
Domarersättningar distriktsserier säsongen 2022 - 2023 

ARVODEN: 
  Seriematcher Träningsmatcher 
U16 (3x20) 710 370 570 285 
U14 (2x20) 375 265 (3 domarsystem) 295 215 
U14 (2x20) 375 (2 domarsystem) 295   
Div. 4  520 (2 domarsystem)     
J18 Div. 2 850 440     

 
 
  

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 ** 
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 

 
RESEERSÄTTNING  

 Grundersättning kr/mil Tillägg kr/mil 
För varje mil 18,50 19,50 
 
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 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. 
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