DOMARARVODEN JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2021
Bestämmelser gällande matchersättning till domare och assisterande domare vid tjänstgöring i
distriktets lokala serier, samt DM-tävlingar, etc.
Vid träningsmatcher utgår för:
Ensam domare 75 % av ordinarie arvode (restidsersättning undantaget)
Domarteam 50% av ordinarie arvode (restidsersättning undantaget)
Vid träningsmatch är det högsta lags serietillhörighet som avgör ersättningens storlek.
Serie
Div. 4 Herrar, DM Herrar

Domare
900:-

Assisterande Domare
655:-

Div. 5 Herrar

785:-

575:-

Div. 6 Herrar

680:-

495:- ( i förekommande fall)

P19 Div.1

900:-

655:-

P17 Div.1, P16 nationell

785:-

575:-

Div. 2 Damer, DM Damer

785:-

575:-

Div. 3 Damer

680:-

495:- ( i förekommande fall)

F17 SM, gruppspel

680:-

495:-

F 17 SM, slutspel

900:-

655:-

DM 19 år

900:-

655:-

DM 15-16 år

570:-

360:- ( i förekommande fall)

DM 13-14 år

420:-

310:- ( i förekommande fall)

11 mot 11, distriktsserier

570:-

360:- ( i förekommande fall)

Rekommenderat från JHFF
9 mot 9

420:-

7 mot 7

275:-

5 mot 5

150:- (75:-/lag)

ÖP-hallen (träningsmatcher)
Matchtid 75 min:

320:-

Matchtid 90 min:

370:-

4:e domare

Senior-DM, Damer och Herrar
Se föreskrifter för DM senior.
RESTIDSERSÄTTNING
Om domaren/assisterande domaren för att fullgöra sitt uppdrag, måste resa
mer än 80 km enkel väg
mer än 150 km enkel väg
mer än 200 km enkel väg
mer än 250 km enkel väg

utgår 150 kr
utgår 200 kr
utgår 250 kr
utgår 400 kr

RESEERSÄTTNING
Reseersättning utgår med 3.00:-/km inkl. passagerare. Ersättning räknas från bostaden.
Samåkning till och från uppdrag skall ske i så stor utsträckning som möjligt.
Denna ersättning kan komma att justeras under avtalsperioden.
För pojk- och flickmatcher i tävlingar som ej administreras av JHFF gäller separata
överenskommelser mellan arrangör och JH FF:s DK.
All inomhusfotboll regleras genom distriktsvisa överenskommelser.
FÖRLORAD ARBETSFÖRTJÄNST
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår inte i distriktets serier.
TRAKTAMENT
Traktamente utbetalas inte i distriktstävlingar.
DOMARE I FLERA MATCHER I RAD
Om domare dömer flera matcher i rad utgår endast ett restidsarvode (om ovanstående villkor
uppfylls) och endast en reseersättning. Arvode utgår i förhållande till antalet matcher.
CUPMATCHER OCH KVALSPEL
Vid cuper och kvalspel, med tillstånd från eller anordnande av distriktsförbundet, utgår arvode
efter högsta lagets serietillhörighet.
MATCHTYP
Det finns två typer av matcher, tävlingsmatcher och träningsmatcher.
Tävlingsmatcher:
Tävlingsmatcher är sanktionerande serie- och cupmatcher. Matcher som spelas under
matchsäsong dvs när serien väl har startat men inte slutförts, utgår ersättning så som
tävlingsmatch.
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 resa till uppdragsplatsen utgår även resekostnadsersättning.
Restidsersättning betalas endast ut i samband med tävlingsmatch. Arrangerande förening
ansvarar för utbetalning av ersättning.

UTBETALNING AV ERSÄTTNING
Hemmaföreningen och domaren kan komma överens vid matchkallelsen om arvodet skall
betalas kontant eller via konto. Om domarersättningen betalas via konto, skall pengarna finnas
på domarens konto senast 6 dagar efter spelad match. Föreningen bestämmer i detta fall
betalningssätt, kontant, konto eller swisch. Glöm ej att skriva datum, vilken match det gäller
samt vilken förening som pengarna kommer ifrån.

