
 
 

Arvoden 

Säsong 2022–2023  

   HD   LD  

Alltvåan   1085 / 1185* kr 660 / 710* kr 

Hockeytvåan   1010 / 1115* kr 615 / 670* kr 

Hockeytrean   845 kr   500 kr 

J20 Slutspel   1085 / 1185* kr  660 / 710* kr 

J20 Regional   1010 / 1115* kr  615 / 670* kr 

J20 Övriga   845 kr   500 kr 

J18 Regional   845 kr   500 kr 

J18 Div. 1   730 kr   435 kr 

U16 Regional   675 kr   400 kr 

U16   560 kr   340 kr 

U15 (3x20)   525 kr   315 kr 

U15 (3x15)   465 kr   265 kr 

U14   370 kr   225 kr 

Damettan   570 kr  360 kr 

Damtvåan (3x20)  470 kr   280 kr 

Damtvåan (2x20)  310 kr   190 kr 

Dam Flick/Junior (2x20)  270 kr   190 kr 

 

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

 

 

 

 

 



Säsong 2023–2024 

 

 

   HD   LD  

Alltvåan   1130 / 1230* kr 750 / 800* kr 

Hockeytvåan   1050 / 1150* kr 700 / 750* kr 

Hockeytrean   875 kr   570 kr 

J20 Slutspel   1130 / 1230* kr  750 / 800* kr 

J20 Regional   1050 / 1150* kr  700 / 750* kr 

J20 Övriga   875 kr   550 kr 

J18 Regional   875 kr   570 kr 

J18 Div. 1   750 kr   480 kr 

U16 Regional   700 kr   430 kr 

U16   580 kr   380 kr 

U15 (3x20)   540 kr   340 kr 

U15 (3x15)   475 kr   265 kr 

U14   390 kr   240 kr 

Damettan   590 kr  380 kr 

Damtvåan (3x20)  490 kr   300 kr 

Damtvåan (2x20)  330 kr   220 kr 

Dam Flick/Junior (2x20)  290 kr   220 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Säsong 2024–2025 

 

 

   HD   LD  

Alltvåan   1200 / 1380* kr 840 / 900* kr 

Hockeytvåan   1100 / 1250* kr 790 / 840* kr 

Hockeytrean   910 kr   630 kr 

J20 Slutspel   1200 / 1380* kr  840 / 900* kr 

J20 Regional   1100 / 1250* kr  790 / 840* kr 

J20 Övriga   910 kr   630 kr 

J18 Regional   910 kr   630 kr 

J18 Div. 1   790 kr   540 kr 

U16 Regional   730 kr   450kr 

U16   600 kr   420 kr 

U15 (3x20)   560 kr   380 kr 

U15 (3x15)   475 kr   295 kr 

U14   400 kr   270 kr 

Damettan   610 kr  400 kr 

Damtvåan (3x20)  525 kr   350 kr 

Damtvåan (2x20)  350 kr   230 kr 

Dam Flick/Junior (2x20)  310 kr   230 kr 

* 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 serietillhörighet avgör. Vid 

DM matcher där elitlag/allsvenskt lag deltar beslutar varje distrikts funktionärskommitté om arvodet. 

För div II & III playoff matcher gäller ordinarie arvode. Vid matcher i kval gäller arvode till den serie 

man kvalar till. Vid fyrdomarsystem så utgår endast ett HD arvode och ett traktamente. 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 tävlingskommitté 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 100% av arvodet vid full matchtid. 

Träningsmatch efter seriestart gäller ordinarie arvode vid full matchtid. Hemmalaget serietillhörighet 

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 

 Milersättning baseras på drivmedelspriset: 

Drivmedelspris, baseras på dieselpriset ”miles diesel” 

enligt: https://www.circlek.se/drivmedel/drivmedelspriser  

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 

Och så vidare. 

 

a. Milersättningen skall baseras på dagens drivmedelspris enligt Circle K hemsidan: 

https://www.circlek.se/drivmedel/drivmedelspriser. 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. 

b. Reseersättningen ska motsvara den faktiska och mest rimliga/skälig resvägen. Det kommer under 

avtalsperioden att genomföras stickprovskontroller av efterlevnaden av regelverket från 

administrerande förbund efter egen begäran eller begäran av föreningen eller ligaorganisationen 

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

Folkhälsomyndigheternas rekommendationer skall följas. 

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

utlägg som kan begäras i efterhand av föreningen. 

 

https://www.circlek.se/drivmedel/drivmedelspriser
https://www.circlek.se/drivmedel/drivmedelspriser


 

RESELÖNETILLÄGG 

 Ersättningen utgår alltid i 3 x 20 min 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   utgår 120 kr  

• Borta 10 timmar eller mer   utgår 240 kr 

RESTIDSERSÄTTNING 

Restidsersättning utgår enligt nedan vid varje match i alla serier, om domaren har en längre sträcka 

mellan bostad och arenan, oavsett upphämtning av kollegor. 

 • Från 100 km enkel väg utgår 100 kr  

• Från 140 km enkel väg utgår 240 kr 

• Från 300 km enkel väg utgår 360 kr  

Uppstår det osäkerhet för antingen domare eller förening skall Google Maps användas för att 

fastställa avståndet mellan bostad och arena.  

 

FÖRLORAD ARBETSFÖRTJÄNST (bortavaro från förvärvsarbete)  

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår för bortavaro från arbetet måndag-fredag 08:00-17:00 

med 200 kr/timme. Vid resa med bil utgår förlorad arbetsförtjänst för körtid beräknad efter 70 

km/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. Ovanstående 

gäller inte för de som är studerande eller är utan arbete. Föreningen har rätt att kräva 

arbetsgivarintyg. Gäller ej cuper och Turneringar. 

LOGI  

Vid resa som är eller överstiger 30 mil enkel väg samt där minst 2 matcher spelas i närområde av 

varandra skall aktuell domare kontakta förening för samordning av boende på föreningens kostnad 

för att få ersättning för logi. 

INSTÄLLDA MATCHER / FLYTTADE MATCHER 

 Om ordinarie domare kommit till ishallen och där upptäcker att matchen är inställd/flyttad utan att 

ha fått vetskap om detta utgår full ersättning. 

 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 ansvarar 

arrangerande förening att domarna och tillsättare/serieadministratör meddelas 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 skall domarkvittot sändas till 

regions förbundet. 

 

AVBRUTEN MATCH eller SKADAD DOMARE 

 Då match avbryts och mindre än halva matchen gått, ersätts domarna med 50% av arvodet + full 

övrig ersättning. Har mer än halva matcher gått, ersätts domarna med fullt arvode + full övrig 

ersättning. Om en domare blir skadad och en ersättare kliver in har den domare som startade 

matchen (ordinarie domare) rätt till 50 % av arvodet + full övrig ersättning Om domaren dömt 

mindre än halva matchen, Har domaren dömt mer än halva matchen har domaren rätt till 100 % av 

arvodet + full övrig ersättning. Den domaren som ersätter den skadade domaren har rätt till 50% av 

arvodet + full övrig ersättning. Om matchen fortsätter med två domarsystem utgår två 

huvuddomararvoden till de kvarvarande domarna om det återstår minst halva matchtiden. Om 

mindre än halva matchtiden måste fortsätta med två domarsystem så utgår domarnas ordinarie 

arvode.  

 

 

SEN MATCHSTART  

Vid matcher som har utsatt matchstart från klockan 20:00 på en vardag och från klockan 18:00 på en 

helgdag, utgår ett extra reselönetillägg på 120 kr/domare. Detta gäller ej cuper och turneringar. 

 

Övrigt 

Vid flera matcher så fördelas kostnaderna lika mellan lagen  


