ANMÄL LAG TILL SERIESPEL
2022 GENOM FOGIS

Det här är en manual som steg för steg visar hur ni anmäler ett barn- eller ungdomslag till seriespel
via FOGIS. Det här gäller endast för lag som deltog i seriespelet 2021 och som ska anmäla sig även till
2022 – det gäller alltså inte nya lag som skapas. Är det så att ni har ett lag med barn födda 2012 som
ska delta i förbundets seriespel första gången, eller om ni vill skapa ett nytt lag i någon annan
ålderskategori? Följ denna länk.
Följ manualen steg för steg så ska det inte vara några problem. Finns det några frågor kan ni alltid
höra av er till kansliet.

1. Då sätter vi igång - Rätt år
Börja med att logga in på er förenings sida i FOGIS (stort tack Ljungby IF för lånet). Det går bra att
vara inloggad som antingen föreningsadministratör eller föreningsanvändare – båda har behörighet
att anmäla lag.
Här nedanför ser ni det första steget vi ska ta. Helt enkelt att se till så att ni arbetar i rätt år, uppe till
vänster finns en rullista där ni ska välja 2022. Se den röda markeringen.

2. Lag
När ni nu valt rätt år ser förhoppningsvis er sida ut som på bilden nedanför. Nu är ni på FOGIS
startsida. Därifrån ska ni klicka på fliken som heter Lag, se den röda markeringen.

Har ni gjort rätt hittills ska sidan se ut ungefär som på bilden nedanför. Ni ska alltså få upp en lista
över lag under rubriken ”Föreslagna lag”. Däremot kan ni såklart ha färre lag än vad som visas i
exemplet. Ser det ut så här kan ni gå vidare till nästa steg.

3. Hitta det lag du ska anmäla
Här ligger de lag som deltog i seriespelet 2021 som föreslagna att delta även 2022. Det ni ska göra är
nu är att hitta det lag ni vill anmäla i er lista och sedan trycka på lagnamnet. Eftersom
ungdomsserierna i Småland är döpta efter spelarnas födelseår är ju det som var exempelvis ett F10-lag
förra året fortfarande ett F10-lag, med enda skillnaden att spelarna blivit ett år äldre.
När ni lokaliserat ert lag är det viktigt att ni klickar på just lagnamnet och ingenting annat, se
rödmarkeringen i bilden. Klicka där för att komma vidare.

4. Nu är vi en bra bit på väg
Bra jobbat hittills! Nu borde din skärm se ut som på bilden här nedanför. Se till så att du är i fliken
som heter Tävlingar – se rödmarkeringen till vänster.
Sedan ska ni, konstigt nog, klicka på datumet som finns till höger i bild, se rödmarkering. Klicka på
datumet för att komma vidare.

5. Dags att fylla i lite uppgifter
Nu borde din skärm se ut som på bilden. Gör den av någon anledning inte det så se till att ni är under
fliken som heter ”Tävlingar”.

På den här sidan ska ni fylla i ett antal uppgifter om laget som vi på förbundet vill ha in. Här går vi igenom
de steg för steg.
Lagnamn i tävlingen – Här kommer lagnamnet från föregående år ligga som föreslaget. Ska ni ha samma
lagnamn kan ni lämna det orört. Är det exempelvis så att ni ska gå från två till ett lag i en ålderskategori
kan ni ta bort ”tillägget” på lagnamnet.
Kontaktperson – Den som var kontaktperson för laget förra året ligger som föreslagen. Ska ni ha samma
person även 2021 behöver ni inte ändra något. Ska ni ha en annan kontaktperson för laget kan ni söka
efter hen genom att trycka på kikaren till höger bredvid. Ni får gärna fylla i även en reserv.
Kombinerat lag? Vill ni anmäla ett kombinerat lag bockar ni för rutan bredvid kombinerat lag. Är det en
lagkombination ni haft föregående år kommer lagnamnet ligga föreslaget. Är det ett nytt kombinationslag
ni ska anmäla bockar ni för rutan kombinerat lag och justerar även lagnamn i tävlingen till det
kombinerade namnet – exempelvis förening x/förening y. Vi vill dessutom att ni i rutan kommentar tydligt
skriver vilka föreningar som ska ingå i kombinationen och varför ni behöver ett kombinerat lag. Se till att
det är den administrerande föreningen som gör anmälan för det kombinerade laget.

Fortsätt fylla i följande:
Zon – Detta behöver ni egentligen inte justera. Är detta förifyllt från föregående år kan ni låta det stå.
Står det ”– Välj zon –” kan ni låta det stå kvar.
Svårighetsgrad – Det här är viktigt. Här vill vi att ni gör en självskattning och bedömer vad ni tycker att
ert lag bör spela på för nivå. För 13 år och uppåt kan ni välja antingen bra eller mindre bra.
Nytt för i år är att det för barn 10-12 år finns en femgradig skala för nivå, allt från nybörjare till mycket
hög nivå. Har ni fler än ett lag i en åldersklass ska ni anmäla samtliga dessa på samma nivå.
Vi vill spela – På rullistan står det Välj spelarantal och när ni trycker får ni upp olika spelformer som
alternativ. Här vill vi att ni fyller om det är så att ni vill ha tillgång till en lägre spelform än den er ålder
har som standard. I exemplet anmäler vi ett P06-lag som ska spela 11 mot 11 som utgångsläge men det
kan vara så att de på grund av spelarbrist vill ha möjlighet att tillgå spelformen 9 mot 9 vissa matcher,
då klickar den spelformen här. Ni kan läsa mer om att spela olika spelformer i olika serier här.
Kommentar – Valfritt. Fyll i om det är något ni vill att vi på förbundet bör veta om laget så får vi det
som en notis.

Hemmaplan – Här får ni välja hemmaplan utifrån er förenings anläggningar.
Reservplan – Fyll i även detta utifrån anläggningar om ni kan, inget krav.

Härnäst får ni möjlighet att fylla i färger för era matchställ. Det behöver ni bara göra om lagets
färger frångår de färger som är ifyllda för föreningen i stort, annars kan ni hoppa över det och gå
vidare till att trycka på Spara – se rödmarkering.

6. Nu anmäler vi laget
När ni tryckt på Spara efter att ha fyllt i uppgifterna kommer ni tillbaka till den här sidan och det är
dags att anmäla laget. Det gör vi genom att helt enkelt trycka på den gröna bocken till höger – se
rödmarkeringen i bilden nedan:

Härligt, nu är laget anmält! Nu ska status för laget ändrats till Anmält och bocken ska vara grå. Se
rödmarkeringen på bilden här:

7. Anmäla fler lag?
Kanonbra jobbat, nu är laget anmält. Vill ni anmäla fler av föreningens lag? Tryck på Arkiv och sedan
Startsida och gör samma sak för det laget. Jag lovar att det går betydligt snabbare en andra gång.
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