Domararvoden 2018-19
(Västerbotten, Dalarna och Hälsingland se sida 2, träningsmatcher/instruktör se sida 3)

Damer/Flickor

Herrar/Pojkar

Damer division 1

650kr

Herrar division 2

700kr

Damer utveckling

450kr

Herrar utveckling A-E

550kr

Pojkar division 1

450kr

Flickor division 2

270kr

Pojkar division 2

300kr

Flickor division 3

250kr

Pojkar division 3

270kr

Flickor division 4

200kr

Pojkar division 4

240kr

Flickor division 5

180kr

Pojkar division 5

200kr

Flickor och pojkar lägre ungdomsserier
Flickor och pojkar division 6

150kr

Flickor och pojkar division 7

130kr

Flickor och pojkar division 8 BLÅ

130kr

Flickor och pojkar division 8 GRÖN

70kr

Flickor och pojkar division 9

70kr

Övriga serier Västernorrland + GUD
DJ18 SM Kvalspel

350kr

USM P16

300kr

JAS Damer
450kr
JAS Herrar
600kr
OBS! För JAS-serierna skall resa och restid alltid betalas direkt av hemmalaget.
P16 GUD LILA

500kr

HJ GUD LILA

650kr

DM och kvalmatcher: Båda lagen betalar halva domarkostnaden var, om inget annat meddelats
från VIBF. 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
Dessa arvoden gäller vid spel på plats i Västernorrland. Om vi dömer på plats i Västerbotten (sker
sällan) följer vi deras arvoden, enligt deras hemsida.
Damer division 1

650kr

Herrar division 2

700kr

Damer Utveckling A, B

450kr*

Herrar Utveckling 1-3

550kr*

Damer Utveckling C-H

400kr*

Herrar Utveckling 4-7

500kr*

* I utvecklingsserierna är det 5 min paus. Inga sidbyten.

Hälsingland (Gästrikland administrerar dessa serier)
Damer division 1

650kr

Herrar division 2

700kr

JAS HJ18 Herrar
600kr
OBS! För JAS-serierna skall resa och restid betalas direkt av hemmalaget.

Arvoden träningsmatcher (OBS! resa och restid tas direkt direkt av lagen):
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 förbundserie, se SIBF´s domarreglemente.
Seniormatch: 50% av ordinarie arvode för det lag som har högsta divisionstillhörighet.
Ungdomsmatcher 3 x 20 minuter

200kr/domare, 300kr för ensam domare.

Ungdomsmatcher 2 x 20 minuter

150kr/domare, 200kr för ensam domare.

Ungdomsmatcher 3 x 15 minuter

175kr/domare, 250kr för ensam domare.

Ungdomsmatcher 2 x 15 minuter

130kr/domare, 195kr för ensam domare.

Distriktslag Pojkar och Flickor:

350kr/domare.

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

Arvoden för Matchinstruktör/Observatör:
Damer division 1 och herrar division 2

500kr/match.

Matchtid 3 x 20 minuter

400kr/match.

Matchtid 2 x 20 minuter

250kr/match.

Matchtid 3 x 15 minuter

250kr/match.

Matchtid 2 x 15 minuter

150kr/match.

Turneringar och cuper (restidstillägg inkluderat, resa tas av arrangör)
Seniorer
3 x 20 minuter 400 kr/domare
3 x 15 minuter 320 kr/domare
2 x 20 minuter 250 kr/domare
2 x 15 minuter 220 kr/domare
Juniorer
3x20 minuter 350 kr/domare
3x15 minuter 280 kr/domare
2x20 minuter 230 kr/domare
2x15 minuter 200 kr/domare
Ungdomar
3x20 minuter 300 kr/domare
3x15 minuter 250 kr/domare
2x20 minuter 190 kr/domare
2x15 minuter 150 kr/domare

Reseersättning:
Reseersättning för distriktsdomare är 18,50kr/mil och utbetalas av VIBF, för seriematcher, efter
inskickad reseräkning. Reseräkning skall vara VIBF tillhanda 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. Blankett för ansökan
om reseersättning finns 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. Resor kan skickas in
löpande men betalas bara ut en gång i månaden.

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 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 eller
45 min före matchstart, beroende på serie).

