Detta är inte ett officielt dokument och går endast att använda för att enkelt hitta ändringar i
TB.
För exakta texter se TB 2020 eller TB 2020-Flagg.
För att förenkla vad som ändrats är det som är markerat i röd text det som är nytt på
respektive punkt 2020. Det finns ingen jämförelse med tidigare regel utan bara en
sammanfattning över vad som gäller från 1 januari 2020.

Tackling
1.A.4.3
1.C.8.2
1.C.9.3

1.D.1

Serie- och licensavgifter för kommande år ska presenteras av FS senast 15/10
Borttaget: I båda Superserierna ska hemmalaget filma matchen på i enlighet med
instruktioner från DU
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 punkt: Spelarantal
1. I U17 och lägre får ett lag som har max 18 ombytta spelare en matchvecka
begära senast måndag 13:00 att spela 9-manna för den specifika veckan.
2. I U17 och lägre får ett lag som har max 13 ombytta spelare en matchvecka
begära senast måndag 13:00 att spela 7-manna för den specifika veckan.
3. I Div 2 herr och Div 1 Dam får ett lag som har max 18 ombytta spelare en
matchvecka begära senast måndag 13:00 att spela 9-manna för den specifika
veckan.
4. I Div 2 herr och Div 1 Dam får ett lag som har max 13 ombytta spelare en
matchvecka begära senast måndag 13:00 att spela 7-manna för den specifika
veckan.

2.A.6.1

Två föreningar som har lag i olika divisioner får ingå farmarlagsavtal med
varandra. Avtalet skall vara skriftligt och en kopia av avtalet skall insändas till
TU senast 1:a februari före seriestart

2.B.2.4

Ny punkt: Från U13 och uppåt får flickor spela som ett år överåriga i juniorspel.

3.A.1.3

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:
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 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.
3.A.2.1

Borttaget: Bekräftelse genom förbundets hemsida.

Flagg
1.B.3.1

Förbundstyrelsen fastställer seriavgifter och licensavgifter och meddelar dessa
senast 30 oktober året innan de ska gälla.

1.B.5.1

FS beslutar varje år efter förslag från FFU om divisionsutformningen

1.B.9.1

SM-serien spelas som ett seriespel med matchsammandrag.
Övriga divisioner kan spelas som cupserie.
Om en serie spelas som en cup-serie räknas poängen enligt slutplaceringen i
cupspelen. Vinner man en cup får man 5 poäng, kommer man två får man 3
poäng och kommer man trea får man 2 poäng. Övriga placeringar får 1
poäng. Cup-serien har vunnits av det lag som fått flest poäng vid seriens slut.
Spelas serien som ett seriespel upprättas en tabell med ett slutspelsstreck där
varje match förs in i tabellen. De lag som när serien är färdigspelad befinner
sig ovanför slutspelsstrecket ges möjlighet att delta i SM-slutspelet.
(Undantag se Kapitel 1, Sektion B, punkt 6.3)
Om två eller flera lag har lika många poäng beräknas inbördes placering
enligt följande ordning:

1.C.5.2

a. Inbördes möten - antal vinster
b. Inbördes möten – poängskillnad (+/-)
c. Poängskillnad i tabellen
d. Lottning’
Vid seriespel i högsta serien krävs markerade linjer för sidlinjer, slutlinjer,
mittlinjen, mållinjer och no-run zon linjer. Koner får användas för mittlinje,
mållinjer och no run zon-linjer.

1.C.9.1

Matchprotokoll och spelarlistor skall scannas och skickas till SAFF, eller av
SAFF utsett organ, av arrangören senast tre dygn efter
matchsammadraget/cupen.

1.C.10.1

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

1.D.3.3

Borttaget: Samtliga lag ska ha tillgång till två uppsättningar matchtröjor i klart
kontrasterande färger. Besökande lags matchtröjor skall ha en klart
kontrasterande färg från hemmalagets tröjor.

1.D.5.2

Utbildningskrav för att erhålla ordinarie tränarlicens Flaggfotboll (Senior- dam
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och herr):
”Amerikansk fotbollslära grund” (Eller motsvarande nivå som fastställs av
förbundsstyrelsen)
Ordinarie tränarlicens Flaggfotboll junior 14-16 samt PeeWee:
 SISU Introduktionsutbildning för tränare
 SISU Grunduttränarutbildning
 ”Amerikansk fotbollslära grund” (Eller motsvarande nivå som fastställs av
förbundsstyrelsen)
2.A.2.3

2.A.4.2

2.A.7.1
2.A.7.2

2.B.4.2

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

En personlig spelarlicens blir giltig från och med nästkommande dag om
följande villkor är uppfyllda:
inskrivning av licensformuläret i av SAFF anvisat dataprogram vardagen innan
(senast 12.00).
En spelare får endast delta i slutspels- och kvalmatch om spelaren
deltagit i minst 30 procent av lagets seriespelsmatcher.
Om ett lag drar sig ur seriespel får andra lags spealre inte tillgodoräkna
sig spel i dessa matcher.
Endast spelare och ledare som deltagit vid minst 30 procent av
grundspelet i SM-serien samt slutspelsmatcher har rätt att erhålla pris för
SM-tecken.
Ny punkt: Vid SM utdelas guld-, silver- och bronsmedaljer om minst
fyra lag deltagit i slutspelet. Om bara tre lag deltagit delas guld- och
silvermedaljer ut.
Spelare som fyller högst 16 år under kalenderåret måste ha minst fyra helt
spelfria dygn mellan matchtillfällen i seriespel och får inte spela mer än tre
matcher samma dag. Detta gäller oavsett om spelaren deltar i mer än ett lag.
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