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Domarersättningar säsongen 2022/2023 & 2023/2024 
 

Regionala serier och Distriktsserier i Region Syd. 
 

Fastställda av regionen 2022-08-31. 

ARVODEN:   
 
Serie 

Arvode 22/23 Arvode 23/24 

HD LM HD LM 

Hockeytvåan, Alltvåan & Hockeytvåan Vår 1360 kr 680 kr 1360 kr 680 kr 

J20 Regional 1360 kr 680 kr 1360 kr 680 kr 

J18 Nationell (Följer SIF´s avtal) 1150 kr 625 kr   

J18 Regional & J18 Regional Vår 1090 kr 550 kr 1090 kr 550 kr 

Hockeytrean, Alltrean & Hockeytrean Vår 1045 kr 525 kr 1090 kr 550 kr 

J20 Div 1, J20 Ettan & J20 Div 1 Vår 1045 kr 525 kr 1090 kr 550 kr 

J18 Div 1, J18 Ettan & J18 Div 1 Vår 900 kr 455 kr 940 kr 470 kr 

U16 regional 815 kr 415 kr 850 kr 430 kr 

Damettan & Damettan Vår 815 kr 415 kr 850 kr 430 kr 

Damtvåan 675 kr 350 kr 700 kr 360 kr 

Övriga arvoden 

Playoff inför kvalserier till Hockeyettan 1360 kr 680 kr 1360 kr 680 kr 

Kvalserier till Hockeytvåan 1360 kr 680 kr 1360 kr 680 kr 

Playoff inför kvalserier till Hockeytvåan 1360 kr 680 kr 1360 kr 680 kr 

Förkvalserie inför kval till J-20 Nationell 1360 kr 680 kr 1360 kr 680 kr 

Kvalserier till J-20 Regional 1360 kr 680 kr 1360 kr 680 kr 

Kvalserier till J18 Regional 1090 kr 550 kr 1090 kr 550 kr 

Playoff inför kvalserier till J18 Regional 1045 kr 525 kr 1090 kr 550 kr 

Kvalserier till J18 Div 1 900 kr 455 kr 940 kr 470 kr 

Kvalserier till U16 Regional 815 kr 415 kr 850 kr 430 kr 
 

FÖRLORAD ARBETSFÖRTJÄNST ** 
FÖRLORAD ARBETSFÖRTJÄNST ** Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår för bortavaro från 
förvärvsarbete måndag-fredag (08.00-17.00) med 260 kr/timme. Intyg från arbetsgivare skall kunna 
visas vid begäran. Vid resa med bil utgår förlorad arbetsförtjänst för körtid beräknad efter 70 
km/timme. 
 

Ex: Matchstart onsdag 19:00. Domarteamet är (och förväntas vara) på plats 1,5 timmar innan match. 
(17:30) Resa: 9 mil (enkel väg) 9 mil á 70 km/tim = 1,28 timmar (= 1 tim 17 min) restid. (sträcka i 
km/70) Detta innebär att domaren åker hemifrån kl. 16:13 för att vara på plats i tid. Ersättningen för 
förlorad arbetsförtjänst blir då 0,78 timmar * 260 kr = 202,80 kr. (0,78 timmar eftersom förlorad 
arbetsförtjänst endast räknas fram till kl. 17:00) 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.  
 

Restidsersättning utgår enligt följande match: lördag, söndag eller annan helgdag i samtliga serier. 
0 – 2,99 mil enkel resa = 0 kr 
3 – 13,99 mil enkel resa = 120 kr 
14 mil eller mer enkel resa = 240 kr 
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RESEERSÄTTNING 
Gäller fram tills myndigheterna förändrar den skattefria delen (18,50 kr/mil) 
 

Milersättningen skall baseras på dagens drivmedelspris enligt Circle K hemsidan. Det är ”aktuella 
priser bemannade stationer” som gäller under ”Miles Diesel”. Det är domarens ansvar att se till att ta 
rätt betalt och se till att hålla sig till dagens drivsmedelkostnad. Vid eventuell granskning av 
drivmedelspriset har den som betalar ut reseersättning rätt att kräva tillbaka skillnaden. Den 
skattefria delen är än så länge 18,50 kr/mil 
 

Drivmedelpris, baseras på dieselpriset ”miles diesel” enligt: 
Fuel prices - petrol prices & diesel prices | Circle K 

Milersättning 

Upp till 14,99 kr/l 30 kr/mil 

15,00 till 17,49 kr/l 32,5 kr/mil 

17,50 till 19,99 kr/l 35 kr/mil 

20,00 till 22,49 kr/l 37,5 kr/mil 

22,50 till 24,99 kr/l 40 kr/mil 

25,00 till 27,49 kr/l 42,5 kr/mil 

27,50 till 29,99 kr/l 45 kr/mil 

30,00 till 32,49 kr/l 47,5 kr/mil 

32,50 till 34,99 kr/l 50 kr/mil 
 

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 ska vid 
begäran kunna uppvisas för betalande förening.) 
 

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 110kr 
- borta 10 timmar eller mer 220kr 
 

ÖVRIGT 
Ersättning till ungdoms- aspirant – och föreningsdomare bör fastställas vid förhandlingar mellan 
förening, domarklubb och SDF. 
 
 
 

** Dessa avtalspunkter gäller inte U16 och nedåt beträffande ”egna föreningsdomare” 
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