
 

Dommerbetalinger – håndballkamper 

Under følger instrukser på dommerbetaling for mini/aktivitetsturneringer og for seriekamper. 

Foreløpig er det kun mulig for oss å betale kontant til dommere, men det er mulig at det i fremtiden 

vil foregå via bank. Mer informasjon om dommerbetaling og diverse finnes på 

https://www.handball.no/regioner/region-sor/kampaktivitet/dommere/dommere/  

 

 

 

Miniturnering: 

Hver dommer skal få betalt 80kr per kamp de dømmer. Det er arrangørklubb som er ansvarlig for å 

betale til dommerne når de er ferdig med siste kamp. Barnekampdommere skal i utgangspunktet 

ikke ha betaling for kjøregodtgjørelse eller diett, men de kan få noe mat i kiosken. De skal derimot få 

kjøregodtgjørelse eller diett dersom de har lang vei til hallen, eller er over 6 timer borte fra hjemmet. 

Dette er det kun arrangøren som skal betale, og ikke alle deltakende lag. Da følger samme satser som 

i seriekamper (se under)  

Skjemaer, regninger og diverse til dommerbetaling finnes her 

https://www.handball.no/regioner/region-

sor/kampaktivitet/dommere/barnekampledere/#Avlønning, eller bruk de dokumentene som ligger 

under instrukser.  

Penger til dommere skal hvert lag betale inn ved ankomst til turneringen. Hvert lag betaler da 40kr 

per dommer per kamp til hovedsekretariatet. (Hvis et lag for eksempel skal spille tre kamper 

(uavhengig av hjemme eller bortekamp), må de betale 3 x 40 = 120kr hvis det brukes kun én dommer 

i hver kamp. Brukes det to dommere, er summen dobbelt så høy.)  

Det er viktig å passe på at alle deltakende lag betaler for dommere før de reiser hjem igjen fra hallen. 

Bruk skjemaene som nevnt over til registrering av betaling, da er det lett å ha en ryddig oversikt over 

hvem som har betalt. 
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Seriekamper 

Hjemmelaget skal gjøre opp med dommerne etter hver kamp. Dommerne skal ha oppgjør kontant 

eller over bank dersom avtale om dette er gjort. Dommere skal ha betalt kamphonorar, kjøring og 

evt diett. (Diett kan de også få ved å få mat fra kiosk.) 

MEN i aktivitetserien J/G 11 serien er det arrangørklubb som skal betale dommerne, uavhengig om 

klubbens lag spiller kamp. Er det samme dommere som dømmer flere kamper, skal de kun ha 

kjøregodtgjørelse en gang 

Bruk dokumentet som er lagt ut under instrukser, eller hent ut via denne linken 

https://www.handball.no/regioner/region-sor/kampaktivitet/dommere/dommere/dommerregning/  

Satser: 
J/G11 kr 150,- 
J/G12 kr 150,- 
J/G13 kr 175,- 
J/G14 kr 175,- 
J/G15 kr 225,- 
J/G16 kr 225,- 
J/G18 kr 300,- 
Mini/aktivitet kr 80,- 
Beach håndball kr 75/100kr,- 
 
Kjøregodtgjørelse: 
En dommer i bilen 4,10kr pr km 
To dommere i bilen 5,10kr pr km 
 
Diett 
Dokumentert fravær fra hjemmet 6-12 timer = kr 280,- 
Dokumentert fravær over 12 timer = kr 520,- 
 
NB! Dommere skal kjøre sammen om de har samme reisevei, for da skal det IKKE betales dobbel 
reisegodtgjørelse. Det skal kun betales for kjøring av én bil + passasjertillegg. Det skal beregnes tid 
slik at dommere ankommer hallen ca en halv time før kampen, og like lang tid etterpå før avreise 
hjem. Det skal ikke føres unaturlig tidlig reise slik at man får en tidsbruk som utløser 
diettgodtgjørelse. Regionen utfører stikkprøvekontroller på dommerregninger, men det er 
arrangørklubbens ansvar at det blir påført riktig. 
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