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Kostnadsersättningar för domare 

Kostnadsersättningar för bandydomarna gällande säsongen 2022/23. 
Arvoden gäller matcharenor i distrikt Stockholm.  
Arvodena är beslutade av styrelsen i bandydistrikt.  
 

Arvoden  Huvuddomare Assisterande domare 
Div 2 765:- 610:-     (765:-/domare vid 2 domare) 

Div 3 670:- 560:-     (670:-/domare vid 2 domare) 

U17 regional 2x45 minuter 765:- 580:- (765:-/domare vid 2 domare)  

U16 regional 2x45 minuter 670:- 460:- (670:-/domare vid 2 domare)  

U14 9 mot 9 2x30 min 405:- 405:-       (610:-/domare vid 1 domare) 

U13 9 mot 9 2x30 min 355:- 355:- (550:-/domare vid 1 domare) 

U13-15 Bredd 2x30 min 405:- 405:-       (610:-/domare vid 1 domare) 

Flickor 11 mot 11 2x30 min   405:-                             405:-       (610:-/domare vid 1 domare) 

Flickor 9 mot 9 2x30 min       355:-                             355:-       (550:-/domare vid 1 domare) 

7 mot 7 1 domare 250:-* 

5 mot 5 1 domare  150:-*  

Vid 5 mot 5 och 7 mot 7 poolspel tillsätts domare av arrangerande förening som också står för 
domarkostnaderna. *Gäller domare tillsatt av Bandydistrikt Stockholms domarkommitté. 

 
Ettan Supercup   
Senior 2x45 min 980:-  750:-       
 
Victor Cup                                  
Senior 2x30 min 500:-  400:- 
Final  635:-  470:-   
 
Victoria Cup 
Gruppspel 2x45 min 615:- 505:-  (615:-/Domare vid två domare)  
Final 2x45 min 820:-  615:- 
 

Junior DM  
Gruppspel 2x45 min 615:- 505:-   
Final 2x45 min 765:- 580:- 
 
Stockholm Cup  
U15 2x35 min 500:- 500:-     (500:-/domare vid tre domare)           
U14 2x30 min 400:- 400:-   (400:-/domare vid tre domare)   
U13 9 mot 9  350:- 350:-  (350:-/domare vid tre domare)       
 
Vid slutspel, dvs (Semi+Final) tillsätts samtliga matcher med 3 domare. Vid finaler i Stockholm står 
Stockholms Bandyförbund för domarkostnaderna, övriga matcher hemmaföreningen. 

 
Egons Cup U19   
Gruppspel 2x25 min 430:- 330.-   
Final 2x25 min 460:-  355:- 

 
Hermans Cup U14  
Gruppspel 2x20 min 270:-  270:- (2 domare)              
Final 2x20 min 330:-  330:- (2 domare)             
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 Tommys Cup U13 

Gruppspel 2x20 min 250:-  250:- (2 domare)              
Final 2x20 min 300:-  300:- (2 domare)             

 
Kvalificeringsmatcher 
Vid kvalspel ska arvode utgå enligt den taxa som gäller för den serie lagen kvalar till. 

  

Resekostnadsersättning 
För bil utgår ersättning med 3,30 kr per kilometer inklusive passagerare. 
Samåkning från samlingspunkt som huvuddomaren/administrativ domare bestämmer SKA nyttjas för att 
hålla nere kostnader, gäller vid både 2- och 3-domaresystem. 
Vid resa med allmänna trafikmedel utgår reseersättning enligt SL-trafikens billigaste alternativ som är 
Reskassa. För säsong 2022/23 gäller följande: Ungdom under 20 år och pensionär 26 kr per enkelresa 
och övriga 39 kr per enkelresa. 

 
Restidsersättning  
Restidsarvode utgår med 90 kr vid matcher i Stockholms distrikts seriematcher om domarens faktiska 
bortovaro från hemmet överstiger 5 timmar. Denna ersättning är skattepliktig och utgår när domaren 
behöver ta nedan tid i anspråk för fullgjort uppdrag. Ersättning tas ut för den faktiska tid som uppdraget 
avser och ska anges på reseräkningsblanketten. Vid flera uppdrag samma dag oavsett idrottsplats delas 
ersättningen lika mellan föreningarna. 
 
Parkeringsavgift 
Om parkeringsplatsen som tillhör idrottsanläggningen är avgiftsbelagd och parkering sker på denna 
parkering utgår ersättning för faktisk parkeringskostnad. 
 

Trängselskatt 
Ersättning utgår för faktisk kostnad. Tidpunkten för passage ska noteras på reseräkningen. 
 

Träningsmatcher och försäsongscuper 
Arvodet för träningsmatcher och cuper är 75 % av arvodet för "seriespel" för lag med högsta 
serietillhörighet. Som huvudregel gäller svensk serietillhörighet.  

 
Gäller både Seniorer och Ungdom 
Vid cuper som anordnas av distrikt Stockholm och som saknas i detta dokument kan speciella 
överenskommelser/ avtal finnas gällande domarersättning. Detta meddelas i så fall domaren vid kallelse 
till sådan cup. Övrigt gäller alltid Svenska Bandyförbundets avtal. 
 
Om endast en domare (där det ska vara två domare), finns tillhands i en match, ska 1,5 arvode betalas ut 
till domaren. Om endast två domare finns tillhands i en match (där det ska vara tre domare), ska 
huvuddomararvode betalas ut till båda domarna. Om tre domare deltar i en match där två domare är 
riktlinjen enligt detta avtal delar de tre domarna på den totala ersättningen för aktuell match om inget 
annat står i angivet. Om matchtiden av någon anledning kortas, sänks arvodet procentuellt i förhållande till 
matchtidens förkortning.   

 
Skada på domare 
Vid skada som uppkommer efter det att domaren anlänt till arenan men innan matchstart 
utgår endast reseersättning till den skadade domaren. Vid skada som uppkommer i första 
halvlek utgår halvt arvode + reseersättning. Vid skada som uppkommer i andra halvlek utgår 
fullt arvode + reseersättning. Om en ny domare tillkallas vid skada utgår för denna domare 
reseersättning + skillnaden mellan fullt arvode och det arvode som eventuellt utgår för den 
skadade domaren. 
 
Domare i flera matcher i rad 
Arvode utgår för varje match men reseersättningen och restidsersättningen ska fördelas lika 
mellan arrangerande föreningar. 
 
Inställd match 
Vid inställd match/WO utgår, ifall resan påbörjats, ersättning för resekostnader och eventuell 
restidsersättning enligt ovanstående. Observera att endast verkliga kostnader ersätts. 
Dessutom utgår halvt matcharvode. Ifall att resan inte påbörjats utgår ingen ersättning. 
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Avbruten match 
Vid avbruten match utgår full ersättning till domarna. 
 
Kontrollinstans 
Distrikt Stockholm har rätt att begära in underlag för utbetalning av domararvoden och kontrollera dessa.  
 
Utbetalning av domarersättning 
Utbetalning av domarersättning ska alltid ske mot korrekt och fullständig räkning/kvitto från domaren. 
Föreningen väljer något av nedanstående betalsätt; Domaren kan inte kräva hur betalning ska ske. 
 

1. Kontant betalning i samband med match 
2. Insättning på domarens bank/postgirokonto inom fem bankdagar efter match 
3. Swish-betalning till domaren inom fem bankdagar efter match 

 
Om domaren inte erhållit sin ersättning inom fem bankdagar, ska denne kontakta föreningen.  
Om betalningen därefter inte erhållits inom ytterligare fem dagar, ska domaren meddela detta till DK, som 
då övertar ärendet och beslutar om domartillsättningen till föreningens kommande matcher. 
 
Utbetalning av domarersättning för cuper anordnade av distrikt Stockholm  
Ersättning utbetalas mot insänt och korrekt ifyllt digitalt kvitto efter slutförd cup senast vid nästkommande 
löneutbetalning.  

 
Förbundsserierna 
Domarersättningar för förbundsserierna regleras i avtal tecknat mellan Svenska Bandyförbundet och 
Elitdomarnas Kamratförening. Avtalet tillhandahålls av Svenska Bandyförbundet. 
 
 
 


