DOMARERSÄTTNINGAR 2021
Matcharvode distriktsserier
Serie
Div. 4 herrar

HD
900 kr

AD___
655 kr

Div. 5 herrar

785 kr

575 kr

Div. 6 herrar

680 kr

495 kr

Reserv (9 mot 9/11 mot 11)

660 kr

480 kr

Div. 2 damer

785 kr

575 kr

Div. 3 damer

680 kr

495 kr

Div. 4 damer

660 kr

480 kr

P16-18

600 kr

350 kr

F15, P15 och F16

500 kr

300 kr

OBS! I serier som administreras av annat distrikt gäller det distriktets matcharvode!

Matcharvode Svenskfast Cup
Herrar
Förkval, kvalificeringsspel, slutspel

HD
760 kr

AD___
320 kr

Semifinal och final

900 kr

640 kr

Damer
Förkval, kvalificeringsspel, slutspel

HD
340 kr

AD___
150 kr

Semifinal och final

785 kr

575 kr

Restidsersättning och resekostnadsersättning
Om domaren/assisterande domaren för att fullfölja sitt uppdrag, måste resa:
- mer än 80 km enkel väg
utgår 150 kr
- mer än 150 km enkel väg utgår 200 kr
- mer än 200 km enkel väg utgår 250 kr
- mer än 250 km enkel väg utgår 400 kr
- mer än 300 km enkel väg utgår 450 kr
- mer än 400 km enkel väg utgår 500 kr
Resekostnadsersättning utgår för resa mellan bostad och arena med 3 kr per km inklusive
passagerare, från första kilometern. För Svenskfast Cup och Sparbanken i Karlshamn Cup gäller
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1,85 kr per km och det utgår ingen restidsersättning. Samåkning till och från uppdrag skall ske i så
stor utsträckning som möjligt!

Förlorad arbetsförtjänst och traktamente
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår inte i distriktets serier. Traktamente utbetalas inte i
distriktstävlingar.

Domare flera matcher i rad
Om domare dömer flera matcher i rad utgår endast ett restidsersättning (om ovanstående villkor
uppfylls) och endast en resekostnadsersättning. Arvode utgår i förhållande till antalet matcher och
fördelas mellan lagen.

Cupmatcher och kvalspel
Vid cuper och kvalspel, som anordnas av eller genomförs med tillstånd av distriktsförbundet, utgår
arvode efter högsta lagets serietillhörighet, dock högst motsvarande nivån för herrar div 4 respektive
damer div 2. För Svenskfast Cup och Sparbanken i Karlshamn Cup gäller särskild domartaxa.

Matchtyp
Det finns två typer av matcher: tävlingsmatcher och träningsmatcher. Med tävlingsmatch avses
match som ingår i en tävling enligt serie- eller utslagsmetoden. Vid dessa utgår ersättning enligt
ovan. Med träningsmatch avses match som inte är tävlingsmatch. Vid dessa utgår ersättning enligt
följande:
-

Ensam domare erhåller 75 procent av den ersättning (restidsersättning undantagen) som
hade gått ut om matchen varit tävlingsmatch.
Domarteam erhåller 50 procent av den ersättning (restidsersättning undantagen) som hade
gått ut om matchen varit tävlingsmatch.

I fråga om träningsmatch i fotboll som spelas någon gång under tidsperioden för ordinarie seriespel,
dvs när serien väl har startat men inte slutförts, utgår ersättning såsom för tävlingsmatch.
Vid träningsmatcher är det högsta lags serietillhörighet som avgör ersättningens storlek.

Inställd eller WO-match
Vid inställd match eller WO-match, där beslut fattas på matchdagen utgår restidsersättning med 300
kr till domaren oavsett om domaren infunnit sig på uppdragsplatsen. Om domaren infunnit sig på
eller påbörjat sin resa till uppdragsplatsen utgår även resekostnadsersättning. Restidsersättning
betalas endast ut i samband med tävlingsmatch. Arrangerande förening ansvarar för utbetalning av
ersättningen.
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