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       Seriematcher      
  Domare Linjemän  
Senior:   
Hockeytrean   1045 525 
Alltrean & Hockeytrean vår     1045 525  
Damettan    815 415   
Div.4    755 390 
Damtvåan                                675                350                                         
 
 
Junior:   
J-20 Div.1  1045 525 
J-20 Ettan & J-20 Div.1 vår    1045               525    
J-18 Div.1  900 455 
J-18 Ettan & J-18 Div.1 vår    900                 455   
 
 
 
Ungdom: 
U-16 Regional  815 415   
A1                        580 300                          
A1Div.2                                  570 290  
A2                                          480                  250                                          
 
 
 
 
Ungdomsmatcher med två domare:    
B1                         345*     
B2                                           325*                                                                 
Hemmaplansmodellen: 
C1                         100:-*/domare per 1x15min                          
C2                         90:-*/domare per 1x15min   
D                         80:-*/domare per 1x15min 
 
 
 
 
Arvoden för B1 och yngre är rekommenderade ersättningsnivåer, lokala överenskommelser 
inom respektive förening får förekomma. 
Dessa arvoden gäller alltid om föreningen tar domare från annan förening alternativet när 
distrikts, regions samt förbundsdomare dömer dessa matcher. 
 
* För denna serie utgår inte ersättning för ENDAGSFÖRRÄTTNING (Traktamente) sidan 2. 
 
 
FÖRLORAD ARBETSFÖRTJÄNST 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår för bortavaro från förvärvsarbete måndag-fredag (08.00-
17.00) med 260kr/timme. 
Beräkningen förutsätter ankomst till arena 1 tim & 30 min före match. 
Vid resa med bil utgår förlorad arbetsförtjänst för körtid beräknad efter 70 km/timme. 
Föreningen har rätt att begära arbetsgivarintyg. 
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RESEERSÄTTNING 
För varje mil.  Grundersättning kr/mil Tillägg kr/mil 
  18,50 kr  11,50 kr 
Per passagerare   0,50 kr 
Ingen reseersättning inom tätorten (Inom tätort menas resa som inte överstiger 1mil enkel resa). 
 
RESTIDSERSÄTTNING 
Restidsersättning utgår enligt tabell nedan vid match lördag, söndag eller annan helgdag i alla serier 
där speltiden är 3x20 minuter. 
0 - 2,99 mil  0 kr 
3 - 13,99 mil  120 kr 
14 mil eller mer enkel resa 240 kr 
 
ENDAGSFÖRRÄTTNING * 
Traktamente utgår endast i 3x20 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 
 
* Se sidan 1 vilka serier som inte berättigar till ersättning för endagsförrättning 
 
INSTÄLLD MATCH 
Om arrangerande förening ej enlig gängse regler meddelat serieadministratören och domartillsättaren 
om matchflytt skall föreningen betala domarna. 
Om serieadministratören eller domartillsättaren missat att meddela domarna om matchflytten skickas 
kvittot in till serieadministratören som betalar ut ersättningen. 
-Vid WO skall domarna ersättas med halva arvodet och full reseersättning. 
-Vid Inställd match och domarna infinner sig, skall domarna ersättas med halva arvodet och full 
reseersättning. 
 
AVBRUTEN MATCH 
Då match avbryts och mer än halva matchtiden gått, ersätts domarna med hela arvodet och full 
reseersättning. 
Om mindre än halva matchtiden gått ersätts domarna med halva arvodet och full reseersättning. 
 
SEN MATCHSTART 
Måndag-fredag Matchstart kl:20:00 
Lördagar  Matchstart  kl:18:00 
Söndagar Matchstart  kl:19:00 
100kr ersättning. Läggs till på arvodet.  
 
 
OBS! 
Det är varje huvuddomares ansvar att kontrollera att domarteamet tar ut rätt ersättning. 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan endast tas ut vid frånvaro från förvärvsarbete. 


