
Domararvoden utomhusfotboll 2017 

 
Serie                                                          Domare                                  AD                    4:e 

 

Herr Allsvenskan (Ej klart än) 8330:-  4165:-     1650:- 

Herr Superettan (Ej klart än) 4160:-  2200:-     1220:- 

Herr Div.1  (Ej klart än)  2250:-  1350:- 

Herr Div.2  (Ej klart än)  1650:-  985:- 

Herr Div.3  (Ej klart än)  1220:-  730:- 

U21 Folksam (Ej klart än) 

U19 allsvenskan (Ej klart än) 

U19 slutspel (Ej klart än) 

 

 

Dam Allsvenskan (Ej klart än)  2250:-  1350:-                  920:-

Dam Elitettan (Ej klart än) 1350:-  810:- 

Dam Div.1  (Ej klart än)   920:-  595:-  

 

 

 

Herr Div. 4    805:-  590:-    

U21 allsvenskan 

U21 superettan 

U19 allsvenskan 

U19 elit 

U19 div.1   

     

Herr Div. 5    720:-   525:-    

Junior avancerad    

F19 

U17 allsvenskan 

U17 div.1    

Dam Div. 2 

Upplandscupen Gruppspel     

    

Herr Div 6    625:-   460:-  

Junior grund 

Dam div.3 

 

Herr Div 7    610:-  450:-  

Herr Div 8        

Dam Div 4-5        

Junior DM      

 

Skojboll 13-17 år  350:- 

Skojboll senior  470:- 

 

 

 



Ungdom   2017 

Innehåller serien flera årgångar som tar man snittet av arvodena för dessa serier. 

11-manna 17 år  540kr  AD 420kr (DM final) 

11-manna 16 år  510kr  AD 390kr (DM final) 

11-manna 15 år  440kr  AD 350kr (DM final) 

11-manna 14 år  410kr  AD 320kr (DM final) 

9-manna 14 år  390kr   

9-manna 13 år  360kr  AD 290kr (DM final) 

7 manna   4,30kr/min 

5-manna   3,50kr/min 
 

Träningsmatcher  
Arvode utgår med 75% vid 1-domarsystem och 50% vid 3-domarsystem.  

Det lag med högsta serietillhörighet avgör arvodets storlek.  

Reseersättning och restidsarvode är lika som tävlingsmatcher. 
Gällande lag i UFF:s serier: 

Med begreppet träningsmatch avses alla matcher som inte är tävlingsmatcher med undantag 

för följande: Matcher som spelas under sommaruppehållet betraktas som tävlingsmatch, med 

gällande seriearvode. 
Gällande lag i SvFF:s serier: 

Med begreppet träningsmatch avses alla matcher som inte är tävlingsmatcher 

 

Restidsersättning. 
Om domaren/assisterande domaren för att fullgöra sitt uppdrag, måste resa: 

mer än 80 km enkel väg utgår 130 kronor 

mer än 150 km enkel väg utgår 200 kronor  

mer än 200 km enkel väg utgår 250 kronor 

mer än 250 km enkel väg utgår 400 kronor 

Om domaren/assisteranden måste utnyttja båtkommunikation till och från uppdrag, och 

restidsarvodet understiger 80 km enkel resa men uppdragstiden överstiger 6 timmar, utgår ett 

restidsarvode på 130 kronor. 

 

Reseersättning. 

Resekostnadsersättning utgår med 3:- / km inklusive passagerare. Ersättning räknas från 

bostaden. Samåkning till och från uppdrag skall ske i så stor utsträckning som möjligt. 

Om domaren måste åka buss till matchen utgår ersättning tur/retur för biljettpriset. 

Ingen ersättning utgår om man går, cyklar eller åker med ena laget till match. 

 

Domare i flera matcher i rad 

Om domaren dömer flera matcher i rad utgår endast en resekostnadsersättning. 

Arvodet utgår i förhållande till antalet matcher. 

 

 

Inställd match eller W.O 

När en match ställs in eller W.O lämnas under matchdagen, utgår resetidsarvode på á 130kr 

till domaren oavsett om hon eller han infunnit sig på matcharenan.  

Om domaren infunnit sig på matchplatsen utgår även reseersättning. 

Resetidsarvodet betalas endast ut i tävlingsmatch. 

 

 

 



Utbetalning av ersättning där UFF tillsätter domare 

Föreningen kan välja att betala ersättningen till domaren med kontanter eller via Swish. 

Utbetalning skall alltid ske i samband med matchen. 

Om föreningen inte kan betala i samband med match så ska domaren inte lämna kvitto utan 

istället maila in detta på domare@upplandsff.se så betalar UFF ut arvodet som senare 

fakturerar föreningen (arvode + administrationsavgift). 

. 

Utbetalning av ersättning där föreningen tillsätter domare 

Arvodet + ev. resekostnadsersättning ska vara domaren tillhanda senast  

14 dagar efter spelad match. 

Föreningen är skyldig att betala domare via ett av följande alternativ; 

Kontant 

Swish 

Konto 

mailto:domare@upplandsff.se

