotboll, de senaste tre åren. Varför har vi aldrig fått veta (iaf inte per den 2019.09.19.)
Det följer sig då med de andra regeländringar vi föreslagit att vi även vill ändra denna regel.
Eller ta bort den. Men jag misstänker att det finns en anledning till att denna regel finns.

Summering

Tar bort administrativt krångel och gör det möjligt för föreningar med flera sporter att enkelt
kunna utöva de andra sporterna också utan att behöva be SAFF om sanktion.

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Örjan Törmänen 0768264564

Förslagsnummer
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Punkt i TB 2018

1.B.5.5 (tillägget)

Nuvarande text

Avser tillägget:
Tillägg för Superserien (h):
Föreningen får inte ha några skulder till SAFF eller SDF per den 1
november.
Föreningen skall senast den 30 september lämna in årsredovisning för
föregående verksamhetsår till SAFF. Föreningen skall ha positivt eget
kapital. Dessa tre krav är en faktor i bedömandet av en förenings spel i
superserien.

Ny text

Utgår

Motivering

Samtliga föreningar bör delge förbundet sina årsredovisningar i samband med årsmöte. Men
att det skall vara ett krav med ett datum,
synes vara en papperstiger, då det hittills aldrig kommenterats innehåll i inskickade
årsredovisningar, varför detta torde vara en belastning av
förbundet och inte en tillgång.

Summering

Ta bort kravet om inskickad ÅR för Superserien (h)

Gäller för

Superserien Herr

Förslagsställare

Tobias Stenström 0708608136

Förslagsnummer
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Punkt i TB 2018

1.B.5.6 punkt 1

Nuvarande text

Förening med lag i Superserien skall en vecka innan första schemalagda
match skicka in officiell spelarlista till SAFF. Spelarlistan ska innehålla
spelares namn, tröjnummer, ålder, längd, vikt, antal säsonger i
Superserien, antal seniorlandskamper, antal juniorlandskamper,
studentlandskamper samt moderklubb. Förening med lag i Superserien
skall ha en fungerande och uppdaterad hemsida med följande information:
matchdatum, spelarlistor, porträttbilder, previews, matchrapporter och
matchstatistik.

Ny text

Förening med lag i Superserien (h) skall en vecka innan första schemalagda
match publicera officiell spelarlista. Spelarlistan ska innehålla
spelares namn, tröjnummer, ålder, längd, vikt, antal säsonger i
Superserien, antal seniorlandskamper, antal juniorlandskamper,
studentlandskamper samt moderklubb. Förening med lag i Superserien
skall ha en fungerande och uppdaterad hemsida med följande information:
matchdatum, spelarlistor, porträttbilder, previews, matchrapporter och
matchstatistik.

Motivering

Vi vill så klart arbeta för att utveckla idrotten, men vi vill också undvika att sätta krav som inte
går att följa upp. Det finns ingen anledning
att skicka listor till SAFF som inte följs upp. Dessa fakta skall publiceras av föreningen och
SAFF har fortfarande möjlighet att arbeta med
sammanställningar då materialet finns tillgängligt.
På samma sätt vill vi sätta föreningarnas egenkontroll kring arbetsfördelning snarare än en
extern kontroll som belastar förbundet och under de
senaste åren enligt vår erfarenhet saknat uppföljning.

Summering

Ändra kravet att skicka information till SAFF

Gäller för

Superserien Herr

Förslagsställare

Tobias Stenström 0708608136

Förslagsnummer
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Punkt i TB 2018

1.B.5.6 punkt 2

Nuvarande text

Förening med lag i Superserien skall senast den 15 oktober skicka in en
organisationsplan från den senaste säsongen, Följande funktioner ska
redovisas: ordförande, kassör, sekreterare, statistikansvarig,
domaransvarig, matcharrangemangsansvarig samt antidopingansvarig
Om inte korrekt organisationsplan skickas in är det en faktor i bedömandet
av föreningens spel i superserien.

Ny text

stryks

Motivering

På samma sätt vill vi sätta föreningarnas egenkontroll kring arbetsfördelning snarare än en
extern kontroll som belastar förbundet och under de
senaste åren enligt vår erfarenhet saknat uppföljning.

Summering

Stryk kravet om rapportering av organisationsstruktur

Gäller för

Superserien Herr

Förslagsställare

Tobias Stenström 0708608136

Förslagsnummer

10

Punkt i TB 2018

1.B.6.2

Nuvarande text

Divisionsutformningen för nästkommande säsong skall fastställas och
presenteras till SAFF:s medlemmar senast den 1 december året före
avsedd säsong.
För lag som spelar höstsäsong skall divisionsutformningen fastställas
och presenteras senast 15 maj.

Ny text

Divisionsutformningen för nästkommande säsong skall fastställas och presenteras till SAFF:s
medlemmar senast den 1 december året före avsedd säsong.

Motivering

Samma som tidigare, möjliggör tidigare schemaläggning för lag i storstäder. Lättnader i
straffavgifter är föreslagna

Summering

Ändra förfarandet för höstsäsong

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Tobias Stenström 0708608136

Förslagsnummer

11

Punkt i TB 2018

1.B.7.1

Nuvarande text

Årets matcher skall skriftligen bekräftas av TU till deltagande föreningar
genom ett preliminärt spelschema. Detta skall ske senast den 15 januari.
Deltagande föreningar skall senast den 15 februari (vår serie) och 31 maj
(höst serie) skriftligen bekräfta det preliminära spelschemat till SAFF.
Inkommer ingen bekräftelse kommer föreningen att åläggas att betala
en förseningsavgift enligt följande:
1-7 dagars försening 2 500 kr
8-14 dagars försening 5 000 kr
Inkommer ingen bekräftelse inom 15 dagar från den dag då bekräftelse
skulle ha inkommit, förlorar föreningen rätten att deltaga i seriespel
med det aktuella laget under den kommande säsongen.
Om en förening inte har möjlighet att bekräfta det preliminära
spelschemat inom den utsatta tiden kan föreningen ansöka om dispens
från ovanstående regel. Skriftlig dispensansökan skall inkomma till SAFF
senast den 15 februari. Dispens kommer endast att beviljas om det finns
godtagbara skäl till att föreningen inte kan bekräfta spelschemat.

Ny text

Årets matcher skall skriftligen bekräftas av TU till deltagande föreningar genom ett preliminärt
spelschema. Detta skall ske senast den 31/12. Deltagande
föreningar skall senast den 28 februari (vår serie) skriftligen bekräfta det preliminära
spelschemat till SAFF.
Inkommer ingen bekräftelse kommer föreningen att åläggas att betala en förseningsavgift
enligt följande:
1-7 dagars försening 2 500 kr
8- 30 dagars försening 5 000 kr
Inkommer ingen bekräftelse inom 30 dagar från den dag då bekräftelse skulle ha inkommit,
förlorar föreningen rätten att deltaga i seriespel med det
aktuella laget under den kommande säsongen. Om en förening inte har möjlighet att bekräfta
det preliminära spelschemat inom den utsatta tiden kan
föreningen ansöka om dispens från ovanstående regel. Skriftlig dispensansökan skall
inkomma till SAFF senast den 28 februari. Dispens kommer endast att
beviljas om det finns godtagbara skäl till att föreningen inte kan bekräfta spelschemat.

Motivering

Om spelschemat kommer ut senast 31/12 matchar det ansökningsperioderna i många
storstäder. Detta gäller för helår och därför avser vårt förslag
endast ett datum för spelschema. Det medger däremot mer tid för att bekräfta för föreningar
då det kan uppstå skillnader runt om i Sverige.
Vi vill även utöka tiden för eventuella bestraffningar då målet är att lag ska genomföra spel.

Summering

Justering kring förfarandet med spelschema

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Tobias Stenström 0708608136

Förslagsnummer
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Punkt i TB 2018

1.B.8.1

Nuvarande text

Sverige tillämpar IFAF:s regler förutom de regeländringar som finns i
kapitel 8-11 nedan. Undantag kan även meddelas vid andra nationella
tävlingar, (se.1.B.12)

Ny text

Sverige tillämpar IFAF:s regler förutom de regeländringar som finns i kapitel 8-11 nedan.
Undantag kan även meddelas vid andra nationella tävlingar,
(se.1.B.12). Ändringar eller dispenser för dessa regler får endast göras under perioden
1/11-28/2.

Motivering

Att alla får tävla på samma villkor är en viktig grundpelare inom idrottsrörelsen. För att alla lag
ska ha möjlighet att förbereda sig behöver reglerna
vara fastställda i tid.

Summering

Tidsbegränsning på när regelförändringar kan göras

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Tobias Stenström 0708608136

Förslagsnummer
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Punkt i TB 2018

1.C.10 Media

Nuvarande text

Sändning i radio, TV och på Internet liksom upptagning på film och video får inte ske utan
SAFFs tillstånd.

Ny text

Sändning i radio, TV och på Internet liksom upptagning på film och video får inte ske utan SF
tillstånd. Förbundet äger rätt att producera och sända från alla matcher och tävlingar. Sker
detta inte kan SF överlåta detta till arrangerande förening. Om förbundet avser att producera
sändningar ska arrangerande organisation tillhandahålla plats och ström för utrustning. Om
SF avser att producera ska detta meddelas senast 1 månader innan eventet.

Motivering

Ge förbundet möjligheter att skapa en enhetlig gemensam plattform för sändningar, ha
möjlighet att paketera våra serier med bra marknadsföring och hitta sponsorer som är villiga
att betala produktioner och sändningar, göra sporten attraktivare, mer tillgängligt och skapa
möjligheter att få sända i större/mer känd media.

Summering

Att förbundet kan, om man får förutsättningar, sända dom matcher/tävlingar som man har
möjlighet att producera. Om inte det går får föreningarna göra det som tidigare enligt egen
önskan.

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Joan Travesset 0738-091700

Förslagsnummer
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Punkt i TB 2018

1.C.2.2 tillägget

Nuvarande text

Tillägg för Superserien (h): arrangör ska senast två dagar innan match, 20.00,
skicka en preview för matchen till SAFF och senast dagen innan match, 14.00,
skicka en pressrelease inför matchen till lokala medier. Arrangör ska senast fyra
dagar innan match skicka uppdaterad spelarlista till motståndarlaget.

Ny text

Tillägg för Superserien (h): arrangör ska senast två dagar innan match, 20.00, publicera en
preview för matchen och senast dagen innan match, 14.00, skicka
en pressrelease inför matchen till lokala medier. Arrangör ska senast fyra dagar innan match
skicka uppdaterad spelarlista till motståndarlaget.

Motivering

Samma som förslaget vid 1.B.5.6. Det finns ingen anledning att belasta SAFF med detta.

Summering

Föreningarna publicerar previews, SAFF kan hämta info där om det önskas

Gäller för

Superserien Herr

Förslagsställare

Tobias Stenström 0708608136

Förslagsnummer
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Punkt i TB 2018

1.C.3.1 tillägget

Nuvarande text

Tillägg för Superserien (h): besökande lag ska senast två dagar innan
match, 20.00, skicka en preview för matchen till SAFF och senast dagen
innan match, 14.00, skicka en pressrelease inför matchen till lokala
medier.
Besökande lag ska senast fyra dagar innan match skicka uppdaterad
spelarlista till motståndarlaget.

Ny text

Tillägg för Superserien (h): besökande lag ska senast två dagar innan match, 20.00,
publicera en preview för matchen och senast dagen innan match, 14.00,
skicka en pressrelease inför matchen till lokala medier. Besökande lag ska senast fyra dagar
innan match skicka uppdaterad spelarlista till motståndarlaget.

Motivering

Samma som förslaget vid 1.C.2.2. Det finns ingen anledning att belasta SAFF med detta.

Summering

Samma som 1.C.2.2, SAFF kan hämta info därifrån

Gäller för

Superserien Herr

Förslagsställare

Tobias Stenström 0708608136

Förslagsnummer
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Punkt i TB 2018

1.C.4.2

Nuvarande text

En match kan spelas helt eller delvis med samekonomi. Detta innebär att
föreningarna delar helt eller delvis på utgifter och eventuella inkomster
enligt separat skriftlig överenskommelse och med matcharrangörens
skriftliga tillstånd.
Vid SM-final eller en Divisionsfinal skall reseutjämning ske mellan de
två deltagande lagen. Vid speciella fall kan TU även bevilja utjämning för
logi i samband med SM-finalen, dock max 500 kr per person.
Ersättningskrav skall skickas in till SAFF senast tre veckor efter SMfinalen.
Reseutjämning administreras av TU. TU kan jämka belopp för
reseutjämning vid det fall att de anspråk som reses är oskäligt höga.

Ny text

En match kan spelas helt eller delvis med samekonomi. Detta innebär att
föreningarna delar helt eller delvis på utgifter och eventuella inkomster
enligt separat skriftlig överenskommelse och med matcharrangörens
skriftliga tillstånd.
Vid SM-final eller en Divisionsfinal skall reseutjämning ske mellan de två deltagande lagen.
Vid speciella fall kan TU även bevilja utjämning för logi i samband med SM-finalen, dock max
500 kr per person. Reseutjämning administreras av TU. TU efterfrågar, senast tre veckor
efter SM-finalen, eller divisionsfinalen, eventuellt ersättningskrav för reseutjämning hos
deltagande lag. TU kan jämka belopp för reseutjämning vid det fall de anspråk som reses är
oskäligt höga.

Motivering

Att ha samekonomi betyder att dela på kostnaderna, inte att dela på kostnaderna om man är
en fena på regelverket. Tyvärr har det hänt (ofta under semestern) att föreningar missar detta
och får då får en skev ekonomisk fördelning.

Summering

TU samlar in underlag till reseutjämning

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Tobias Stenström 0708608136

Förslagsnummer
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Punkt i TB 2018

1.C.7.1

Nuvarande text

I alla officiella tävlingar och matcher skall matchprotokoll föras. Blanketter för matchprotokoll
tillhandahålls av SAFF. Matchprotokollet fylls i av huvuddomaren.

Ny text

I alla officiella tävlingar och matcher skall matchprotokoll föras i av SAFF tillhandahållet
verktyg. Matchprotokollet fylls i av huvuddomaren.

Motivering

Generalisering av text för att synka med IREF eller annat digitalt verktyg.

Summering

Istället för blankett används det generella uttrycket verktyg.

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Magnus Magnusson 0703117214

Förslagsnummer
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Punkt i TB 2018

1.C.7.2

Nuvarande text

Till matchprotokollet skall båda lagens spelarlista bifogas. Blanketter för spelarlista
tillhandahålls av SAFF. Dessa skall lämnas till huvuddomaren senast en timme före
matchstart. Matchen kan inte påbörjas förrän spelarlistorna lämnats till huvuddomaren.

Ny text

Båda lagen skall lämna spelarlista till matchdelegat eller huvuddomaren senast en timme före
matchstart. Matchen kan inte påbörjas förrän spelarlistorna lämnats till huvuddomaren.
Blanketter för spelarlista tillhandahålls av SAFF.

Motivering

Ändring av text för att synka med nuvarande förfarande. Själva inskickandet regleras under
1.C.9.3

Summering

Inskickandet tas bort då det står på annan plats.

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Magnus Magnusson 0703117214

Förslagsnummer
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Punkt i TB 2018

1.C.8.2

Nuvarande text

Domarkostnaden som faktureras via SAFF skall betalas enligt 7.A.5.3.

Ny text

"Arrangör skall betala domarkostnader enligt 7.A.5.1, 7.A.5.3 och 7.A.5.4. Arrangören skall
faktureras dessa kostnader av SAFF.
Om domaransvarig förening tillsätter domare med en ökad resekostnad mot 1 bil från
domaransvarig förenings ort till matchort kan arrangören ansöka om mellanskillnaden från
TU. Den domaransvarige föreningen faktureras sedan enligt detta beslut. Kostnad för
domarresor i Superserien (h) jämkas mellan samtliga föreningar. Faktureras varje månad i
samband med domararvoden."

Motivering

"Flytt av dessa texter till ett kapitel som är mer korrekt, förslagsvis under 1.C.9.
Hör ihop med ändring i 7.A.5.1
Inte bara arvode utan också resa och arvode vid inställd match faktureras via SAFF"

Summering

Flyttar paragraf om domarkostnaderna till kapitel om matcharrangemang efter match istället
för vid match

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Magnus Magnusson 0703117214

Förslagsnummer

20

Punkt i TB 2018

1.C.8.2 punkt 9.

Nuvarande text

Superserien (h) skall matchprogram finnas.

Ny text

Utgår

Motivering

Detta sker inte i praktiken. De flesta lag nyttjar inte trycksaker.

Summering

Ta bort kravet på matchprogram

Gäller för

Superserien Herr

Förslagsställare

Tobias Stenström 0708608136

Förslagsnummer

21

Punkt i TB 2018

1.C.9.1

Nuvarande text

Arrangören i superseriematch skall rapportera publiksiffra och samtliga poänggörare till
huvuddomaren snarast efter matchen, dock senast 30 minuter efter matchens slut.

Ny text

Arrangören i superseriematch skall rapportera publiksiffra till huvuddomaren snarast efter
matchen, dock senast 15 minuter efter matchens slut.

Motivering

Informationen kring poänggörare används inte av domarna och ska inte skickas till kansliet,
så det är ett överflödigt dokument. Domarlaget ska rapportera publik inom en timme och
behöver den informationen snabbt.

Summering

Tar bort krav på poänggörare. Publik rapporteras inom 15 min.

Gäller för

Superserien Herr, Superserien Dam

Förslagsställare

Magnus Magnusson 0703117214

Förslagsnummer

22

Punkt i TB 2018

1.C.9.2

Nuvarande text

Matchprotokoll och spelarlistor skall skickas till SAFF, eller av SAFF utsett organ, av
huvuddomaren senast ett dygn efter matchen. Matchprotokoll och spelarlistor kan även
skannas in och mejlas in till SAFF.

Ny text

Utgår

Motivering

Informationen regleras i 1.C.9.3 också. Dubblerad information. Justering av 1.C.9.3 är
nödvändig för att den ska innehålla all information.

Summering

Ta bort dubbel referens till att domarens skall skicka in protokoll+spelarlistor.

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Magnus Magnusson 0703117214

Förslagsnummer

23

Punkt i TB 2018

1.C.9.3

Nuvarande text

Huvuddomaren skall rapportera resultatet i av SAFF anvisat verktyg inom 1 timme från
matchens slut och är ansvarig att regelbrott rapporteras i av SAFF aviserat verktyg inom 24
timmar från matchens slut.

Ny text

Huvuddomaren skall rapportera resultatet i av SAFF anvisat verktyg inom 1 timme från
matchens slut och är ansvarig att regelbrott rapporteras i av SAFF aviserat verktyg inom 24
timmar från matchens slut. Huvuddomaren skall skicka spelarlistor till SAFF enligt anvisat sätt
inom 24 timmar från matchens slut.

Motivering

Sammanslagning av 1.C.9.2 och 1.C.9.3 eftersom samma information beskrivs 2 gånger.

Summering

Inskickandet av spelarlistor läggs till

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Magnus Magnusson 0703117214

Förslagsnummer

24

Punkt i TB 2018

1.C.9.4

Nuvarande text

4. Varje Superserieförening (h) skall sammanställa och skicka till kansliet:  Matchstatistik
på datafil gjord i av SAFF anvisat dataprogram inom ett dygn efter varje match. Straffavgift:
2000 kr Arrangören av en superseriematch skall inom två dygn efter matchen tillgängliggöra
matchfilm för kansliet och motståndare. Detta kan göras genom fysisk distribution eller digital
publicering. Vid digital publicering ska motståndare och kansli meddelas hur de kan ta del av
matchfilmen.

Ny text

4. Varje Superserieförening (h) skall sammanställa och skicka till kansliet: Matchstatistik på
datafil gjord i av SAFF anvisat dataprogram inom ett dygn efter varje match. Straffavgift: 2000
kr Arrangören av en superseriematch skall inom två dygn efter matchen tillgängliggöra
matchfilm för kansliet, DU och motståndare. Detta kan göras genom fysisk distribution eller
digital publicering. Vid digital publicering ska motståndare och kansli meddelas hur de kan ta
del av matchfilmen.

Motivering

"Då DU är beroende av matchfilm för utveckling så behöver filmen delas med DU.
Detta görs redan idag men bör också regleras i TB."

Summering

Matchfilm skickas också till DU

Gäller för

Superserien Herr

Förslagsställare

Magnus Magnusson 0703117214

Förslagsnummer

25

Punkt i TB 2018

1.D.2.1 tillägget

Nuvarande text

Lag i Superserien (h) skall tre dagar innan match bekräfta att de har
minst 22 spelare som kommer att delta vid nästkommande match. För
det fall att laget inte kan uppfylla ovanstående anses laget ha lämnat
W.O.

Ny text

Utgår

Motivering

Detta styrks av spelarlistan som delas mellan lagen fem dagar innan match.

Summering

Ta bort kravet om att rapportera antal spelare till match

Gäller för

Superserien Herr

Förslagsställare

Tobias Stenström 0708608136

Förslagsnummer

26

Punkt i TB 2018

1.D.2.4

Nuvarande text

Vid seriespel skall föreningen som laget representerar till SAFF betala en
straffavgift, som är samma belopp som halva beloppet till respektive serie.
Straffavgiften för W.O. i en mästerskapscup är 2 000 kr. Vid andra
nationella tävlingar kan en arrangör besluta om individuella
straffavgifter, men de får inte överstiga 2 000 kr. Arrangören ser själv till
att detta efterlevs.

Ny text

Barn (Upp till U13)
Vid seriespel skall föreningen som laget representerar till SAFF betala full anmälningsavgift,
men ingen straffavgift. Vid andra nationella tävlingar kan en
arrangör besluta om individuella straffavgifter, men de får inte överstiga 1 000 kr. Arrangören
ser själv till att detta efterlevs.
Ungdom (U15 & U17)
Vid seriespel skall föreningen som laget representerar till SAFF betala full anmälningsavgift,
samt en straffavgift som är samma belopp som en fjärdedel av
beloppet till respektive serie. Straffavgiften för W.O. i en mästerskapscup är 2 000 kr. Vid
andra nationella tävlingar kan en arrangör besluta om individuella
straffavgifter, men de får inte överstiga 1 000 kr. Arrangören ser själv till att detta efterlevs.
Senior (U19 & Senior)
Vid seriespel skall föreningen som laget representerar till SAFF betala full anmälningsavgift,
samt en straffavgift som är samma belopp som halva beloppet
till respektive serie. Straffavgiften för W.O. i en mästerskapscup är 2 000 kr. Vid andra
nationella tävlingar kan en arrangör besluta om individuella
straffavgifter, men de får inte överstiga 2 000 kr. Arrangören ser själv till att detta efterlevs.

Motivering

I detta förslag vill vi först tydliggöra att lag som anmäler sig till seriespel självklart betalar sina
avgifter. Sedan är det viktigt att konsekvenserna följer
en trappa baserat på spelnivån. För barn saknas konsekvenser då vi vill bygga en bredd
inom idrotten, ungdom så sänks straffavgiften till 1/4 av
anmälningsavgiften dvs runt 1750:- på en anmälningsavgift om 7000:Pengarna är så klart inte det viktiga utan att det behöver finnas en konsekvens. Seniornivån
är oförändrad mot dagens TB.
Förslaget är baserat på att TB delas in i barn, ungdom och senior.

Summering

Sänk straffen för WO i barn och ungdomsserierna

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Tobias Stenström 0708608136

Förslagsnummer

27

Punkt i TB 2018

1.D.3.2

Nuvarande text

Vid seriespel skall föreningen som laget representerar till SAFF betala en
straffavgift, som är halva beloppet som serieavgiften till respektive serie.
För mästerskapscuper är straffavgiften 2 000 kr. Vid andra nationella
tävlingar kan en arrangör besluta om individuella straffavgifter, men de
får inte överstiga 2 000 kr. Arrangören ser själv till att detta efterlevs.

Ny text

BARN (Upp till U13)
Vid seriespel skall föreningen som laget representerar till SAFF betala full anmälningsavgift,
men ingen straffavgift. Vid andra nationella tävlingar kan en
arrangör besluta om individuella straffavgifter, men de får inte överstiga 1 000 kr. Arrangören
ser själv till att detta efterlevs.
Ungdom (U15 & U17)
Vid seriespel skall föreningen som laget representerar till SAFF betala full anmälningsavgift,
samt en straffavgift som är samma belopp som en fjärdedel av
beloppet till respektive serie. Straffavgiften för W.O. i en mästerskapscup är 2 000 kr. Vid
andra nationella tävlingar kan en arrangör besluta om individuella
straffavgifter, men de får inte överstiga 1 000 kr. Arrangören ser själv till att detta efterlevs.
Senior (U19 & Senior)
Vid seriespel skall föreningen som laget representerar till SAFF betala full anmälningsavgift,
samt en straffavgift som är samma belopp som halva beloppet
till respektive serie. Straffavgiften för W.O. i en mästerskapscup är 2 000 kr. Vid andra
nationella tävlingar kan en arrangör besluta om individuella
straffavgifter, men de får inte överstiga 2 000 kr. Arrangören ser själv till att detta efterlevs.

Motivering

Samma som 1.D.2.4

Summering

Samma som 1.D.2.4

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Tobias Stenström 0708608136

Förslagsnummer

28

Punkt i TB 2018

1.E.1.3

Nuvarande text

SAFF har rätt att kräva av en förening, senast 90 dagar före match, att
deras lag bär av SAFF anvisad text eller reklam på matchdräkten.

Ny text

Utgår

Motivering

Den matchdräkt som föreningen har, kan redan vara såld till sponsor. I tillägg till detta är
kravet kopplat till enorma pengar för
föreningen, som omöjligt en förening kan ha marginal för i kassan. Om förbundet vill
profileras med en sponsor så bör detta ske som komplettering
till befintlig marknadsföring och inte på föreningens matchställ!

Summering

Ta bort SAFFs möjlighet att ta plats på föreningars matchställ

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Tobias Stenström 0708608136

Förslagsnummer

29

Punkt i TB 2018

2. B.1 Juniorlag

Nuvarande text

2. Förening med lag i Supersereirna skall ha minst två juniorlag som alla slutför seriespel.
Förening med lag i div 1 skall ha minst ett juniorlag som slutför seriespel.
Förening med lag i Superserierna skall delta med lag i 11-mannaserierna för att de ska
uppfylla ovanstående krav.

Ny text

Utgår

Motivering

För ungdomarnas säkerhets skull. Idag finns det föreningar som känner sig tvingade att ha
ungdomsverksamhet. Det ger fel motiv. Deras motiv drivs av TB, inte av att de gillar att barn
och ungdomar idrottar. Det gör också att flera lag ställer upp med ungdomslag i riksserien
som inte är redo. Dessa lag krossas och sedan slutar många spelare. Genom att ta bort
regeln så ökar vi säkerheten för ungdomarna och vi får föreningar som verkligen vill ha barn
och ungdomsverksamhet. De lag som bygger för framtiden kommer fortsätta med
barnverksamhet också.

Summering

Ta bort kravet på att seniorlag ska ha juniorlag i seriespel. Det gör att ungdomar som inte är
redo tvingas att spela.

Gäller för

Superserie (h/d)

Förslagsställare

Örjan Törmänen 0768264564

Förslagsnummer

30

Punkt i TB 2018

2.A.2 Licenser

Nuvarande text

Ny underpunkt.

Ny text

Barn- och ungdomar ska alltid vara licensierade, både under träning och match. Som regel
ska licens betalas in så fort medlemsavgift betalats in eller när prova-på tid har gått ut och
spelaren fortsätter att träna. Förening som bryter mot detta upprepade gånger kan uteslutas
ur SAFF.

Motivering

För att tydliggöra att vi inte vill ha oförsäkrade barn- och ungdomar utan att de ska var
försäkrade under hela säsongen av sin moderförening. Vi skulle inte ta upp denna punkt om
det inte var så att det förekommer idag..
Det ger fler licensierade spelare och tydliggör kopplingen mellan medlemsavgift och licenser.
Samt viktigast, vära barn och ungdomar är försäkrade på rätt sätt.

Summering

Tvinga föreningar att försäkra sina barn och ungdomar tidigt.

Gäller för

U17, U15, U11/13

Förslagsställare

Örjan Törmänen 0768264564

Förslagsnummer

31

Punkt i TB 2018

2.A.2.4 (efter punktlistan)

Nuvarande text

Licenspärmen skall alltid medtagas till match och skall uppvisas vid
licenskontroll. 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.
En licens i PeWe blir giltig när föreningen erlagt serieavgiften. Serieavgiften ska
betalas till SAFF som senare skickas vidare till respektive SDF. Laglicens i PeWe
(U13 och neråt) kostar 2400 kr och innefattar 15 licenser. Licenser kan även
betalas per person.

Ny text

Licenspärmen skall kunna uppvisas senast följande vardag, för av SAFF 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.
En licens i PeWe blir giltig när föreningen erlagt serieavgiften. Serieavgiften ska
betalas till SAFF som senare skickas vidare till respektive SDF. Laglicens i PeWe
(U13 och neråt) kostar 2400 kr och innefattar 15 licenser. Licenser kan även
betalas per person.

Motivering

Ur GDPR-synpunkt är det oerhört riskabelt att bära med sig personuppgifter i pärm. En
borttappad pärm riskerar att hamna i felaktiga händer.
Förslagsvis förvarar laget sin licenspärm inlåst och kan på anmodan visa upp den för
kontrollant. Om laget är på bortamatch kan laget visa upp
pärmen senast följande vardag.

Summering

Ändring kring förfarandet med licenspärm

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Tobias Stenström 0708608136

Förslagsnummer

32

Punkt i TB 2018

2.A.3 Föreningstillhörighet

Nuvarande text

Ny underpunkt under ”undantag”

Ny text

barn och ungdomslag (Upp till 18 år) får alltid delta med sammanslagna lag, även i seriespel.

Motivering

Genom samarbeten kan fler lag anmälas till seriespel. Dessutom fler lag med stora trupper
som behövs i T..ex riksserien.
Undantaget gör att tillfälliga övergångar undviks vilket Sparar, tid, pengar och en massa
pappersarbete.
Idag är det för mycket administration att spela seriespel genom att föra över en massa
spelare till en förening. Den föreningen som för över sina spelare tappar dessutom kontroll på
dessa spelare och blir ofta rädda att den större föreningen ska värva deras spelare, vIlket
händer. För många föreningar kan det vara slutet för
Ungdomsverksamheten. Vi måste därför göra det tryggare för de små föreningarna att
samarbeta.
Dessutom hindrar övergångsavgifterna att föreningarna licensierar sina spelare. Föreningar
som licensierar sina spelare direkt får då betala dubbel avgift (licens+ övergång) i jämförelse
med de som väntar till samarbete med någon med laglicens och sedan gör en tillfällig
övergång (300 kr).
Att föra över 20 spelare idag kostar 6 000 kr utöver ev. Licenskostnader. Vilket för en liten
förening är mycket pengae.

Summering

Låt ungdomsföreningar samarbete i seriespel utan övergångar. Mindre administration, förre
övergångar, fler lag i seriespel och fler licensierade spelare.

Gäller för

U17, U15, U11/13

Förslagsställare

Örjan Törmänen 0768264564

Flerval 1
Farmaravtal
33
34

Förslagsnummer

33

Punkt i TB 2018

2.A.6.2

Nuvarande text

Huvudlagets förening skall senast en vecka innan seriespelet inleds anmäla till förbundet 25
spelare. Under säsongen får dessa spelare endast delta med huvudlaget Om huvudlaget har
ett B-lag skall farmarlaget senast en vecka innan seriespelet inleds anmäla till förbundet 25
spelare. Under säsongen får dessa spelare inte delta med huvudlagets B-lag.

Ny text

Utgår

Motivering

Halmstad Eagles och Ekeby Greys pratade om farmaravtal sinsemellan men det hade inte
gett något tillbaka då inget av lagen har fler än 25 spelare ombytta till match.

Summering

Tar bort antalet låsta spelare i farmarvtal.

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Christoffer Lindström 730590416

Förslagsnummer

34

Punkt i TB 2018

2.A.6.2.6. RÄTT ATT DELTA I FARMARLAG OCH RÄTT ATT DELTA I HUVUDLAGET

Nuvarande text

Huvudlagets förening skall senast en vecka innan seriespelet inleds
anmäla till förbundet 25 spelare. Under säsongen får dessa spelare
endast delta med huvudlaget. Om huvudlaget har ett B-lag skall
farmarlaget senast en vecka innan seriespelet inleds anmäla till
förbundet 10 spelare. Under säsongen får dessa spelare inte delta med
huvudlagets B-lag.

Ny text

Huvudlagets förening skall senast en vecka innan seriespelet inleds
anmäla till förbundet 10 spelare. Under säsongen får dessa spelare
endast delta med huvudlaget. Om huvudlaget har ett B-lag skall
farmarlaget senast en vecka innan seriespelet inleds anmäla till
förbundet 10 spelare. Under säsongen får dessa spelare inte delta med
huvudlagets B-lag.

Motivering

Sänker antalet "låsta" spelare i ett farmaravtal till 10 istället för tidigare 25.
Halmstad Eagles och Ekeby Greys pratade om farmaravtal sinsemellan men det hade inte
gett något tillbaka då inget av lagen har fler än 25 spelare ombytta till match.

Summering

Sänker antalet "låsta" spelare i ett farmaravtal till 10 istället för tidigare 25.

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Christoffer Lindström 730590416

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

Flerval 2
Utvisade spelare
35
36

Förslagsnummer

35

Punkt i TB 2018

2.A.7.1

Nuvarande text

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

Ny text

En spelare, tränare, lagansvarig eller annan identifierad lagmedlem som blir utvisad är
automatiskt diskvalificerad under resterande matchtid om förseelsen sker i första halvlek. Blir
denne utvisad i andra halvlek är hen automatiskt diskvalificerad under resterande matchtid
och första halvlek i nästkommande match. Utvisningen kan överklagas till TU med bevis på
film

Motivering

I takt med att fler utvisningar sker för att öka spelarsäkerheten och det ofta med bildmaterial
är svårt att bevisa att domaren gjort felaktig bedömning skall konsekvensen mildras.

Summering

Avstängning resterande del av match om sker i första halvlek och nästkommande halvlek om
förseelsen sker i andra halvlek.

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Rikard Borg 0703140457

Förslagsnummer

36

Punkt i TB 2018

2.A.7.1

Nuvarande text

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.

Ny text

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.
I de fall att spelaren kan delta i flera åldersklasser eller tävlingsnivåer avtjänas avstängningen
i den division utvisningen skedde.

Motivering

En spelare skall inte kunna utföra regelvidrigt beteende för att sedan kunna "betala av det" i
annan match för att sedan återgå till serien vari det
regelvidriga beteendet utfördes.

Summering

Reglera avstängningen efter utvisningen när spelare kan delta i flera tävlingsklasser

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Tobias Stenström 0708608136

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

38

Punkt i TB 2018

2.B.4

Nuvarande text

Ny punkt

Ny text

5. Tillåt tre överåriga spelare (1 år) på plan samtidigt i match. Tillåt endast en överårig
spelare på plan i match om den spelaren är två år för gammal. Föreningen behöver inte söka
dispens för detta, men spelaren ska rapporteras till TU. Detta förutsätter att spelaren inte
deltar i seriespel med spelare i sin åldersgrupp under säsongen.

Motivering

Mindre föreningar och även större föreningar har ibland spelare som inte kan vara med i U15
och U17 eftersom de är nybörjare, för små, inte mogna eller helt enkelt det att de inte har ett
lag för dem att spela i. Under den här perioden med pandemi har vi testat att spela
träningsscrims med överåriga spelare (vi har inget U17 lag, men 4 stycken U17 spelare och
vi har U15 spelare som är inte skulle klara ett spel i U15 utan skador för resten av säsongen)
och det har fungerat jättebra. Vi kan hålla kvar intresset hos dessa spelare och får i vissa fall
mer stabilitet i laget, vilket minskar skador. De kan ofta fylla ut positioner som vi annars inte
har. T.ex linje eller linebackers. Motståndarna tycker också det är bra eftersom vi kan ge dem
ett jämnare motstånd.

Summering

Tilåt överåriga spelare utan att behöva söka dispens för att kunna bibehålla intresset hos
spelare i klubbar som inte har lämpliga lag att spela i.

Gäller för

U17, U15, U11/13

Förslagsställare

Örjan Törmänen 076-8364564

Flerval 3
Flytta spelare
mellan lag
39
40

Förslagsnummer

39

Punkt i TB 2018

2.B.4.3

Nuvarande text

förening som har flera juniorlag i samma division får inte flytta spelare mellan lag utan
godkännande av TU

Ny text

Förening som har flera juniorlag i samma division får flytta spelare mellan lag. För att flytta
spelare till lag som spelar i mästerskap krävs tillstånd av TU.

Motivering

Det måste bli enklare för lag att ha flera lag i seriespel. Det här är normala regler i t.ex fotboll
(St erikscupen). Kan du flytta spelare så är det möjligt att ha fler lag igång. Lagen blir mer
motståndskraftiga för skador.

Summering

Ta bort TU godkännande för att flytta barn och ungdomsspelare mellan lag.

Gäller för

U17, U15, U11/13

Förslagsställare

Örjan Törmänen 0768264564

Förslagsnummer

40

Punkt i TB 2018

2.b.4.3 övriga bestämmelser

Nuvarande text

Förening som har flera juniorlag i samma division får inte flytta spelare mellan lag utan
godkännande av TU.

Ny text

Förening som har flera juniorlag (Upp till och med 17 år) i samma åldersgrupp/serie/division
får flytta spelare Fritt mellan lagen.

Motivering

Vi måste få stora klubbar att våga ha flera lag igång. Upp till U17 så är inga mästerskap
inblandade så anledningen att toppa sitt andralag är litet. Däremot är det lätt att få obalans i
laget och då behöva byta spelare mellan lagen.
Idag händer det att föreningar har 35 spelare på bänken som sällan spelar och väntelistor på
intresserade som inte får plats i laget ännu. Det viktiga är att barnen och ungdomarna får
spela om de vill. Fler lag i seriespel kommer också skapa mer intresse för sporten och
Jämnare matcher.

Summering

Låt barn och ungdomslag flytta sina spelare fritt mellan lagen.

Gäller för

U17, U15, U11/13

Förslagsställare

Örjan Törmänen 0768264564

Förslagsnummer

41

Punkt i TB 2018

2.C.1

Nuvarande text

Ovanstående regel gäller inte för EU-medborgare som klassas som professionella
amerikansk fotbollsspelare.

Ny text

Ovanstående regel gäller inte för EU-medborgare som klassas som professionella
amerikansk fotbollsspelare. För detta skall vara applicerbart skall bevis för att spelaren är
professionell och har amerikansk fotboll som huvudsaklig inkomst presenteras för TU

Motivering

För att fastslå att spelaren faktiskt är professionell och skall få använda undantagen

Summering

Att man måste visa att de man kallar proffesionella fotbollsspelare verkligen är det

Gäller för

Superserien Herr, Superserien Dam, Senior Herr & Dam

Förslagsställare

Joakim Dahlin 0705145408

Förslagsnummer

45

Punkt i TB 2018

2.C.1.1

Nuvarande text

Maximalt antal icke-home grown spelare och importspelare tillåtna på
matchdagslaguppställningen är 8 totalt. 2 av dessa får vara importspelare (ex 6 icke-home
grown spelare + 2 importspelare, eller 8 icke-home grown spelare om ett lag inte har några
importspelare).

Ny text

Maximalt antal icke-home grown spelare och importspelare tillåtna på
matchdagslaguppställningen är 6 totalt. 2 av dessa får vara importspelare (ex 4 icke-home
grown spelare + 2 importspelare, eller 3 icke-home grown spelare om ett lag inte har några
importspelare).

Motivering

Minska antalet tillåtna importer och icke home grown

Summering

2 A (importer) och 4 X (icke home grown)

Gäller för

Senior Herr & Dam

Förslagsställare

Rikard Borg 0703140457

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

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

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

Flerval 4
Karenstid
47
FS6
FS10

Förslagsnummer

47

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

Utgår

Motivering

Regeln förändrades för ett par år sen från 14 dagar till 7 dagar och har ingen praktisk
betydelse för lagen. Vill ett lag mörka att man plockat in nya importer så finns fortfarande den
möjligheten.
Att det dessutom finns ett undantag EU-medborgare som klassas som professionella utan att
det finns någon definition av detta gör regeln meningslös.

Summering

Ta bort onödig och otydlig regel om karenstid för importer.

Gäller för

Senior Herr & Dam

Förslagsställare

Rikard Borg 0703140457

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

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

48

Punkt i TB 2018

3.3

Nuvarande text

ÖVERGÅNGSPERIOD
1. Övergång mellan svenska föreningar för spelare som skall delta, deltar eller deltagit i
seniorspel
eller juniorspel får inte ske under tidsperioden från och med 1 mars till och med 30
september.
Vid övergångar efter 30 september skall dessa avse licensiering för efterföljande år, om
övergången
sker innan årsskiftet och inte påverka spel för innevarande år.
För lag som har sitt seriespel på hösten får ej övergångar ske under tidsperioden från och
med 1 juli
till och med 31 oktober.
Undantag:
 När representationslaget dragit sig ur seriespel innan seriestart.
 Juniorspelare som ej tävlar om SM-tecken och byter folkbokföringsadress till ny ort under

Ny text

Övergångar får göras till 90 dagar innan seriestart

Motivering

För att slippa allt strul med om/när ett seriedatum flyttas

Summering

Att spelare får möjlighet att spela

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Kristofer Österberg 0706644667

Flerval 5
Övergångar
49
50

Förslagsnummer

49

Punkt i TB 2018

3.A.1.3

Nuvarande text

Övergångsunderlag skall innehålla: För permanent övergång: En ifylld övergångsblankett.
Expedieringsavgift, 300 kr för övergång mellan två svenska föreningar eller
Expedieringsavgift, annan övergång enligt IFAFs bestämmelser. Eventuella övriga
överenskommelser mellan föreningarna om de skall anses bindande. Eventuellt en av
moderföreningen styrkt övergångssumma. Eventuellt avgångsbevis från spelarens
moderföreningen För tillfällig övergång: En mailkonversation med godkännande från
moderförening, ny förening, målsman (om spelaren är under 18) eller spelare.
Expedieringsavgift, 300 kr för övergång mellan två svenska föreningar om spelaren är 14 år
eller äldre.

Ny text

Övergångdunerlag ska följa av SAFF fastlagna rutiner.

Motivering

Ta bart Rutiner ur TB så att vi inte måste bygga om it system pga TB ändring

Summering

Lyfta ur administrativa rutiner ur TB

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Tobias Lindh 072-5363528

Förslagsnummer

50

Punkt i TB 2018

3.A.1.3

Nuvarande text

Övergångsunderlag skall innehålla:
För permanent övergång:
En ifylld övergångsblankett.
Expedieringsavgift, 300 kr för övergång mellan två svenska föreningar eller
Expedieringsavgift, annan övergång enligt IFAFs bestämmelser.
Eventuella övriga överenskommelser mellan föreningarna om de skall
anses bindande.
Eventuellt en av moderföreningen styrkt övergångssumma.
Eventuellt avgångsbevis från spelarens moderförening.
För tillfällig övergång:
En mailkonversation med godkännande från moderförening, ny förening,
målsman (om spelaren är under 18) eller spelare.
Expedieringsavgift, 300 kr för övergång mellan två svenska föreningar om
spelaren är 14 år eller äldre.

Ny text

BARN (Upp till U13)
Övergångsunderlag skall innehålla:
För permanent övergång:
-En ifylld övergångsblankett.
Eventuella övriga överenskommelser mellan föreningarna om de skall anses bindande.
Eventuellt en av moderföreningen styrkt övergångssumma.
Eventuellt avgångsbevis från spelarens moderförening.
För tillfällig övergång:
En mailkonversation med godkännande från moderförening, ny förening, målsman (om
spelaren är under 18) eller spelare.
Ungdom (U15 & U17)
Övergångsunderlag skall innehålla:

För permanent övergång:
-En ifylld övergångsblankett.
-Expedieringsavgift, 300 kr för övergång mellan två svenska föreningar eller
Expedieringsavgift, annan övergång enligt IFAFs bestämmelser.
Eventuella övriga överenskommelser mellan föreningarna om de skall anses bindande.
Eventuellt en av moderföreningen styrkt övergångssumma.
Eventuellt avgångsbevis från spelarens moderförening.
För tillfällig övergång:
En mailkonversation med godkännande från moderförening, ny förening, målsman (om
spelaren är under 18) eller spelare.
Expedieringsavgift, 300 kr för övergång mellan två svenska föreningar om spelaren är 14 år
eller äldre.
Senior (u19 & Senior)
Övergångsunderlag skall innehålla:
För permanent övergång:
-En ifylld övergångsblankett.
-Expedieringsavgift,över gång mellan två svenska föreningar 500 kr för övergång betalas av
den nya föreningen eller
Expedieringsavgift, annan övergång enligt IFAFs bestämmelser.
Eventuella övriga överenskommelser mellan föreningarna om de skall anses bindande.
Eventuellt en av moderföreningen styrkt övergångssumma.
Eventuellt avgångsbevis från spelarens moderförening.
För tillfällig övergång:
En mailkonversation med godkännande från moderförening, ny förening,
Motivering

Det behöver finnas skillnad i både rutiner och bedömningsnivå mellan barn och vuxna

Summering

Inför olika övergångsnivåer för barn, ungdomar och seniorer

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Tobias Stenström 0708608136

Flerval 6
IFAF Övergångar
51
FS11

Förslagsnummer

51

Punkt i TB 2018

3.B.1.¤

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.
Har spelaren inlett säsongen i Sverige får spelaren inte återgå till spel i Sverige förrän
nästkommande säsong.
Om en spelare begär IFAF övergång efter för sista dag för övergång i Sverige, men innan
seriestart skall inte IFAF övergång nullifiera lagtillhörighet i Sverige. Spelaren kan då inte
licensieras för annat lag än den tillhört innan datum för sista övergång.

Motivering

Med nuvarande regel kan en spelare via IFAF-övergång byta lag i Sverige efter sista dag för
övergång.

Summering

Förtydligande av regeln ", har spelaren begärt övergång får denne inte återgå till laget den
lämnar förrän tidigast nästa säsong" och tillägg att IFAF övergång inte nullifierar sista
övergångsdag mellan svenska klubbar.

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Rikard Borg 0703140457

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

Flerval 7
Licensiering av
domare
52
53

Förslagsnummer

52

Punkt i TB 2018

7.A.2.1

Nuvarande text

Licensiering och lämplighetskontroll av domare görs av DU.

Ny text

Lämplighetskontroll av domare görs av DU.

Motivering

Licensiering görs av föreningarna och har gjort det sedan urminnes tider. Redaktionell
ändring

Summering

Redaktionell ändring

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Tobias Stenström 0708608136

Förslagsnummer

53

Punkt i TB 2018

7.A.2.1

Nuvarande text

Licensiering och lämplighetskontroll av domare görs av DU.

Ny text

Licensiering och lämplighetskontroll av domare görs av kansliet.

Motivering

Ändring enligt nuvarande rutiner. DU bestämmer krav och kansliet kollar att kraven, betalning
och registrering är ok.

Summering

Kansliet och inte DU gör kontrollerna

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Magnus Magnusson 0703117214

Förslagsnummer

54

Punkt i TB 2018

7.A.2.3

Nuvarande text

"DU skall senast 14 dagar efter att domarprovet inkommit till kansliet ge
besked om provresultat."

Ny text

Utgår

Motivering

Proven sker i IUP med direkt svar

Summering

Ta bort krav på att resultat skickas ut eftersom man får svar direkt i systemet.

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Magnus Magnusson 0703117214

Förslagsnummer

55

Punkt i TB 2018

7.A.2.4

Nuvarande text

Elitlicensprov kan skrivas enligt DUs direktiv. Senior och juniorlicensprov kan skrivas under
perioden 1 februari-31 december.

Ny text

Licensprov för domare kan skrivas under perioden 1 mars -31 december.

Motivering

Sedan övergången till IFAF-regler så publiceras regelboken av IFAF i slutet av december
eller början av januari. Det innebär att extra tid behövs för att förbereda provet. Onödigt att
specificera licensnivåer här.

Summering

Domarprov skrivs från 1 mars istället för 1 februari

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Magnus Magnusson 0703117214

Förslagsnummer

56

Punkt i TB 2018

7.A.2.5

Nuvarande text

"För Elitdomare krävs att man dömer minst 10 st matcher per år.
"

Ny text

Utgår

Motivering

Licensnivåer och krav ska hanteras i separat bilaga

Summering

Licensnivåer inklusive krav och rätt att döma flyttas till en egen bilaga

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Magnus Magnusson 0703117214

Förslagsnummer
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7.A.3.2

Nuvarande text

Domarlaget skall anlända till match minst två timmar före matchstart

Ny text

"Domarlaget skall normalt anlända till match minst två timmar innan match.
Efter överenskommelse med matcharrangören kan domarlaget planera för ankomst senare,
dock minst en timme innan match."

Motivering

"Domarlag som reser gemensamt till matchen kan genomföra en hel del förberedelser under
resan.
Möjliggör även att domarlag kan döma två matcher samma dag enklare."

Summering

Öppnar för att domarlag efter överenskommelse med arrangör kan anlända 60 minuter innan
match.

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Magnus Magnusson 0703117214

Förslagsnummer
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7.A.3.6

Nuvarande text

" En kopia av matchrapporten där samtliga straff eller ev. utvisningar skall även skickas eller
göras tillgänglig för berörda föreningar som har
deltagit i en tävlingsmatch."

Ny text

Utgår

Motivering

Detta regleras i kapitel 1, dubbelreglering. Detta görs dessutom via Saffs rapportsystem så
detta bör vara en skyldighet som ligger på SAFF.

Summering

Stryk dubblerad information

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Magnus Magnusson 0703117214

Förslagsnummer
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7.A.5.1

Nuvarande text

"Domaren har rätt till reseersättning för en bil per domarlag, i Superserien (h) kan
reseersättning för två bilar per domarlag betalas.
Ersättningen är skattefri och motsvarar skatteverkets nivå för skattefri
reseersättning för aktuellt inkomstår"

Ny text

Domarna har rätt till skälig reseersättning. Ersättningen är skattefri och motsvarar
skatteverkets nivå för skattefri reseersättning för aktuellt inkomstår.

Motivering

Detta kapitel reglerar domarens rättigheter. Den enskilda domaren som är tillsatt på en match
ska ha rätt att få skälig reseersättning. Vem som är ekonomiskt ansvarig för detta regleras
under andra delar av TB

Summering

Begränsningen om en bil per domarlag tas bort från domarens rättigheter och ligger på
domaransvarig förenings skyldigheter

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Magnus Magnusson 0703117214

Förslagsnummer
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7.A.5.2

Nuvarande text

"Domarlag har rätt till övernattningsplats om domarlaget senast fem dygn före match begär
övernattningsplats och domarlaget har minst 30
mils enkel resa till matchen."

Ny text

Domarna har rätt till övernattningsplats om domarlaget senast fem dygn före match begär
övernattningsplats för domare som har minst 30 mils enkel resa till matchen.

Motivering

Kapitlet hänvisar till domarens rättigheter, då bör inte domarlaget anges. Många matcher
döms av sammansatta domarlag.

Summering

Rätt till övernattning gäller bara de domare som har mer än 30 mil inte hela domarlaget.

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Magnus Magnusson 0703117214

Förslagsnummer
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7.A.5.3

Nuvarande text

Betalningen skall vara domaren tillhanda 10 arbetsdagar efter avslutad match.

Ny text

Betalningen skall vara domaren tillhanda 5 arbetsdagar efter avslutad match.

Motivering

För domare med lägre inkomst kan det ställa till stora problem att vänta upp till 2v på
betalning samt för utlägg vid resor.

Summering

Korta ner utbetalningstiden av domararvoden från 10 till 5 arbetsdagar.

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Jim Kaya 0763388743

Förslagsnummer
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7.A.5.3 ersättningsmatrisen

Nuvarande text

Elitlicens Seniorlicen Juniorlicens PeWe
Superserien (h) 1200 Ej behörig Ej behörig Ej
behörig
Superserien (d) 800 800 Ej behörig Ej
behörig
Div 1 800 800 Ej behörig Ej
behörig
Division 2 600 600 Ej behörig Ej
behörig
U19 600 600 600 Ej
behörig
U17 500 500 500 Ej
behörig
U15 400 400 400 Ej
behörig
PeWe 200 200 200 200

Ny text

Superserien (h)
1200
ej behörig
ej behörig
ej behörig
Superserien (d)
800
800
ej behörig
ej behörig
Div 1
800
800
ej behörig
ej behörig
Div 2
600
600
ej behörig
ej behörig
U19
600
600
600
ej behörig
U17
ej behörig
ej behörig
500
ej behörig
U15
ej behörig
ej behörig
400
ej behörig

U11/U13
ej behörig
ej behörig
ej behörig
200
Flex Football
ej behörig
ej behörig
ej behörig
100
Motivering

Det behövs olika typer av kunskap för olika nivåer. För att upprätta en bra idrottsmiljö i varje
utvecklingssteg behöver det finnas olika typer av
kunskap. För att döma barn behöver utbildningen handla om barn och bedömningsnivåer för
barn, samma sak för de övriga nivåerna. Vidare vill vi
lägga till ett önskemål om att domarutbildningen ska innehålla mer än regelkunskap och
mekanik områden som t.ex. konflikthantering och
kommunikation.

Summering

Ändring i vilka domare som kan döma vilka nivåer

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Tobias Stenström 0708608136

Förslagsnummer
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7.A.6

Nuvarande text

"LICENSIERINGSNIVÅ SAMT TILLÅTELSE ATT DÖMA
1. Domarna skall uppfylla minst följande nivåer:
Superserien (h) minst 5 domare med elitlicens
Superserien (d) & Div 1-matcher minst 5 domare med seniorlicens
Div 2 minst 5 domare med seniorlicens
Div 3-matcher minst 5 domare med seniorlicens
U19-matcher minst 3 domare med juniorlicens samt 2 med seniorlicens
U17-matcher minst 3 domare med juniorlicens samt 1 med seniorlicens
U15-matcher minst 4 domare med juniorlicens
Flagg & PeWe minst 3 domare med flagglicens respektive 3 domare med
PeWelicens
Straffavgift: 1 000 kr per domare och licensnivå.
2. Tillåtelse att döma
a. För senior och U19 matcher skall domaren förutom godkänd licens även
innevarande år minst fylla 18 år.
b. För U17 matcher skall domaren förutom godkänd licens även innevarande år
minst fylla 17 år.
c. För U15 matcher skall domaren förutom godkänd licens även innevarande år
minst fylla 15 år.
d. För PeWe matcher skall domaren förutom godkänd licens även innevarande år
minst fylla 14 år.
a. För senior och U19 matcher skall domaren förutom godkänd licens även
innevarande år minst fylla 18 år.
b. För U17 matcher skall domaren förutom godkänd licens även innevarande år
minst fylla 17 år.
c. För U15 matcher skall domaren förutom godkänd licens även innevarande år
minst fylla 15 år.
d. För PeWe matcher skall domaren förutom godkänd licens även innevarande år
minst fylla 14 år."

Ny text

"Behörighet att döma olika serier bestäms av DU och publiceras senast två veckor efter att
serieindelningen fastställts.
Behörigheterna publiceras i Bilaga xx."

Motivering

"Den gamla detaljnivån gör sig inte bra i tävlingbestämmelserna. En förändring av
licensnivåerna kräver beslut om ändringar i TB.
De flesta andra sporter har inte detta med i tävlingsbestämmelserna."

Summering

Licensnivåer inklusive krav och rätt att döma flyttas till en egen bilaga

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Magnus Magnusson 0703117214

Förslagsnummer
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7.B.1 Straffavgiften

Nuvarande text

Straffavgiften per domare som förening underlåter att licensiera är 2 000 kr.

Ny text

Straffavgiften per domare som förening underlåter att licensiera är 4 000 kr.

Motivering

Straffavgiften finns för att utgöra en skillnad mellan de föreningar som sköter sina
utbildningsåtaganden mot de som inte gör det. I dagsläget
tangerar de kostnader som finns i TB-kraven + utbildningskostnader samma kostnad som
straffavgiften. Därför önskar vi att höja straffavgiften för att
utgöra en skillnad, dessutom har avgiften varit oförändrad under en lång tid.

Summering

Ökning av straffavgift

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Tobias Stenström 0708608136

Förslagsnummer
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7.B.1.4

Nuvarande text

Licensiering sker genom SAFF senast den 31 mars varje säsong. DU fastställer varje år
licensieringskraven för respektive domarlicensnivå.

Ny text

"Endast domare licensierade 31 mars räknas till föreningens åtagande enligt 7.B.1.2 och
7.B.1.3
Föreningar kan licensiera domare efter 31 mars men de räknas inte med i kraven."

Motivering

"Rätten att licensiera regleras på annat håll.
Tydliggör att det är kontrollen som görs 31 mars."

Summering

Tydliggör att kontroll av licensierade görs 31 mars men man får licensiera efteråt.

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Magnus Magnusson 0703117214

Förslagsnummer
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7.D.1.1

Nuvarande text

"UTDÖMANDE AV STRAFFAVGIFTER
1. Straffavgifter kan utdömas till domaransvarig förening enligt följande:
 Domarlag kommer inte till matchen: 5 000 kr
 Domarlag anländer mindre än 30 minuter före matchstart: 3 000 kr.
 Domarlag anländer mellan 30 minuter och 90 minuter före matchstart:
1 500 kr.
 Färre än föreskrivet antal domare anländer till match: 1 000 kr per
utebliven domare.
 Domarlag använder sig av olicensierad domare: 1 000 kr per olicensierad
domare.
 Felande uniform: maximalt 500 kr per domare iförd felande uniform.
 Domarlag eller Huvuddomare i Superserien (h) skickar inte in
matchrapporten inom ett dygn efter matchen spelats: 5 000 kr."

Ny text

"UTDÖMANDE AV STRAFFAVGIFTER
1. Straffavgifter kan utdömas till domaransvarig förening enligt följande:
 Färre än föreskrivet antal domare anländer till match: 1 000 kr per
utebliven domare.
 Domarlag använder sig av olicensierad domare: 1 000 kr per olicensierad
domare.
 Felande uniform: maximalt 500 kr per domare iförd felande uniform.
 Domarlag eller Huvuddomare i Superserien (h) skickar inte in
matchrapporten inom ett dygn efter matchen spelats: 200 kr.
 Domarlag eller Huvuddomare i Superserien (h) skickar inte in matchrapporten inom fem
dygn efter matchen spelats: 1000 kr."

Motivering

Tar bort dubbeltext om straffavgift för att inte dyka upp. Tar bort straffavgift för att anlända
sent, detta då domare ofta dömer flera matcher per dag för att matcherna ska bli av.

Summering

Ta bort dubbletter av straffavgifter samt att ta bort straffavgifterna för senare ankomst.

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Magnus Magnusson 0703117214

Förslagsnummer

67

Punkt i TB 2018

B 4.2 (Anmälan till officiella tävlingar)

Nuvarande text

Serieavgiften för U17-serien innefattar licensavgift för ett obegränsat antal svenska
juniorlicenser för spelare som fyller 15, 16 eller 17 år under året.
Serieavgiften för U15-serien innefattar licensavgift för ett obegränsat antal svenska
juniorlicenser för spelare som fyller 14 eller 15 under året.

Ny text

Utgår

Motivering

Idag är den gemensamma avgiften ett stort hinder för att spelare ska licensieras och ett stort
hinder för seriespel. Idag är det så att många mindre föreningar väntar med att licensiera sina
spelare tills de vet om de har tillräckligt många spelare för att spela. Alternativt att går
samman med en förening som redan betalt en laglicens och låter då deras spelare gå under
det andra lagets laglicens. För att spara pengar väntar de då med att licensiera sina spelare.
Vilket gör att många barn och ungdomsspelare går OFÖRSÄKRADE stora delar av
säsongen. Kopplar du fri laglicensen från seriespelet ger det möjlighet för alla föreningar
(med några andra ändringar framförallt gällande tillfällig övergång) att licensiera sina spelare
så fort de betalt medlemsavgiften. Det gör också att antalet licensierade spelare kommer att
öka och framförallt, spelare är licensierad i sin förening, vilket ger en mer rättvis bild över
föreningarnas storlek.
Det kommer också innebära att serieavgiften kan sänkas, vilket gör att fler föreningar har råd
anmäla sig till seriespel.

Summering

Vi tar bort att laglicensen ingår i serispelsavgiften för U15 och U17. Vilket ger fler licensierade
spelare, fler lag som an,äler sig till seriespel och att varn och ungdomar är försäkrade hela
säsongen.

Gäller för

U17, U15

Förslagsställare

Örjan Törmänen 0768264564

Förslagsnummer
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B.12.3

Nuvarande text

TU har rätt att inte sanktionera andra nationella tävlingar

Ny text

TU har rätt att inte sanktionera andra nationella tävlingar. Detta gäller dock inte Barn- och
ungdomstävlingar (Upp till 18 år).

Motivering

Vi behöver ett rikare utbud av barn och ungdomsfotboll som kan anpassa sig till miljön
omkring sig. Idag är det dessutom oklart på vilka Grunder som TU säger nej, vilket skapar en
osäkerhet för en arrangör.
Vår tanke är att föräldrar vill ha säkrare fotboll och barnen vill ha roligare fotboll. Genom att
ge arrangörer fritt spelrum kommer sporten att utvecklas och vi kommer få fler som spelar
amerikansk fotboll. Visst, det skapar en osäkerhet som inte kan kontrolleras. Men vi räknar
med att alla duktiga ledare själva kan bedöma om de ska spela en Turnering eller inte.

Summering

Att TU inte längre kan säga nej till nya nationella tävlingar, vilket ger ett rikare utbud av
seriespel och turneringar.

Gäller för

U17, U15, U11/13

Förslagsställare

Örjan Törmänen 0768264564

Förslagsnummer
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D.5 Matchdräkt - ny underpunkt

Nuvarande text

Ny punkt

Ny text

5. Barn- och ungdomslag (Upp till 18 år) som vill ändra färger på sina matchdräkter ska
meddela TU, förbund och motståndare detta senast 5 dagar innan nästa match. Ett barn och
ungdomslag kan ha fler matchställ än två.

Motivering

När föreningar samarbetar så bör alla föreningar kUnna profilera sig. T.ex genom att ha
hemmamatcher på sin arena och då bära sin matchtröja. Profilering är bra för marknadsföring
och bra för fler spelare. I ett samarbete med 3 föreningar kan det t.ex finnas 5-6 olika
matchdräkter de vill spela med under säsongen.
Idag tillåter inte Tb detta tydligt och Det blir svårt för små föreningar att profilera sig, speciellt
när de samarbetar med större föreningar.
Regeln ger lite mer kaos, men kommer (tillsammans med andra ändringar) ge fler lag som
spelar seriespel på barn och ungodmssidan.

Summering

För att få fler föreningar att samarbeta och därmed få fler lag i seriespel, tillåt barn och
ungdomsföreningar att ha flera matchställ och ändra det. Det är viktigt för att underlätta
samarbete.

Gäller för

U17, U15, U11/13

Förslagsställare

Örjan Törmänen 076-8264564

Förslagsnummer
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Kap 1.B Nationella Tävlingar och matcher

Nuvarande text

Ny punkt

Ny text

15. Av SAFF arrangerade nationella barn och ungdomsserier (upp till 17 år) finns följande
bestämmelser:
I anmälningsavgiften till serien bör som minimum ingå domaravgifter,
administrationskostnader för förbundet samt kostnader för eventuella sammandrag.
SAFF bör senast i oktober meddela hur seriespel kommer ske i de nationella
ungdomsserierna. Ungefärlig anmälningsavgift (inom spann) och föreslagna
sammandragsorter samt antal matcher/hemmamatcher ska meddelas.
Intresseanmälan till serie sker i första omgången före 30 november. Önskemål om
datum för hemmamatcher ska finnas med i anmälan.
SAFF godkänner och meddelar preliminära helger för hemmamatcher senast den 10
januari.
Slutlig anmälan till serie sker 1 februari.
Lag som anmäler sig till nationellt seriespel arrangerat av SAFF ska anmäla 35
spelare vid anmälan.
Minst 12 av spelarna ska vara i äldsta årgången.
Vid anmälan bör samarbetsföreningar rapporteras, vilka matchställ som ska användas
samt vilka hemmaplaner som önskas samt önskade datum för hemmamatcher. Det bör även
anges vilka neutrala orter som laget föredrar att delta i sammandrag på.
En månad innan seriestart ska föreningen ha 35 licensierade spelare i rätt
åldersgrupp.
Samtliga spelare till match ska spela i en hjälm som är max 7 år gammal och
anpassad för sin åldersgrupp. Tillverkarens datumstämpel ska finnas kvar på hjälmen.
Spelare som inte har rätt hjälm kan inte spela match. Upptäcker domare att felaktig hjälm
används under match kommer spelaren få gå av plan och föreningen betala 10 000 kr till
förbundet.
Samtliga lag som anmäler sig ska ha minst två egna ställ i kontrasterande färger om
minst 40 nummer. Båda ställen ska vara med till match.
Serien ska spelas i 11vs11.
Matcher ska ha minst två veckors mellanrum
Säsongen ska vara under hela året.
Första matchstart bör vara sista helgen i mars.
Samtliga lag ska lämna in en budget, vilket som minimum ska innefatta resor till
sammandrag, planhyror, lägerkostnader samt anmälningsavgifter. Intäktssidan ska även den
redovisas. Överskott ska redovisas i budget.
Samtliga lag ska lämna in en handlingsplan med träningar, träningsmatcher och
förberedande läger för att vara redo sista helgen i mars för spel.
Samtliga lag ska redovisa hur deras skadeförebyggande arbete ser ut. Speciellt
gällande hjärnskakningar. Detta gäller både för att minimera skaderisken i det egna laget och
hos motståndarna.
Matchtid ska eftersträvas att vara under 3 timmar.
Lag som inte kan få 20 spelare till spel i match lämnar W.O för den matchen. W.O ska
om möjligt lämnas senast en vecka innan match. Det andra laget döms till vinnare med 1-0.
Lag får lämna W.O utan något skäl.
Lag får spela fler matcher i serien även efter de lämnat W.O
Sammandrag kan genomföras på neutral plats. Matcher under sammandrag ska ha
som riktmärke att vara 2 timmar långa och minst 2 timmar vila mellan match.
Max 2 matcher per lag och sammandrag.
Arrangörer av sammandrag får kompensation av SAFF med rimliga faktiska
kostnader. Det ska innefattar t.ex domarkostnader, plankostnader samt en egen
administrationskostnad och en vinst motsvarande 10%. Administrationskostnaden som

riktmärke ska inte vara mer än halva domarkostnaden. Föreslaget riktmärke för
plankostnader är planhyra för träning (vuxna) i Stockholm Stad, men det är upp till SAFF att
bestämma riktmärke för kostnader inför varje säsong.
Arrangör av sammandrag ska lämna budget när de ansöker om sammandrag vilket
sker senast i december för kommande år. Förbundet har rätt att fritt välja arrangör, men ska
eftersträva så låga kostnader som möjligt för sammandragen.
Efter säsong ska respektive förening redovisa skaderapport och utfall vs budget till
SAFF. Detta sker senast den 1 oktober.
Motivering

Vi vill ha jämnare spel, roligare matcher, mindre skador och något för våra ungdomar att se
fram emot i U15 och U17. Vi vill dessutom ha ett bredare utbud av serier på olika nivåer, allt
från nybörjare till serier för små föreningar. Genom att göra reglerna striktare för riksserien
tror vi detta kan uppnås på ett positivt sätt för alla föreningar och spelare.
Reglerna vi tagit fram kanske inte är perfekta. Men det är en bra början för 2021 som vi kan
ändra till 2022. Det viktiga för oss är att komma igång nu.
Under de senaste åren har riksserien blivit en lokal företeelse där samma lag alltid möter
varandra och spelet är väldigt ojämnt. 50-0, 40-0, 64-0, 46-6, 67-0 är typiska siffror från i år.
Nu börjar våra killar och tjejer komma i den åldern och vi vill erbjuda dem en bra upplevelse.
Att få stryk med 60-0 och få halva laget skadat är ingen bra upplevelse.
Som exempel, Det har hänt att de mindre lagen drabbats av skador i första matchen och
sedan har säsongen varit över. Solna Chiefs/DIF/Broncos t.ex har inte spelat en hel match i
U15/U17 de senaste två åren. Vilket har gjort att massor av spelare slutat utan att egentligen
hunnit spela en hel match.
Vi kan också se flera etablerade föreningar som kommer till spel med för liten trupp ofta
motiverat med att de ”behöver” ett ungdomslag enligt TB. Spelare som inte är redo riskerar
att skada sig. Vi har därför lagt in att denna regel ska tas bort.
Vi har också sett att material är eftersatt inom ungdomsföreningarna. Det gäller allt från
matchtröjor till hjälmar. Därför vill vi se till att samtliga spelare har tillgång till rätt typ av
hjälmar och att samtliga lag som ställer upp i denna serie har tillräckligt med resurser för att
se till att laget har åtminstone två matchställ. Det kommer på kort sikt driva upp kostnaden,
men en matchtröja kostar 450 kr och en bra hjälm är en livsförsäkring. Speciellt om man ska
spela i en tuffare serie.
Genom att göra riksserien till en serie för hela landet höjs kvaliteten och de lag som verkligen
vill satsa gör det.
W.o regeln tar vi bort/lägger till för att minska risken att lag kommer till match med fel spelare.
Alla linebackers kanske är borta och då kanske de inte bör spela match. Det gör också att
motståndarna måste tänka igenom hur de spelar. Det finns en chans/möjlighet att lag som
väljer att köra över andra lag drabbas av w.o. Vilket på sikt minskar skadorna inom sporten
och ger bättre spel. Trots allt, ungdomarna vill spela matcher, inte vinna på w.o eller
krossade. Jag har själv varit på matcher med över 10 skador första 15 minuterna i U15. Det
ena laget var dåligt förberett och det andra laget spelade sina starka spelare på
motståndarnas svaga spelare och fullt ut. Inga större regelbrott, men det visar behovet av
alternativ. Det laget borde aldrig spelat i riksserien med den förberedelsen. Av över 30
spelare spelar endast 4 i år matcher. Ytterligare 4 har fortsatt att träna.
Vi har också sett en trend med megalag de senaste åren där det krävs en trupp på 40-50
spelare för att orka med en hel säsong, framförallt pga säsongen är kort och skador på
nyckelspelare riskerar att förstöra hela säsongen. SMM har varit ledande i Stockholm i
utvecklingen, vilket först utarmade andra föreningar på spelare. men nu har fler och fler
föreningar börjat samarbeta för att uppnå en kritisk spelarmassa. Maniacs spelartrupp är t.ex
ca 45 spelare på rostern tillsammans med Uppsala och Solna Chiefs. Arlanda/Wäsby och

Sollentuna har en liknade trupp. Vi tror den trenden kommer att fortsätta med fler och fler
samarbeten för att uppnå en kritisk massa. Det är då viktigt att även underlätta för föreningar
att samarbeta, men fortfarande kunna licensiera sina egna spelare utan administrativt
krångel. Det är i sig en sund utveckling med större trupper eftersom det minskar risken för
skador och överansträngning. Det krävs dock en bättre organisation än vad många lag har
idag. Att föreningarna ska licensiera sina egna spelare är viktigt för klubbidentitet och
underlättar "värvningsdiskussioner" vid samarbete.
Tittar vi på årets serie så verkar det som om Örebro, Göteborg, Carlstad, SMM, Limhamn och
kanske Wäsby är redo för en sådan riksserie i U15 och Tyresö, Göteborg, Karlstad och
kanske Kristianstad/Arlanda och SMM i U17.
Övriga lag borde spela regionala serier, serier utan special teams eller turneringar/poolspel.
Det kan anordnas av utanför SAFFs försorg och t.ex hanteras via distrikten eller att distrikten
samarbetar. Vi ser t.ex att de mindre föreningarna i MSAFF och STAFF börjar samarbeta mer
och mer. Detsamma gäller STAFF/MSAFF och VSAFF. SSAFF/MSAFF och VSAFF har
också goda förutsättningar för samarbete.
Genom att dessutom spela hela säsongen varannan eller var tredje helg så ger det spelarna
utrymme för att hämta sig mellan matcher. En sträckning i ljumsken betyder inte att hela
säsongen är förstörd.
Det innebär också att det skapas utrymme för regionala serier. T.ex med kortare matcher (1.5
timme), 9vs9/7vs7 och begränsad special teams. Det innebär att de föreningar som har lag i
riksserien skulle kunna ha 1-2 lag i de regionala serierna också. Vilket borde ge jämna
matcher. Speciellt om man tillåter att en spelare får vara med i flera lag och inför att W.O
alltid får lämnas i förväg om man inte vill spela en match, men det fortfarande går att fortsätta
seriespel. Lättar vi dessutom på reglerna för att göra serier så kommer det att växa fram
seriespel där det behövs. Men det krävs att riksserien blir för några få och inte alla.
Sammandragen är viktiga för att minska kostnader. Norrköping, Jönköping, Örebro är bra
orter för sammandrag resmässigt. Sammandragen kan också utökas med RIG/NIU
uttagningar/provträningar och landslagsläger/uttagningar. Du spelar match på lördagen och
är med ett läger på söndagen.
Vi har heller inget emot en ungdomsserie i U13 för hela Sverige. Vår bedömning är dock att
underlaget är för litet just nu. Men vi kan se att trenden redan går ditåt där t.ex vi i Maniacs
har utbyte med Göteborg, Uppsala och Karlstad i U13 i form av turneringar och inbjudan till
poolspel. Målet för oss är att hitta jämna, roliga matcher med få skador.
Summering

Ändringen innebär större krav på lag som vill spela riksserien på barn- och ungdomssidan,
men också fler, roligare och jämnare matcher för alla lag. Genom att ta bort W.O regeln
säkerställer vi att föreningar inte känner sig tvingade att spela matcher då de inte har material
för det.

Gäller för

U17, U15, U11/13

Förslagsställare

Örjan Törmänen 0768264564

Förslagsnummer
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Punkt i TB 2018

Kap 3.A.4.1 TIDSBEGRÄNSAD ÖVERGÅNG

Nuvarande text

4. TIDSBEGRÄNSAD ÖVERGÅNG 1. En spelare kan lånas ut till en annan förening under en
tävlingssäsong men måste då denna säsong löpt ut återgå till sin moderförening och får inte
lånas ut till samma förening igen under nästa säsong, om inte särskilda skäl föreligger.
Tidsbegränsad övergång anges på övergångsblanketten.

Ny text

1. En spelare kan lånas ut till en annan förening under en tävlingssäsong men måste då
denna säsong löpt ut återgå till sin moderförening. Tidsbegränsad övergång anges på
övergångsblanketten.

Motivering

Små klubbar kan under en period behöva samarbeta med andra klubbar för att på sätt
överleva och få tid att växa. Ett lite längre samarbete med samma klubb kan underlätta.
Slipper man då permanent skriva över sina spelare så kan klubben fortsätta med träningar
och aktiviteter i egen regi men ändå har fördelen att spelarna kommer i spel.

Summering

Tar bort meningen; och får inte lånas ut till samma förening igen under nästa säsong, om inte
särskilda skäl föreligger.

Gäller för

Senior Herr & Dam, U19, U17, U15, U11/13

Förslagsställare

Ulrika Stensson 0723987987

Förslagsnummer
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Punkt i TB 2018

ny punkt ev. Under 1.B.6 Divisionutformning

Nuvarande text

Ny punkt

Ny text

Seriespel i barn och ungdomsserierna (upp till 17 år) ska ske under största delen av
säsongen, förslagsvis mellan 1 april (eller tidigare) och 1 november för utomhus och 1
oktober till 1 april för inomhus. Varje serie bör ha som riktmärke två veckor mellan varje
Omgång med längre match (>1,5 timme) och En vecka mellan varje Omgång med kortare
match (<1,5 timme). Seriesammandrag kan korta denna tid.

Motivering

Idag är det problem med de korta säsongerna I ungdomsserierna. En jobbig skolperiod, en
stukad fot eller en förkylning kan göra att spelare inte får spela på en hel säsong. Genom att
ha Längre säsonger och mer vila mellan matcher ges tid för återhämtning och ungdomarna
behöver inte stressa om de missar en match eller två. Genom att ha två veckor som
riktmärke ger det möjlighet att planera serier aå att de inte går in i varandra. T.ex kan U15
och U19 gå udda veckor och U13 och U17 Gå jämna veckor. Om detta anses nödvändigt.
Det finns spelare som vissa år inte spelat en hel match, det finns spelare som bara ha spelat
en halvlek totalt på två år.Tillslut tappar de intresset om deras fokus är att de vill spela
match...

Summering

Förläng säsongen så att småskador inte riskerar att förstöra hela säsongen för en individ.

Gäller för

U17, U15, U11/13

Förslagsställare

Örjan Törmänen 0768264564

Förslagsnummer

73
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Ny punkt

Nuvarande text

Ny punkt

Ny text

"Domarutskottet ansvarar för att sätta licensnivåerna för domare genom
tävlingsbestämmelsernas bilaga xx.
Bilagan beskriver licensnivåerna, licensieringskrav och rättigheter att döma de olika serierna."

Motivering

"Med detta i en egen bilaga så har vi möjlighet att se över licensnivåer och utbildningskrav
utan att det krävs ett representantskapsmöte.
Detta är extra viktigt under utvecklingen av den digitala domarutbildningen.
påverkar: 7.A.2.4, 7.A.2.5, 7.A.5.3, 7.A.6, 7.B.1.2, 7.B.1.3"

Summering

Licensnivåer inklusive krav och rätt att döma flyttas till en egen bilaga

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Magnus Magnusson 0703117214

Förslagsnummer
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Ny Punkt

Nuvarande text

Ny punkt

Ny text

Licensiering av domare kan göras under perioden 1 Mars-31 december.

Motivering

Tydliggör när domare kan licensieras

Summering

Licensiering av domare kan göras under perioden 1 Mars-31 december.

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Magnus Magnusson 0703117214

Förslagsnummer
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Punkt i TB 2018

Ny punkt

Nuvarande text

Ny punkt

Ny text

Lägsta divisionen anses vara utvecklingsserie.

Motivering

Kommer fler punkter som bygger på den här.

Summering

Lägsta divisionen anses vara utvecklingsserie.

Gäller för

Senior Herr & Dam

Förslagsställare

Christoffer Lindström 730590416

Förslagsnummer
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Ny punkt

Nuvarande text

Ny punkt

Ny text

En förening kan ej straffas ner till lägsta serien.

Motivering

Göteborg Marvels ska inte spela i div2

Summering

Föreningar kan ej straffas ner till lägsta serien.

Gäller för

Senior Herr & Dam

Förslagsställare

Christoffer Lindström 730590416

Förslagsnummer
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Ny punkt

Nuvarande text

Ny punkt

Ny text

Lägsta serien har ej avspark(sparkspel?) utan istället köra en variant av Schiano scheme. 4th
down and 15 på 35 yards linjen

Motivering

Plocka bort det momentet för nya eller svagare lag i utvecklingsserien. Otroligt skadefyllt
moment.
Här är en grym videogenomgång!
https://www.youtube.com/watch?v=t_SsIKgwvz4

Summering

Plocka bort det momentet för nya eller svagare lag i utvecklingsserien. Otroligt skadefyllt
moment.

Gäller för

Senior Herr & Dam

Förslagsställare

Christoffer Lindström 730590416

Förslagsnummer
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Ny punkt

Nuvarande text

Ny punkt

Ny text

Inga spelarlöner får förekomma i lägsta serien

Motivering

Spelar man i utvecklingsserien och har pengar att avvara så ska pengarna istället läggas på
att utveckla sina egna spelare, tränare eller inköp av träningsredskap.

Summering

Inga spelarlöner får förekomma i utvecklingsserien.

Gäller för

Senior Herr & Dam

Förslagsställare

Christoffer Lindström 730590416

Flerval 8
9v9
79
80

Förslagsnummer
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Ny punkt

Nuvarande text

Ny punkt

Ny text

Lägsta serien: Om ett lag enbart har 24 spelare anmälda på onsdagen till helgens
matchtillfälle så får föreningen rätt att begära att spela matchen 9v9.

Motivering

Höjer spelarantalet till 24 ifrån 18. På så vis så finns det en trygghet i att ta med sig avbytare.
Istället för att låta en eller flera spelare dubbla vid händelse av skador. Då finns det utrymme
för att ta med sig en extra DB, WR, D-line, Oline, Linebacker och Halfback. Flyttar sista
dagen för beskedet ifrån måndag till onsdag.

Summering

Gör det lättare för utvecklingslag att spela på villkor som hjälper den svagare föreningen att
utvecklas.

Gäller för

Senior Herr & Dam

Förslagsställare

Christoffer Lindström 730590416

Förslagsnummer

80

Punkt i TB 2018

Ny punkt

Nuvarande text

Ny punkt

Ny text

Lägsta serien: Om ett lag enbart har 22 spelare anmälda på onsdagen till helgens
matchtillfälle så får föreningen rätt att begära att spela matchen 9v9

Motivering

Samma som med det tidigare förslaget. Nu är siffran 22 istället för 24, om folk tycker att det
är vettigare.

Summering

Samma som med det tidigare förslaget. Nu är siffran 22 istället för 24, om folk tycker att det
är vettigare.

Gäller för

Senior Herr & Dam

Förslagsställare

Christoffer Lindström 730590416

Förslagsnummer

81
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Ny punkt

Nuvarande text

Ny punkt

Ny text

Lägsta serien: Det ska vara en fri helg efter matchhelg

Motivering

Gör det lättare att avgöra om man har tillräckligt med spelare efter match pga skador. Lättare
att motivera spelare att åka långt en helg när man kan stanna hemma med familj/vänner
helgen därpå.

Summering

Garanterar bye-week efter spelad match.

Gäller för

Senior Herr & Dam

Förslagsställare

Christoffer Lindström 730590416

Förslagsnummer

82
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Ny punkt

Nuvarande text

Ny punkt

Ny text

"Roster limit
Ett lag får maximalt ha ett visst antal spelare till match. Antalet är olika beroende på antal
spelare på plan och division.
Senior
Superserien, max 30
Div 1 11-man, max 24
9-man max 20
7-man max 16
Div 2 11-man, max 22
9-man max 18
7-man max 14
Div 3 11-man, max 20
9-man max 16
7-man max 12
Junior
U15-19 11-man, max 22
9-man, max 18
7-man. max 14
U9-14 9-man, max 16
7-man, max 12
"

Motivering

"Syfte, att göra matcherna i våra serier jämnare. Allt för ofta är det det lag med minst antal
spelare som blir brutalt överkörda med konsekvensen att spelare letar sig till andra sporter
eller bara byter klubb.
En annan viktig aspekt är att det pågår en kontinuerlig rekrytering av spelare från lägre
divisioner och svagare lag till högre divisioner och bättre lag med konsekvensen att bredden
blir utarmad. Begränsningar i hur många som får byta om till match dämpar sådan
rekrytering."

Summering

Om vi vill att sporten skall ha en möjlighet att växa så måste vi säkerställa att de som är nya
och/eller svaga i sporten har en möjlighet att vara kvar i sporten.

Gäller för

Superserien Herr, Superserien Dam, Senior Herr & Dam, U19, U17, U15, U11/13

Förslagsställare

Anders Stankiewicz 0707-142789

Förslagsnummer
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Ny punkt

Nuvarande text

Ny punkt

Ny text

Handicap
När ett lag ligger under med 12 poäng eller mer har man rätten att åberopa handicap i form
av att man får använda 1 extra ofensiv spelare.
Vid underläge med 18 poäng eller mer har man även rätten att använda en extra defensiv
spelare.
Vid underläge med 24 poäng eller mer har man rätten att åberopa handicap i form av att man
får använda 2 extra ofensiva spelare och 1 defensiv.
Vid underläge med 30 poäng eller mer har man rätten att åberopa handicap i form av att man
får använda 2 extra ofensiva spelare och 2 defensiva.
Handicap är frivilligt att åberoa, men innebär att man avsäger sig rätten att officielt vinna
matchen för tabellberäkningen.
Om underläget minskar efter åberopande av handicap så reduceras handicapet enligt ovan
angivna gränser.

Motivering

Syftet, att matchspel skall bli meningsfyllt och utmanande för båda lagen

Summering

Handicap Det går inte att garantera att lag i en division är jämnbördiga, det kommer alltid att
uppstå olikheter. När olikheterna är för stora skall det svagare laget erbjudas att spela med
fler spelare på planen så att spelet blir meningsfyllt, det lag som behöver nyttja handikap har
automatiskt förlorat matchen vad tabellberäkning beträffar. Syftet, att matchspel skall bli
meningsfyllt och utmanande för båda lagen

Gäller för

Superserien Herr, Superserien Dam, Senior Herr & Dam, U19, U17, U15, U11/13

Förslagsställare

Anders Stankiewicz 0707-142789

Förslagsnummer

84
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Ny punkt

Nuvarande text

Ny punkt

Ny text

"Domare trainee
Hemmalag och bortalag har rätten att tillsätta vars 3 trainees, totalt 6, i den aktuella matchen.
Ersättning utgår med 100 kronor per person och bekostas av SAFF.
Ordinarie domare har det fulla ansvaret för alla domslut i matchen."

Motivering

"Domare trainee
Problemet med brist på domare blir allt större. Varför har vi inte fler domare? Svaret är enkelt,
instegsnivån för domare är för hög. Vi behöver införa en trainee nivå som innebär att en
person utan krav kan få ha en tex gul väst och en flagga och hjälpa de mer utbildade
domarna. Betalningen skall vara låg, kanske motsvara en hamburgare i grillen. Vilket kan
räcka för att juniorer i föreningen skall vilja göra det och få upp ögonen för att det faktiskt är
kul att döma. Även föräldrar kan lockas att börja den vägen. Vill man ha bättre betalt så får
man gå kurserna.
Det var ungefär så vi började på 80-talet, med en mycket god tillväxt."

Summering

Sänk tröskeln för att prova på att bli domare

Gäller för

Superserien Herr, Superserien Dam, Senior Herr & Dam, U19, U17, U15, U11/13

Förslagsställare

Anders Stankiewicz 0707-142789

Förslagsnummer
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Punkt i TB 2018

Ny punkt (ex. 1.D.6.3 efter tobak)

Nuvarande text

Ny punkt

Ny text

All reklam för kosttillskott är förbjuden

Motivering

Vi som idrott behöver ta ett krafttag mot dopning. Det ger ett underligt budskap om vi
förespråkar att inte nyttja kosttillskott samtidigt som vi ger
möjlighet att tjäna pengar på om folk gör det.

Summering

Ta bort möjligheten att göra reklam för kosttillskott

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Tobias Stenström 0708608136

Förslagsnummer
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Punkt i TB 2018

Ny punkt 6.A.7.1 överklagan av TUs beslut

Nuvarande text

Ny punkt

Ny text

Överklagan av TUs beslut i övriga frågor än protester sker till FS inom 30 dagar. Till
överklagan behöver en motivering till varför TUs tolkning skulle vara
felaktig samt regelstöd som styrker detta. Avgiften för att överklaga TUs beslut till FS är 500:-.
Denna summa återbetalas i det fall utslaget skulle bli omvänt
från TUs tidigare dom.

Motivering

Under de senaste åren har förbundsstyrelsen och VU fått många överklaganden som dels
saknar grund och även saknar en korrekt formulering om
varför överklagan skulle gå igenom. Vi vill med detta förslag inte hindra möjligheten till
överklagan, utan se till att den är ordentligt grundad

Summering

Reglera överlagan av TUs beslut

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Tobias Stenström 0708608136

Förslagsnummer

87

Punkt i TB 2018

Ny punkt under regel 2 Walkover

Nuvarande text

Ny punkt.

Ny text

5. Dessa regler gäller inte barn och ungdomsserier upp till 18 år. I dessa serier kan
föreningen alltid lämna w.o, men bör göra det i god tid innan match. Laget har även
fortsättningsvis rätt att fortsätta serien med övriga matcher. Matcher som det lämnas W.O i
räknas som förlust med 1-0.

Motivering

Idag ställer lag upp i matcher som de inte borde delta i för att de är rädda att bli diskade. Det
gör att barnen och ungdomarnas säkerhet kan komma i andra hand. Vi har sett detta i U15
och U17 tidigare säsonger. Där lag har gått upp i matcher de inte borde och fått många
skador. Genom att ta bort allvaret i W.O så kan säkerheten prioriteras. Det kommer på sikt
även innebära att lag som är betydligt bättre, kommer prioritera jämna matcher mot svagare
motstånd för att få till matcher. Annars riskerar de att vinna hela säsongen på w.o.

Summering

Att barn och ungdomslag kan lämna w.o utan att det påverkar att de kan spela fler matcher.

Gäller för

U17, U15, U11/13

Förslagsställare

Örjan Törmänen 0768264564

Förslagsnummer
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Punkt i TB 2018

ny punkt: 1.D.7.4 (förslag)

Nuvarande text

Ny punkt

Ny text

Tränarlicens är giltig till sista februari året efter den tecknas

Motivering

Hjälpa föreningarna så att de inte behöver stressa med licensiering i början av januari och
februari

Summering

tränarlicsener giltiga till sista februari året efter

Gäller för

Samtliga

Förslagsställare

Tobias Lindh 072-5363528

Förslagsnummer
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Ny punkt. 3.A.4?

Nuvarande text

Ny punkt

Ny text

Spelare i ett lag i lägsta serien ska kunna göra tillfällig övergång även efter påbörjat seriespel
om förening drar sig ur seriespel.

Motivering

Göra det lättare att få människor i seriespel!

Summering

Spelare i ett utvecklingslag ska kunna göra tillfällig övergång även efter påbörjat seriespel om
förening drar sig ur seriespel.

Gäller för

Senior Herr & Dam

Förslagsställare

Christoffer Lindström 730590416

Förslagsnummer
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Ny punkt. Borde vara i ett dokument för "Anpassningar för barn och ungdomar av IFAFs
regler"

Nuvarande text

Ny punkt - Tillfällig utvisning i barn och ungdomsmatcher

Ny text

Domaren ska ha rätt att i barn- och ungdomsfotboll (upp till och med 17 år) döma ut ett straff
motsvarande utvisning för personliga straff där spelare inte får delta i spel under en viss
period. Perioden kan variera från två försök upp till åtta försök.

Motivering

Idag finns få möjligheter för domarna att få barn och ungdomar att svalna av. Tidigare har det
i Stockholm varit praxis att inte visa ut någon i peewee fotboll. Anledningen är enkel.
Utvisning är ett hårt straff och det är inte alltid lätt för domarna att göra rätt. Ett mildare straff
är därför lämpligt att kunna använda där inte automatisk utvisning gäller.
Att bara ha ett lagstraff gör att barnen och ungdomarna inte riktigt känner av straffet. De ser
bara ett lagstraff och förstår inte att de gjorde fel. Ett straff där du sitter t.ex två försök gör att
spelaren hinner lugna ned sig, ser effekten på spelet av att de sitter på bänken, tränaren
hinner prata med honom om vad han gjorde för fel och förhoppningsvis gör spelaren inte om
det när han kommer ut igen.
Givetvis ska det dokumenteras inför säsongen tydliga riktlinjer hur länge spelaren får ”vila” för
olika förseelser och vilka bedömningsgrunder domaren har. Säkerhet bör givetvis vara det
viktigaste.
P.S - Idag finns egentligen bara fyra anpassningar i gruppen 14-17 år. Det är inga svordomar,
ingen clipping/block under midjan, samt juniorboll i U15 och att 4 mannalag är tillåtna. Resten
är odokumenterade regeländringar.

Summering

Vi ger domaren möjlighet att ge en spelare "vila" när denne gjort ett allvarligt fel. Det gör att
spelaren förstår att denne gjorde fel och tränaren får tid att tala med honom.

Gäller för

U17, U15, U11/13

Förslagsställare

Örjan Törmänen 0768264564

Flerval 9
Kontakt över
axlarna
91
92
93

Förslagsnummer

91

Punkt i TB 2018

Ny punkt. Borde vara i ett dokument för "Anpassningar för barn och ungdomar av IFAFs
regler"

Nuvarande text

Ny punkt - Ingen kontakt över axlar

Ny text

Kontakt mellan spelare, upp till och med 13 år, ska inledas från axel och nedåt. Detta gäller
även som är regelrätt enligt IFAF, t.ex Stiff arm. Kontakt ovanför ska dömas som personligt
straff.

Motivering

Varje kontakt med huvudet är en potentiell hjärnskakning. Genom denna regel skulle möjliga
tillfällen för hjärnskakningar minska.
Idag lider vi av domarbrist och vi har många oerfarna domare som dömer. Det går också
väldigt fort inom ungdomsfotbollen och många ledare och intressenter är osäker på hur regler
faktiskt ska tolkas.
En regel där ingen kontakt får inledas ovanför huvudet underlättar får åskådare och domare.
Domarna skulle ha en regel som de lätt kan se på planen. Kontakt med huvudet är lättare att
se än att bedöma om det är en facemask eller om stiff armen faktiskt utförs på korrekt sätt.
Det är dessutom lättare för ledare att motivera och förklara för barn och ungdomar och ger en
tydlig riktlinje. De observationer vi har gjort är att det också minskar skadorna och förbättrar
tacklingstekniken.
Under en ungdomsmatch (U15) observerade vi 18 tacklingar som inleddes på ovansida axel,
hals eller huvud på motståndaren. Två av spelarna var tvungna att vila pga potentiella
hjärnskakningar. Båda lagen gjorde dessa tacklingar. Tidigare har vi observerat
hjärnskakningar på linjen där spelare går in med huvud mot huvud i en slags skallningstävling
där hårdast huvud vinner. Det behöver tydliggöras att inte det heller är en bra metod i
ungdomsfotbollen att ”överraska” motståndaren.
Vi har även observerat att en stiff arm som du får i huvudet faktiskt får barn och ungdomar att
sluta med amerikansk fotboll i förtid. Speciellt om den inte utförs korrekt (strike/joust istället
för push).
Förutom hjärnskakningar och andra skador är just kontakt mot huvud den vanligaste orsaken
till att barn och ungdomar slutar hos oss. Även utan hjärnskakning. Stiff arm går att utföra på
axel. Det kräver mer teknik, men är t.ex vanligt i Rugby och ett lysande exempel på detta i
amerikansk fotboll är McCaffrey mot Tampa förra året i London. Varför jag tar upp detta är
därför jag har hört ungdomsledare säga att en stiff arm är inte en stiff arm om den inte träffar
huvudet. Den får träffa huvudet, men inte nödvändigtvis vara så. ”ARTICLE 2. a. The ball
carrier or forward passer may use his hand or arm to ward off or push opponents.” Eller wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Stiff-arm_fend

Summering

Vi tar bort kontakt mot huvudet från ungdomsfotbollen för att minska antalet hjärnskakningar,
lära barnen bra teknik och skapa en större förståelse för sporten hos föräldrar och andra
intressenter. En trolig effekt är också att fler fortsätter spela fotboll i högre åldrar.

Gäller för

U17, U15, U11/13

Förslagsställare

Örjan Törmänen 0768264564

Förslagsnummer

92

Punkt i TB 2018

Ny punkt. Borde vara i ett dokument för "Anpassningar för barn och ungdomar av IFAFs
regler"

Nuvarande text

Ny punkt - Ingen kontakt ovanför axelhöjd för U15

Ny text

Kontakt mellan spelare, upp till och med 15 år, ska inledas från axel och nedåt. Detta gäller
även som är regelrätt enligt IFAF, t.ex Stiff arm. Kontakt ovanför ska dömas som personligt
straff.

Motivering

Vi har valt en regel att ta beslut om för att kunna välja nivå. VI har sett tidigare att det varit
svårt att ändra föreslagna texter så alla blir nöjda. Denna är för U15.
Varje kontakt med huvudet är en potentiell hjärnskakning. Genom denna regel skulle
tillfällena för hjärnskakningar minska drastiskt.
Idag lider vi av domarbrist och vi har många oerfarna domare som dömer. Det går också
väldigt fort inom ungdomsfotbollen och många ledare och intressenter är osäker på hur regler
faktiskt ska tolkas.
En regel där ingen kontakt får inledas ovanför huvudet underlättar får åskådare och domare.
Domarna skulle ha en regel som de lätt kan se på planen. Kontakt med huvudet är lättare att
se än att bedöma om det är en facemask eller om stiff armen faktiskt utförs på korrekt sätt.
Det är dessutom lättare för ledare att motivera och förklara för barn och ungdomar och ger en
tydlig riktlinje. De observationer vi har gjort är att det också minskar skadorna och förbättrar
tacklingstekniken.
Under en ungdomsmatch (U15) observerade vi 18 tacklingar som inleddes på ovansida axel,
hals eller huvud på motståndaren. Två av spelarna var tvungna att vila pga potentiella
hjärnskakningar. Båda lagen gjorde dessa tacklingar. Tidigare har vi observerat
hjärnskakningar på linjen där spelare går in med huvud mot huvud i en slags skallningstävling
där hårdast huvud vinner. Det behöver tydliggöras att inte det heller är en bra metod i
ungdomsfotbollen att ”överraska” motståndaren.
Vi har även observerat att en stiff arm som du får i huvudet faktiskt får barn och ungdomar att
sluta med amerikansk fotboll i förtid. Speciellt om den inte utförs korrekt (strike/joust istället
för push).
Förutom hjärnskakningar och andra skador är just kontakt mot huvud den vanligaste orsaken
till att barn och ungdomar slutar hos oss. Även utan hjärnskakning. Stiff arm går att utföra på
axel. Det kräver mer teknik, men är t.ex vanligt i Rugby och ett lysande exempel på detta i
amerikansk fotboll är McCaffrey mot Tampa förra året i London. Varför jag tar upp detta är
därför jag har hört ungdomsledare säga att en stiff arm är inte en stiff arm om den inte träffar
huvudet. Den får träffa huvudet, men inte nödvändigtvis vara så. ”ARTICLE 2. a. The ball
carrier or forward passer may use his hand or arm to ward off or push opponents.” Eller wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Stiff-arm_fend

Summering

Vi tar bort kontakt mot huvudet från ungdomsfotbollen för att minska antalet hjärnskakningar,
lära barnen bra teknik och skapa en större förståelse för sporten hos föräldrar och andra
intressenter. En trolig effekt är också att fler fortsätter spela fotboll i högre åldrar.

Gäller för

U17, U15, U11/13

Förslagsställare

Örjan Törmänen 0768264564

Förslagsnummer

93

Punkt i TB 2018

Ny punkt. Borde vara i ett dokument för "Anpassningar för barn och ungdomar av IFAFs
regler"

Nuvarande text

Ny punkt. Borde vara i ett dokument för "Anpassningar för barn och ungdomar av IFAFs
regler"

Ny text

Kontakt mellan spelare, upp till och med 17 år, ska inledas från axel och nedåt. Detta gäller
även som är regelrätt enligt IFAF, t.ex Stiff arm. Kontakt ovanför ska dömas som personligt
straff.

Motivering

Vi har valt en regel att ta beslut om för att kunna välja nivå. VI har sett tidigare att det varit
svårt att ändra föreslagna texter så alla blir nöjda. Denna är för U17 och nedåt.
Varje kontakt med huvudet är en potentiell hjärnskakning. Genom denna regel skulle
tillfällena för hjärnskakningar minska drastiskt.
Idag lider vi av domarbrist och vi har många oerfarna domare som dömer. Det går också
väldigt fort inom ungdomsfotbollen och många ledare och intressenter är osäker på hur regler
faktiskt ska tolkas.
En regel där ingen kontakt får inledas ovanför huvudet underlättar får åskådare och domare.
Domarna skulle ha en regel som de lätt kan se på planen. Kontakt med huvudet är lättare att
se än att bedöma om det är en facemask eller om stiff armen faktiskt utförs på korrekt sätt.
Det är dessutom lättare för ledare att motivera och förklara för barn och ungdomar och ger en
tydlig riktlinje. De observationer vi har gjort är att det också minskar skadorna och förbättrar
tacklingstekniken.
Under en ungdomsmatch (U15) observerade vi 18 tacklingar som inleddes på ovansida axel,
hals eller huvud på motståndaren. Två av spelarna var tvungna att vila pga potentiella
hjärnskakningar. Båda lagen gjorde dessa tacklingar. Tidigare har vi observerat
hjärnskakningar på linjen där spelare går in med huvud mot huvud i en slags skallningstävling
där hårdast huvud vinner. Det behöver tydliggöras att inte det heller är en bra metod i
ungdomsfotbollen att ”överraska” motståndaren.
Vi har även observerat att en stiff arm som du får i huvudet faktiskt får barn och ungdomar att
sluta med amerikansk fotboll i förtid. Speciellt om den inte utförs korrekt (strike/joust istället
för push).
Förutom hjärnskakningar och andra skador är just kontakt mot huvud den vanligaste orsaken
till att barn och ungdomar slutar hos oss. Även utan hjärnskakning. Stiff arm går att utföra på
axel. Det kräver mer teknik, men är t.ex vanligt i Rugby och ett lysande exempel på detta i
amerikansk fotboll är McCaffrey mot Tampa förra året i London. Varför jag tar upp detta är
därför jag har hört ungdomsledare säga att en stiff arm är inte en stiff arm om den inte träffar
huvudet. Den får träffa huvudet, men inte nödvändigtvis vara så. ”ARTICLE 2. a. The ball
carrier or forward passer may use his hand or arm to ward off or push opponents.” Eller wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Stiff-arm_fend

Summering

Vi tar bort kontakt mot huvudet från ungdomsfotbollen för att minska antalet hjärnskakningar,
lära barnen bra teknik och skapa en större förståelse för sporten hos föräldrar och andra
intressenter. En trolig effekt är också att fler fortsätter spela fotboll i högre åldrar.

Gäller för

U17, U15, U11/13

Förslagsställare

Örjan Törmänen 0768264564

Förslagsnummer

94

Punkt i TB 2018

Ny punkt. Borde vara i ett dokument för "Anpassningar för barn och ungdomar av IFAFs
regler"

Nuvarande text

Ny punkt - Inga kontakt vid halslinning

Ny text

Att inleda kontakt vid halslinning på axelskydd räknas som kontakt över axel och ska dömas
som personligt straff inom barn- och ungdomsfotbollen (upp till och med 17 år) i enlighet med
de regler som gäller för kontakt som INTE inleds från axel och nedåt.

Motivering

Det här är en kompletterande regel till de övriga. Den är separerad ut eftersom det är
tveksamt om den löser det den ska eller om vi faktiskt vill lösa det.
Idag är horse collar förbjudet eftersom det riskerar skada ryggen. Däremot är en vanlig metod
att greppa tag i halslinningen eller däromkring på den som springer med bollen och vräka ned
den personen i marken. DEt är relativt enkelt och du slipper tacklas på "riktigt". Spelare som
inte har full kontroll på sin kropp kommer dock att få en hjärnskakning om de utsätts för detta.
Se följande video 11:20 in i videon. https://vimeo.com/452721060.
Greppet är visserligen inte riktigt halslinning och skulle troligtvis inte dömts efter denna regel.
Istället kanske en "unnecessary roughness" behövas om man vill ta bort detta. Men effekten
av tacklingen är den som vi sett i andra matcher när de greppat i axelskyddet uppifrån i
halslinningen.
Spelaren i detta fall har 5 års erfarenhet av att bli tacklad och lyckas i sista sekund vika in
huvudet och rulla med i smällen. Men han har ingen möjlighet att förbereda sig för
tacklingens effekter. En mindre erfaren spelare hade fått en hjärnskakning. I slowmotion ser
ni att huvudet går först ned i marken.
Denna regel har vi separerat ut för att vi vill ta bort situationen, men vi vet inte om detta är rätt
väg att gå. Det får andra bedöma.

Summering

Ta bort en tacklingsteknik som kan ge hjärnskador hos barn- och ungdomar och därmed
även tvinga ungdomarna att använda säkrare tacklingstekniker.

Gäller för

U17, U15, U11/13

Förslagsställare

Örjan Törmänen 0768264564

Förslagsnummer

95

Punkt i TB 2018

Regler för PeWe spel. Punkt A.3

Nuvarande text

Respektive distriktsstyrelse kan årligen, före februari månads utgång, besluta om
att justera
 Spelarantal (se 1.B.1)
 Spelfältet (se 1.A.1)
 Speltid (se 3.B.1)
 Viktindelning (Inledning B.2)
 Åldersindelning (Inledning B.1)
som då gäller vid serie- och distriktsmästerskapsspel i distriktet.

Ny text

Respektive distriktstyrelse kan årligen, före februari månads utgång, besluta om att justera
reglerna för PeWe spel i distriktet så länge det följer den Barn- och ungdomsstrategi som
lagts fram av förbundet. Distriktstyrelsen har rätt att sanktionera seriespel arrangerat av en
förening som är medlem i SAFF med den föreningens regler för seriespel. Distriktsstyrelsen
kan endast neka sanktionering av serier med regler som INTE ger lika säkert spel som de
regler som idag står i "reglerna för PeWe" samt att det INTE följer Barn- och
Ungdomsstrategin.

Motivering

Idag ger justeringar långt utöver det som står i punkten i varje poolspel i Sverige. Seriespel
per se har i princip bara fungerat i Stockholm de senaste åren, men nya sätt att göra
seriespel kanske skapar fler serier. Dessutom kan en sådan här justering lämna öppet för t.ex
flexfotboll och ett säkrare spel med t.ex NFL Rookie football regler. Att låta föreningar själva
sätta upp regler för seriespel är ett bra sätt att öka kreativiteten och ge möjlighet att ha
konkurrerande serier i distriktet. Sanktioneringen är framförallt till för att kunna boka
matchtider. Det krävs av många kommuner, t.ex Stockholm Stad. Distriktsstyrelsen blir
fortfarande ansvarig för att se till att ett säkrare spel införs i PeWe och att det följer Barn och
Ungdomsstrategin.

Summering

Vi gör det möjligt för distriktet och föreningar att skapa seriespel så länge det följer Barn och
ungdomsstrategin och leder till ett säkrare spel.

Gäller för

U11/13

Förslagsställare

Örjan Törmänen 0768264564

Förslagsnummer

96

Punkt i TB 2018

RÄTT ATT ANORDNA AV SAFF SANKTIONERADE TÄVLINGAR

Nuvarande text

Ny punkt

Ny text

2. Arrangemang av Barn och ungdomstävlingar (upp till 18 år) behöver endast anmälas till
TU. Tillstånd att arrangera sker därefter automatiskt.

Motivering

TUs administration behöver minskas så att de kan ge snabba svar på de frågor de ska
hantera. Idag kan det ta upp till 6 månader för en förening att få veta om de får arrangera sin
turnering eller inte och det har hänt att föreningar fått veta kvällen innan att de INTE får
arrangera. Idag gör osäkerheten i processen det svårt att arrangera något nytt överlag och
det finns öven risk för jäv i processen. Ta bort tillståndet och införa en anmälningsplikt gör det
enkelt att anordna turneringar. Idag finns 2-4 turneringar varje år på ungdomssidan. De
turneringarna passar ofta ganska dåligt för mindre föreningar. Utbudet är också Väldig litet.
Förhoppningen är att detta ska ge ett större utbud av turneringar och även seriespel.

Summering

Att TU inte behöver ge tillstånd för barn och ungdomstävlingar. Vilket förhoppningsvis ger fler
turneringar som arrangeras.

Gäller för

U17, U15, U11/13

Förslagsställare

Örjan Törmänen 0768264564

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

