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DOMARERSÄTTNINGAR SÄSONGEN 2020/2021 (uppdaterad 2020-06-03) 
 

SHL     Huvuddomare  Linjedomare  

 

SHL (0 år)     6 300 kr   3 060 kr  

SHL (1-3 år)     7 960 kr   3 900 kr  

SHL (4-5 år)     8 430 kr   4 180 kr  

SHL (6-7 år)     9 060 kr   4 340 kr  

SHL (mer än 8 år)   9 320 kr   4 570 kr  

Kvartsfinaler     9 550 kr   4 780 kr  

Semifinaler     9 980 kr   4 880 kr  

Finaler     11 450 kr   4 990 kr 

  

Vid träningsmatcher och turneringsmatcher där SHL-lag är hemmalag eller där SHL-laget har lagt ut 

matchen på annan förening att arrangera denna, utbetalas domarersättningarna till SHL-domare med 

100 % av för domaren gällande arvode för grundserien. I övriga träningsmatcher är det högsta lagets 

serietillhörighet som avgör arvodet.  

 

HOCKEYALLSVENSKAN (HA)   Huvuddomare  Linjedomare 

 

Grundserie, slutspel och playout  

0 - 50 matcher                                                                   2 700 kr                    1 875 kr  

51 - 150 matcher                                                               4 175 kr                    2 450 kr  

151 - 250 matcher                                                             4 850 kr                    2 675 kr  

251 – 350 matcher   5 400 kr  3 000 kr 

Fler än 351 matcher                                                          5 725 kr                    3 100 kr  

 

 

Vid träningsmatcher och turneringsmatcher där ett HA-lag är hemmalag eller där HA-lager har lagt ut 

matchen på annan förening att arrangera denna, utbetalas domarersättningarna till HA-domare med 

100 % av för domaren gällande arvode för grundserien. I övriga träningsmatcher är det högsta lagets 

serietillhörighet som avgör arvodet.  

 

Det utgår ingen förlorad arbetsförtjänst eller reselönetillägg. Ersättning för resor och eventuellt 

uppehälle tillkommer. Resa med egen bil uppgår till 32,50 kr/mil, ingen extra ersättning för 

passagerare.  
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ÖVRIGA FÖRBUNDSSERIER  

HOCKEYETTAN   Huvuddomare  Linjedomare 

Slutspelsserie till HockeyAllsvenskan  2 700 kr   1 875 kr 

HockeyEttan-    1 800 kr   950 kr  

Grund- och fortsättningsserie/Kval/AllEttan 

 

ÖVRIGA FÖRBUNDSSERIER   Huvuddomare  Linjedomare 

J20 SE samt kval till J20SE   1 800 kr   950 kr  

J20-SM-Slutspel    1 905 kr   1 000 kr  

J18 Allsvenskan    1 045 kr  570 kr 

J18-SM-Slutspel    1 125 kr  595 kr 

U16 SM-slutspel       890 kr   460 kr  

SDHL    1 130 kr   600 kr  

Dam SM-slutspel – SM Final  2 040 kr  1 325 kr 

Dam SM-slutspel   1 225 kr   715 kr  

Kval till SDHL       920 kr   470 kr  

 

För träningsmatcher i HockeyEttan, SDHL och J20 SuperElit gäller 100 % av ordinarie arvoden och 

hemmalagsprincipen.  

 

INTERNATIONELLA MATCHER I SVERIGE  Huvuddomare  Linjedomare 

Tre Kronor     400 CHF   200 CHF  

Team 20/19     300 CHF   150 CHF  

Team 18     150 CHF   75 CHF  

Team 17/16     100 CHF   50 CHF  

Dam     100 CHF   50 CHF  

U18 Dam     80 CHF   40 CHF  

 

Vid matcher tillkommer 100 CHF/dag i traktamente. Om arrangören står för måltider ska måltidsavdrag 

ske enligt RSV:s bestämmelser.  

Förlorad arbetsförtjänst, se nedan. Förlorad arbetsförtjänst utgår inte till anställda domare.  

Reseersättning, se nedan  

 

 

SIF CAMPER/INTERNMATCHER LANDSLAG 

U18 och äldre   Huvuddomare  Linjedomare 

Herr/Dam    1000 kr  600 kr 

U17 och yngre    Huvuddomare  Linjedomare 

Herr/Dam    500 kr  350 kr 
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ÖVRIGA ERSÄTTNINGAR  

För Matcher i HockeyEttan, SDHL, J20SuperElit samt J18 Allsvenskan med tillhörande kval och 

slutspel: 

RESEERSÄTTNING  

För varje mil 30,00 kr/mil  

Per passagerare 0,50 kr/mil  
 

För Landskamper, turneringar och läger arrangerade av SIF 

För varje mil 27,50 kr/mil  

Per passagerare 0,50 kr/mil  

 

a. Reseersättningen ska motsvara den faktiska och mest rimliga/skälig resvägen. Stickprovskontroller 

sker för säkerställande av efterlevnaden av regelverket från administrerande förbund efter egen begäran 

eller begäran av föreningen eller ligaorganisationen. Resor beräknas med utgångspunkt från den 

enskilda domarens bostadsort/stationeringsort. Domaren kan ej begär ersättning för transporter mellan 

t.ex. arbete och bostad i samband med matcher. Domaren ska i så stor utsträckning som möjligt alltid 

utgå från att ta den kortaste resvägen till arenan. Vid tillfälle där resetiden förkortas men sträckan blir 

längre kan domaren ta den längre men snabbare vägen om denna inte överstiger mer än 5 mil i skillnad 

enkelväg.   

b. Domarna ska i största möjliga mån samåka men det måste också vara rimligt att samåka. 

c. Parkeringsavgifter, avgifter för vägfärja, broavgift eller trängselskatt ersätts enligt verifierade utlägg 

som kan begäras i efterhand av föreningen. 

 

Traktamente: 

Dagstraktament:  

Tjänstgöring 4-10h: 120 kr 

Tjänstgöring över 10h: 240 kr 

(För att domaren ska ha rätt till traktamente på 240 kr krävs minst 21 mil enkelresa till match beräknat 

på 70km/h, att vara på plats 1,5h förre match och hemresa börjar 30min efter matchen.) 

Vid slutspel och kvalspel, kan stora traktamentet tas ut om förlängning spelas och den faktiska tiden 

man är borta överstiger 10h. Resan beräknas fortfarande utifrån 70km/h med hemresan som börjar 

30min efter match. 

 

Övernattningstraktament. 

Traktamente och reselönetillägg utgår vid flerdygnsförrättningar. 

a. Hel dag 240 kr i traktamente plus 150 kr i reselönetillägg 

b. Avresa före kl. 12:00 240 kr i traktamente plus 150 kr i reselönetillägg 

c. Avresa efter kl. 12:00 120 kr i traktamente plus 75 kr i reselönetillägg 

d. Hemkomst före kl. 19:00 120 kr i traktamente plus 75 kr i reselönetillägg 

e. Hemkomst efter kl. 19:00 240 kr i traktamente plus 150 kr i reselönetillägg 

 

Domare äger rätt till övernattning om resan till och från matchorten överstiger 40 mil enkel resa. Här 

ska hänsyn tas till färdsätt etc. Hemmaförening ska tillfrågas. All övernattning ska godkännas innan 

avresan.  

 

Vid turneringar i Sverige där kost och logi ingår, utgår inte reselönetillägg eller traktamente.  
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Förlorad arbetsförtjänst  

 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår för faktisk bortavaro från förvärvsarbete på vardagar 

(måndag till fredag) mellan klockan 08.00 och 17.00.  

Ersättning utgår med 200 kr/timme och beräknas utifrån 70km/h. Vid hemkomst efter kl. 01.00 kan uttas 

maximalt 4 timmars förlorad arbetsförtjänst. Hemresan beräknas starta 30 minuter efter matchens slut. 

 

1. Studerande har ej rätt att ta ut förlorad arbetsförtjänst 

2. Faktisk frånvaro från förvärvsarbete ska på anmodan från administrerande förbund kunna styrkas 

efter begäran av föreningen eller ligaorganisationen. 

 

INTERNATIONELLT  

Förbundet skall verka för att internationellt utbyte sker dels genom IIHF:s försorg, dels genom egna 

utbyten. Ersättning från förbundet utgörs av de av SIF antagna ekonomiska bestämmelserna, för 

närvarande förlorad arbetsförtjänst 750 kr/dag. Här räknas även avrese- och hemresedag.  

Domare som är heltidsanställda erhåller ingen ersättning.  

 

Vid internationella turneringar samt Referee Exchange Program utgår ersättning för resa från hemmet 

till tävlingsort, vilket innebär att tågresa alternativt resa med bil till flygplatsen utbetalas av IIHF och 

Expense Report på dessa avgifter skall skickas dit. För bagageövervikt utgår ingen ersättning. 
 

Övrigt: 

a. vid avbruten serie-/slutspel-/kvalmatch gäller följande– Om matchen avbryts efter att den startat eller 

ställs in då domarna och/eller lagen är på plats utgår fullt arvode samt sedvanlig reseersättning. 

Eventuellt stora traktamente utgår om den faktiska tiden man är borta minskar på grund av att matchen 

är avbruten. Likväl tillkommer stora traktamentet om eventuella åtgärder tas inom 2h så att matchen 

skall 

spelas klart. 

b. Inställd träningsmatch – Vid inställd träningsmatch med mindre än 24 timmars varsel, äger domaren 

rätt till full ersättning om teamet inte meddelas av föreningen. Detta gäller endast om föreningen på 

något sätt slarvat tex dubbelbokning, glömt att meddela tillsättaren, man inte hittar något motstånd mm. 

Föreningen skall kontakta förbundets tillsättare per omgående när en träningsmatch är inställd. 

Tillsättaren skall i sin tur meddela domarna. Om tillsättaren har informerats av föreningen och 

föreningen har mottagit ett svar från tillsättaren men som i sin tur inte informerat domartrion är det inte 

föreningens ansvar längre och ingen ersättning utgår. 

c. Skadad domare under uppdrag – fullt arvode utgår till hela teamet samt sedvanlig reseersättning för 

det uppdrag man är tillsatt för oavsett hur matchen döms vidare eller ej. Att en domare skadas under 

match är en del av idrotten och domaren skall inte bestraffas för det, dvs föreningen äger inte rätt att 

justera ersättningen som domaren har rätt till. Samma sak gäller eventuell förlängning/straffläggning 

under ordinarie säsong/slutspel. Domare får inte ett högre arvode (förutom möjligen traktamente) för att 

döma övertidsperioder. Det ingår i uppdraget. 


