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Domararvoden Fotboll 
Ersättning till domare och assisterande domare, gällande spelåret 2022

HD AD 

SVFF SVFF 

920:- 670:-

810:- 590:-

700:- 510:-

680:- 495-

550:- 350:-

640:- 380:-

580:- 380:-

550:- 360:-

495:- 340:-

440:- 310:-

260:- 

Tävling 

Herrar: Allsvenskan, Superettan, Ettan, div 2, div 3. 

U21 och P19 allsvenskan. 

Damer: Allsvenskan, Elitettan och div 1, Svenska Spel F19. 

Herrar: Div 4, P19 div 1, Ligacupen P19, P17 allsvenskan. 

Damer: SM F17-slutspel. 

Herrar: Div 5, B-lag div 1 och junior div 1 Skåne. 

Seriespel P17 div 1, Ligacupen P17/16, P16 Nationell. 

Damer: Div 2. 

Herrar: Div 6 och junior div 2-3. 

Damer: Div 3 och SM 17 år regionalt gruppspel. 

Herrar: B-lag division 2-3. 

Damer: Div 4. 

Vid användning av tvådomarsystem i herrar div 6 eller damer div 3 och 4 

utgår ersättning för båda domarna enligt HD nivå ovan. 

Motion samt Skåneligan 7m7 (2 x 35). 

Flickor/Pojkar: 17 distrikt (2x45). 

Flickor/Pojkar: 16 distrikt (2x45). 

Damer: B-lag division 1-3 (2x45). 

Flickor/Pojkar: 15 (2 x 40). 

Pojkar: 14 Skåneserier (spelform 9 mot 9, 3x25). 

Övrig ungdomsfotboll (13-14 år 9 mot 9, 3x25) i distriktet för pojkar och 

flickor. 

Rekommendation ungdomsdomare (per match). 

Rekommendation barndomare (per match) (upp tom 12 år). 190:- 

INSTÄLLD ELLER WO-MATCH 

Vid inställd match eller w.o.-match, där beslut fattas på matchdagen, utgår restidsersättning 

med 300 kr till domaren oavsett om domaren infunnit sig på uppdragsplatsen. Om domaren 

infunnit sig på eller påbörjat resa till uppdragsplatsen utgår även resekostnadsersättning. 
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Restidsersättning betalas endast ut i samband med tävlingsmatch. Arrangerande förening 

ansvarar för utbetalning av ersättningen.  

MATCHTYP 

Det finns två typer av matcher; tävlingsmatcher och träningsmatcher. 

Tävlingsmatcher:  

Med tävlingsmatch avses match som ingår i en tävling enligt serie- eller utslagsmetoden 

(DM). Vid dessa utgår ersättning enligt ovan.  

Träningsmatcher:  

Med träningsmatch avses match som inte är tävlingsmatch. Vid dessa utgår ersättning enligt 

följande:   

• Ensam domare erhåller 75 procent av den ersättning (restidsersättning undantagen)

som hade utgått om matchen hade varit tävlingsmatch.

• Domarteam erhåller 50 procent av den ersättning (restidsersättning undantagen) som

hade utgått om matchen hade varit tävlingsmatch.

I fråga om träningsmatcher i fotboll som spelas någon gång under tidsperioden för ordinarie 

seriespel, dvs. när serien väl har startat men inte slutförts, utgår ersättning såsom för 

tävlingsmatch.  

Vid träningsmatcher är det högsta lags serietillhörighet som avgör ersättningens storlek. 

AVBRUTEN OCH ÅTERUPPTAGEN MATCH. 

Vid match som avbryts och sedermera återupptas med samma domarteam, utgår ordinarie 

matcharvode. Arrangerande förening ansvarar för utbetalning av ersättningen.  

Vid match som avbryts under första halvlek och sedermera återupptas med nytt domarteam, 

utgår ersättning till det ursprungliga domarteamet med halva det ordinarie matcharvodet 

och med ordinarie matcharvode till det nya domarteamet. Vid match som avbryts i halvtid 

eller under andra halvlek och sedermera återupptas med nytt domarteam, utgår ersättning 

till det ursprungliga domarteamet med ordinarie matcharvode och med halva det ordinarie 

matcharvodet till det nya domarteamet.  

Vid match som avbryts och inte återupptas utgår ordinarie matcharvode. 

Vid match som avbryts under första halvlek och sedermera spelas om, utgår ersättning med 

halva det ordinarie matcharvodet till det domarteam som dömt den avbrutna matchen. Vid 

match som avbryts under andra halvlek och sedermera spelas om, utgår ordinarie 

matcharvode till det domarteam som dömt den avbrutna matchen.  

I samband med att matchen spelas om utgår ordinarie matcharvode (oavsett om samma eller 

nytt domarteam dömer matchen).  
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Vid samtliga de situationer som beskrivs i andra till fjärde styckena ovan, utgår - vid sidan 

av visst matcharvode - restidsersättning (vid tävlingsmatch) och resekostnadsersättning. I 

förekommande fall utgår sådan ersättning för dubbla inställelser på uppdragsplatsen/-erna.  

I de fall avbruten match återupptas med nytt domarteam eller spelas om (med ordinarie eller 

nytt domarteam) ansvarar SDF för utbetalningen av den tillkommande domarersättningen. 

Restidsersättning 

Restidsarvode utgår till HD/AD enligt nedan. 

Över 80 km enkel resa 150:-/tillfälle. Över 150 km enkel resa 200:-/tillfälle 

Över 200 km enkel resa 250:-/tillfälle. Över 250 km enkel resa 400:-/tillfälle  

Om domare dömer flera matcher i rad så utgår endast ett restidsarvode (om tillämpligt) samt 

en reseersättning. 

Reseersättning 

För distriktet gäller att bilersättning utgår med 3.00 kr/km inklusive medpassagerare. 

Avstånd beräknas från bostaden. HD ansvarar för samåkning. Vid två eller tredomarsystem 

ska samåkning eftersträvas. 

Traktamente/Förlorad arbetsförtjänst 

För distriktets tävlingar utbetalas inget traktamente eller förlorad arbetsförtjänst 

Utbetalning av ersättning 

Samtliga domararvoden, i av Skånes FF domartillsatta matcher, kan av hemmalaget 

utbetalas via kontant, konto eller swish. Arvode enligt korrekt ifyllt domarkvitto ska vara 

domarna tillhanda på uppgivet konto senast på sjunde (7) dagen efter spelad match. 

Kvalspel 

Vid kvalspel, sanktionerat eller anordnat av distriktsförbundet, utgår arvode enligt det lag 

som har högst serietillhörighet. 

DM  

För matcher i distriktsmästerskapet, utgår arvode enl. nedan. 

HERRAR: Enligt det lag som har högst serietillhörighet, dock högst div 1. 

Finalarvode beslutas av Skånes FF´s disciplinnämnd. 

DAMER: Enligt det lag som har högst serietillhörighet, dock högst div 1. 

Finalarvode beslutas av Skånes FF´s disciplinnämnd.    

JUNIOR: Enligt det lag som har högst juniorserietillhörighet, dock högst övrigt junior 

innan kvartsfinal.  

P 16/F 16: 580:-/380:- 

P 14/F 14: 495:-/340:- 

Malmö den 1/3-2022

Skånes Fotbollförbund   Skånes Fotbolldomarförbund 

  Peter Ekvall    Olof Widjestam 

 VD    Ordförande 


