Föreskrifter gällande domarersättningar Fotboll 2019 utg.09
Avser matcher på distriktsnivå
HD
990:-

AD
635:-

Div.4 herrar, P19 Div. 1 (SvFF), P17 Allsvenskan (SvFF), och
slutspel P17 Div.1 (SvFF), Ligacupen U19, Reserv Elit (GFF)

855:-

625:-

Div.5 herrar, P17 Div.1 (SvFF), Junior Pojkar
Ligacupen U17
Pojkar P17 div.1 reg.2
Div.1 (GFF)
Div.2 damer & Div.1 P19+ (VFF)
Distriktslagturnering Pojkar & Flickor
Div.6 herrar, Div.3 damer, Pojkar div.1 19+

750:-

550:-

645:-

475:-

Div.7 herrar, Div.4 damer,

630:-

465:-

Motionsfotboll 7 mot 7 (tid 2x15min)

200:-

Junior flickor 16-19 år (GFF)
Junior Flickor div 3A GFF

645:-

Ungdomsserier 11 mot 11, Div.2 pojkar 16 år

575:-

Pojkar div.3 Västergötland

570:-

Ungdomsserier 11 mot 11, Div.3 flickor 15 år & Div.3 pojkar 15 år
Flickor div.3 Västra (speltid 2x40) Västergötland
Flickor div.2 Västra Västergötland

525:-

Pojkar 2004 Klass 2 (Speltid 2x40)GFF
Flickor 2004 Klass 1 (Speltid 2x40) GFF
Ungdomsserier 9 mot 9, flickor & pojkar

470:-

Ungdomsserier 7 mot 7, flickor & pojkar

170:-

Div.1 damer

475:-

520:-

320:-

Vid DM-matcher anger högsta lagets serietillhörighet vilket arvode som utgår, dock högst Div. 4
arvode.
Träningsmatcher
• Vid träningsmatcher utgår 75% av arvodet om domaren dömer ensam.
• När domare och assisterande domare förekommer utbetalas 50% av arvodet till vardera.

•
•
•
•

Arvode utbetalas enligt det lag med högst serietillhörighet. För herrar gäller högst Superettan
och för damer Damallsvenskan.
Träningsmatcher är samtliga matcher, som ej räknas som tävlingsmatch.
Matcher mellan vår- och höst-säsong räknas som tävlingsmatch och då utgår ersättning enligt
ordinarie taxa.
Vid träningsmatcher mellan vår och höst säsong, där laget med den högsta serie tillhörigheten
tillhör SvFF's serier, är det träningsmatcharvode som gäller.

Reseersättning
Vid färd med bil 3.00:-/km.
Samåkning skall tillämpas i så stor utsträckning som möjligt.
Restidsarvode
Vid resa längre än 80 km enkel väg utgår 130 kr
Vid resa längre än 150 km enkel väg utgår 200 kr
Vid resa längre än 200 km enkel väg utgår 250 kr
Vid resa längre än 250 km enkel väg utgår 400 kr

Förlorad arbetsförtjänst eller traktamente utbetalas inte i distriktstävlingar.

Inställd eller W.O-match samt avbruten och återupptagen match m.m.
Vid inställd match eller w.o.-match, där domarna och i förekommande fall tredjedomaren infunnit sig
på uppdragsplatsen, utgår restidsarvode, reseersättning och i förekommande fall ersättning för förlorad
arbetsförtjänst och traktamente, med som lägst 130 kronor. Arrangerande förening ansvarar för
utbetalning av ersättningen.
Vid match som avbryts och sedermera återupptas med samma domarteam, utgår ordinarie
matcharvode. Vid match som avbryts under första halvlek och sedermera återupptas med nytt
domarteam, utgår ersättning till det ursprungliga domarteamet med halva det ordinarie matcharvodet
och med ordinarie matcharvode till det nya domarteamet. Vid match som avbryts i halvtid eller under
andra halvlek och sedermera återupptas med nytt domarteam, utgår ersättning till det ursprungliga
domarteamet med ordinarie matcharvode och med halva det ordinarie matcharvodet till det nya
domarteamet.
Vid match som avbryts och inte återupptas utgår ordinarie matcharvode.
Vid match som avbryts under första halvlek och sedermera spelas om, utgår ersättning med halva det
ordinarie matcharvodet till det domarteam som dömt den avbrutna matchen. Vid match som avbryts
under andra halvlek och sedermera spelas om, utgår ordinarie matcharvode till det domarteam som
dömt den avbrutna matchen. I samband med att matchen spelas om utgår ordinarie matcharvode
(oavsett om samma eller nytt domarteam dömer matchen).
Vid samtliga de situationer som beskrivs i andra till fjärde styckena ovan, utgår – vid sidan av visst
matcharvode – restidsarvode, traktamente, reseersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. I
förekommande fall utgår sådan ersättning för dubbla inställelser på uppdragsplatsen/-erna

Domare 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.
Utbetalning av domarersättning
Reseräkningen skall lämnas över på plats i samband med matchen eller mailas in till föreningen på
matchdagen. Föreningen har rätt att välja betalningssätt.
Ersättning från berörd förening skall finnas tillgänglig på domarens konto inom sex kalenderdagar
efter genomfört uppdrag
Om ersättningen inte är tillgänglig inom föreskriven tid, skickar/mailar berörd domare in en
reseräkning till BFF:s kansli på den sjätte kalenderdagens följande vardag, för att begära ersättning för
utfört uppdrag.
BFF:s kansli betalar i dessa fall ut ersättningen till domarens konto, den 10:e eller 25:e varje månad.
OBS! Fördröjning av BFF:s hantering av ärendet och utbetalningar kan uppkomma under
semesterperioder och andra tillfällen då BFF kansliet stängt.
BFF hjälper endast till och hanterar ärenden då de aktuella föreningarna är anslutna till Bohusläns
fotbollförbund.
I de fall där BFF gjort utbetalning till domare, kommer man sedan i efterhand att kräva ersättning från
den aktuella föreningen.
Ovan gäller såväl serie- som cupspel samt cupspel arrangerat av, av BFF tillhörande förening, med av
BFF:s TK tillståndsgivna såväl fotbolls- som futsalcuper.
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