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Överenskommelse om arvoden och ersättningar för 
ishockeydomare 
 
Denna överenskommelse är en tilläggsöverenskommelse till ”Överenskommelse om samarbetsformer och 
villkor för ishockeydomare”. 
 
Tilläggsöverenskommelsen har träffats mellan å ena sidan 
 
Gotlands Ishockeyförbund, org.nr 834001-0712, 
Stockholms Ishockeyförbund, org.nr 814000-1036, 
Södermanlands Ishockeyförbund, org.nr 815600-8925 
Upplands Ishockeyförbund, org.nr 817601-1453 
 
och å andra sidan 
 
Regionsdomarföreningen Öst (administrativt tillhörande Stockholms Hockeydomarklubb), 
Stockholms Hockeydomarklubb, org.nr 802428-7818, 
Södermanlands Ishockeydomarförening, org.nr. 802507-7838  
Upplands Ishockeydomarklubb, org.nr. 802510-6744. 
 
 
 

§1 Giltighet 

Denna tilläggsöverenskommelse är giltig från och med 2018-08-10, till och med 2020-07-31.
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REGIONALA SERIER  

 

SERIE HD LM 

Alltvåan  1 080 615 

Division 2  1 015 565 

Alltrean 875 490 

Division 3  830 470 

Allfyran 775 435 

J20 Elit  1 015 565 

J20 Allettan 875 490 

J20 division 1  830 470 

J20 division 2 730 415 

J18 Elit  830 470 

J18 Allettan 775 435 

J18 division 1  730 415 

J18 division 2 665 375 

Damer division 1  730 415 

Damjuniorer  565 340 

U16 Regionalt poolspel 730 415 

 
 

DISTRIKTSSERIER  
 

SERIE HD LM 

Division 4  730 415 

Division 5 (2x20) 520 - 

U16 division 1 (3x20) & U16 DM 665 375 

U16 övriga (3x20) 565 340 

U16 övriga (2x20) 375 225 

Flickor A (2x20) 435 250 

U15 (2x20) 290 165 

U14 (2x20) 220 125 

U13 (2x20) 210 115 

U12 (2x20) 185 110 

U12 (2x15) 140 85 

U11 (2x15) 130 80 

Skolhockey Gymnasieskolan  555 - 

Skolhockey Grundskolan  375 - 

 
För arvoden avseende förbundsserierna, se www.swehockey.se 

 
 
GILTIGHET  
 
Bestämmelserna gäller då arrangerande förening tillhör någon av serierna listade ovan. 
 
Bestämmelserna omfattar samtliga licensierade ishockeydomare och/eller andra som verkar som domare inom 
Region Öst.  
 
Om arrangerande förening tillhör Riksserien, SHL, Hockeyallsvenskan, HockeyEttan eller J20-SuperElit gäller   
SIF: s bestämmelser beträffande ersättningar. 
 
Om arrangerande förening tillhör någon annan serie som inte listas ovan gäller bestämmelserna som utfärdats 
av den föreningens administrerande förbund. 

http://www.swehockey.se/
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EJ TÄVLINGSMATCHER & CUPER  
 
Fullt arvode betalas ut vid alla typer av träningsmatcher eller cuper. Om matchen inte spelas med normalt 
periodantal eller periodlängd kan arvodet räknas om så att det motsvarar den faktiska speltiden. 
 
Vid matcher där lag från olika divisioner möts gäller arvodet för den högst klassade föreningen. 
 
Vid matcher där blandlag förekommer (t.ex. J20 och Herrsenior) gäller arrangerande förenings serietillhörighet. 
 
Alla ersättningar ska baseras på föreningarnas grundserie, inte eventuella fortsättningsserier såsom Dam Ettan, 
J18-Allsvenskan, U16-SM eller Alltvåan. Detta gäller oavsett när under säsongen matchen spelas. 
 
 
ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSFÖRTJÄNST  
 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår för faktisk bortavaro från förvärvsarbete på vardagar (måndag-
fredag) mellan klockan 08.00 och 17.00. Ersättning utgår med 200 kr/timme. 
 
Vid hemkomst efter kl. 01.00 kan uttas maximalt 4 timmars förlorad arbetsförtjänst. Hemresan beräknas starta 
30 minuter efter matchens slut.  
 
Faktisk frånvaro från förvärvsarbete ska på anmodan från administrerande förbund kunna styrkas. Det kommer 
under avtalsperioden att genomföras stickprovskontroller av efterlevnaden av regelverket kring ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst. 
 
 
RESELÖNETILLÄGG  
 
Traktamente utgår för mer än fyra timmars tjänstgöring vid varje match. Detta gäller även vid flera kortare 
matcher i rad där den totala tjänstgöringstiden överstiger fyra timmar. 
 

- borta 4 – 10 timmar    120 kr 
- borta 10 timmar eller mer   240 kr 

 
 
TRAKTAMENTE 
 
Traktamente och reselönetillägg utgår vid flerdygnsförättningar. 
     
  Traktamente   Reselönetillägg 
Hel dag  240 kr   150 kr 
Avresa före kl. 12:00 240 kr   150 kr 
Avresa efter kl. 12:00 120 kr   75 kr 
Hemkomst före kl. 19:00 120 kr   75 kr 
Hemkomst efter kl. 19:00 240 kr   150 kr 
 
Måltidsavdrag görs enligt RSV:s bestämmelser då arrangören står för måltiderna. 
 
Domaren äger rätt till övernattning vid resa till eller från Gotland eller vid arrangemang som löper över flera 
dagar på annan ort än bostadsorten. I tveksamma fall avgör berörd domarkommitté. Arrangerande förening 
ska kontaktas avseende boende. 
 
Om nattlogi och andra kostnader i samband därmed betalas av domare, då övernattning har skett på 
förrättningsorten eller dess närhet, utbetalas: 
Nattraktamente, skattepliktigt  110 kr 
Logitillägg, skattepliktigt  225 kr   
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INSTÄLLD MATCH /  W-O 
 
Vid inställd match eller så kallad walk-over, med mindre än 24 timmars varsel, äger domarna rätt till fullt 
arvode förutsatt att domaren inte erbjuds ett liknande uppdrag som kompensation. 
 
 
AVBRUTEN MATCH  
 
Om matchen avbryts när denna har startat utgår fullt arvode samt sedvanlig reseersättning.  
 
 
DOMARE I  FLERA MATCHER I  RAD  
 
Fullt arvode utgår för varje match. Övriga ersättningar och tillägg skall delas lika mellan resp. hemmalag. Ifall en 
domare dömer flera matcher, som var för sig berättigar till ersättning för sen matchstart, äger domaren endast 
rätt att uttaga en sådan ersättning. 
 
 
DOMARE SOM DÖMER I  ANGRÄNSANDE DISTRIKT  
 
I de fall där domaren är bosatt utanför det geografiska område som utgör dennes distriktsförbund ska en 
överenskommelse mellan domaren och domartillsättaren beträffande reseersättningens nivå klargöras i god tid 
före match. Vid oklarheter härvidlag ska domarkommittén kontaktas. 
 
 
TVÅ DOMARE 
 
Vid matcher med tvådomarsystem utbetalas två huvuddomararvoden. 
 
 
EN DOMARE 
 
Vid matcher med bara en domare utbetalas ett huvuddomararvode och ett linjemannaarvode. 
 
 
RESEERSÄTTNING  

• Vid resa med egen bil utgår ersättning enligt följande:  
Grundersättning kr/mil = 18.50 Tillägg kr/mil = 11.50  
vilket gör en total ersättning med 30:-/mil. För passagerare utgår ingen ersättning.  

• Vid resa med allmänna kommunikationsmedel utgår ersättning enligt verifierade utlägg. 

• Reseersättningen ska motsvara den faktiska och mest rimliga resvägen. 

• Domarna ska i största möjliga mån samåka. 

•  Parkeringsavgifter, avgifter för vägfärja eller trängselskatt ersätts enligt verifierade utlägg.  
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ERSÄTTNING FÖR SEN MATCHSTART  
 
Ersättn ing  för  sen matchstart  u tbeta las enl igt  nedan  
 

• Sen matchstart vardagar 3x20 kl. 20:00 = 120 :-/domare. 

• Sen matchstart lördagar, dag före helgdag eller helgdag 3x20 kl. 18:00 = 120 :-/domare. 
 

• Sen matchstart vardagar 2x20 eller 3x15 kl. 20:30 = 120 :-/domare. 

• Sen matchstart lördagar, dag före helgdag eller helgdag 2x20 eller 3x15 kl. 18:30 = 120 :-/domare. 
 

• Sen matchstart vardagar 2x15 21:00 = 120 :-/domare. 

• Sen matchstart lördagar, dag före helgdag eller helgdag 2x15 kl. 19:00 = 120 :-/domare. 
 
 
UTBETALNING  
 
Det är arrangerande förenings skyldighet att betala domarna enligt dessa bestämmelser. 
 
Kontant betalning rekommenderas. Vid kontant betalning ska denna ske senast 20 minuter före matchstart. 
 
För att få ersätta domarna per konto istället för kontant måste varje förening ingå ett avtal med det 
distriktsförbund de tillhör. Detta gäller alla föreningar med lag som spelar i de regionala serierna eller i 
distriktsserier. 
 
I händelse av att föreningen inte betalar domarna enligt dessa bestämmelser, ska administrerande förbund 
skyndsamt säkerställa att domaren får sin betalning. Administrerande förbund kan i förekommande fall vidta 
åtgärder mot felande förening. 

 
 
Johanneshov den 10 augusti 2018 
 
 
 
 
Owe Hejdenberg, ordförande   Freddie Rinderud, ordförande 
Gotlands Ishockeyförbund   Regionsdomarföreningen Öst 
 
 
 
 
Göran Tidström, ordförande   Nicholas Pagelz, ordförande 
Stockholms Ishockeyförbund   Stockholms Hockeydomarklubb 
 

 

 
 
Thomas af Bjur, ordförande   Andreas Lundvall, ordförande 
Södermanlands Ishockeyförbund  Södermanlands Ishockeydomarförening 
 
 
 
 
Anders Zetterström, ordförande  Sebastian Wadén, ordförande 
Upplands Ishockeyförbund    Upplands Ishockeydomarklubb 


