
 

Domararvoden säsong 2022-2023  

Herrar  

Division 2 900:-  

Division 3 625:- 

  
  

Damer  

Allsvenskan 1500:- 

Division 1 900:- 

Division 2 625:-  

Division 3 475:- 
  

Parahandboll 375:- 
  

ATG Svenska cupen  

Distriktskvalificering 3 1100:- 

Distriktskvalificering 2 685:- 

Distriktskvalificering 1 490:- 
  

  

Ungdom inom HF Mitt  

P/F19 -03/05 475:- 

P/F16 -06/07 375:- 

P/F14 -08/09 290:- 

P/F12 -10 200:- 

P/F11-12 (stor plan) -10 & -11 200:- 

P/F09 (liten plan) -13> mini 4,00:-/m. 
  

  

Gensidige USM  

USM U 14 230:- 

USM U 16 280:- 

USM U 18 335:- 

USM U 14, finalspel 260:- 

USM U 16, finalspel 335:- 

USM U 18, finalspel 410:- 

 
 
 
EN-domarsystem 1.5 arvode 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Kvalificeringsmatcher 
Matchersättning ska utgå med det belopp som gäller för den serien till 
vilken matchen kvalificerar.  
 
Inställd match 
Domare som är tillsatt på seriematcher administrerade av HF Mitt och som får 
match/er inställd inom 24 timmar från matchstart får skicka en räkning på 500kr till 
arrangerande förening. (kompensationsersättning). 
 
Skulle domare redan kommit till hallen utgår förutom kompensationsersättningen 
även ersättning för resekostnader/restidsersättning.  
 
Ersättning, i båda fallen, betalas ut av arrangerande förening som sedan debiterar 
den som orsakat felet, t.ex bortalag, den egna föreningen eller HF Mitt. 
 
Domares skyldighet inför match 
Domare har inför varje uppdrag, innan hen lämnar hemmet, skyldighet att 
kontrollera sin mail, sms och röstbrevlåda om det kommit information om ändring i 
uppdraget. 
 
Domaren är alltid skyldig att kvittera informationen till föreningen samt 
stämma av med sin kollega. 
  
 

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  

 

Enligt turneringens ekonomiska bestämmelser  

  

Resa  

38:- / mil. Alternativt ersättning för verifierad kostnad vid resa med TEX. 
Buss/spårvagn etc.  
 
Samåkning skall alltid ske med kollegor från samma ort, vid resor där 
kollegor reser från olika ort ska om möjligt samåkning ske. 
    

Restidsersättning  

130:- under förutsättning att enkel resväg överstiger 40 km (för D1 gäller 50 km) 
samt frånvaro från hemmet är mer än 4 men högst 10 timmar. 
250:- då enkel resväg överstiger 40 km (för D1 gäller 50 km), samt är borta mer 
än 10 timmar, där tiden räknas mellan avfärd från hemmet och återkomst till 
hemmet. 
 

Där domare har mer än 1 uppdrag i sammanhängande följd och enkel resväg 

understiger 40 km utgår en ersättning på 100:-.  

 

 



 

 

 

Utbetalning av arvode 

Föreningen har upp till fem (5) bankdagar på sig att betala ut arvodet.  
Om domare inte fått in arvodet efter fem (5) bankdagar tar domaren kontakt med HF Mitt. 

- Vid inlämnande av arvodeskvitto i anslutning av match gäller 5 bankdagar från matchdag. 
- Vid inskickande av arvodeskvitto via mail gäller 5 bankdagar från inskickningsdatum. 

 
(Elitföreningarna har en överenskommelse om att utbetalning sker den 25 varje månad med 
avstämning den 21. Detta beslut gäller endast för deras matcher i Handbollsligan, SHE, Herr- och 
Damallsvenskan.) 


