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Bilaga till domaravtal vid agilitytävling 

SAgiK rekommenderar att avtal upprättas mellan domare och arrangörer. Det avtal som går 

att finna på SAgiKs hemsida är ett avtalsförslag. Om någon av aktörerna är företagare bör 

dessa upprätta ett eget avtal. Detta då SAgiKs förslag till avtal inte är tillämpligt i alla delar. 

SAgiK rekommenderar att avtalet signeras vid bokningen av domaruppdraget. SAgiKs kansli 

tillhandahåller servicen att kunna signera avtalet digitalt. Se separat instruktion.  

I avtalet framgår att traktamente ska utgå om villkoren för detta uppfylls. Följande gäller: 

Skattefritt traktamente kan betalas ut om domaren övernattar minst en natt samt att 
domaruppdraget utförs på en plats minst 50 km från bostaden.  
Påbörjar domaren sin resa innan 12:00 eller kommer hem senare än 19:00 utgår helt 
traktamente.  
Påbörjad resa efter 12:00 och hemkomst innan 19:00 innebär halvt traktamente.  
Måltidsavdrag görs då arrangören betalat för en fullgod måltid. (Toast, hamburgare, smörgås, 
korv med bröd etc räknas inte som fullgod måltid.) 
 
Nattraktamente betalas ut om domaren själv ordnar boende och inte kan uppvisa kvitto för 
detta. Om domaren erbjuds boende på klubben i egenägd husvagn/ husbil/ tält ska 
nattraktamente betalas ut.    
 
Storleken på milersättningen regleras av skatteverket. Önskar domaren en högre ersättning 
blir denna skattepliktig.  
 
Om en domare som redan befinner sig på tävlingsplatsen av någon anledning hoppar in och 
dömer bör denne ersättas med 5 kr/ anmäld start. SAgiK rekommenderar starkt att en 
överenskommelse är gjord innan domaren utför uppdraget.  
 
Tänk på att alltid sträva efter god kommunikation, både som domare och arrangör. 
Eventuella förändringar i domaruppdraget bör alltid ske i samråd med varandra.  
 

CHECKLISTA FÖR ARRANGÖREN 

 Fråga domaren om det finns klasser hen vill tävla, detta bör klargöras innan domaren 

bokas. 

 Fråga domaren om det finns klasser hen inte kan döma pga. jävsituation. Det är 

domarens skyldighet att ange om det finns förare eller hundar hen inte kan döma. 

Anlitas domaren är det tävlingsledarens ansvar att upprätta ett domarschema som 

inte försätter domaren i en jävsituation.  

 Boende 

 Matpreferenser 

 Information om vilka klasser domaren ska rita och/eller döma. (Bör ske så tidigt som 

möjligt dock senast 14 dagar innan tävlingsdagen) 

 Information om banstorlek, hinderpark samt övriga begränsningar vid 

bankonstruktion. (Bör ske så tidigt som möjligt dock senast 14 dagar innan 

tävlingsdagen) 

 Information till domaren när utbetalning kommer ske.  

 


