Rekommenderad ersättning till föreningsdomare 2022–2023.
Inför kommande säsong har en översyn om ersättningarna till föreningsdomarna gjorts, det
tillsammans med de domaransvariga i föreningarna i samband med ett möte den 20 september. Detta
för att anpassa till de nya spelformerna, samt att harmonisera mot Regionens avtal för U-16 och U-15.
Således har en justering gjorts för U-14, U-13 och flickmatcherna.
För distrikts, regions eller förbundsdomare skall reselönetillägg på 110 kr utbetalas, där matchtiden är
3*20 min. Gäller inte domare med enbart föreningsdomarutbildning.

U-16 Elit, Dam Div.1
U-16 Övriga, Dam Div.2
U-15 - 3*20
U-14 - 3*15
U-13 - 3*15
Flickmatcher - 3*15 Poolspel
U-12 Hemmaplans modellen
U-11 Hemmaplans modellen
U-10 Hemmaplans modellen

Huvuddomare Linjedomare
700 kr
400 kr
640 kr
380 kr
510 kr
300 kr
420 kr
270 kr
330 kr
230 kr
300 kr
200 kr
270 kr
240 kr
210 kr

Alla matcher från U-16 till och med U-13 skall huvudsakligen dömas i tredomarsystem.
4-domarsystem kan tillämpas i enstaka matcher, och genomförs då i utbildningssyfte för domare utan
att detta ska innebära en merkostnad för föreningen.
För matcher som döms av två domare skall två huvuddomararvoden utbetalas.
Från U-12 och neråt bestämmer den domaransvarige hur domare skall tillsättas vid matcher.
Hemmalagets divisionstillhörighet avgör vilket arvode som gäller vid träningsmatch. Vid vänskaps/träningsmatcher skall arvoden utgå, enligt ovanstående tabell. Gäller alla sådana matcher under
säsongen.
Vid match med egna föreningsdomare skall ingen reseersättning utbetalas om domaren kommer från
orten/området där laget har sin hemmaplan. Tillsätts domare från till exempel Bomhus för en match
arrangerad av Valbo i Nickback Arena skall reseersättning om 30kr/mil utbetalas.
Förtydligande: Arvoden för U-16 och U-15 fastställda i ett centralt avtal inom Region Väst, och är
således ingen rekommendation. Detta avtal sträcker sig över säsongen 2022/2023.
Vid inställd/avbruten match, så behandlas det enligt avtalet för Region Väst, oavsett vilken serie som
matchen gäller.
Detta avtal samt Region Västs avtal kan hämtas på Gästriklands Ishockeyförbunds hemsida gastrikehockey.com - under funktionärsfliken.
Gästriklands Ishockeyförbund, tillsammans med domaransvariga i föreningarna.

