LATHUND

Snart är det dags att anmäla era lag till seriespelet. I samband med detta så har Skånes FF
tagit fram denna lathund som ett hjälpmedel vid anmälningsförfarandet. Följ gärna denna
lathund så blir allt rätt inför kommande säsong.
För att sammankopplingen mellan Fogis, hemsidan och appen Min fotboll är det viktigt att
rätt typ av lag anmäls in samt att rätt lag hamnar i rätt tävlingskategori.
Det kan vara bra att ni inom föreningen skickar vidare denna lathund till alla som kommer
att anmäla in lag.
Börja med att logga in i Fogis på http://fogis.svenskfotboll.se och klicka på förening.
Saknar du ett Fogiskonto så kontaktar du föreningens administratör.
Börja med att kontrollera så att Fogis är inställd på rätt säsong. Om det
står fel årtal i rutan så byter du enkelt genom att trycka på pilen till
vänster om årtalet.
Nu finns det två sätt att anmäla lag på. Det ena är när man ska anmäla ett helt nytt lag, som
inte deltog i någon tävling föregående säsong. Det andra är när man ska anmäla ett lag som
var med i seriespelet förra året.
Vi börjar med det senare alternativet dvs ett lag som deltog förra året.
För att historiken, spelarna, ledarna ska följa med till stundande säsong är det viktigt att
hitta rätt lag från föregående säsong. Klicka på Förening, Lag och därefter på Visa.
Leta upp laget som du ska
anmäla in och klicka på
föreningsnamnet längst ut till
vänster. VIKTIGT: Ska du
anmäla ett flicklag som är 12 så
ska du välja det flicklaget som
var 11 år förra året. Undantag
gäller om du ska anmäla Motion,
B-lag samt junior. Här ska du
välja samma som föregående
säsong.
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Under uppgiftsfliken är det
viktigt, att innan du påbörjar
anmälan kontrollerar så att laget
har rätt ålderskategori. Är
spelarna i laget mellan 8 och 12
år så ska du välja barn, och är
spelarna mellan 13 och 19 år ska
du välja ungdom. För spelare
från 20 år och äldre så är det
senior (även för motionsklassen).
Klicka på spara. Är det redan rätt
ålderskategori behöver du inte
göra något mer här. Klicka nu på
Tävlingsfliken.

Klicka nu på Ny anmälan
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Här kommer nu information om vad du ska ange i de olika fälten:
1. Denna ruta används om du ska anmäla mer än ett lag i samma ålderskategori t.ex två
styck pojkar 10 lag. Då anger något som gör att man kan skilja lagen åt. Vi
rekommenderar färger t.ex Dalby GIF Blå.
Ni kan också använda denna rutan för att ange om ni vill spela 9 mot 9 i en tävling
som är 11 mo 11 eller 7 mot 7 i en tävling som är 9 mot 9. Ni skriver då helt enkelt 9m
eller 7m i rutan. Skriv aldrig föreningens namn för den texten finns redan.
2. Ange till vilken tävlingskategori ni ska anmäla laget. Tävlingarna där ni har
möjlighet att anmäla er till visas här.
3. Se till så det står rätt kontaktperson för laget. Klicka på pilen för att välja någon
annan eller på kikare för att söka upp någon med personnummer.
4. Här finns en ruta om ni vill lämna någon ytterligare information till
tävlingsavdelningen. SVÅRIGHETSGRAD: I vissa tävlingar har ni möjligheten att
anmäla er till lätt, medel eller svår. Är detta möjligt i just er kategori syns den
valmöjligheten här.
5. Välj var ni kommer att spela era matcher. Saknas anläggningen/planen så kontakta
fogissupport@skaneboll.se
6. Här kan ni fylla i vilka färger laget har på sina dräkter. Om ni inte skriver något här
så används föreningens ordinarie färger.
Klicka nu på Spara. Anmälan är nu klar.
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Då har vi kommit till instruktionen om hur man gör när man ska anmäla ett helt nytt
lag. Klicka på Förening och lag.

Klicka på Nytt lag som finns strax under Anmälningsstatistiken (finns inte med i exemplet).
Använd inte snabbanmälningsalternativet.

I rutan till höger om lagnamnet fyller ni i vilket lag det är ni skapar. I exemplet har vi använt
Flickor födda 2013. Att skriva i rutan är en fördel för föreningar som har många lag då det är
lättare att hålla reda på. I rutan fotbollstyp väljer ni fotboll. I ålderskategori anger ni följande:
8-12 år = Barn, 13-19 år (inkl junior)= Ungdom samt 20 år och äldre = Senior (gäller även
Motion). Avslutningsvis så väljer ni i rutan Kön Kvinna eller Man. Mix används inte.
Klicka nu på spara. Därefter klickar du på Tävlingar och Ny anmälan.
Nu kan gå tillbaka i dokumentet och följa instruktionen på sidan 3 som börjar med texten
”Här kommer nu information om vad du ska ange i de olika fälten”.
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NÅGRA KOM IHÅG PUNKTER SOM AVSLUTNING.
•

Var noga med att välja rätt lag om laget deltog i seriespel förra säsongen.
(Ex P10 2021 blir P11 2022). Med undantag för juniorer, B-lag samt motion. Fanns
inte laget förra året så skapar du ett nytt lag.

•

Glöm inte kontrollera vilken ålderskategori laget har. Detta är särskilt noga att göra
när laget går från barn till ungdom dvs från 12 till 13-års lag. Gör du inte detta så kan
du inte anmäla laget för du får inte upp rätt tävlingskategorier.

•

Till en ny säsong så tillkommer det eller slutar det ledare. Se till att uppdatera
kontaktpersonerna inför varje säsong och även vilka personer som finns registrerade i
laget. Dessa hittar du under fliken personer på laget.

•

Detsamma gäller spelare, och dessa hittar du under fliken Spelare på laget. Dock
behöver ni inte göra den kontrollen i samband med anmälan utan kan göras i god tid
innan seriestart.

•

Om du har ett lag som går från 12 år till 13 eller från 19 till senior så behöver du ha
behörigheten att redigera ditt lag i Fogis. Kontakta föreningens administratör för
hjälp. Har du inte behörigheten kan du inte anmäla lag, lägga till spelare eller
personer och du kan inte heller skriva ut den elektroniska domarrapporten
(laguppställningen).

•

Skånes FF rekommenderar dig som ska anmäla flera lag att inte använda 1 , 2, 3 på
lagen utan att istället använda färger ex röd, blå, vit etc. Detta för att spelarna inte ska
uppfatta lagen som 1:a-lag, 2:a-lag.

•

Om ni ska ha ett lag tillsammans med en annan förening så måste ni ansöka om
Kombinerat lag hos Skånes FF. Blanketten finns på www.skaneboll.se under
dokument. När detta är godkänt så är det huvudföreningen
(föreningsnamnet som står först i lagnamnet) som sköter administreringen i Fogis.
Spelarna ska fortsättningsvis vara registrerade i respektive förening och
huvudföreningen kommer åt dessa genom att välja ”Lägg till främmande spelare”.
Huvudföreningen ansvarar för att anmäla till seriespel.

Vid frågor kontakta Skånes FF Fogissupport på fogissupport@skaneboll.se eller ring
Tävlingsavdelningen på 040-590200. Lycka till.

