FÖRESKRIFTER GÄLLANDE DOMARARVODEN I MEDELPAD 2017
§ 1 Omfattning
Ersättning till domare och assisterande i distriktsserierna gällande spelåret 2017. För
Futsal gäller ersättningen från och med 1/4 2016 till och med 31/3 2017.
§ 2 Matcharvoden
Herrar div 4, U 19 div 1,
Pojkallsvenskan Elit och slutspel U17

HD
805

AD
590

Herrar div 5, Damer div 2, Seriespel U17 div 1
Distriktslagsturnering pojk och flick

720

525

Herrar div 6, övrig junior och Dam div 3

625

300

DM herr
Arvode efter lägsta lagets tillhörighet.
Om två lag möts med högre serietillhörighet än div 4 gäller div 3 arvode.
DM dam
Arvode efter lägsta lagets tillhörighet.
Om två lag möts med högre serietillhörighet än div 2 gäller div 1 arvode.
Regional F 17
P / F div 1, DM 17 år
P / F div 2, DM 15 år
P / F div 3, DM 13 år
P / F div 4 9-m
P / F div 5 7-m
P / F div 6, 7 7-m
P / F div 8, 9, 10 5-m

170 i sammandrag
150 i sammandrag
140 i sammandrag

500
350
500
320
320
220
240
190
200
190 utbruten match
160 utbruten match
150 utbruten match

Arvode cuper
Arvode/minut
Herrar div 3 / 4
Herrar div 5 / 6
Damer div 1
Damer div 2 / 3
18-19 år
16-17 år
14-15 år
12-13 år
10-11 år
8-9 år

HD
7.6.6.6.6.5.4.3,50
3,50
3.-

AD
4.4.4.4.4.-

11-m matcher med endast HD
div 3: 12.- / div 4: 9.div 5: 8.- / div 6: 7.9.7.-

§ 3 FUTSAL

Ersättning per domare (endast för tid domare dömer)
Junior- och seniorfotboll, damer och herrar
Matchtid 12 min
115 kr (2x12=230 kr)
Matchtid 20 min
205 kr (2x20=410 kr)
Matchtid under 20 min
9,60 kr/min
P / F 13 - 16 år
P / F - 12 år

160.-/domare
120.-/domare

§ 4 RESTIDSERSÄTTNING

Om domaren/assisterande domaren för att fullgöra sitt uppdrag, måste resa
mer än 80 km enkel väg
utgår 130.mer än 150 km enkel väg
utgår 200.mer än 200 km enkel väg
utgår 250.mer än 250 km enkel väg
utgår 400.mer än 400 km enkel väg
utgår 500.Om domaren måste utnyttja båtkommunikation till och från uppdrag, och
restidsarvodet understiger 80 km enkel resa men uppdragstiden överstiger 6 timmar,
utgår ett restidsarvode på 130.-.
Med enkel väg avses kortaste resvägen mellan domarens bostad och arenan.
§ 5 RESEKOSTNADSERSÄTTNING

Resekostnadsersättning utgår för resa mellan bostad och arena med 3,00 kr/km
inklusive passagerare, från första kilometern. Parterna kan träffa en ny
överenskommelse om denna ersättning under förevarande avtals giltighetstid.

Samåkning till och från uppdrag skall ske i så stor utsträckning som möjligt.
§ 6 FÖRLORAD ARBETSFÖRTJÄNST

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår inte i distriktets serier.
§ 7 TRAKTAMENTE

Traktamente utbetalas inte i distriktstävlingar.
§ 8 DOMARE I FLERA MATCHER I RAD

Om domare dömer flera matcher i rad utgår endast en restidsersättning (om
ovanstående villkor uppfylls) och endast en resekostnadsersättning. Arvode utgår i
förhållande till antalet matcher.
§ 9 CUPMATCHER OCH KVALSPEL

Vid cuper och kvalspel, som anordnas av eller genomförs med tillstånd av SDF, utgår
arvode efter högsta lagets tillhörighet, dock högst motsvarande nivån för herrar div 4
resp damer div 2.
§ 10 MATCHTYP

Det finns två typer av matcher, tävlingsmatcher och övriga matcher.
Tävlingsmatcher
Med tävlingsmatch avses match som ingår i en tävling enligt serie- eller
utslagsmetoden. Vid dessa utgår ersättning enligt ovan.
Träningsmatcher
Med träningsmatcher avses match som inte är tävlingsmatch. Vid dessa utgår ersättning
enligt följande:
Ensam domare erhåller 75 procent av den ersättning som hade utgått om
matchen varit tävlingsmatch.
Domarteam erhåller 50 procent av den ersättning som hade utgått om
matchen hade varit tävlingsmatch.
I fråga om träningsmatcher i fotboll som spelas någon gång under tidsperioden för
ordinarie seriespel, dvs när serien väl har startat men inte slutförts, utgår ersättning
såsom tävlingsmatch.
Vid träningsmatcher är det högsta lags serietillhörighet som avgår ersättningens storlek.
§ 11 INSTÄLLD ELLER WO-MATCH

När match ställs in eller WO lämnas under matchdagen utgår restidsarvode à 130.- till
domaren oavsett om han/hon infunnit sig på matcharenan. Om domaren infunnit sig på
matcharenan utgår även resekostnadsersättning och restidsersättning. Restidsersättning
betalas endast ut i samband med tävlingsmatch.

§ 12 UTBYTESMATCH

I de fall SDF tar över ansvaret och garanterar domaren ersättning får ersättning
utbetalas till domarens konto inom ramen i varje SDF överenskommen tid. Det
rekommenderas att ersättningen ska finnas tillgänglig på domarens konto senast sex
kalenderdagar efter matchen. Föreningen bestämmer i detta fall betalningssätt; kontant,
konto eller swish, ifall inte särskild överenskommelse finns om annat mellan parterna.
Om föreningen inte betalar inom sådan överenskommen tid ska SDF betala ersättningen
till domaren och sedan i sin tur kräva föreningen på denna ersättning.
Om det inte finns en överenskommelse enligt första stycket, ska betalning alltid ske i
samband med matchen.
Inom Medelpad gäller enligt överenskommelse mellan MFF och Medelpads
Domareklubb att betalning skall finnas på domarens konto inom fem kalenderdagar.
Domaren är skyldig att lämna reseräkning innehållande
§ 13 ÅTERBUD

Sker enligt gällande föreskrifter som informeras om vid domarutbildningarna, det är
enskilde domarens ansvar att veta vad som gäller och agera därefter.
§ 13 BETALNING TILL DOMARE

Rekommendationen är att betalning av domararvode sker till domarens konto och att
betalning då skall finnas på kontot inom 5 kalenderdagar. Vid à conto betalning ska
föreningen informera om detta när man kallar domaren till match. Domaren skall lämna
reseräkning innehållande namn, personnummer och kontonummer efter matchens
genomförande.
Det är fortfarande möjligt att betala kontant direkt i samband med matchen. Domaren
ska då överlämna ett kvitto som innehåller läsligt namn, personnummer samt en
underskrift på att man mottagit betalning.
Underlåter förening att betala à konto enligt ovan kan förening fråntas denna möjlighet
och endast tillåtas betala domararvoden kontant samt att ytterligare bestraffning kan
ske enligt SvFF’s TB;
”Förbundsstyrelsen utfärdar föreskrifter om ersättning till domare.
Underlåtenhet att i föreskriven tid betala sådan ersättning kan medföra en straffavgift
om 25 000.-. I allvarliga fall av underlåtenhet får förening åläggas bestraffning enligt 14
kap RF’s stadgar samt åläggas förbud mot att genomföra nationella och internationella
spelarövergångar enligt SvFF’s Representationsbestämmelser till dess att betalning
skett.”

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 2017. För Futsal gäller ersättningen från och med 1/4 2016 till och med 31/3 2017.

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)

Domare
8.600:4.480:2.250:1.650:1.220:805:805:720:-

Assisterande domare
4.300:2.400:1.350:985:730:590:590:525:-

För 4:e domare i Allsvenskan utgår arvode med (1.650:-) per match och i Superettan (1.220:-) per match, samt i förekommande fall reseersättning,
restidsarvode och förlorad arbetsförtjänst.
Damer
Damallsvenskan
Elitettan Dam
Div. 1, Svenska Spel F19
Div. 2

2.250:1.350:920:720:-

Futsal, regional serie
Futsal-SM damer, kvalspel i distrikten
”
gruppspel
”
slutspel
Futsal-SM flickor, kvalspel i distrikten
”
gruppspel
”
slutspel

380:Enl. resp. distrikt
380:470:Enl. resp. distrikt
240:280:-

1.350:810:595:525:-

För 4:e domare i Damallsvenskan utgår arvode med (920:-) per match, samt i förekommande fall reseersättning, restidsarvode och förlorad
arbetsförtjänst.
Futsal
SFL (Svenska Futsalligan)
Div 1
SM herrar slutspel

900:600:520:-

3:e domare 450:3:e domare 350:3:e domare 300:-

Futsal, regional serie

410:

3:e domare 200:-

Junior- och senior from 1 april tom 31 mars 2017, damer och herrar
Matchtid 12 min
115 kr (2x12=230 kr)
Matchtid 20 min

205 kr (2x20=410 kr)

Matchtid under 20 min

9,60 kl/min

Futsal-SM pojkar, kvalspel i distrikten
”
gruppspel
”
slutspel

Enl. resp. distrikt
300:350:-

Futsal SM-damer, kvalspel i distrikten
”
gruppspel
”
slutspel
Futsal SM-flickor, kvalspel i distrikten
”
gruppspel
”
slutspel

Enl. resp. distrikt
380:350:Enl. resp. distrikt
240:280:-

All övrig inomhusfotboll regleras genom distriktvisa överenskommelser. Om sådan överenskommelse inte träffas gällande matcher under junior ska
arvodet vara 6:50 kr min/domare för F17/P17 och 5 kr min/domare för övrig futsal under 17 år.
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 eller dagen efter matchen via till
domarens konto eller via swish. Föreningen skall betala match- och restidsarvode, reseersättning, i förekommande fall traktamente, förlorad
arbetsförtjänst samt ersättning för eventuella kvitton. Räkningen skall upprättas på det kvitto som SvFF tillhandahåller domaren.
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 75% av arvodet om domaren dömer ensam. När domare och assisterande domare förekommer utbetalas 50% av
arvodet till vardera enligt den klassificering 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

