DOMARE ARVODE/ERSÄTTNINGAR 2019–2020

För Distriktsserier i Västergötland
ARVODEN/TRÄNINGSMATCH
• Serie HD LM HD LM A-pojk 1 (3x20) 610 kr. 335 kr. 470 kr. 265 kr.
• A-pojk 2 (3x20) 560 kr. 305 kr. 430 kr. 235 kr.
• Div. 4 735kr. 400 kr. 555kr 305kr (Västergötland tillämpar 3domarsystem), Dam övriga 610 kr. 305 kr. 490 kr. 245 kr.
• F20 610 kr. 335 kr. 460 kr. 255kr.

Träningsmatcharvodet är 90 % av seriearvode för J20-Elit och Div. 2. (se tabell)
Träningsmatcharvodet är 85 % av seriearvode för J20 övriga, J18 Elit
samt Div. 3. (se tabell)
Träningsmatcharvodet är 80 % av seriearvode för övriga serier. (se tabell)
Skulle träningsmatch för en viss nivå genomföras med en annan matchtid än
den ordinarie, tas
Procentuellt arvode ut. D.v.s., spelas till exempel en J18 Elit träningsmatch i
2x20 där matchtiden normalt är 3x20, skall endast 2/3 av 85 % tas ut.
RESEERSÄTTNING
• Grundersättning kr/mil Tillägg kr/mil För varje mil 18,50 kr. 11,50 kr. Per
passagerare 0,50 kr.
• Om vägtullar passeras på väg till eller från matchen läggs den/de
vägtullavgifter som gäller vid
• Passerandet av tullstationen till reseräkningen i oavkortat skick.
• Eventuella parkeringsavgifter läggs till reseräkningen i oavkortat skick.
(Parkeringskvitto skall vid
• Anmodan kunna uppvisas för betalande förening.)
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FÖRLORAD ARBETSFÖRTJÄNST
• Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår för bortavaro från
förvärvsarbete måndag-fredag (08.00-17.00) med 260 kr/timme.
• Vid resa med bil utgår förlorad arbetsförtjänst för körtid beräknad efter
70 km/timme.
• Ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan endast tas ut vid frånvaro från
förvärvsarbete.
RESTIDSERSÄTTNING
• Restidsersättning utgår enligt följande: Match lördag, söndag eller annan
helgdag i alla serier där speltiden är 3x20 minuter.
• 0 – 2,99 mil enkel resa = 0 kr. 3 – 13,99 mil enkel resa =120 kr. 14 mil
eller mer enkel resa =240 kr.
ENDAGSFÖRRÄTTNING (TRAKTAMENTE)
Traktamente 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 110 kr. - borta 10 timmar eller mer 220 kr.
INSTÄLLD MATCH
• Om arrangerande förening ej enlig gängse regler meddelat
serieadministratören och domartillsättaren om matchflytt skall
föreningen betala domarna och en administrativ avgift till förbundet.
• Om serieadministratören eller domartillsättaren missat att meddela
domarna om matchflytten skickas kvittot in till administratören som
betalar ut ersättningen
• Vid WO (då hemma- eller bortalaget ej infinner sig) skall domarteamet
ersättas med halva arvodet och full reseersättning.
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• Vid Inställd match och domarteamet infinner sig, skall domarteamet
ersättas med halva arvodet och full reseersättning.
AVBRUTEN MATCH
• Då match avbryts och mer än halva matchtiden gått, ersätts
domarteamet med hela arvodet och full reseersättning.
• Om mindre än halva matchen gått ersätts domarteamet med halva
arvodet och full reseersättning.
SEN MATCHSTART
Fredagar Matchstart efter kl.19.30
Lördagar Matchstart efter kl. 15.00
Söndagar Matchstart efter kl. 19.00
150 kr ersättning. Läggs till på arvodet.
FÖRSENAD MATCHSTART
Vid förseningar som inträffar 15 min efter officiell matchstart utgår 100 kr per
domare utöver ordinarie arvode. Därefter 100 kr vid varje påbörjad
förseningstimma.
Exempel: Officiell matchstart 19.00 och matchen startar 19.15 = 100 kr extra
per domare. Officiell matchstart 19.00 och matchen startar 20.15 = 200 kr
extra per domare, osv.…
INTERNATIONELLA MATCHER
Vid match mot utomnordiska lag gäller arvode som motsvarar seriematch,
dock skall matchkategorin vara en kategori högre än vad hemmalagets
serietillhörighet anger.
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CUP-, TURNERINGSBESTÄMMELSER
ARVODE:
Samma som gällande seriearvode, anpassat efter speltid. (Arvode serie/speltid
serie * speltid cup) Deltagande förening/lag med högsta serietillhörighet avgör
seriearvodet.
RESEERSÄTTNING:
Enligt gällande avtal.
RESTIDSERSÄTTNING:
Enligt gällande avtal. Dock max 1 per dag.
ENDAGSFÖRRÄTTNING (TRAKTAMENTE):
Arrangerande förening ansvarar för att domarna erbjuds lunch/middag. Om
detta inte erbjuds äger domaren rätt att ta ersättning för endagsförrättning
enligt gällande avtal.
MATCHSTART:
Är matchstart på vardagar mellan kl. 07:00-17:00 eller mellan kl. 22:00-07:00
tillkommer ersättning. I regel dubbla arvodet.
SEN MATCHSTART:
Lördagar Matchstart efter kl. 15.00 och före 22:00 Söndagar
Matchstart efter kl. 19.00 och före 22:00
20 % extra läggs till arvodet
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