FÖRESKRIFTER GÄLLANDE EKONOMISK ERSÄTTNING TILL DOMARE
Ersättning till domare och assisterande domare i förbundsserierna Allsvenskan-div. 3, herrar, Damallsvenskan-div. 2, damer, samt Folksams U21-serier
och ungdomsturneringar gällande spelåret 2015. För Futsal gäller ersättningen från och med 1/4 2014 till och med 31/3 2015.
MATCHARVODE
Herrar
Allsvenskan
Superettan
Div. 1
Div. 2
Div. 3, Folksams U21-serier, U 19 Allsvenskan,
U 19 , slutspel
Seriespel U19 division 1 (div. 4-arvode)
Pojkallsvenskan Elit och slutspel - 17 år (div. 4-arvode)
Seriespel Pojkallsvenskan - 17 år (div. 5-arvode)
Futsal, regional serie
Futsal-SM herrar, kvalspel i distrikten
”
gruppspel
”
slutspel
Futsal-SM pojkar, kvalspel i distrikten
”
gruppspel
”
slutspel

Domare
8.100:3.850:2.200:1.580:-

Assisterande domare
4.050:2.050:1.320:950:-

1.160:790:790:710:380:380:440:520:Enl. resp. distrikt
300:350:-

700:575:575:520:-

För 4:e domare i Allsvenskan utgår arvode med (1.580:-) per match och i Superettan (1.160:-) per match, samt i förekommande fall reseersättning,
restidsarvode och förlorad arbetsförtjänst.
Damer
Damallsvenskan
Elitettan Dam
Div. 1, Svenska Spel F19
Div. 2
Futsal, regional serie
Futsal-SM damer, kvalspel i distrikten
”
gruppspel
”
slutspel
Futsal-SM flickor, kvalspel i distrikten
”
gruppspel
”
slutspel

2.150:1.300:875:710:380:380:380:470:Enl. resp. distrikt
240:280:-

1.275:780:550:520:-

För 4:e domare i Damallsvenskan utgår arvode med (850:-) per match, samt i förekommande fall reseersättning, restidsarvode och förlorad
arbetsförtjänst.
Kvalspel
Vid kvalspel till högre serie utgår arvode enligt högsta lagets serietillhörighet.
Svenska Cupen, herrar
Ersättning till domare och assisterande domare i kvalomgång där match med lag från div. 1 deltar utgår med belopp motsvarande div. 2-arvode. Från
och med omgång 1 utgår med belopp motsvarande det lag med högsta serietillhörighet, dock högst Superetta- och lägst div. 3-arvode. Undantag gäller
i semifinal och final då allsvenskt arvode skall gälla. Vid kvalspel utgår arvode med belopp motsvarande det lag med högsta serietillhörighet.
Hemmalaget skall vid matchtillfället utbetala samtliga domarkostnader (inklusive flyg- och hotell-kostnader).
Svenska Cupen, damer
Ersättning till domare och assisterande domare utgår med belopp motsvarande det lag med högsta serietillhörighet, dock lägst div. 1-arvode men högst
Elitettan t.o.m. omgång 2
Hemmalaget skall vid matchtillfället utbetala samtliga domarkostnader (inklusive flyg- och hotell-kostnader).
RESTIDSARVODE
Restidsarvode utgår när avståndet mellan domares/assisterandes bostad/arbetsplats och matcharenan är
mer än 80 km enkel väg
utgår 130 kronor
mer än 200 km enkel väg
utgår 250 kronor
mer än 150 km enkel väg
utgår 200 kronor
mer än 250 km enkel väg
utgår 400 kronor
Om domaren/assisteranden måste utnyttja båtkommunikation till och från uppdrag, och restidsarvodet understiger 80 km enkel resa men uppdragstiden
överstiger 6 timmar, utgår ett restidsarvode på 130 kronor.
Avståndet mellan orterna regleras genom KAK:s avståndstabell i de fall den går att tillämpa.
TRAKTAMENTE
Flerdygnstraktamente utgår vid uppdrag som medför faktisk övernattning utanför domarens bostadsort
(= vanliga verksamhetsort). Den vanliga verksamhetsorten för domaren omfattar ett område inom ett avstånd av 50 km från domarens bostad.
Traktamentsersättningarna skall följa Skatteverkets bestämmelser i såväl tid som ersättning. Dock skall 110:- i nattraktamente utgå om kvitto på
kostnader vid övernattning ej uppvisas.
Avresedagen
Avresa före kl. 12.00
Avresa efter kl. 12.00

traktamente
220:110:-

Hemkomstdagen
Hemkomst före kl. 19.00
Hemkomst efter kl. 19.00

traktamente
110:220:-

Om Svenska Fotbollförbundet eller förening bekostar måltider skall avdrag göras enligt följande:
För frukost
44:För lunch och middag
154:För lunch eller middag
77:För frukost, lunch och middag
198:(Vid halvt dagtraktamente görs avdrag med halva beloppet.)

RESEERSÄTTNING
Reseersättning utgår för färd med allmänna trafikmedel vid matcher i Allsvenskan och Superettan för 1. klass järnväg. Vid matcher i div. 1-3, herrar,
samt vid matcher i Damallsvenskan-div. 1, damer, utgår reseersättning för 2. klass järnväg inklusive sittplatsbiljett eller för buss i linjetrafik, tunnelbana
etc.
Har resan företagits på annat sätt utgår ersättning med 3:00/km inklusive passagerare. Ersättningen utbetalas endast om allmänna trafikmedel saknas.
Samåkning till och från uppdrag skall ske i så stor utsträckning som möjligt.
Anm. Flyg får användas. Flygbiljett och hotell skall bokas till lägsta lågprisalternativ.
Flygbiljetter, hotellrum samt tågbiljetter skall beställas av domaren själv.
Ersättning för taxiresor m.m. utgår endast mot uppvisande av kvitto på erlagd avgift.
FÖRLORAD ARBETSFÖRTJÄNST
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan utgå till domare och assisterande domare i samtliga av SvFF administrerade serier (undantag för domare och
assisterande domare i Allsvenskan) i de fall domaren på grund av uppdrag måste ta arbetstid i anspråk. Ersättning utbetalas med 150 kronor per
påbörjad timma i frånvaro från arbetsplatsen. Detta gäller även vid uppdrag under lördagar och söndagar om arbetstid måste tas i anspråk för
uppdragets fullgörande.
Varje domare är ensam ansvarig för att bedöma huruvida tilldelat uppdrag skall tas med hänsyn till storleken på förlorad arbetsförtjänst. I de fall antalet
frånvarotimmar (=ersättningstimmar) blir onormalt högt skall kontakt tas med ansvarig matchtillsättare.
UTBETALNING AV ERSÄTTNING
För domare och assisterande domare i Superettan-div. 3, herrar, samt Damallsvenskan-div. 1, damer, utbetalas direkt vid matchtillfället eller dagen
efter matchtillfället via bank- eller postgiro till domare och assisterande domare: match- och restidsarvode, reseersättning, i förekommande fall
traktamente, förlorad arbetsförtjänst samt ersättning för eventuella kvitton. Räkningen skall upprättas på fastställt formulär, som förbundet
tillhandahåller.
TRÄNINGSMATCHER
Vid träningsmatcher utgår 75% av arvodet om domaren dömer ensam. När domare och assisterande domare förekommer utbetalas 50% av arvodet till
vardera. Arvode utgår enligt den ersättningsnivå som lagen tillhör innevarande säsong. Om deltagande lag tillhör olika ersättningsnivåer utgår
matcharvode enligt den högsta ersättningsnivån. För herrar gäller högst Superettan och för damer Damallsvenskan.
Vid internationell träningsmatch utgår arvode enligt den klassningstillhörighet domaren har. För herrar gäller högst Superettan och för damer
Damallsvenskan.
Träningsmatcher är samtliga matcher, som ej räknas som tävlingsmatch.
INSTÄLLD ELLER WO-MATCH
Vid inställd match eller wo-match (där domaren/assisterande domaren infunnit sig på uppdragsplatsen) utgår ersättning för resa, restidsarvode och i
förekommande fall förlorad arbetsförtjänst (undantag för domare och assisterande domare i Allsvenskan) och traktamente, dock lägst 100 kronor.

