
Domarmanual 



Dina domarkontakter 

Har domaren alltid rätt? Naturligtvis inte! 

 

Vi tycker att det är viktigt att du som ledare förstår att även 

domaren kan göra fel. Men du som ledare har ett stort ansvar 

när det gäller att inte klaga på domaren - domarens domslut  

gäller.   

 

Vi vill dock gärna få kännedom om eventuella andra problem 

med domaren, tveka därför inte att kontakta oss om du upplever 

felaktigheter i samband med någon match! 

 

Denna manual är tänkt som ett guide för dina kontakter med  

domare med syftet att klargöra både ditt och domarens ansvar  

och skyldigheter. 
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Följande grundförutsättningar gäller för domaren: 
 
 genomgått den årliga domarutbildningen  
 god kunskap om regelverket 
 att inför säsongen ha genomfört den årliga fysiska testen 
 
Detta går att kontrollera genom att domaren visar upp sitt  
domarkort för innevarande år. Det fysiska testet gäller 11- 
mannadomare och att domaren kan visa sitt domarkort innebär 
det även att han/hon uppfyllt det fysiska testet som krävs för att  
kunna få uppdrag från förbundet. 
 
Följande punkter ska uppfyllas av domaren i samband med 
match: 
 
 tillgänglig vid matcharenan senast 30 min före matchstart 
 rätt klädsel, dvs. idrottsklädd för 7-manna och domarklädd 

för 11-manna 
 skriva och skicka in matchrapport till förbundet 
 
I de fall där domaren brutit mot något av ovanstående är varje  
ledare ansvarig att bedöma rimligheten i eventuellt klagomål. De  
första tre punkterna är ju t. ex. en stor förutsättning för att klara 
av uppdraget. Exakt rätt tröja är kanske inte det värsta som kan  
hända. Om ni trots allt upplever att domaren inte fullgjort sitt  
uppdrag eller har frågor gällande domare – kontakta då våra  
domaransvariga på Stockholms Fotbollförbund; 
 
Björn Johansson, tel. 08-444 75 36 eller  
Peter Fridén, tel. 08-444 75 37  
 

Vad krävs av domaren? 
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Vad krävs av dig? 

Om domaren uteblir 
 
 Hemmalaget skall ansvara för att matchen blir av 
 Om det inte finns någon med domarkort närvarande  

skall matchen dömas av någon utan domarkort 
 Matcher i S:t Eriks Cupen kan ej ställas in p.g.a. utebliven domare 
 Ha alltid med en visselpipa 
 

Att tänka på när du träffar domaren 
 
 Hälsa på domaren 
 Hemmalaget betalar domaren 
 Ha så jämna pengar som möjligt för ersättning 
 Lämna spelarlegitimation (från 15 år) och  

spelarförteckning (från 13 år) i god tid  
 Se till att du får ett fullständigt ifyllt och läsligt  

kvitto av domaren som du lämnar till föreningen 
 Fråga om domaren önskar hjälp med sidlinjen. 

Utse i så fall någon som hjälper domaren att vinka för inkast 
 Tacka alltid domaren efter matchen 
 
I 5-mannafotbollen ska föreningarna själva tillsätta domare. 
I 7- och 11-mannafotbollen tillsätter Stockholms Fotbollförbund 
domare. 
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Ej tävlingsmatcher 

”Ej tävlingsmatcher” är alla matcher som ej är sanktionerade serie- 

och cupmatcher. Matcher mellan vår- och höstsäsongen är att betrakta 

som tävlingsmatch. I ”Ej tävlingsmatch" där huvuddomaren dömer ensam,  

ska matcharvodet vara 75% av ovanstående. 

  

WO match 

Då bortalaget ej infinner sig till match åligger det hemmalaget att ersätta  

domaren med arvode 130 kr samt reseersättning. Infinner sig ej hemma-  

laget ersätter Stockholms FF domaren samt kräver hemmaföreningen  

på arvode 130 kr samt reseersättning. I S:t Eriks Cupen P- och F 8-14  

utgår arvode 50 kr samt reseersättning. Ersättning utgår endast där  

domaren infunnit sig på spelplatsen. Skriftlig rapport skall alltid insändas  

till Stockholms Fotbollförbund senast 3 dagar efter match. 

  

Inställd match 

Vid inställd match utgår arvode 130 kr samt ersättning för resa till  

domaren från Stockholms FF. I S:t Eriks Cupens P- och F 8-14 utgår  

arvode 50 kr samt reseersättning. Ersättning utgår endast där  

domaren infunnit sig på spelplatsen. 

  

Avbruten match 

Vid avbruten match ersätter hemmalaget domaren med matcharvode och  

reseersättning. Stockholms Fotbollförbund ersätter domaren vid omspels- 

match. 

  

 

Arvoden 
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Domare flera matcher i rad 

Arvode utgår för varje match men reseersättning utgår endast 

för en match. Reseersättningen delas mellan de matcher domaren 

dömer i rad. 

 

Reseersättning 

Vid resa med egen bil utgår ersättning med 3 kr/km + avgift för 

Trängselskatt (skrivs på raden ”restidsarvode” på reseräkningen, 

stryk restidsarvode och skriv trängselskatt). Vid resa med motorcykel 

utgår ersättning med 1.70 kr/km. Vid resa med allmänna trafikmedel 

utgår reseersättning enligt SL-taxa gällande billigaste val av förköpshäfte 

eller remsa. 
 

  
ARVODE 

S:T ERIKS-CUPEN 2012 

Huvuddomare I förekommande fall 
assisterande domare 

P 17-18 div 1 660:- 480:- 

F 16-18 div. 1-2,  P 17-18 div. 2-4 600:- 440:- 

P16 (2x40min) 490:- 335:- 

P och F 15 (2x35min) 390:- 270:- 

P och F 13-14 (2x30min 11-manna) 275:- 215:- 

P och F 12-14 (2x25min 7-manna) 170:- --- 

P och F 10-11 (2x20min 7-manna) 150:- --- 

P och F 8-9 (2x20min 5-manna) 120:- --- 
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