Domararvoden 2020-21
(Västerbotten, GUD och Hälsingland se sida 2-3, träningsmatcher/cuper/instruktör/resor se sida 3-5)

Damer/Flickor
Damer Division 1

Herrar/Pojkar
700kr

-

Herrar Division 2

800kr

Herrar Division 3

650kr

Damer Utveckling

550kr

Herrar Junior

600kr

Flickor Division 1

400kr

Pojkar Division 1

500kr

Flickor Division 2

300kr

Pojkar Division 2

350kr

Flickor Division 3

270kr

Pojkar Division 3

300kr

Flickor Division 4

230kr

Pojkar Division 4

260kr

Flickor Division 5

200kr

Pojkar Division 5

220kr

Enstaka matcher pga pandemin: Ungdom Div 1-5 spelas redan 2x20min
effektiv tid, och behåller sitt arvode. Div 6-9 nya arvoden enligt nedan):
Flickor och pojkar lägre ungdomsserier

Enstaka match 2x20 Effektiv tid

Flickor och pojkar Division 6A BLÅ

170kr

190kr

Flickor och pojkar Division 6B BLÅ

150kr

190kr

Flickor och pojkar division 7 BLÅ

130kr

170kr

Flickor och pojkar division 8 GRÖN

70kr

170kr

Flickor och pojkar division 9 GRÖN

70kr

170kr

Damer Playoff

Herrar Playoff

Damer Playoff *

900kr

Herrar Playoff *

1100kr

* Detta avser förkval, till högre serie, mellan distriktets egna lag (tillhörande H2/D1). Innan SIBF
playoff tar vid, då gäller SIBF´s arvoden.

Utbetalning av matcharvode för Västernorrlands serier:
Alla seniorserier, och ungdomsserier ner till Division 6: domaren söker ersättning via IBIS (arvode,
resa och restid). Inget skall betalas av lagen på plats! Vid utebliven betalning/problem kontakta
kansliet.
Ungdomsmatcher Division 7,8 och 9: domaren skall ha betalt på plats efter att ha lämnat kvitto till
arrangören på match/er. Både arvode och eventuell reskostnad skall betalas av arrangören.

SIBF serier: JAS Dam, JAS Herr, USM F16/P16- 2020/21:
USM F16 Kvalspel

300kr *

USM P16 Kvalspel

300kr *

USM P16 Regionslutspel

350kr *

USM P16 Regionslutspel

350kr *

JAS Damer Seriespel

450kr **

JAS Herrar Seriespel

600kr **

JAS Damer Förkval/Playoff

550kr **

JAS Herrar Playoff

700kr **

* Restid i USM F16/P16 är begränsat till max 100kr/domare. Utbetalning av arvode och resa/restid
sker för närvarande på plats av arrangören mot lämnande av kvitto.
** För JAS-serierna söks ersättning digitalt via IBIS. Allt söks där (arvode, resa/restid).
Reseersättningen är 18,50kr/mil då detta går under SIBF. Vid utebliven/betalning kontakta
hemmalaget, ansvaret ligger hos dom att betala ut.

Kvalmatcher/playoff och DM:
Båda lagen betalar halva domarkostnaden var på plats mot lämnat kvitto, om inget annat
meddelats separat från VIBF. Inkluderar arvode och resa/restid. När det lokala kvalet är klart, och
eventuellt SIBF kvalspel, tar vid är det digital ersättning som söks via IBIS (SIBF kontakt).
I DM gäller ordinarie seriearvode för det lag med högst divisionstillhörighet + resekostnader som
lagen betalar. Om bortalaget har ett avstånd på 7 mil (eller mer), enkel resa till sin match, betalar
hemmalaget hela domarkostnaden.

Västerbotten 2020/21:
I Västerbottens serier gäller deras arvoden. *
Damer division 1

700kr

Herrar division 2

800kr

Damer Utveckling A-H

400kr**

Div 3 herrar norra

550kr

Herrar Utveckling 1-8

500kr**

* Arvode betalas direkt av lagen på plats mot lämnat kvitto. Resa/restid skickas reseräkning till
Västernorrlands Innebandyförbund (matcher som spelas i Västernorrland). Om ni i undantagsfall
skulle döma på plats i Västerbotten måste reseräkning skickas dit.
** I utvecklingsserierna är det rullande speltid och 5 min paus. Inga sidbyten.

Hälsingland och GUD (Gästrikland/Uppland/Dalarna) 2020/21:
Damer division 1

700kr *

Herrar division 2

800kr *

DJ (GUD) Lila

650kr **

HJ (GUD) Lila

650kr **

F16 (GUD) Lila

550kr **

P16 (GUD) Lila

550kr **

* Är Västernorrlands serie, arvode och resa/restid söks digital i IBIS.
** Arvode söks digitalt i IBIS. Resa/restid skickas manuell reseräkning till Västernorrlands
Innebandyförbund (matcher som spelas i Sundsvall).

Arvoden träningsmatcher:
OBS! Arvode och resa/restid betalas alltid direkt av lagen på plats mot lämnat kvitto, med
ett undantag, se * nedan).
Före och efter säsong:
OBS! Vid bokning av domare närmare än 7 dagar före match gäller alltid
ordinarie arvode! Annars gäller:
Herrmatch mellan 2 lag från förbundsserie, se SIBF´s domarreglemente.
Seniormatch: 50% av ordinarie arvode för det lag som har högsta divisionstillhörighet.
Ungdomsmatcher 3 x 15 minuter

220kr/domare, 330kr för ensam domare.

Ungdomsmatcher 2 x 15 minuter

150kr/domare, 225kr för ensam domare.

Distriktslag Pojkar och Flickor:

450kr/domare *

* För träningsmatcher för distriktslagen kontakta kansliet så ordnar vi ersättning.

Under säsong:
Under pågående säsong gäller ordinarie seriearvode för det lag som har högst serietillhörighet.

Turneringar och cuper:
(restidstillägg inkluderat, resa tas av arrangör)
Då majoriteten av lagen är förbundsserielag:
3 x 20 minuter 800 kr/domare
3 x 15 minuter 600 kr/domare
2 x 20 minuter 500 kr/domare
2 x 15 minuter 400 kr/domare

Övriga turneringar:
Seniorer
3 x 20 minuter 450 kr/domare
3 x 15 minuter 350 kr/domare
2 x 20 minuter 300 kr/domare
2 x 15 minuter 250 kr/domare
Juniorer
3x20 minuter 400 kr/domare
3x15 minuter 330 kr/domare
2x20 minuter 280 kr/domare
2x15 minuter 230 kr/domare
Ungdomar
3x20 minuter 350 kr/domare
3x15 minuter 300 kr/domare
2x20 minuter 250 kr/domare 2x15 minuter 200 kr/domare
Tillägg turneringar: i cuper/turneringar där tillsättningen görs av Västernorrlands IBF (sanktionerad
turnering), eller om förbundet använder turneringen för utbildning av domare kan arrangören och
förbundet komma överens om andra arvoden. Detta skall då tydligt framgå till domarna. Om inga
sådana avtal finns så gäller listan ovan.

Arvoden för Matchinstruktör/Observatör:
Seniormatcher

600kr/match.

Ungdom div 1-5 3x15min

400kr/match.

Ungdom div 6-7 2x15min

250kr/match.

Dessa gäller för enstaka observationer där helst observationen skall vara registrerad på matchen i
ibis. Ersättningen kan då sökas i IBIS. Om uppdraget inte går att söka digitalt skickar observatören in
räkning till kansliet.

Reseersättning:
Reseersättning för distriktsdomare är 28,50kr/mil och utbetalas av VIBF, för seriematcher, efter att
ansökan gjort för matchen i IBIS. Reseräkning skall vara VIBF tillhanda/ansökt senast 3 veckor efter
aktuell match. Samåkning är ett krav om domarnas resväg är den samma eller om det framstår som
det billigaste alternativet. Har domarna helt olika resväg betalas ersättning till båda domarna.
Om ni någon gång söker ersättning manuellt (när ersättning inte kan sökas i IBIS) finns blankett för
ansökan om reseersättning på hemsidan under ”domare”. Ansöker om ersättning gör domaren själv.
Senast den 15:e varje månad skall ansökan vara inne för att utbetalas den 25:e samma månad.
Förtydligande resor: Västernorrland har höjt milersättningen till 28,50kr. Dock har SIBF och vissa
övriga distrikt kvar 18,50kr. Viktigt för de serier/matcher där ni inte får betalt via IBIS att ni tar rätt
ersättning efter respektive förbunds bestämmelser. För alla matcher där ersättning utbetalas via
IBIS är rätt milersättning inlagd.

Restidsersättning:
Alla sträckor angivna tur och retur.
10 – 19,9 mil:

100kr

20 – 29,9 mil:

200kr (och/eller över 3 timmars restid)

30 – 39,9 mil:

400kr (och/eller över 5 timmars restid)

40 mil och över:

600kr (och/eller över 8 timmars restid)

- Mil anser total körsträcka (tur och retur) för att klara domaruppdragen utan rimlig möjlighet att
åka hem mellan.
- Med restid menas tid det tar att resa till och från match, samt tid man får vänta mellan 2
uppdrag. Dock får matchtiden inte räknas in, inte heller ”inställelsetiden på arenan” före match (fn
30min ungdomsmatcher, eller 45min före matchstart seniormatcher, beroende på serie).

Regler kring utbetalning av arvoden vid inställda matcher:
- Vid klass 2, eller högre, vädervarning inget arvode utbetalas (Force Majeur). Detta gäller även om
det är mindre än 24h till match, då detta drabbar alla kollektivt.
- Ej klass 2 varning men lag uteblir p g a t.ex. stopp i trafiken och domare åkt till/befinner sig i hallen
så utbetalas hela domararvodet av förbundet, domarresepotten höjs med 150 kr/lag för att täcka in
denna kostnad.
- Ej klass 2 varning men väderleksprognosen pekar mot mycket svåra förhållanden lokalt och lag
väljer att ställa in mindre än 24 timmar innan match så får domaren ett halvt arvode som det
inställande laget betalar. Inställda matcher mer än 24 timmar innan match p g a dåligt väder, inget
domararvode utbetalas.

