
Domararvode 2014/2015  

Hallands Innebandyförbund  Domararvoden: VARLA IBK: 

Damer Div 2    575 kronor/domare 
Damer Div 3    420 kronor/domare 
Flickor Röd (F98-02) 3 x 15 min  365 kronor/domare 220 kr/domare 
Flickor Blå (F03-05)  2 x 15 min 160 kronor/domare  120 kr/domare 
Flickor Grön (F06-07) Knatteliga  1 x 12 min   50 kronor/domare*    40 kr/domare  
 

Herrar Div 2   700 kronor/domare 
Herrar Div 3   575 kronor/domare 
Herrar Div 4   470 kronor/domare 
Pojkar Röd (P98-02)  3 x 15 min 365 kronor/domare 220 kr/domare 
Pojkar Blå (P03-05)   2 x 15 min 160 kronor/domare 120 kr/domare 
Pojkar Grön (P06-08) 1 x 12 min    50 kronor/domare*    40 kr/domare  

Domare som gått domarkurs som VARLA IBK betalat måste döma 5 matcher utan arvode 

Om match som skulle ha döms av två domare döms av en domare så utgår 1 ½ arvode till domaren som dömer 
matchen. Lagen skall innan matchen vara överens om att matchen döms av en domare. 

Arvoden ovan gäller för samtliga matcher som spelas i distriktet, oavsett vilket förbund som administrerar matchen/serien. 

*Arvoden ovan gäller när förening anlitar domare utifrån. Vid domartillsättning inom föreningen är det föreningen själv 

som beslutar om arvodet, se vänstra kolumnen. 

Träningsmatcher 

Arvodet för träningsmatcher före seriestart och efter serieslut är 75% av ordinarie arvode för lag med lägsta 
divisionstillhörighet. Arvodet för träningsmatcher under seriens gång är ordinarie arvode för lag med lägsta 
divisionstillhörighet. 

Reseersättning VARLA IBK: 
18,50 kr/mil eller 1,85 kr/km – vid bilresa, ingen reseersättning utbetalas under 5 km resa. Avstånd enligt 
vägbekrivningar på www.hitta.se  

Restidsersättning VARLA IBK: 
5-8 timmar, 100 kronor Ingen restidsersättning utgår. 
8-24 timmar, 200 kronor 

Reseersättning 

Domare skall välja det billigaste resealternativet och samåkning skall ske om det är möjligt. Om domare inte 
har några kostnader för att ta sig till match utgår ingen reseersättning. 

Då domare har två eller flera matcher efter varandra skall detta räknas som ett uppdrag. Om en 

domare dömer dubbelmatcher med två olika hemmaföreningar skall antal mil fördelas mellan 
föreningarna. 

 Regelverk för betalning via bankkonto:  

 Förening ansöker på fastställd blankett om att domares ersättning ska få utbetalas ut på bankkonto. 
 Hallands Innebandyförbund behandlar ansökan och godkänner/publicerar de föreningar på hemsidan 

som har rätt till betalning via bankkonto. 
 Hela arvodet och övrig ersättning ska betalas vid samma tillfälle. 
 Senast tio (10) dagar efter match (matchdagen räknas ej) ska hela beloppet vara insatt på domarens 

bankkonto. Om den dagen infaller på en helgdag ska beloppet vara insatt på domarens bankkonto 
närmast följande bankdag. (T.ex. måndag är matchdag, tisdag är dag 1, onsdag är dag 2 osv. Om dag 
10 är en helgdag, skall beloppet vara insatt på kontot under måndagen). 

 Vid betalning via bankkonto ska ENDAST matchnumret vara referens-/meddelandenummer. 
 Om utbetalning ej sker ska detta rapporteras av domaren till förbundet. Förening åläggas att betala 

fastställd administrativ kostnad, samt kan förlora sin rätt att använda betalning till domare via 
bankkonto. 



Betalning vid inställd match, alternativ 1 

Om match ställs in innan domare är på väg till match utgår ingen ersättning. 

Betalning vid inställd match, alternativ 2 
Om match ställs in när domare är på väg till match utgår ersättning för antal körda mil enligt gällande tariffer. 
Inget arvode betalas ut. Ersättning utbetalas av Hallands Innebandyförbund efter att kvitto inkommit till 
förbundet. Hallands Innebandyförbund debiterar sedan förening som förorsakat den inställda matchen. 

?Betalning vid inställd match, alternativ 3 

Om match ställs in när domare är på plats för match utgår ersättning för resa och arvode enligt gällande 

tariffer. Ersättning utbetalas av Hallands Innebandyförbund efter att kvitto inkommit till förbundet. Hallands 
Innebandyförbund debiterar sedan förening som förorsakat den inställda matchen. 

Betalning vid inställd match, alternativ 4 
Om lag lämnar WO till match utgår ersättning med halvt arvode. Lämnas WO samma dag som matchen skulle 
spelats ersätts domarna med helt arvode. Ersättning utbetalas av Hallands Innebandyförbund efter att kvitto 
inkommit till förbundet. 

 

 

 


