Domararvoden säsong 2019-2020
Herrar
Division 2

820:-

Division 3

580:-

Division 4

425:-

Damer
Allsvenskan

1300:-

Division 1

790:-

Division 2

550:-

Division 3

425:-

Ungdom inom MSHF
P/F19 -00/02

425:-

P/F16 -03/04

325:-

P/F14 -05/06

275:-

P/F12 -07

200:-

P/F11-10 (stor plan) -08 & -09

200:-

P/F09 (liten plan) -10> mini

4,00:-/m.

Centrala ungdomstävlingar (USM)
USM U 14

215:-

USM U 14, finalspel

255:-

USM U 16

265:-

USM U 16, finalspel

325:-

USM U 18

325:-

USM U 18, finalspel

400:-

En domarsystem
I ett resultat av domarbrist i MSHF har DFK beslutat om arvode för de
matcher där en domarsystem måste tillämpas.
Summan är bestämd till 1,5 arvode.
Det är endast MSHF’s DFK som kan besluta om en match ska dömas med
en domare.

Kvalificeringsmatcher
Matchersättning ska utgå med det belopp som gäller för den serien till
vilken matchen kvalificerar.

Inställd match (gäller MSHF:s administrerade serier)
Vid inställd match där domarna och funktionärerna har kommit till hallen,
erhåller dessa reseersättning och ev. restidsersättning (ingen
matchersättning).
Träningsmatcher
Träningsmatcher, senior (mot svenskt och utländskt motstånd):
Från herr div 1 och damallsvenskan och uppåt gäller SHF´s bestämmelser
(se SHF:s sidor).
Övriga matcher:
Domare erhåller 50% av ordinarie arvode för den högsta serien som
representeras i matchen, dock lägst 100:-.
Domare i ungdomsmatch erhåller 100:-. Funktionärer erhåller ordinarie
arvode enligt det högst i seriespelet spelande laget.

Turneringar (rekommenderat lägsta arvode)
Matchtid Damer/Herrar
Mer än 2 x 20 minuter D/150:- H/200:Mindre än 2 x 20 minuter D/100:- H/150:Domare ungdom/junior 2,50:- / min.
Sanktion för cup/turnering för seniorer skall sökas hos SDF:et om det är
över 4 lag.
Resa
38:- / mil. Alternativt ersättning för verifierad kostnad vid resa med TEX.
Buss/spårvagn etc.
Restidsersättning
130:- under förutsättning att enkel resväg överstiger 40 km (för H2, D2,
H3 gäller 50 km) samt frånvaro från hemmet är mer än 4 men högst 10
timmar.
250:- då enkel resväg överstiger 40 km (för H2, D2, H3 gäller 50 km),
samt är borta mer än 10 timmar, där tiden räknas mellan avfärd från
hemmet och återkomst till hemmet.

Utbetalning av arvode
Det är okej för samtliga föreningar inom MSHF att betala in arvodet direkt till domarens konto.
Dock bör föreningen informera domaren i förväg så denne kan ha med kontonumret på räkningen.
Upp till fem (5) bankdagar har föreningen på sig att betala in arvodet.
Om domare inte fått in arvodet efter fem (5) bankdagar tar domaren kontakt med MSHF.

