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Norrbottens Innebandyförbund 
Lokala förutsättningar 

 
Gäller för spelåret 2021/2022 

 
Kapitel och paragrafindelning åsyftar lokala tillägg eller avvikelser till 

motsvarande paragrafer i Svenska Innebandyförbundets 
Tävlingsbestämmelser. 

 
 

Kapitel 2 Representationsbestämmelser  

§1 a. Ungdomsspelare i seniorlag  
Dispens för ungdomsspelare i Herrar Div 2 och Damer Div 1 kan sökas enligt reglemente i 
SIBF Tävlingsbestämmelser. Spelare får max vara ett (1) år yngre än A-licens. Dessa 
dispenser behovsprövas en (1) gång under pågående säsong och en ny ansökan måst 
skickas in och beviljas för att dispensen ska vara giltig efter 5 december och resterande av 
säsongen. 

Ansökan kan ske till och med den 31 januari för pågående säsong. 
 

I serien Herrar Utveckling behövs inga dispenser då det är en utvecklingsserie som är 
öppen för alla. Syftet med denna serie kräver dialog mellan lagen och att man matchar sitt 
lag efter det motstånd man möter för jämna och utvecklande matcher för individerna.  
 

 

§1 b. Spelares behörighet i distriktstävlingsmatch  
 

Förutsättningar för spelarförflyttningar mellan seniorserier 
Från representationslag/A-lag (lag 1) till reservlag/B-lag (lag 2) eller från B-Lag (Lag 2) till C-lag (lag 
3) får flyttas spelare enligt:  

Från A-lag (Lag 1) till B-lag (Lag 2) är det tillåtet att flytta ner högst 3 utespelare samt 1 målvakt samt 
flytta ner högst 5 juniorer födda 2003 eller yngre, som varit noterad på matchprotokollet för A-lag 
(Lag 1) i den senaste matchen närmast före aktuell match för B-lag (Lag 2).   

Från B-lag (Lag 2) till C-lag (Lag 3) är det tillåtet att flytta ner högst 3 utespelare samt 1 målvakt samt 
flytta ner högst 5 juniorer födda 2003 eller yngre, som varit noterad på matchprotokollet för B-lag 
(Lag 2) i den senaste matchen närmast före aktuell match för C-lag (Lag 3).   

Från A-lag (Lag 1) till C-lag (Lag 3) är ej tillåtet. För att en spelare ska kunna flyttas ner från A-lag 
(Lag 1) till C-lag (Lag 2) måste spelaren först flyttas ner i B-lag (Lag 2) och där finnas med på ett 
matchprotokoll för att sedan flyttas ner från B-lag (Lag 2) till C-lag (Lag 3).  

Bryter man från ovanstående regler ska spelaren betraktas som okvalificerad spelare enligt SIBF 
Tävlingsbestämmelser   

Vid match där övertaligt antal spelare från den senaste matchen i den högre serien 
deltagit, tilldelas den ej felande föreningen vinst av match i enlighet med Kapitel 4§2 i SIBF 
Tävlingsbestämmelser, vid protest.  
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Juniorer eller ungdomar  

Fritt antal spelare som är uppskriven på ett matchprotokoll för representationslaget, lag 2 eller lag 
3 i föreningen har också möjlighet att delta i föreningens junior och/eller ungdomslag där spelaren 
har rätt ålder. Dock gäller detta ej om spelare i fråga har deltagit på dispens. Villkor för dispens kan 
förhindra spel. 

Bryter man från ovanstående regel ska spelaren betraktas som okvalificerad spelare enligt SIBF 
Tävlingsbestämmelser 

 
 

 

Kapitel 3 Tävlingens genomförande 
§3 Distriktsserier 
 

a) Allmänt 

Se respektive seriedirektiv för vad som gäller på respektive nivå/serie.  
 

b) Barn- och ungdomsinnebandy 
På Blå och Grön nivå redovisas inga resultat eller statistik och ingen slutsegra utses. På 
Röd nivå redovisas slutresultat och statistik/händelser för varje enskild match samt tabell, 
dock redovisas inte sammanställd statistik så som poängligor, utvisningsligor och 
skytteligor. NIBF utser inga slutsegrar och delar inte ut priser i sina barn och 
ungdomsserier.  

 

Åldersdispens i av SDF administrerade tävlingar: 

Åldersdispens mellan färggrupperade serier, kan sökas för att en överårig spelare – dock 
högst ett (1) år äldre än högsta tillåtna ålder i respektive färg.  
  

Dispens, kan beviljas för att en enskild spelare ska ha ett lag att spela i.   
  
Ansökan kan ske till och med den 31 januari för pågående säsong.  
När spelare med beviljad åldersdispens deltar i match ska föreningen före matchstart, på 
uppmaning, kunna uppvisa beslutet.   
 

 

c) Könsdispens  

Flickor omfattas av en generell könsdispens för spel i serier utanför dam- eller flickserier, 
förutsatt att de spelar i ett lag inom samma eller äldre åldersklass/färg som det tillhör 
åldersmässigt. 
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§4 Mästerskapstävlingar 

b) Distriktsmästerskap 
För säsongen 2021/2022 gäller att anmälan till DM är bindande för alla seniorlag vid 
anmälan av seriespel som seniorlag är man automatiskt anmäld till DM också, detta gäller 
även de lag som är anmälda i förbundsserier. Föreningen har en plats i respektive dam 
och herr om man har lag i båda klasserna och platsen är avsedd för representationslagen.    

DM spelas före säsongen och löpande under början av säsongen på damsidan och 
herrsidan. 
 
Prispengar i DM på respektive Herr/Dam utgår med 8 000kr till 1:an och 5 000kr till 2:an. 
Segrar i DM i Herr respektive Dam kvalificerar sig för spel i Svenskacupen 2022.  
 

§8 Sammansättning av distriktsserier   
Se respektive Seriedirektiv.  
 

§9 Anmälan till tävling  
Den 14 april skickas inbjudan till seriespel för senior, junior + ungdomar (röd) 
Den 16 augusti skickas inbjudan till seriespel för blå och grön. 
 
Serie anmälningarna ska för senior, junior och ungdomar (röda) ska vara inne senast 11 maj. 
Serie anmälningarna för blå och grön ska vara inne senast 31 augusti.  
Anmälan är bindande från och med sista maj (31/5-2021) för senior, junior och röd. 
Anmälan är bindande 14 september för blå och grön. 
 
Detta ska skickas in till tävlingsansvarig på NIBF kansli.  
 

§10 Anmälningsavgifter 
Förening är skyldig att erlägga årsavgift, kansliavgift, utbildnings-/utvecklingsavgift samt 
de serieavgifter och avgift till domarresepotten som fastställs inför varje säsong. Dessa ska 
erläggas enligt de fakturor som skickas ut och betalas inom 14 dagar om inte annat har 
avtalats.  
 
Förening som har oreglerade avgifter/skulder kan vid beslut av SDF hindras att deltaga i 
seriespel eller kvalificering för seriespel. 
 
För belopp för alla olika avgifter se hemsidan eller Bilagan ”Avgifter NIBF 2021/2022”.  
 

§14 Matchändring 
Spelprogram – matchdatum, tid och plats:  
Lag som är anmält till serie och tävling som administreras av NIBF förbinder sig att spela 
på av NIBF angiven plats och matchtid   
  

Fastställt datum, tid och plats är den informationen som finns i iBIS.  
  
Ändring av match:  
Matchändringar sker via IBIS. Matchändringen är ej genomförd förrän den är godkänd 
och beslut meddelats av ansvarig ur TK, varför man inte ska avboka den ursprungliga 
tiden innan allt är godkänt.  
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Grundregeln för att en matchändring ska godkännas, är att båda 
lagen samtycker i att ändra matchen och att eventuella kostnader för 
matchändringen är accepterad av någon part.  

  

Datum räknas från och med att korrekt matchändring inkommit till ansvarig i NIBF TK.  
  

Om inte nytt datum/tid/hall har meddelats vid ansökan om matchändring ska detta 
meddelas omgående, dock senast inom 5 arbetsdagar från inskickad ansökan, till 
ansvarig i NIBF TK. Annars utgår dubbelavgift; betalar en gång för blankning av match 
samt för införande av en ny match.  

  

Alla matchändringar som sker efter den 15 september 2021 för matcher som spelas som 
singelmatcher i raka serier medför att en avgift tas ut. Detta gäller ej om 
matchändringen sker enligt reglerna för avgiftsfria matchändringar.    
   

För ändring av starttid av match inom samma dygn eller spelplats 
beslutar TK, oaktat om lagen är överens. Grundregeln är att om ändringen är ekonomisk 
fördelaktigt för arrangerande förening eller möjliggör bättre förutsättningar för mer 
publik, ska ändringen medges.  
  

Ändrad match ska vara spelad inom 3 veckor efter det datum den ändrades ifrån om 
inte avsteg medgivits av TK.   

  

Speldatum för ändrad match får inte infalla efter sista spelomgång i serien.   
  

Matchändring beviljas inte heller under tid då seriens sista omgång är påbörjad. Avsteg 
kan, genom TK, göras för icke kvalificerande serier eller om serien är 
avgjord eller andra särskilda skäl föreligger.  

  

Avgiftsfria matchändringar:  
Med avgiftsfri matchändring avses en match som av TK beslutats ändras utan att det 
ekonomiskt belastar någon part. TK riktlinjer för ett sådant beslut är:  
  

• Om lokalansvarig part (hallägaren) ändrar tillgång till lokal.   
• Om förbunds- eller distriktsorgan ändrar en match.   
• Ungdomsmatcher som spelar i blå eller grön serie i sammandragsform. 
• Mindre tidsjusteringar, <2 timmar.  
• Påverkan till följd av SIBF-arrangemang/serie eller distriktslagsverksamhet.   
• Ett lags deltagande vid cup- eller turnering   
• Ungdomsmatch som påverkas av skolverksamhet  
• Ungdomsmatch som påverkas av oväder, bedöms av TK ansvarig via omedelbar 
telefonkontakt.  

   

Vid matchändring gjord utan NIBF godkännande gäller Walk Over till bortalagets 
fördel.   
.   
Köldgräns:  
Vid temperaturer lägre än minus 25 grader för ungdomslag och 30 grader för 
seniorlag, är det möjligt att utan avgift ändra en match om en förening så önskar, och 
som har en resväg som överstiger 20 km enkel väg.   
  

Då det är önskvärt för alla parter att besked lämnas i god tid så kan SMHI:s 
väderprognos för kommande dygn vara beslutsgrund för att flytta match.  
  

Oväder:  
Vid oväderförhållanden så gäller SIBF Väderdirektiv som en handledning till att fatta 
beslut om att åka till match eller inte.   
  

Vid icke genomförande av match ska funktionärer, motståndarlag och domare NIBF 
meddelas omgående. 
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Kapitel 4 Matchens genomförande 

§4 Matchstart  
Deltagande lag ska göras göra sitt yttersta för att schemalagd match ska genomföras vid 
utsatt tid.  
  

Om hemma- eller bortalag ej har infunnit sig till matchens starttid eller inte har tillräckligt 
antal spelare kan matchen ställas in. Innan beslut tas om att ställa in matchen 
ska deltagande lag samverka i syfte att nå en för båda parter alternativ 
lösning. Domarna för matchen har det avgörande mandatet för att ställa in en match.  
  

Veckomatcher ska bokas in på helgfri dag med matchstart mellan kl.: 18.00 – 20.30. För att 
boka utanför dessa direktiv ska de vara förankrat och godkänt av TK. 17.30 gäller lokala lag 
i röda serier, kommer laget från grannkommun bör matchstart tidigast vara 18.30.  
På helger mellan 10.00 – 19.00, vid långväga resor bör match tidigast starta 12.00 och 
senast starta 17.00. 
 

§10 a. Domare  
Riktlinjer för domare sätts av Domargruppen (DoG) och finns att tillgå vid förfrågan samt 
som dokument ”Riktlinjer och klassificering” samt i ”NIBF Domarreglemente” som 
reglerar allt runt domarersättningar på hemsidan.  
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 Norrbottens Innebandyförbund  
Avgifter 

 

Gäller för spelåret 2021/2022 
 

Beslut om debitering av avgifter fattas av styrelsen, TK, DoG eller på mandat. 
Underlag för fakturering lämnas till ansvarig för fakturering. 

Om inte annat anges är TK ansvariga för att ta fram faktureringsunderlag. 
 

Anmälningsavgifter 
Anmälnings-/Serieavgifter (Seriespel):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mängdrabatt i GRÖN,  
Samma "lag/klass" anmäler 1-2 lag betalat full avgift för 1 eller 2 lag, 
Samma "lag/klass" anmäler 3 lag betalar 75% för lag 3 
Samma "lag/klass" anmäler 4 lag betalar 50% för lag 4 
Samma "lag/klass" anmäler 5 lag eller fler betalar 25% för resterande lag. 
 
Distriktsmästerskap DM-avgifter:   
Startavgift Seniorer, juniorer DM   1.500 kr  
 
Kansliavgift (En (1) per/förening och säsong):  
Alla föreningar betalar årligen en kansliavgift som baseras på antal aktiva lag i föreningen. 
Detta faktureras under hösten september/oktober. 
Antal lag i föreningen: Avgift: 
1-3 lag i föreningen 3.000kr 
4-6 lag i föreningen 8.000kr 
7 lag eller fler i föreningen 11.500kr 
 
Utvecklings- och Utbildningsavgift (En (1) per/förening och säsong):  
Utvecklings- och utbildningsavgiften finansierar dels NIBF ”Kick-off” och ev. 
utvecklingssatsningar/mindre projekt samt att en del av denna avgift återbetalas till 
föreningarna som deltar med representanter vid NIBF:s ”Kick-off” och NIBF årsmöte.    
 

 

Del av denna avgift återbetalas till de föreningar som deltar med representanter vid NIBF 
Kick-off samt vid NIBF årsmöte. Eventuell återbetalning sker efter att årsmötet är 
genomfört.  
  

Delen som eventuellt betalas tillbaka är 1 000 kr för de som betalt in 2 000 kr eller 4 000 kr och 
2 000 kr återbetalas för de som betalat in 6 000 kr i avgift. Föreningen som inte haft någon 
representant vid NIBF Kick-off eller Årsmötet erhåller ingen återbetalning.   

 

 Serie  Avgift   Varav  
Reseutj./Bidrag  

Varav  
Distriktslagssatsning  

Varav  
Domarutveckling   

 Div 2 Herrar  18.000 kr  2.700 kr  400 kr  1000 kr  
 Div 1 Damer  18.000 kr  2.700 kr  400 kr  1000 kr  
 Herr utv.   10.000 kr  2.200 kr  400 kr   1000 kr  
 Röda serier     5.100 kr             1.000 kr  400 kr  500 kr 
 Blåa serier    3.700 kr        0 kr  400 kr    300 kr  
 Gröna serier     2.000 kr        0 kr  400 kr    100kr   

Antal lag i föreningen: Avgift: Krav för återbetalning: 
1-3 lag i föreningen 2.000kr 1 representant på Kick-off & Årsmöte 
4-6 lag i föreningen 4.000kr 1 representant på Kick-off & Årsmöte 
7 lag eller fler i föreningen 6.000kr 1 representant på Kick-off & Årsmöte 
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Tävlingssavgifter 
 
 Händelse/ Typ av avgift           Avgift 
  
 Årsavgifter:    
 Årsavgift för förening i seriespel (Aktiv föreningen)                         
 Årsavgift för föreningar utanför seriespel (Passiv förening)         
  

  
  

         4000 kr ***  
           1000 kr ***  

  
 Administrativa avgifter  
 Matchändringar efter den 15/9-2021 :  
  
 Seniorer & juniorer, 11 dagar eller mer till match  
  
 Seniorer & juniorer, 10 dagar eller mindre till match        
  
 Röda serier, 11 dagar eller mer till match        
  
 Röda serier, 10 dagar eller mindre till match        
  
 Matchändring utan godkännande från NIBF  
  
 Protestavgift/tillfälle (avgiften återfås om protesten bifalles)   
  
 Administration av domare vid cup  
 (NIBF tillsätter och betalar domare och fakturerar sedan föreningen) 
  

  
  
  
  

1000 kr *  
  

2000 kr *  
  

500 kr *  
  

1000 kr *  
  

3000 kr *  
  

2000 kr * 
 

1000 kr *  

 
 Sanktionsavgifter 

 Turnering lag med A-licens 
 3 - 8 lag 

 

 9 - 16 lag 
 

 17 -32 lag 
 

 33 och uppåt  
 

 Turnering lag ungdomslag (15 år eller yngre) 

 3 - 8 lag 
 

 9 - 16 lag 
 

 17 -32 lag 
 

 33 och uppåt 
 

 Vid turnering med både senior- ungdomslicens används seniorlicensavgift. 

 
 Sanktion:  
 Ej sökt sanktion i tid  
 Ej sökt sanktion och genomfört en turnering  
  
  

  
  

   
 

500 kr *  
 1000 kr *  
 1500 kr *  

 2000 kr *  
   

        
0 kr *  

500 kr *  
   750 kr *  
 1000 kr *  

   
  
  

   
1000 kr *  

 5000 kr *  

 Dispenser: 
 Ansökan om köns-, ålders- eller frångå tävlings-/seriekrav- dispens  

  
 500 kr */* *  

   * Avser per tillfälle, per lag, per spelare, domare, dispens osv.   
 ** Könsdispens för flicka/dam i pojk/herrserie är generellt antagen och behövs ej.   
*** Avser 1 gång per förening och säsong det inträffar.  
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 Walk-Over (WO):  
 WO-Avgift  Senior   
 WO-Avgift  HJ/DJ, RÖDA Serier   
 WO-Avgift  Ungdomar Blåa serier och yngre  

  

  
  
5000 kr *  
4000 kr *  
3000 kr *  

  
  

  
 Avsaknad av spelarlicens:  
 Avsaknad av spelarlicens, grundavgift  
  
 Avgift per spelare som inte innehaft licens eller har en obetald licens.  
  
 Okvalificerad spelare:  
 Grundavgift   
  
 Avgift per spelare:  
 Har licens för annan förening än den spelaren representerat   
  

  
  

3000 kr * 
 

500 kr * 
 
 

1500 kr * 
 
 

1000 kr *  

  
 Utdragnings avgift (Seriespel) H2/D1, Herr utv, Röda serier:  
 Urdragning av lag före  31/7-2021  
 Urdragning av lag efter 31/7-2021  
  
 Dessutom tillkommer:  
 Efter anmälningstiden har gått ut (11/5-2021 ) men före seriesättningen  
 Urdragning av lag efter seriesättning är utskickad  
 Urdragning av lag efter seriestart  
  
 Urdragnings avgift SDM:  
 Urdragning av lag efter anmälningstiden gått ut  
 Urdragning av lag efter sättning och utsändande  
  
 Urdragnings avgift (Seriespel) för blå och gröna serier:  
 Urdragning av lag efter 31/8-2021 men senast 15/9-2021  Adm. Avgift  
 Ny anmälan av lag efter 31/8-2021 men senast 15/9-2021 Adm. Avgift  
 Urdragning av lag efter 15/9-2021   
  
 Dessutom tillkommer:  
 Urdragning av lag efter 15/9 men före seriesättning/lottning 
 Urdragning av lag efter seriesättning/lottning 
 Urdragning av lag efter seriestart  

  
  

 Halv anm.avg. *   
 Hel anm.avg. *   

   
  

 3500 kr *   
  6000 kr *   
 8500 kr *   

  
  

Hel anm.avg. *   
 5000 kr *  

   
  

 500 kr *  
 500 kr *  

 Hel anm.avg. *  
 
 

1700 kr *     
 2700 kr *  
 4700 kr *  

 Förenings ansvar:  
 Förening som ej, eller sent, inkommer med matchtider eller annan,   
 från förbundet, påtalad information som inom föreskriven tid  
 
 Uteblir från obligatoriska träffar/möten/konferenser  

 
  

1000 kr * 
 

1500 kr *    
   

   * Avser per tillfälle, per lag, per spelare, domare, dispens osv.   
 ** Könsdispens för flicka/dam i pojk/herrserie är generellt antagen och behövs ej.   
*** Avser 1 gång per förening och säsong det inträffar.  
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Norrbottens Innebandyförbund 
Domarreglemente 

 

Gäller för spelåret 2021/2022 
 
Utbetalning av domarersättning 
 

I seriematcher för senior och röd och DM-matcher betalas domarna genom ibis av NIBF 
som ombud åt föreningen. NIBF i sin tur fakturerar föreningen vid 4-5 tillfällen under 
säsongens gång. Vi övriga match i blå och grön samt träningsmatcher betalar och 
administrerar föreningarna detta själva. (Går att domare skickar kvitto via ibis och 
föreningen betalar via konto eller swish till domaren.) 
 
 

Vid övriga matcher bör ersättning för genomfört domaruppdrag i första hand ske på ett 
sådant sätt så att kontanthantering undviks. Ersättningen utbetalas på det sätt som 
domare och arrangör kommer överens om.   
 
 

NIBF kvittenser för domare ska användas och vara fullständigt ifyllt och lämnas till 
den ersättningsskyldige. Vid betalning till bankkonto är det särskilt viktigt att domare på 
tydligt sätt anger bank, clearing- och kontonummer på domarkvittensen.  
  
 

Arrangör ansvarar inte för betalningsförseningar till följd av felaktigt angivna uppgifter.   
  
 
 

Där NIBF står för domarkostnader ska NIBF-kvittenser för domare användas med 
samtliga obligatoriska uppgifter som bank, clearing- och kontonummer. Underlaget för 
utbetalning ska vara NIBF tillhanda senast 10 bankdagar efter genomfört uppdrag.   
  

 

Vid arrangemang där NIBF är arrangör eller medarrangör så beslutar NIBF styrelse 
eller DoG i varje enskilt fall vad som ska gälla.  
  
 

Arvoden vid inställda matcher:   
Inställd match där domare påbörjat resa ersätts med 100% av arvodet.   
Inställd match mindre än 24h innan matchstart ersätts med 50% av arvodet. Underlag och 
kvitto skickas av tillsatt domare till domargruppen (DoG) för godkännande som i sin 
tur ansvarar för eventuell fakturering sker till den förening som orsakat att matchen ställs in.  

 
  

Arvoden vid kvalspel/kvalmatcher inom NIBF:  
Vid kvalificeringsspel baseras arvodet på den seriekvalificeringen syftar till.  
 
 

Arvoden vid träningsmatcher:  
Arvode för träningsmatcher är 50% av ordinarie arvode baserat på det 
matchdeltagande lag med högst divisionstillhörighet.  
  

Arvode, restidsersättning, reseersättning för träningsmatch utbetalas av arrangerande 
förening i samband med match.  
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Domararvoden 2021/2022: 
  

Serie  Domare  Arvode/domare  Speltid  Effektiv tid  
  Div 1 Damer  2 Distriktsdomare   800 kr  3x20, 10 min paus  Hela matchen + 

sudden death  
  Div 2 Herrar  2 Distriktsdomare   800 kr  3x20, 10 min paus  Hela matchen + 

sudden death  
  Herrar Utv. 2 Distriktsdomare  750 kr  3x20, 10 min paus  Hela matchen + 

sudden death  
  HJ 18 JAS  

  
2 Distriktsdomare  600 kr  3x20, 5 min paus  Sista 3 min 3:e 

perioden  
  DJ 18 JAS 2 Distriktsdomare 450 kr 3x20  5 min paus Sista 3 min 3:e 

perioden 
  Pojkar Röd 1 & 2  
  Flickor Röd 1  

2 Distriktsdomare  540 kr  3x20, 10 min paus  Hela matchen + 
sudden death  

  Pojkar Röd 3 & 4  
  Flickor Röd 2  

2 Distriktsdomare  450 kr  3x20, 10 min paus  Sista 3 min 3:e 
perioden  

  Pojkar Röd 5-10  
  Flickor Röd 3-6 

2 Distriktsdomare   400 kr  3x15, 5 min paus  Sista 3 min 3:e 
perioden  

 BLÅ Serier  2 Ungdomsdomare  180 kr  2x20, 5 min paus  Ingen effektiv tid  

 Gröna Serier  1 Ungdomsdomare   140 kr  2x14, 5 min paus Ingen effektiv tid  

 SDM  2 Distriktsdomare  750 kr  
  

3x20, 5 min paus  Enl TK beslut  

 
 
Turneringar/cuper NIBF:  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Reseersättning vid träningsmatcher/cuper, samt sammandrag/matcher 2 x20 min:  
Reseersättning till domare vid sammandrag/matcher 2 x 20 min, träningsmatcher, 
turneringar och cuper där föreningar ska betala domarna betalas ut av föreningen på 
plats eller via bankkonto. Ersättningen är 18,50 kr/mil (1,85 kr/km).    
 
 
 

Reseersättning vid senior och röda seriematcher: 
Reseersättning till domare i seriespel i senior, junior och röda serier betalas ut av NIBF 
och belastar domarresepotten.  
 
 

Speltid  Åldersgrupp  Arvode/domare  
2 x 15 min  Seniorer  300 kr  
3 x 15 min  Seniorer  400 kr  
2 x 20 min  Seniorer  350 kr  
3 x 20 min  Seniorer  500 kr  
2 x 15 min  Juniorer  250 kr  
3 x 15 min  Juniorer  350 kr  
2 x 20 min  Juniorer  300 kr  
3 x 20 min  Juniorer  420 kr  
2 x 15 min  Ungdomar Grön  90 kr  
2 x 15 min Ungdomar Blå 130 kr 
2 x 15 min Ungdomar Röd 170 kr 
2 x 20 min Ungdomar Grön 100 kr 
2 x 20 min Ungdomar Blå 140 kr 
2 x 20 min Ungdomar Röd 180 kr 
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Allmänt:  
Begäran om ersättning mer än 6 veckor efter genomfört uppdrag ersätts ej.  
Resa med allmänna färdmedel ersätts mot kvitto.  
Eventuell hyrbil ska användas enligt direktiv som ges ut av NIBF/DoG   
Om domare först dömer match i av SIBF administrerad serie utgår ingen reseersättning 
från NIBF.  
 
 

Parkering:   
Ersättning för parkeringsavgifter erhålls mot kvitto tillsammans med domarkvittensen 
och notering görs under övriga upplysningar.   
Vid parkering ska det billigaste alternativet eftersträvas inom ett skäligt gångavstånd.  
   

 
 
  

Restidsersättning  
Restidsersättning utgår vid alla av NIBF administrerade och sanktionerade tävlingar, 
matcher och träningsmatcher. Restidsersättning utbetalas vid match av det lag som 
står som arrangör. Då domare dömer flera matcher inom samma påbörjade 
resa ska restidsersättningen delas mellan föreningarna.   
Restidsersättning ersätts med max 500 kr per påbörjat dygn.   
  

Frånvaro från bostaden,   0 -   4 timmar =     0 kr  
Frånvaro från bostaden,   4 -   6 timmar = 100 kr  
Frånvaro från bostaden,   6 - 10 timmar = 300 kr  
Frånvaro från bostaden, 10 - 16 timmar = 400 kr  
Frånvaro från bostaden, 16 - 24 timmar = 500 kr  
  

Skulle en domare vara borta från hemmet mer än 24 
timmar beräknas restidsersättningen som ett nytt påbörjat dygn.   

 
 

Beräkning av restidsersättningen  
Vid färd med bil ska restiden beräknas på den faktiska restiden. Restid ersätts med max 
8 minuter per mil om inte särskilda förhållanden kan åberopas. Till detta ska läggas den 
tid som domaren förväntas vara på plats innan match (30 eller 60 minuter), tiden som 
åtgår för att spela matchen samt 30 minuter efter match.   
  

Vid övriga färdmedel än bil ska den faktiska frånvaron från bostaden räknas. 
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