
 

Domarreglemente Värmlands IBF  

 

Allmänna direktiv  
 

Domarna är VIBF:s representanter, och skall uppträda och agera därefter. 
Domarna skall ej göra uttalanden mot VIBF. Vid synpunkter kontakta i stället 
VIBF. 
 
Domarna skall i matcharenan, efter ombyte, endast bära av VIBF godkänd 
domarutrustning.  
 
Domarna skall ej diskutera tänkbara spelsituationer med lagen, publik, 
matchfunktionärer, press eller liknande före matchen.  
 
Domarna får inte under några omständigheter, officiellt eller inofficiellt 
diskutera kollegors insatser på ett negativt sätt, oavsett om aktuell domare är 
förenings-, distrikts- eller förbundsdomare. Exempel platser/ställen där det är 
olämpligt är i sociala medier eller i innebandysammanhang. 
 
Domarna skall heller inte uttala sig om lag eller föreningar i negativ klang.  
 
Domarna skall informera sig om VIBF:s tävlingsföreskrifter, spelregler, direktiv 
mm. och match- /arrangemangsspeciella förutsättningar (t.ex. kvalmatcher, 
juniorkval och -slutspel etc.)  
 
Domarna får i samband med uppdrag ej nyttja alkohol t.ex. starköl, vin eller 
sprit. Ej heller befinna sig på platser vilka kan anses som olämpliga, såsom 
diskotek, pub eller liknande. Med uppdrag menas från det man lämnar 
bostaden tills man återvänder dit.  
 
Återbud till uppdrag ska lämnas senast 10 dagar innan aktuell match och görs 
via iBIS. 
 
Domaren ska så snart som möjligt efter genomgången domarkurs registrera 
aktuella uppgifter i IBIS. Detta för att underlätta domartillsättningen. 
 
 
 
 



OBS! På de tre nedanstående punkter (före, under, efter) kan avsteg finnas 
beroende på de beslut som SIBF och/eller VIBF fattar under säsongen. Den 
informationen finns att tillgå på innebandy.se och vibf.nu. 
 
Före match  
Domarna skall infinna sig i matcharenan senast 30 minuter före utsatt 
matchtid. Undantag gäller D1 och H2 där domarna ska vara på plats minst 45 
minuter före utsatt tid. Om eventuell sen ankomst uppkommer skall detta 
meddelas arrangören, så fort sådan är känd.  
 
I god tid före match skall domarna ta kontakt med respektive lagledning, utan 
att störa deras uppladdning, för att bland annat kontrollera följande:  
 
Att lagens spelardräkter är åtskiljbara. Det är upp till dig som domare att avgöra 
om man kan skilja dem åt.  
 
Utrustning såsom örhängen, skyddsutrustning och liknande. Det är endast 
domaren som avgör om sådan utrustning skall avlägsnas. Detta skall göras om 
det föreligger uppenbar risk för skada eller liknande, enligt domaren.  
 
Informera om eventuella speciella tävlingsförutsättningar (t ex förlängning, 
straffslagstävling, etc.). 
 
Informera om att matchen skall starta på utsatt matchtid, varefter lagen måste 
rätta sin uppvärmning efter detta. På utsatt matchtid skall all uppvärmning, 
pep-talk, line-up, osv. vara avklarade.  
 
Kontroll av matcharena skall utföras i god tid före match. Kom ihåg att göra en 
extra kontroll av målburarna innan matchstart. 
 
Om ni som domare upptäcker att det finns föremål som kan vålla skada, eller 
om det är felaktigheter i utrustning som används för att genomföra matchen. 
Meddela arrangerande förening om detta samt rapportera det till TK. (Detta 
görs via ett kryss i rutan ”anmärkningsvärda förhållanden” på matchprotokollet 
och sedan skriver man på baksidan av protokollet).  
 
Hälsa på matchfunktionärerna i sekretariatet och håll en kort genomgång med 
matchtidtagaren om när denne ska starta resp. stoppa tiden.  
 
Försäkra dig om att protokollföraren kontrollerar så att spelare som berörs vid 
en eventuell utvisning, mål finns med i protokollet.  
 
Under match:  
Kom ihåg att göra en extra kontroll av målburarna efter periodpaus. 
 
I övrigt se domardirektiv 2022/23. 
 
 
 
 



Efter match  
Domarna skall efter slutsignalen, då lagen tackat varandra och lagkaptenerna 
tackat domarna, utan onödigt dröjsmål lämna spelplanen. Matchprotokollet 
lämnas in till domarrummet av sekretariatspersonal skyndsamt efter 
slutsignalen.  
 
Lagkapten och/eller tränare/coach samt massmedia kan få tillträde till 
domarrummet tidigast 15 minuter efter matchslut. Enskilda domslut kan 
givetvis diskuteras, men på plats aldrig korrigeras.  

Matchprotokoll ska, av domarna, skickas in till kansliet och vara dem tillhanda 
första vardagen efter spelad match.  
 
Domare som har utdömt matchstraff 3 skall skicka in ”anmälan till bestraffning” 
senast 2 vardagar efter match via iBIS.  
 
 

Domararvoden 
 
 

1.1 Seniorer 
     

Serie 2022-24 2024-26 Övrig info 

Herrar division 
2/Damer division 1 850 kr 900 kr 3x20 min, effektiv tid 

Herrar division 
3/Damer division 2 

775 kr 820 kr 3x20 min, effektiv tid 

Herrar division 
4/Damer division 3 670 kr 710 kr 3x20 min, effektiv tid 

Herrar division 5 585 kr 615 kr 3x20 min, effektiv tid 

  

1.2 Junior/Ungdom  

Serie 2022-24 2024-26 Övrig info 

JAS HJ/DJ 650 650 3x20 min 

HJ17 Region/DJ17 
Region 670 710 3x20 min, effektiv tid 

Röd Serie 1-2 425 450 3x20 min 



Röd Serie 3-6 320 335 3x15 min 

Blå Serie 1-3 260 270 3x15 min 

Gröna Poolspel  155 160 2x16 min 

  

1.3 Distriktsmästerskap 

Tävling 2022-24 2024-26 Övrig info 

Senior-DM, 
gruppspel 630 650   

Senior-DM, slutspel 850 900   

Junior-DM 500 525   

15-DM, final 475 500   

  

1.4 Lilla VM 

Tävling 2022-24 2024-26 Övrig info 

Gruppspel 240 250   

Slutspel 290 300   

1.5 Träningsmatcher med Värmlandslagen      

  2022-24 2024-26 Övrig info 

Värmlandslagsmatcher 530 560   

1.6 JAS och USM 

Länk 

https://innebandy.se/media/3957/domarreglemente-2022-2026-2.pdf


1.7  
Kvalmatch 

Arvodet för den serie man kvalar till 

  

1.8 Träningsmatch 

Halva ordinarie arvodet. Arvodet ska då baseras på den arvodet från den serien där 
laget med högst serietillhörighet spelas. Exempelvis om ett lag från division 1 och 
division 2, så ska arvordet baseras på arvodet i division 1. 

 
  

1.9 Reseersättning och restidserättning 

Reseersättning  

25 SEK / mil 

Restidsersättning (frånvaro från bostaden) 
  
4-6 timmar: 100 SEK 

Mer än 6 och upp till 10 timmar: 300 SEK 

Mer än 10 och upp till 16 timmar: 400 SEK 

Mer än 16 och upp till 24 timmar: 500 SEK 

Om domaren har flera uppdrag under samma resa ska reseersättningen och 
restidsersättning delas med de aktuella arrangerade föreningarna. Om domaren 
kan vara hemma i minst 60 minuter mellan två matcher så ska matcher ses som 
separata uppdrag, och domaren kan ej få restidsersättning för de 60 minuterna. 
  

 
 
 
 


