TIDSBOKNING AV HEMMA MATCHER
OBS! Till säsongen 2018 kommer Skånes FF att
7.
använda sig av planer istället för anläggning i spelprogrammet. När lottningen publicerats är
matcherna dock placerade på er anläggning men när
ni gör bokningen så anger ni på vilken plan
matchen ska spelas. Skulle ni vid bokningen vara
osäkra på vilken plan matchen ska spelas så välj
en plan och när det sedan är bestämt plan så gör ni
bara en korrigering.
Klicka första hemmamatchens matchnummer.
1. Logga in i Fogis på http://fogis.svenskfotboll.se
2. Klicka på Arkiv och startsida för att vara säker på 8.
att du är på startsidan.
3.

Se först till att du är inne på nuvarande säsong.
Därefter klickar du på Lag (0)
4.

Nu ser du informationen om aktuell match. Börja
med att välja vilken plan den ska spelas på. Klicka
Nu får du upp en lista med föreningens anmälda lag på pilen som finns till höger på raden
innevarande säsong. Leta upp laget vars matcher du ”Anläggning” (markerad i rött i exemplet ovan).
ska tidsboka. Klicka på föreningsnamnet som finns
9.
längst ut till vänster på lagets rad, i exemplet
använder vi oss av Pojkar 14.
5.

Klicka på fliken Matcher.
6.

För att välja rätt tävling så klicka på pilen (rullistan)
så ser du samtliga tävlingar som aktuellt lag är
anmält till. I exemplet väljer vi P14 Sydvästra A2 vår.

Nu får du upp en lista med alla planer som finns
inlagda på er anläggning. Använder ni flera
anläggningar syns även dessa planer i listan.
Saknar ni någon anläggning på er sida så kontakta
fogissupport@skaneboll.se.
Välj nu planen som den aktuella matchen ska spelas
på. Klicka på planens rad.
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10.

Nu återstår det för dig att lägga till datum som du antingen fyller i eller klickar på kalendern och väljer
datum. Därefter fyller du i klockslaget då matchen ska börja.
När du är klar klickar du på SPARA. Ska du fortsätta att tidsätta övriga matcher så klickar du på
Nästa hemmamatch. Annars är du klar.
Vid frågor kontakta Fogissupport på 040-590203 alt fogissupport@skaneboll.se
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