Funktionärskommittén
Region Norr

DOMARERSÄTTNINGAR
REGION NORR
2010/2011- - 2012/2013
Div II
J20 Elit
Div III
J20 Div I
J18 Elit
J18 Div 1
U 16 Elit
U15-U16 (3 x 20)
U15-U16 (3x15)
U14-U12
Dam Div 1
Dam Div 2

HD
800
800
660
660
660
600
520
450
400
300
450
350

LM
430
430
380
380
380
350
300
230
200
150
275
200

Vid 2-domarsystem gäller HD-arvode för båda funktionärerna.
Vid DM matcher gäller ordinarie arvode. Hemmalagets status avgör. Vid DM matcher där
Elitlag/Allsvenskt lag deltar gäller allsvenskt arvode.
För div II & III play off matcher gäller ordinarie arvode. Vid matcher i kval gäller arvode till den
serie man kvalar till.
Huvuddomaren ansvarar för att domarteamet tar ut rätt betalning.
Arvodet skall betalas kontant senast 20 minuter efter matchens slut. Om betalning sker via konto
så skall pengarna vara funktionärerna tillhanda senast 5 arbetsdagar efter matchdag.
Lokala Funktionärskommittén kan besluta om avvikelser i sättet att betala samt återkalla en
förenings möjlighet att betala via konto, om föreningen missköter detta.
Träningsmatcher
Vid träningsmatcher före seriestart i aktuell serie gäller 75% av arvodet. Träningsmatch efter
seriestart gäller ordinarie arvode. Hemmalagets status avgör arvodet.
Arvodet för läns/distriktslagsmatcher sätts av lokala funktionärskommittén.
Arvoden i cuper/turneringar skall förankras hos lokala funktionärskommittén i god tid innan
turneringen.

RESEERSÄTTNING
Skattefri (Enl. SIF)
Grundersättning kr/mil
Tillägg kr/mil
För varje mil
18,50:11,50:Per passagerare
-------0,50:Minst 10km tur och retur (kortaste vägen) bostaden-ishallen för att reseersättning skall utgå.
ENDAGSFÖRRÄTTNING
Ersättning utgår endast i 3 x 20 matcher samt om flera (även kortare) matcher i rad gör att
den totala förrättningstiden överstiger 4 timmar.
- borta 4 – 10 timmar
105 kr
- borta 10 timmar eller mer 210 kr
Observera:
Endagsförrättning utgår EJ i U16 Div2 och lägre samt ej i dam div I & II.
RESTIDSERSÄTTNING
Restidsersättning utgår enligt nedan vid varje match lördag, söndag eller annan helgdag i
alla serier där speltiden är 3 x 20 minuter.
0 – 2,99 mil
0 kr
3 – 13,99 mil
120 kr
14 mil eller mer enkel resa
240 kr
FÖRLORAD ARBETSFÖRTJÄNST
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår för bortavaro från arbetet måndag-fredag 08.00-17.00
med 160kr/timme.
Vid resa med bil utgår förlorad arbetsförtjänst för körtid beräknad efter 70km/timme, samt att
funktionären skall vara på ishallen 60min före matchstart. Vid hemkomst efter kl 01.00 kan uttas
max 4 timmars förlorad arbetsförtjänst. Hemresan beräknas starta 30 min efter matchens slut.
Ersättning utgår aldrig om uppdraget understiger 50 km enkel resa.
Föreningen har rätt att kräva arbetsgivarintyg.
INSTÄLLDA MATCHER
Om ordinarie domare kommit till ishallen och där upptäcker att matchen är inställd/flyttad utan
att ha fått vetskap om detta utgår 50% av arvodet + resa. Ej andra ersättningar.
Domarna ansvarar själva för att kontrollera i tillsättningsprogrammet om ändringar.
Arrangerande förenings skall, om mindre än 3 dagar före match återstår, ringa domarteamet.
Om felet är begånget av domartillsättare/serieadministratör så skall domarkvittot sändas till
respektive distriktskansli.
AVBRUTEN MATCH
Då match avbryts (av oförutsedd händelse) och mindre än halv matchen gått, ersätts domarna
med 50% av arvodet + resa. Har mer än halva matcher gått, ersätts domarna med fullt arvode +
resa. Domarkvittot skall sändas till respektive distriktskansli.
ÖVRIGT
Dessa arvoden gäller säsongerna 2010-2011 - - 2012/2013. Reseersättningens storlek kan komma
att ändras om SIF beslutar om ändringar i förbundsserierna.
Varje enskilt distrikt kan själva besluta om egna regler, dock Ej gällande summor av något slag.
Denna handling gäller gemensamt för Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland, Medelpad samt
Jämtland/Härjedalen.
Patrik Wennerström
Regionadministratör
FK Region Norr

