MATCHARVODEN för 2019
Herrar

Domare

Ass domare

Div 4, Utvecklingsserie Elit
Div 5, Utvecklingsserie nivå 1, Distriktslagsturnering, DM P19
Ligacupen U17, Ligacupen U16, P19
Div 6, P17, U15 Regional, Utvecklingsserie 2
P15 A (2x40 min)
DM pojkar 15

855:750:730:645:495:350:-

625:-___
550:-____
535:-____
475:-____
_________
250:-_____

750:645:630:350:-

550:-____
475:-____
465:-____
250:- ____

Observera att i ovan nämnda serier dömer lägst distriktsdomare
Damer
Div 2, Distriktslagsturnering
Div 3
Div 4, F 16-19, DM F19, DM F17
DM flickor 15

Observera att i ovan nämnda serier dömer lägst distriktsdomare

Övriga ungdomsserier
F15 / P15 B / P15 C (2x40 min)
9 mot 9 (3x25min)
7 mot 7 (3x20 min)
5 mot 5 (3x10 min)

Domare
350:265:180:90:-

OBS! I samtliga serier 13 år och äldre ska legitimerade domare användas! Även i övriga serier bör legitimerade domare
användas. Vi rekommenderar att domaren är 3 år äldre än den åldersnivå hon / han dömer (undantag för denna
rekommendation är om domaren är klassad som distriktsdomare).
Futsal
Herrar
Futsal-SM herrar, slutspel
Futsal, regional serie
Futsal junior- och seniorfotboll
Futsal-SM pojkar, kvalspel i distrikten / ÖFF:s DM
Futsal ÖFF:s DM P17
Futsal SM pojkar, gruppspel
Futsal SM pojkar, slutspel
Futsal ungdomsfotboll
Futsal ungdomsfotboll
Damer
Futsal, regional serie
Futsal-SM damer, kvalspel i distrikten
Futsal-SM damer, gruppspel
Futsal-SM damer, slutspel
Futsal junior- och seniorfotboll
Futsal SM-flickor, kvalspel i distrikten / ÖFF:sDM
Futsal-SM flickor, gruppspel
Futsal SM-flickor, slutspel
Futsal ungdomsfotboll
Futsal ungdomsfotboll

_______________

520:-_________
3:e dom 300:-__
500:3:e dom 250:-_
11:-/minut/domare ____________
100:-/match_________________
120:-/match
_____________
300:-/domare__________________
350:-/domare__________________
4:-/minut vid tvådom (fr 13 år)____
5:-/minut vid endom (tom 12 år)___

500:-_________3:e dom 375:380:-______________________
380:-______________________
470:-______________________
11:-/minut/domare____________
100:-/match ______________
240:-________________________
280:-________________________
4:-/minut vid tvådom (fr 13 år)____
5:-/minut vid endom (tom 12 år)___

Bestämmelser gällande Ersättning till domare för distriktets serier 2019
AVTAL
Svenska Fotbollförbundets SDF (SDF) och Svenska Fotbolldomareförbundet (SFDF)
har träffat följande avtal angående ekonomisk ersättning för spelåren 2017-2019 gällande
distriktsserier för seniorer, juniorer och vissa ungdomar.
§1
OMFATTNING
Denna överenskommelse omfattar matcher i Futsal fr o m den 1 april 2016 t o m den 31 mars 2017
samt tävlings- och i övriga matcher i fotboll för spelåren 2017-2019.
Överenskommelsen omfattar endast matcher som anordnas av, eller genomförs med tillstånd av
respektive SDF.
Parterna är överens om att nya förhandlingar tas upp inför 2020.
§2

MATCHARVODEN
HD

AD

För spelåret 2018 gäller

för Herrar div 4 mm
för Herrar div 5 mm
för Herrar div 6 mm
för Övriga lägre serier

825
730
635
610

605
535
470
450

För spelåret 2019 gäller

för Herrar div 4 mm
för Herrar div 5 mm
för Herrar div 6 mm
för Övriga lägre serier

855
750
645
630

625
550
475
465

All övrig utomhusfotboll regleras genom distriktsvisa överenskommelser.

§3
FUTSAL
Ersättning per domare
Junior- och seniorfotboll för spelåret 2017/2018.
(två-domarsystem)
Matchtid 12 min
130:Matchtid 20 min
205: Matchtid under 20 min
11:-/minut
§4
RESTIDSERSÄTTNING
Om domaren/assisterande domaren för att fullgöra sitt uppdrag, måste resa
mer än 80 km enkel väg utgår 130 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 400 km enkel väg utgår 500 kr

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 resväg 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 ska ske i så stor utsträckning som möjligt.
I Östergötland gäller följande praxis. Minimiersättning för resa utgår med 50 kr. Här ska ändå anges
km som motsvarar 50 kr. Med resa avses bil/buss - däremot inte cykel eller om man har tagit sig till
arenan till fots.
I förekommande fall äger medföljande domare INTE RÄTT att ta ut minimiersättning.
§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 ristidsersättning (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 serietillhörighet, dock högst motsvarande nivån för herrar div 4 resp damer div 2.
När det gäller Östgötacuperna (Danske Bank) för herrar och damer – se bestämmelserna för
respektive cup (Östergötland).
§ 10
MATCHTYP
Det finns två typer av matcher, tävlingsmatcher och träningsmatcher.
Tävlingsmatcher:
Med tävlingsmatch avses match som ingår i en tävling enligt serie- eller utslagsmetoden. Vid dessa
utgår ersättning enligt ovan.
Träningsmatcher:
Med träningsmatch avses match som inte är tävlingsmatch. Vid dessa utgår ersättning enligt följande:
- Ensam domare erhåller 75% av den ersättning som hade utgått om matchen hade varit tävlingsmatch.
- Domarteam erhåller 50% 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 för tävlingsmatch.
Vid träningsmatcher är det högsta lags serietillhörighet som avgör ersättningens storlek.

§ 11
INSTÄLLD ELLER WO-MATCH
När match ställs in eller wo lämnas under matchdagen utgår restidsersättning med 130:- till domaren
oavsett om han/hon infunnit sig på matcharenan. Om domaren infunnit sig på matchplatsen utgår även
resekostnadsersättning. Restidsersättning betalas endast ut i tävlingsmatch.

§ 12

UTBETALNING AV ERSÄTTNING

I Östergötland gäller följande praxis då föreningen är överens med domaren om att ersättning ska
utbetalas till domarens konto: Betalning ska finnas på domarens konto senast 6 kalenderdagar efter
matchen.
Förening som vid upprepade tillfällen (mer än 2) underlåter att betala domaren/domarna enligt denna
praxis kan av ÖFF åläggas att betala domararvodet kontant före matchens början. Sådan förening
kan även anmälas och påföras s k förseningsavgift.
Om det inte finns en överenskommelse enligt första stycket, ska betalning alltid ske i samband med
matchen.

§ 13

UTVECKLING

Parterna är överens om att vid lämpligt tillfälle efter varje spelsäsong träffas för att diskutera olika
utvecklingsfrågor med anknytning till gällande avtal. Sammankallande till dessa möten är SDF.

§ 14

DISTRIKTSKONTAKTER

Parterna är överens om att varje SDF ska kalla respektive distriktsdomarorganisation till årliga
förhandlingar beträffande övriga arvoden och ersättningar som inte regleras i detta avtal.
§ 16
TVIST
Tvist om innehållet i detta avtal får inte hänskjutas till avgörande av allmän domstol utan skall prövas
av Svenska Fotbollförbundets skiljenämnd.

Föreskrifter gällande

Ekonomisk ersättning till domare för förbundsserierna
Ersättning till domare och assisterande domare i förbundsserierna Allsvenskan – div 3, herrar,
Damallsvenskan – div 1, 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.
Matcharvoden – se särskild sida.

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 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
hotellkostnader).

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
hotellkostnader).

RESTIDSARVODE
Restidsarvode utgår när avståndet mellan domares/assisterandes bostad/arbetsplats och matcharenan
är:
mer än 80 km enkel väg
utgår 130 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
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 kr.
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

traktamente

Hemkomstdagen

traktamente

Avresa före kl 12.00
220:Hemkomst före kl 19.00
110:Avresa efter kl 12.00
110:Hemkomst efter kl 19.00
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 o 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 inkl sittplatsbiljett eller för buss i linjetrafik, tunnelbana etc.
Har resan företagits på annat sätt utgår reseersättning 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
Till domare och assisterande domare i Superettan – div 3, herrar, samt Damallsvenskan – div 1, damer,
utbetalas arvodet direkt eller dagen efter matchen till domarens konto eller via swish. Föreningen ska
betala match- och restidsarvode, reseersättning, i förekommande fall traktamente, förlorad

arbetsförtjänst och ersättning för eventuella kvitton. Räkningen upprättas på det domarkvitto, 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
klassningstillhörighet domaren har. För herrar gäller högst Superettan och för damer Damallsvenskan.
Träningsmatcher är samtliga matcher oavsett tid på året, 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.

