Till
Berörda föreningar i
Division 1 – 3 damer
Division 2 – 3 herrar
Division 4 – 6 herrar
Smålands
Fotbollförbund

Jönköping 2018-12-19

Postadress
Box 484
551 16 Jönköping

TRÄNINGSMATCHER MED DOMARE FÖRE SERIESTART 2019.
Såväl vi som våra domare är måna om att få så kvalificerade träningsmatcher
som möjligt före seriestart … och vi hoppas ni delar vår uppfattning om att det
är viktigt att alla kommer så bra förberedda som det går när väl seriespelet
kommer igång!
Vi vill därför att ni ”listar” och skickar in era träningsmatcher för ert A-lag som ni
kommer att spela på hemmaplan - senast den 20 januari.
(Övriga matcher för Utvecklingslag, Juniorlag herr samt Div.4 Dam och
U16 Dam – skickar ni till respektive domarklubb).
Tillsättningen av matcherna kommer att ske i FOGIS precis som i det vanliga
seriespelet och matcherna för respektive förening kommer att ligga under
kategorin – träningsmatcher damer 2019 och träningsmatcher herrar 2019.

Besöksadress
Huskvarnavägen 56
Telefon och fax
Tel vx: 036-34 54 00
Fax:
036-34 54 18
Resultatrapportering - SMS
0730 – 126 126
E-post
kansli@smalandsfotbollen.se
Hemsida
www.smalandsfotbollen.se

Matcherna kommer placeras i den tävling/zon vilken är den samma som
hemmalagets domarklubbstillhörighet dvs. Jönköping, Höglandet, Kalmar
Njudung, Oskarshamn, Sv.Småland, Vimmerby, Västervik, Vä.Småland, Växjö.

Facebook
facebook.com/smalandsfotbollen

Om tidsplanen håller (vilket vi hoppas och tror) kommer matcherna tillsättas
löpande och finnas tillgängliga i FOGIS fr.o.m. 1 februari!

Twitter
twitter.com/smalandsff

Smålands FF använder elektronisk matchrapport i såväl träning som
seriematcher damer och herrar.
Se till att uppdatera era spelartrupper i FOGIS så att ni kan använd er av den
elektroniska matchrapporten redan under träningsmatcherna.
Likaså att ni uppdaterar kontaktpersoner så rätt person finns under
laginformationen.
Bilaga: datumblad för träningsmatcher
Med hopp om att vi tillsammans får ökade möjligheter till ett bra genomförande!

Med vänliga hälsningar
SMÅLANDS FOTBOLLFÖRBUND

Magnus Appelberg
magnus.appelberg@smalandsfotbollen.se
Tel. 036-34 54 54

