Matcharvoden för spelåret 2019 (1 januari-31dec).
För Hallvärmländskan gäller ersättningen till och med 31/3 2020.
VÄRMLANDS
FOTBOLLFÖRBUND

MATCHTYP

Det finns två typer av matcher, Tävlingsmatcher och Tränings/övriga matcher.
Tävlingsmatcher:
Tävlingsmatcher är sanktionerade serie- och cupmatcher som ingår i en tävling enligt
serie- eller utslagsmetoden. Matcher mellan vår- och höstsäsong (sommar uppehållet) är
också att betrakta som tävlingsmatch. Vid dessa utgår ersättning enligt tabellen nedan.
Tränings/övriga matcher:
Tränings/övriga matcher är matcher som inte är tävlingsmatcher. Vid dessa utgår
ersättning enligt följande: Ensam domare erhåller 75 % av tävlingsersättning.
Domarteam erhåller 50 % av tävlingsersättning. Vid dessa matcher är det högsta lags
serietillhörighet som avgör ersättningens storlek. Restidsersättning betalas inte ut i
träningsmatcher/övriga.

Fotboll - herr
Tävlingskategori

Domare

AD

Superettan

4750 kr

2600 kr

Div. 1

2320 kr

1395 kr

Div. 2

1720 kr

1030 kr

Division 3/Folksam U21 serier

1290 kr

775 kr

855 kr

625 kr

750 kr

550 kr

Div. 6, J19-DM

645 kr

475 kr

Div. 7

630 kr

450 kr

Regionala serier P17 och P 15

645 kr

475 kr

Herrar 7 mot 7 senior

350 kr

-

Div. 4, U21 regional, P19 nationell,
Ligacupen P19
Div. 5, Seriespel P16 och P17 nationell,
Ligacupen P17 & P16.
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För 4:e domare i Superettan utgår arvode med 1290 kr per match, samt i
förekommande fall reseersättning, restidsarvode och förlorad arbetsförtjänst.
DM herrar
Ersättning till domare och assisterande utgår med belopp motsvarande högsta
lagets serietillhörighet, dock högst div. 4-arvode.
Kvalspel
Vid kvalspel utgår arvode enligt den serie lagen kvalspelar till.

Fotboll - dam
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Tävlingskategori

Domare

AD

Damallsvenskan

2350 kr

1430 kr

Elitettan dam

1420 kr

855 kr

Div. 1, Svenska Spel F19

990 kr

635 kr

Div. 2 dam

750 kr

550 kr

Div. 3 dam

645 kr

475 kr

Div. 4 damer

630 kr

465 kr

SM F17, J19-DM

645 kr

475 kr

Damer 7 mot 7 senior

350 kr

-

DM damer:
Ersättning till domare och assisterande utgår med belopp motsvarande högsta
lagets serietillhörighet, dock högst div. 2-arvode.
Kvalspel
Vid kvalspel utgår arvode enligt den serie lagen kvalspelar till.

Ungdomsfotboll
Pojkar 11 mot 11 och 9 mot 9.
Tävlingskategori
P17/19 Örebro (junior)
Pojkar 17-18
Pojkar 16
Pojkar 15
Pojkar 14
Pojkar 13

Domare
645 kr
495 kr
395 kr
350 kr
275 kr
245 kr

AD
475 kr
355 kr
230 kr
200 kr
180 kr
175 kr

Tävlingskategori
Flickor 16-18
Flickor 15
Flickor 14
Flickor 13

Domare
445 kr
290 kr
265 kr
245 kr

AD
275 kr
190 kr
175 kr
175 kr

Distriktslagsturnering
Pojkar Cup Byggnads
Flickor Cup Kommunal

Domare
750 kr
750 kr

AD
550 kr
550 kr

Flickor 11 mot 11 och 9 mot 9.
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Pojkar och Flickor
Tävlingskategori
7 mot 7
5 mot 5

Domare
180 kr
165 kr
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Vid cupturneringar ex. Lilla VM – samt övriga U-DM matcher gäller arvode enligt
respektive åldersgrupp. Detta gäller även i distriktslagens matcher.

Hallvärmländskan 2019-2020
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Tävlingskategori
Senior, damer och herrar
F17-19 och P17
F15-16 och P15
F14 och P14

Domare
200 kr vid en domare, 100 kr/domare vid två domare
160 kr vid en domare, 80 kr/domare vid två domare
160 kr vid en domare, 80 kr/domare vid två domare
150 kr vid en domare, 75 kr/domare vid två domare

Resekostnadsersättning
Resekostnadsersättning utgår med 3.00 kr/km inklusive passagerare, denna
ersättning kan komma justeras under pågående avtalsperiod. Ersättning räknas från
bostaden. Samåkning till och från uppdrag skall ske i så stor utsträckning som
möjligt.
Förlorad arbetsförtjänst
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår inte i distriktets serier.
Traktamente
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 anordnade av distriktsförbundet,
utgår arvode efter högsta lagets serietillhörighet, dock högst Herrar div IV-arvode.
Inställd eller WO-match
När match ställs in eller WO lämnas under matchdagen utgår restidsarvode a´130
kr till domaren oavsett om han/hon infunnit sig på matcharenan.
Reseersättning utgår om domare infunnit sig på matchplatsen.
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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
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 kr. Avståndet mellan orterna regleras
genom KAK:s avståndstabell i de fall den går att tillämpa.

Svenska Cupen
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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).
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