2020-10-21

IFK Falköping IK
Angående sökt dispens att få använda överårig spelare i B1
Västergötland 2020–2021.
Dispens sökt för följande spelare:
Neo Kask
Theo Gunnarsson
Oscar Helander
Arvid Mossberg
Kevin Wilsson

0606060606-

Beslut:
Dispens beviljad med förbehåll att:
Ordinarie målvakt får ej ställas över till förmån för överårig.
Vid spel i A-Ungdom blir dispensen indragen på spelaren.
Dispensen gäller för spel i B1 Västergötland 2020–2021.
Godkänd dispens ska medtagas till match och visas upp innan nedsläpp
till motståndarlagets ledare och domare för giltighet.
Skulle det visa sig att man på grund av dispenserna blir överlägsen sin
motståndare eller man på annat sätt utmärker sig så kommer dispensen
att omprövas med omedelbar verkan.
Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att ändra beviljad dispens
under säsongen.
På Tävlingskommitténs vägnar,
Joakim Karlsson,
Ordförande Tävlingskommittén
Västergötlands Ishockeyförbund

Ärendet har avgjorts av ledamöterna Johan Fällström, Kent Jonsson och
Christoffer Lindqvist efter föredragning av tävlingschef Joakim
Karlsson.
_________________________________________________________________________
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2020-10-21

IFK Falköping IK
Angående sökt dispens att få använda överårig spelare i C1
Västergötland 2020–2021.
Dispens sökt för följande spelare:
Bruce Ek
Wilmer Fränberg

0808-

Beslut:
Dispens beviljad med förbehåll att:
Ordinarie målvakt får ej ställas över till förmån för överårig.
Dispensen gäller för spel i C1 Västergötland 2020–2021.
Godkänd dispens ska medtagas till match och visas upp innan nedsläpp
till motståndarlagets ledare och domare för giltighet.
Skulle det visa sig att man på grund av dispenserna blir överlägsen sin
motståndare eller man på annat sätt utmärker sig så kommer dispensen
att omprövas med omedelbar verkan.
Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att ändra beviljad dispens
under säsongen.
På Tävlingskommitténs vägnar,
Joakim Karlsson,
Ordförande Tävlingskommittén
Västergötlands Ishockeyförbund

Ärendet har avgjorts av ledamöterna Johan Fällström, Kent Jonsson och
Christoffer Lindqvist efter föredragning av tävlingschef Joakim
Karlsson.
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