MANUAL – FOGIS – ELEKTRONISKA DOMARRAPPORTERINGEN

FÖRBEREDELSE FÖRE SÄSONGEN.
- Uppdatera Truppen. Gå in på Lag-Fliken på Startsidan
- Välj Laget (Lagnamnet) där uppdateringen ska ske.

- Välj fliken trupp och Radera eller Lägg till Spelare från spelarlistan.

- Välj sedan fliken Personer för att uppdatera de ledare som ska finnas med kring laget.
- För att lägga till ledare välj lägg till person.

- Klicka på personer hos din förening. Välj personen och roll i laget.

- Om inte personen finns i listan. Sök fram personen genom att söka på för- och efter
namn eller personnummer. Hittas inte personen gör en ny person.

FÖRE VARJE MATCH
- Klicka på serien ????? till vänster. Välj fliken Matcher och klicka på den aktuella
matchens matchnummer.

- Klicka på Fliken Trupp längst till höger. Välj din trupp genom att välja från en tidigare
match (går ej i första matchen). Även tröjnummer blir då förvalda. Eller välj från Truppen
eller direkt från spelarlistan. Klicka på kikaren för att få fram detta.

Välj vilka spelare som ska spela i matchen genom att ”bocka i” till vänster och lägg till
längst ner.

Skriv in Tröjnummer och välj kapten samt spara längst ner. Ersättare ska ej väljas ?!

Gör sedan likadant med ledare. Välj Ledare och Lägg Till. Glöm ej och Spara.

När allt är klart, Skriv ut 2 exemplar genom att klicka på Skriv ut spelarförteckning.

Efter Match
Efter matchen ska lagansvarig från vardera laget underteckna och erhålla varsin kopia
av sin del av den domaren komplett ifyllda domarrapporten, d.v.s. med angivande av
matchresultat, varningar, utvisningar, målskyttar m.m.
Domaren har sedan via sin enskilda domarinloggning i Fogis att inom viss tid, lägga in
dessa domarrapportens uppgifter och godkänna densamma
Efter domarens godkännande av domarrapporten
Alla föreningar som har lag i serier med elektronisk matchrapportering kan efter
domarens godkännande se information om sitt eget lag via föreningsinloggningen.
Hemsidan uppdateras även efter domarens godkännande med ev. varningar, utvisningar
etc.

För mer Information:
Kontakta
Magnus Apelberg 036-345454
Mats Larlind 036-345447

