
Föreskrifter gällande domarersättningar 2019   

Avser matcher på distriktsnivå:   

Herr   HD   AD   

Div. 4, Reserv Elit, J-19 Div. 1, allianscuperna (kvart-, semi och final)   855:-   625:-  

Div. 5, Reservkl. 1, J-DM-final   750:-   550:-  

Div. 6-7, Reservkl. 2-4, övrig herrjuniorfotboll   

Allianscuper före kvartsfinal + övrig 11-mannafotboll på    

645:-   475:-  

senior och juniornivå som spelar 60 min.   570:-   420:-  

7 mot 7 senior 60 min    

Motionsfotboll 11 mot 11    

Motionsfotboll 7 mot 7    

425:-  

480 :-  

330:-   

   

   

   

Dam   HD   AD   

Div. 2, allianscuper final.   750:-   550:-  

Div. 3-4, Dam DM-final, DJ DM-final, Utveckling Dam 645:-   475:-   

All damjuniorfotboll   645:-   475:-  

Damreserver 1   

Allianscuper före kvartsfinal + övrig 11-mannafotboll på   

635:-      

senior och juniornivå som spelar 60 min.   570:-   420:-  

7 mot 7 senior 60 min    

Motionsfotboll 11 mot 11    

Motionsfotboll 7 mot 7    

   

   

Ungdomsfotboll 11-manna   

425:-    

480 :-   

330:-   

   

 

Pojkar 16 år, 2 x 45 min.   600:-      

Flickor och pojkar 15 år, 2 x 40 min.   470:-      

Flickor och pojkar 14 år, 3 x 25 min.   415:-      

Flickor och pojkar 13 år, 3 x 25 min.   405:-      

Flickor och pojkar 12 år, 3 x 20 min.   270:-      

Flickor och pojkar 11 år, 3 x 20 min.   250:-      

Assisterande domare 75 % av HD-arvode ( med avrundning till närmast högre 10-tal kronor )   

Stadslag ungdomar = enligt åldersklassen + 30:-   

Futsal   

Ersättning per domare:          

Senior/Junior   matchtid 2x20 min.   440:-   

   matchtid annan än ovan    11 kr/min   

F/P15-16   matchtid 2x20 min   300:-     

F/P15-16   matchtid annan än ovan   7,50 kr/min   

Övriga åldersgrupper   matchtid 15 min     90:-  = 6 kr/min   

   matchtid 3x15 min.   270:-   

2-domarsystem gäller alltid i Futsal   

Nattmatcher   

Vid nattmatcher som äger rum mellan 22.00 och 07.00 utgår ett tillägg på 1.50:-/min och domare på tidigare nämnda 

ersättningar. OBS! Gäller endast inomhusfotboll.   

Vid alla matcher gäller att ersättning utgår endast för ordinarie tid som domaren dömer, d.v.s. ej 

förlängningar och straffsparkstävlingar!   



Matchtyper   

Det finns två typer av matcher, tävlingsmatcher och övriga matcher. Tävlingsmatcher är sanktionerade serie- 

och cupmatcher. Vid dessa matcher utgår arvode enligt detta dokument. Vid övriga matcher som inte är 

tävlingsmatcher, utgår arvode enligt följande:   

* Ensam domare erhåller 75 % av tävlingsarvodet   

* Domarteam erhåller 50 % av tävlingsarvodet   

* Match som spelas under sommaruppehållet är att betrakta som tävlingsmatch. Således 

gäller här ordinarie tävlingsersättning.   

* ( OBS, för Div. 3 och högre gäller SvFF-regler, för Div. 4 och lägre gäller GFF-regler. Är det 

ena laget Div.3-lag eller högre, gäller SvFF:s regler. )   

Restidsarvode, traktamente och förlorad arbetsförtjänst   

Utgår EJ i distriktets matcher   

Undantag; Båtkommunikationer till Göteborgs norra och södra skärgård medger ett restidsarvode på 130 kr   

Reseersättning   

3 kr/km vid resa med bil, räknas från domarens bostad och till matcharenan.    

Vid resa med kommunala transportmedel tas reseersättning ut med den faktiska kostnaden.   

Ersättning för trängselskatt eller parkering utgår inte. Reseersättning får endast tas ut om resa förekommit.   

Samåkning   

Vid matcher med fler än en domare skall samåkning ske om så är möjligt. Med samåkning avses även att domarna i 

teamet åker i var sin bil och träffas på förutbestämd plats för vidare samåkning till aktuell plan.   

TRÄNINGSMATCHER   

Vid träningsmatcher utgår 75 % av arvodet om domaren dömer ensam. När domare och assisterande domare 

förekommer utbetalas 50 % av arvodet till vardera. Arvode utgår enligt den ersättningsnivå som lagen tillhör 

innevarande säsong. Om deltagande lag tillhör olika ersättningsnivåer utgår matcharvode enligt den högsta 

ersättningsnivån. För herrar gäller högst Superettan och för damer Damallsvenskan.   

Vid internationell träningsmatch utgår 75 % av arvodet om domaren dömer ensam.   

När domare och assisterande domare förekommer utbetalas 50 % av arvodet till vardera enligt den 

klassningstillhörighet domaren har. För herrar gäller högst Superettan och för damer Damallsvenskan. 

Träningsmatcher är samtliga matcher, som ej räknas som tävlingsmatch.   

Inställda matcher/WO-matcher ( gäller såväl serie- , cup- som träningsmatch )   

* Om domare får reda på inställd/WO-match dagen före matchdag, utgår ingen ersättning.   

* När match ställs in eller W.O. lämnas under matchdagen, utgår restidsarvode á 130 kr 

till domaren oavsett om han/hon infunnit sig på matcharenan. Om domaren infunnit sig 

på matchplatsen utgår även reseersättning. OBS!  Förening skall ej betala domare, utan 

kvittot skickas istället till Göteborgs Fotbollförbund.   

Internationella och nationella matcher   

Ersättning utgår till domare och assisterande domare enligt SvFF:s föreskrifter.   

Kvalspel   

Vid cuper och kvalspel, med tillstånd från eller anordnad av distriktsförbundet, utgår arvode efter högsta lagets 

serietillhörighet, dock med högst herrar div.4-arvode. Emellertid äger domare/assisterande domare rätt att ta ut ett 

arvode som högst motsvarar deras klassificering.   

   
   



§7 BETALNING AV ERSÄTTNING   

Betalning av ersättning kan göras via Swish, via konto eller kontant.   

Vid betalning via Swish eller kontant ska ersättning betalas direkt i anslutning till matchen. Vid betalning via konto ska 

arvodet återfinnas på domarens konto senast fem bankdagar dagar efter spelad match. Utbetalningar skall märkas med 

matchnummer. Om en domare fem bankdagar efter spelad match inte erhållit ersättning från betalande förening ska 

domaren nästkommande dag kontakta Göteborgs Fotbollförbund och rapportera det inträffade. Rapporten skall innehålla 

matchnummer, domarens kontonummer samt belopp. Göteborgs Fotbollförbund tar därefter över ansvaret för att 

utbetalning sker och tillser att domarens ersättning återfinns på domarens konto med två fasta utbetalningar enligt 

nedanstående tabell. Göteborgs Fotbollförbund får rapport från domaren senast den Insätts på konto den 10:e och den 

25:e.   


