Funktionärskommittén
Region Norr

DOMARERSÄTTNINGAR
REGION NORR
2019-2020 – 2021-2022
Alltvåan
Hockeytvåan
Hockeytrean
J20 Slutspel
J20 Elit
J20 Övriga
J18 Elit
J18 Div 1
U16 Elit
U16
U15 (3x20)
U15 (3x15)
U14
Damettan
Damtvåan (3x20)
Damtvåan (2x20)
Dam Flick/Junior (2x20)

HD

LD

1040 / 1140*
970 / 1070*
810
1040 / 1140*
970 / 1070*
810
810
700
650
540
505
455
360
550
450
300
250

585 / 635*
540 / 590*
470
585 / 635*
540 / 590*
470
470
400
360
305
280
250
200
320
250
165
130

*Det högre matcharvodet gäller för domare som har klarat kraven för Hockeytvåan/J20 Elit.

Vid 2-domarsystem gäller HD-arvode för båda funktionärerna.
Vid DM matcher gäller ordinarie arvode (vid spel 2 x 20 min gäller 66 % av ordinarie arvode).
Hemmalagets status avgör. Vid DM matcher där Elitlag/Allsvenskt lag deltar så beslutar varje distrikts
funktionärskommitté om arvodet.
För div II & III play off matcher gäller ordinarie arvode. Vid matcher i kval gäller arvode till den serie
man kvalar till.
Arvodet skall betalas kontant senast 20 minuter efter matchens slut. Om betalning sker via konto skall
pengarna vara funktionärerna tillhanda senast 5 arbetsdagar efter matchdag, i enlighet med SIF´s
tävlingsbestämmelser § 10:7. Domarteamet ansvarar för att rätt betalning tas ut.
Regionens/Distriktets Tävlingskommittén kan besluta om avvikelser i sättet att betala samt återkalla en
förenings möjlighet att betala via konto, om föreningen missköter detta, se tävlingsbestämmelser.
Detta gäller ovan nämnda serier.

TRÄNINGSMATCHER/CUPER OCH TURNERINGAR
Vid träningsmatcher före seriestart i aktuell serie gäller 85 % av arvodet vid full matchtid.
Träningsmatch efter seriestart gäller ordinarie arvode vid full matchtid. Hemmalagets status avgör
arvodet.
Arvodet för läns/distriktslagsmatcher sätts av distriktets funktionärskommitté.
Arvoden i cuper/turneringar skall förankras hos lokala funktionärskommittén i god tid innan
turneringen, i annat fall gäller ordinarie arvode för samtliga domare oavsett kategori.
RESEERSÄTTNING
Grundersättning 3 kr per kilometer.
Reseersättning utgår alltid från första kilometern. Vid resa med kollektivtrafik sker ersättning mot
bifogat kvitto. Domaren har ett ansvar för att redovisa eventuell färdväg gällande samåkning.
Uppstår det osäkerhet för antingen domare eller förening så skall man använda sig av Hitta.se för att
fastställa avståndet mellan bostaden, ev. upphämtning av kollega och Arenan.
RESELÖNETILLÄGG
Ersättningen utgår alltid i 3 x 20 matcher samt om den totala förrättningstiden överstiger 4 timmar.
Domarna skall vara minst 75 minuter före matchstart på arenan, och hemresan beräknas starta 30 min
efter matchslut.
- borta 4 – 10 timmar 110 kr
- borta 10 timmar eller mer 220 kr
RESTIDSERSÄTTNING
Restidsersättning utgår enligt nedan vid varje match lördag, söndag eller annan helgdag i alla
serier. Restidsersättning får inte tas ut om ersättning för förlorad arbetsförtjänst tas ut.
14 mil eller mer enkel resa 240 kr
30 mil eller mer enkel resa 360 kr
Uppstår det osäkerhet för antingen domare eller förening så skall man använda sig av Hitta.se för att
fastställa avståndet mellan Bostad-Arena.
FÖRLORAD ARBETSFÖRTJÄNST (bortavaro från förvärvsarbete)
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår för bortavaro från arbetet måndag-fredag 08.00-17.00 med
200kr/timme. Vid resa med bil utgår förlorad arbetsförtjänst för körtid beräknad efter 70km/timme,
samt att funktionären skall vara på ishallen 75 minuter före matchstart. Vid hemkomst efter kl. 01.00
kan uttas max 4 timmars förlorad arbetsförtjänst. Hemresan beräknas starta 30 min efter matchens
slut. (Ex. hemma kl. 01.40 = 1 timmes ersättning, hemma kl. 02.20 = 2 timmars ersättning osv.)
Förlorad arbetsförtjänst gäller endast domare som har arbete och måste ta ledigt.
Förlorad arbetsförtjänst tas ut från den tid domarna beräknas åka enligt ovan på vardagar.
Ovanstående gäller inte för de som är studerande eller är utan arbete.
Ersättning utgår aldrig om uppdraget understiger 50 km enkel resa.
Föreningen har rätt att kräva arbetsgivarintyg.
LOGI
Vid resa som överstiger 30 mil enkel väg samt där minst 2 matcher spelas i närområde av varandra
under lördag och söndag så ska aktuell domare kontakta förening för samordning av boende på
föreningens kostnad.

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.
Arrangerande förening ansvarar för att rätt datum, tid och arena stämmer överens med
tillsättningssystem. Vid eventuella förändringar som sker mindre än 3 dygn innan match så ansvarar
arrangerande förening att domarna och tillsättare/serieadministratör meddelas via telefon om de
förändringar som skett.
Domarna har ett eget ansvar att själva kontrollera om förändringar sker i tillsättningssystem före det
3:e dygnet innan matchstart. Vid eventuella frågetecken skall domarna kontakta arrangerande
förening.
Om felet är begånget av domartillsättare eller serieadministratör så skall domarkvittot sändas till
respektive distriktskansli.
AVBRUTEN MATCH eller SKADAD DOMARE
Då match avbryts (av oförutsedd händelse) och mindre än halva matchen gått, ersätts domarna med
50 % av arvodet + resa. Har mer än halva matcher gått, ersätts domarna med fullt arvode + resa. Om
en domare blir skadad och en ersättare kliver in så har endast den domare som startade matchen
(ordinarie domare) rätt till ersättning. Ersättaren och ordinarie domaren får göra upp ekonomiskt
mellan varandra.
SEN MATCHSTART
Vid seriematcher inkl. slutspel som har utsatt matchstart efter kl. 20:00 på en vardag och efter kl.
18:00 på en helgdag så utgår ett extra domararvode på 120kr/domare.
Cuper och turneringar, t.ex. DM, omfattas inte av detta tillägg.
ÖVRIGT
Dessa arvoden gäller för säsongerna 2019-2020, 2020-2021 samt 2021-2022. Varje enskilt distrikt
kan själva besluta om egna regler som inte täcks av detta dokument. Dessa ska läggas på egen
bilaga, inga tillägg eller ändringar får göras i detta dokument. Denna handling gäller gemensamt för
Jämtland/Härjedalen, Medelpad, Norrbotten, Västerbotten samt Ångermanland.
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