 BESTÄMMELSER ANGÅENDE EKONOMISK

ERSÄTTNING TILL DOMARE
För perioden
19 07 01 – 20 06 30

HERRAR
SM-final
SM-semifinal
SM-kvartsfinal
Handbollsligan,direkt off
Allsvenskan,semi off,play off
Division 1
Division 2
Division 3
Division 4
Division 5 och lägre
Junior

6000:4900:4500:3800:1900:1400:820:575:475:375:325:-

DAMER
SM-final
SM-semifinal
SM-kvartsfinal
SHE,play off
Allsvenskan
Division 1
Division 2
Division 3
Junior
TRIM-SM

4000:3700:3100:2800:1300:790:550:
425:
325:225:-

UNGDOMSMATCHER
U-16
U-14

275:215:-

U-12
U-10

200:175:-

CENTRALA TÄVLINGAR
USM U 18 finalspel
USM U 18

400:325:-

USM U 16 finalspel
USM U 16

325:265:-

USM U 14 finalspel
USM U 14

265:215:-

TRÄNINGSMATCHER:
HERRAR (elit)
HERRAR( allsvenskan)
HERRAR ( div.1 )
HERRAR ( div. 2)
HERRAR (div 3 och lägre)
DAMER ( allsvenskan)
DAMER ( div.1)
DAMER (div.2 och lägre)

1900:950:700:410:300:650:400:250:-

Om en-domarsystem tillämpas på matcher tillsatta av Upplands
handbollsförbund ska domare få ett tillägg på 100 kr.
Om domare på väg mot matchort blir meddelad om att match inte kan
spelas har domare rätt att ta ut matchersättning, resetidsersättning samt
reseersättning. detta gäller inte om domaren blir meddelad innan avresa
mot matchort.
RESETIDSERSÄTTNING
Resetidersättning utgår när uppdraget medför bortavaro från
hemmet/arbetsplatsen och avståndet överstiger 50 km enkel resa utan
övernattning, räknad för tiden mellan avfärd till och återkomst från
matchorten enligt följande:
Minst 10 km och 2 matcher

130:-

Mer än 4 men högst 10 timmar
Mer än 10 timmar

130:250:-

RESEERSÄTTNING DOMARE OCH FUNKTIONÄRER
Resekostnadsersättning utgår för färd med allmänna trafikmedel. Vid tågresa
skall 2:a klass alltid bokas.
Om allmänna trafikmedel saknas eller om det vid kostnadsjämförelse är billigare
att färdas med egen bil, utgår ersättning med 38: -/mil. Samåkning måste alltid
ske och resan beräknas efter den från matchorten längst bort boende
domaren/funktionären. Om avståndet mellan bostaden och matchorten enkel resa
överstiger 50 mil och en betydande tidsvinst görs kan flyg användas med i
förväg inhämtat medgivande från domaransvarig. Biljetter (tåg, flyg, buss, taxi,
parkeringsavgifter m m) och kvitton i original skall alltid bifogas reseräkningen.
Vid matcher i division 2 och lägre gäller respektive SDF:s resebestämmelser.
Resor med egen bil utgår ersättning på 38 kr per mil. Alternativt resekostnader
med allmänna kommunikationer.

