Domarreglemente
Beslutat av Förbundsstyrelsen 2014-03-21. Uppdaterat 2018-04-20.

Domararvoden
Seniorserier 2018-2022

Säsongen 18/19 Säsongen 19/20 Säsongen 20/21 Säsongen 21/22

SSL dam

2 100

2 100

2 300

2 300

SM-kvartsfinal dam

2 300

2 300

2 500

2 500

SM-semifinal dam

2 900

2 900

3 100

3 100

SM-final dam

5 000

5 000

5 200

5 200

Kval till SSL dam

2 100

2 100

2 300

2 300

Allsvenskan dam

1 300

1 400

1 400

1 400

Kval till Allsvenskan dam

1 300

1 400

1 400

1 400

SSL herr

2 800

2 800

2 900

2 900

SM-kvartsfinal herr

3 200

3 200

3 300

3 300

SM-semifinal herr

3 700

3 700

3 800

3 800

SM-final herr

5 000

5 000

5 200

5 200

Kval till SSL herr

2 800

2 800

2 900

2 900

Allsvenskan herr

1 800

1 900

1 900

1 900

Kval till Allsvenskan herr

1 800

1 900

1 900

1 900

Division 1 herr

1 300

1 400

1 400

1 400

Kval till Division 1 herr

1 300

1 400

1 400

1 400

750

800

800

800

Division 1 dam /Division 2 herr
(högsta arvode i högsta SDF-serie)
Arvodet gäller per domare och match.

Inställd match där domare påbörjat resa ersätts med 100 % av arvodet (utbetalas av administrerande förbund).
Inställd match max 24h innan matchstart ersätts 50 % av arvodet då tid avsatts för uppdrag (utbetalas av administrerande
förbund).
Match där domare byts ut efter att ha påbörjat sin resa, ersätts med 100 % av arvodet (utbetalas av administrerande
förbund).
Arvodet för träningsmatcher är 50 % av ordinarie arvode för lag med högst divisionstillhörighet.
Arvode för träningsmatch utbetalas av arrangerande förening direkt i samband med match.

Träningsmatcher landslag

Arvode

Seniorlandslag – klubblag

1 600

U19-landslag – klubblag

1 100

Internmatcher

700

SM J18 (herr) - Juniorallsvenskan
Seriespel, 3x20 min

600

Play Off, 3x20 min

700

Innebandyfesten, OBS: Tariffen är dagarvode per domare.

600

SM J17 (dam) - Juniorallsvenskan
Seriespel, 3x20 min

450

Play Off, 3x20 min

550

Innebandyfesten, OBS: Tariffen är dagarvode per domare.

600

USM 16 (flickor/pojkar)
Kvalspel, 2x20 min

300

Regionslutspel, 3x15 min

350

Innebandyfesten, 3x15 min. OBS: Tariffen är dagarvode per domare.

600

Distriktslags-SM
Ungdom (-16 år), 3x15 min. OBS: Tariffen är dagarvode per domare.

600

Turneringar, seniorer – då merparten av lagen är förbundsserielag
Dam och herr, 2x15 min

400

Dam och herr, 3x15 min

600

Dam och herr, 2x20 min

500

Dam och herr, 3x20 min

800

Övriga turneringar
Seniorer, 2x15 min

250

Seniorer, 3x15 min

350

Seniorer, 2x20 min

300

Seniorer, 3x20 min

450

Juniorer, 2x15 min

230

Juniorer, 3x15 min

330

Juniorer, 2x20 min

280

Juniorer, 3x20 min

400

Ungdom, 2x15 min

200

Ungdom, 3x15 min

300

Ungdom, 2x20 min

250

Ungdom, 3x20 min

350

Övriga ersättningar
Restidsersättning (förbundsserierna)
Frånvaro från bostaden 4 < restid ≤ 6 timmar *

100

Frånvaro från bostaden 6 < restid ≤ 10 timmar *

300

Frånvaro från bostaden 10 < restid ≤ 16 timmar

400

Frånvaro från bostaden 16 < restid ≤ 24 timmar

500

Betalas ut av administrerande förbund.
* = utgift för förening
Skulle en domare vara borta från hemmet mer än 24 timmar, börjar regelverket för restidsersättningen om på nytt dygn
med motsvarande regelverk.
Milersättning kr/km
Motsvarande skattefria delen för privatpersoner – ersättning enligt Skatteverkets regler

1,85 *

* = Enligt statligt regelverk d.v.s. kan ändras mellan åren beroende på om de statliga reglerna förändras. I sådant fall följer
SIBF efter.
Förlorad arbetsförtjänst (skattepliktig ersättning för domare/domarcoacher)
Ersättning per timme (högsta)

200

Ersättning per dag (högsta)

1 600

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst beviljas endast för vardagar mellan kl. 08:00-17:00.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst skall alltid i god tid innan uppdrag (senast 4 veckor innan uppdrag) verifieras och
godkännas av ansvarig tjänsteman hos SIBF.
Om synnerliga skäl förekommer kan ansvarig tjänsteman hos SIBF göra undantag till ovanstående tidsangivelse.
Om domare tvingas ta ledigt för arbete under vardagar som följer efter matchdag, gäller samma tidsangivelse som ovan.

Reseersättning, restidsersättning och parkering
Reseersättning utbetalas av administrerande förbund i efterhand.
Generellt gäller att resa skall företas med allmänna trafikmedel (tåg klass 2, buss i linjetrafik, T-bana, spårvagn etc.).
Flyg får endast utnyttjas då avståndet mellan hemmet och spelplatsen är minst 60 mil eller är billigare än motsvarande
resa med tåg eller bil, inklusive logi och förlorad arbetsförtjänst. Flygresor skall godkännas och administreras av ansvarig
arrangör/administrerande förbund.

Om allmänna trafikmedel saknas eller det visas sig vara billigare att företa resan med bil, samåkning samt tillgång till bil
erfordras, utgår ersättning enligt ovan.
Hyrbil får användas om den totala resans uppskattade längd överstiger 300 km. Eventuellt nyttjande av hyrbil skall på
förhand godkännas av ansvarig tjänsteman. Extraförare får bokas in till hyrbil om resans uppskattade längd förutsätter
detta. En extra förare skall godkännas på förhand med ansvarig tjänsteman.
Om parkering sker där betalning krävs ersätter administrerande förbund dessa kostnader mot kvitto på reseräkning. Vid
parkering på t ex flygplatser ska s.k. långtidsparkering användas.
Om egen bil eller hyrbil parkeras fel och parkeringsböter uppstår är det föraren av bilen som ska betala. Administrerande
förbund står aldrig för parkeringsböter, oavsett om det är egen bil eller hyrbil.
Restidsersättning utgår i förbundsserierna (Superligan, Allsvenskan och division 1 herrar), samt övriga av SIBF
administrerade tävlingar (USM och JSM).
Vid färd med bil skall restiden beräknas till 8 minuter per mil. Till detta skall läggas den tid som domaren förväntas vara på
plats innan match (60 minuter), tiden som åtgår för att spela matchen samt 30 minuter efter match för att duscha och byta
om.

Logi och kost i samband med turneringar
Ersättning till domare för kost utgår med restidsersättningsbelopp per dag i enlighet med restidsreglerna, dock höst med
beloppet för 4 – 6-timmar.
Vad avser logi skall detta ombesörjas i lämplig form av respektive arrangör/administrerande förbund. Arrangör och domare
kan göra annan överenskommelse.

Utbetalning av ersättning i förbundsserierna
Domararvode och restidsersättning utbetalas av administrerande förbund alternativt arrangerande förening.
Reseersättning, logikostnader, eventuell extra restidsersättning samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas av
administrerande förbund efter att erforderliga räkningar och kvitton presenterats.
Ersättningsanspråk för uppdrag inkomna efter 20/4, accepteras ej.
Utbetalningar sker den 10:e & 25:e i varje månad under förutsättning att räkning inkommit senast den 1:a & 15:e, samt att
alla erforderliga uppgifter är korrekt ifyllda och samtliga kvitton bifogas.

Övrigt
SIBF förbehåller sig rätten att göra justeringar vid behov av t.ex. ändrade spelformer och/eller oförutsedda händelser etc.

