
                                                          

  

 

 

 DOMARKVITTENS 

 

 
I SkM för seniorer samt i Skånes IBFs seriespel där förbundet tillsätter domare (Flickor/Pojkar B Röd Nivå och uppåt) används i 
första hand digitala domarkvitton via iBIS. I övriga matcher (tränings-, turnerings och ungdomsmatcher) och i nödfall går det bra 
att använda detta domarkvitto. 
 
Hemmalaget ska utbetala domararvode och resersättning i samband med aktuell match. Betalningen kan ske kontant i direkt 
anslutning till matchen eller via bankkonto. Utbetalning via bankonto kan bara ske om föreningen ansökt om detta hos Skånes 
IBF och finns listade på www.skibf.se. Betalning via bankkonto gäller i SKIBF administrerade tävlingar (seriespel, 
Skånemästerskapen och turneringar). Dock inte i Svenska IBF administrerande tävlingar. Senast sju (7) dagar efter att kvitto 
inlämnats i iBIS eller i samband med match ska hela beloppet vara insatt på domarens bankkonto. Om förening och domare är 
överens kan ersättningen betalas via swish.  
 
 

_________________  _____________________      
Datum    Betalande förening 
 
1.______________________________ _____________________________ ____________ 
 

2.______________________________ _____________________________ ____________ 
   Hemmalag    Bortalag     Serie 

 

DOMARE 1      DOMARE 2 
 

Ersättning:       Ersättning: 
 

__________________________   __________________________ 
Arvode       Arvode 
 
Kr:_______   Km:________    Kr:_______   Km:________ 
Reseersättning      Reseersättning 
 

____________________    ____________________  
Summa totalt      Summa totalt 
   

Personuppgifter:     Personuppgifter: 
 

_____________________________________  ____________________________________ 
Namn       Namn 
  

_____________________________________  ____________________________________ 
Gatuadress      Gatuadress    
  

___________ ______________________  ___________ _______________________ 
Postnr.  Ort     Postnr.  Ort 
 

____________________________________  ____________________________________ 
Personnr (10 siffror)      Personnr (10 siffror)  

 
Kontant:                      Bank:       Kontant:                      Bank:    
  
___________________________________  ____________________________________ 
Bank       Bank 

 
___________________________________  ____________________________________ 
Kontonr (inkl. clearingnr.)     Kontonr (inkl. clearingnr.) 
 

___________________________________  ____________________________________ 
Swish (om domare och förening är överens)   Swish (om domare och förening är överens) 

 
___________________________________  ____________________________________ 
Underskrift      Underskrift 

 
Domarvoden (gäller säsong 22/23): D1, H2, HDSkM (slutspel) 800:-/domare, D2, H3 680:-, HDSkM (gruppspel) 600:-, D3. H4 530:-, HU, HJ18 
480:-, F/PA (röd nivå) 400:-, F/PB (röd nivå) 350:-, F/PC (röd nivå) 250:- (högsta tillåtna) övriga ungdomsmatcher på röd nivå 200:- (högsta 
tillåtna), Blå Nivå (Poolspel) 2 x 18 150:- (högsta tillåtna), Blå Nivå 2 x 12 och Grön Nivå (Knatteligan) 110:- (högsta tillåtna), träningsmatcher 
seniorer effektiv tid 450:-, träningsmatcher seniorer rullande tid 400:-, träningsmatcher juniorer 350:-, träningsmatcher röd A-B 270:-, 
träningsmatcher röd C-E 130:-, DJ18/HJ18-juniorallsvenskan 650:-, Kval: ersättning utgår med det belopp som matchen kvalificerar, USkM 200:-, 
Reseersättning 30 kr/mil. För träningsmatcher med ett förbundsserielag samt sanktionerade turneringsmatcher gäller Svenska IBFs 
domarreglemente. 

http://www.skibf.se/

