Inbjudan Till COOP Norrbotten CUP 2017
(Distriktsmästerskap)
För Flickor & Pojkar 13 år -04, 14 år -03, 16 år -01 och 19 år - 98
Anmälan:
Bilagor:
Regler:

Spelform:

Sker i FOGIS föreningsinloggningen senast fredagen den 7 april 2017.
Anmälningsavgift 1 000 kr/lag
Manual för FOGIS
Varje förening får endast anmäla ett lag per åldersklass.
COOP Norrbotten Cup är öppen även för kombinerade lag som
medverkar i seriespel. Inga dispenser gäller i COOP Norrbotten Cup.
Kvalspel, Kvartsfinaler, Semifinaler och Finaler i dessa åldersgrupper.
Kvalspelet skall vara färdigspelat senast 30 april 2017.
Kvartsfinalerna skall vara färdigspelade senast 31 maj 2017.
Semifinalerna skall vara färdigspelade senast 23 juni 2017.
Gemensamt finalspel för samtliga åldersklasser 19-20 augusti 2017
på av NFF utsedda arena.
Finaler Flickor lördag 19 augusti och Pojkar söndag 20 augusti.

Frågor: Kontakta Norrbottens Fotbollförbunds Kansli.
Roger Sjöström 070-626 67 47
kansliet@norrbottensff.bd.se
Norrbottens Fotbollförbund
Kronan A3, 974 42 Luleå

.

Norrbottens
Fotbollförbund
MANUAL FÖR ANMÄLAN VIA FOGIS AV FÖRENINGEN
För att anmäla lag till COOP Norrbotten Cup så loggar Ni in på Er inloggning i
FOGIS förening.
Det första Ni gör är att välja årtal, årtalet ändrar Ni genom att klicka på
årtalet och välj 2017. GLÖM ej att spara.
Där finner Ni lag som är föreslagna d v s vi har flyttat upp lagen en division utifrån
2016 års seriespel.
Om Ni hittar ett lag som passar så klicka på den gröna ”bocken” och
fyll i kontaktuppgifterna.
OBS sök först efter person i Er förening under personer innan Ni registrerar ny
person.
Om Ni registrerar ny person skall alla siffrorna i personnumret anges och glöm ej att
bocka för det uppgifter som skall synas, ett förslag är namn, telefonnumren och
e-postadress.
Läs gärna igenom manualen vars länk bifogas nedan.
Om Ni skall anmäla ett nytt lag, använd Er av manualen som Ni finner på
http://norrbotten.svenskfotboll.se/arkiv/hem/manual-fogis-foreningarna/
Det är en ganska stor fil så det tar ett tag innan den öppnar.
Men sök först om Ni har något lag i Er förening som redan är registrerat och som Ni
kan använda Er av.
Har Ni problem så skicka gärna en e-post till undertecknad så skall jag försöka rätta
till problemet. Ni måste då ange användarnamn och inloggning så jag kommer in på
Er FOGIS inloggning, detta stannar naturligtvis hos mig!

Lycka till!
Norrbottens Fotbollförbunds
Fotbollskommitté

