
 
 

Handhavande Cleverservice Förbunds- & 
Elitdomare i serierna H1, DA, HA, SHE & HBL 
Föreningar: 

H1  DA  HA 

AIK Handboll AIK  Rimbo HK Roslagen 
HF SIF  GT Söder HK Skånela IF 
HK Silwing/Troja Skånela IF  Tyresö Handboll 
IFK Tumba HK Tumba HBK   
Kungsängens SK Tyresö Handboll 
Sollentuna HK 
Skuru IK 
Täby HBK 
 

SHE  HBL 

Skuru IK  Hammarby IF HF 

Information 

Från och med seriestart säsongen 2021/2022 kommer det införas ett nytt system för 
utbetalning av domar- och funktionärsarvoden i Handbollförbundet Öst. Samtliga 
föreningar inom Handbollförbundet Öst kommer att använda ett system som heter 
Cleverservice, vilket innebär att samtliga kvitton och utbetalningar av arvoden till 
domare och funktionärer samt kontrolluppgifter hanteras helt digitalt. 

För att föreningarna inom Handbollförbundet Öst ska kunna använda samma system 
för utbetalning av samtliga domar- och funktionärsarvoden, från miniplan upp till 
HBL/SHE, kommer även förbunds- och elitdomare få sina utbetalningar via 
Cleverservice. Det betyder att ovan nämnda föreningar i serierna H1, DA, HA, SHE 
samt HBL kommer att använda Cleverservice för att betala ut arvoden under 
säsongen 2021/2022. 

Personlig registrering i Cleverservice 

Samtliga förbunds- och elitdomare som dömer minst en match där något av lagen 
ovan står som hemmalag, kommer att få ett registreringsmail skickat till mailadressen 
som finns angiven i den personliga profilen på Domarwebben. Registreringsmailet 
skickas ut dagen innan det första domaruppdraget med någon av dessa föreningar 
som hemmalag (kolla i din skräppost om mailet inte skulle dyka upp). 

I registreringsmailet finns en länk via vilken du loggar in. Det är viktigt att du anger 
dina personliga uppgifter, framförallt clearing- och kontonummer för att föreningen 
ska kunna betala ut ditt matcharvode. Efter att du fyllt i dina personuppgifter och 
slutfört registreringen är din personliga användare klar. Det innebär att du från och 
med då kommer att kunna logga in i Cleverservice för att se och följa alla dina 
utbetalningar från dessa föreningar. 



 
 

Saknar du registreringsmail kan du alltid gå till www.cleverservice.se, välja Glömt 
lösenord, skriva in din e-postadress och begära ett nytt. 

Ingen individuell hantering 

Efter det att du loggat in och uppdaterat dina uppgifter i Cleverservice krävs ingen 
ytterligare manuell handpåläggning av dig som domare. Dina digitala kvitton och 
utbetalningsunderlag kommer att skapas automatiskt när du blir tillsatt att utföra ett 
domaruppdrag med någon av de tidigare nämnda föreningarna som hemmalag. 
Kvitton kommer att skapas med – av Svenska Handbollförbundet fastställda 
matcharvoden för respektive serie i systemet. Eftersom inget förutom arvodet betalas 
av föreningarna, behöver du inte fylla i något i det digitala kvitto som skapas för varje 
match.  

Föreningarna kommer i sin tur att hitta och hantera dina digitala kvitton och skapa 
utbetalningsunderlag och därmed betala ut dina matcharvoden via Cleverservice.  

Detta innebär alltså att ingen ytterligare manuell hantering kommer krävas av 
dig som domare efter att du genomfört din personliga registrering i 
Cleverservice. Dock kommer du alltid ha möjligheten att logga in med dina 
personliga användaruppgifter i Cleverservice för att kunna se och följa dina 
utbetalningar. 

Det skickas ett mail till dig, när föreningen hanterar det digitala kvittot och därmed 
skapar underlag för att betala. Det mailet kan du välja bort under Ändra uppgifter. 

För att läsa mer om Cleverservice, besök www.cleverec.se 

För att logga in i systemet, ange www.cleverservice.se i din webbläsare. 

Vid frågor angående detta går det bra att kontakta Calle Andersson, Domar- och 
Funktionärsansvarig på Handbollförbundet Öst. 

Tele: 08-556 068 96 

Mail: domare@handbollost.se 
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