Till/
Berörda föreningar

Jönköping 2018-10-17

Serieanmälan via Fogis 2019!
Nu är Fogis öppet för att bekräfta/anmäla lag till seriespel 2019 på senior och
juniorsidan. Detta gäller endast lag som slutförde seriespelet 2018.
Nya lag i seriespel 2019 måste anmälas med anmälningsblankett som finns i
Föreningsinformation höst på vår hemsida för utskrift.

Sista anmälningsdatum är:
31 oktober 2018 för Div. 4 - 5 Herr. Div. 2 - 3 Dam

Smålands
Fotbollförbund
Postadress
Box 484
551 16 Jönköping
Besöksadress
Huskvarnavägen 56

31 december 2018 för Div. 6 Herr och Div. 4 Dam
1 februari 2019 för U21/Utv. Herr, Junior P18 Herr samt F16 Dam
Med hjälp av denna manual skall du på ett lätt sätt kunna anmäla Era senior/juniorlag i
Fogis. För att använda Fogis och kunna göra anmälan krävs att du är
föreningsadministratör eller föreningsanvändare och har behörighet för att administrera
laget som ska anmälas.
1) Börja med att byta till säsong 2019. OBS!

Telefon och fax
Tel, vxl: 036-34 54 00
Fax: 036-34 54 18
Resultattelefon
0730 – 126 126
Internet
E-post:

kansli@smalandsfotbollen.se

2) Klicka på "Säsongen 2018" högst upp till vänster, byt till 2019.

Hemsida:

www.smalandsfotbollen.se

3) Välj ”Arkiv” och sedan ”Startsida”.
4) Klicka på fliken "Lag".
5) Om allt stämmer - godkänner ni det laget ni vill anmäla genom att klicka på den
gröna bocken (laget är nu anmält).
6) Laget ramlar ned i "Anmälda lag".

OBS! Viktigt!
7) Uppdatera samtidigt att kontaktuppgifterna för laget (kontaktperson, anläggning och
dräktfärger) genom att klicka på ”Uppdatera kontaktperson”. Glöm inte spara nya
uppgifter.


Kontaktperson är den person som skall kunna ta emot information från
motståndarlag samt hålla kontakten med SmFF. Det är denna person som är
kopplad mot vår hemsida och som syns där.
2018 års kontaktperson kommer automatiskt upp. Skall Ni behålla 2018 års
kontaktperson kan Ni gå vidare.
Byt kontaktperson inför 2019 genom att klicka på pilen i rullisten. Då kommer
personer som redan finns inlagda på laget och i föreningen upp. Klicka på
personen som ska väljas och spara. Finns personen inte i denna lista så får Ni
söka på personer genom att klicka på kikaren. Fyll i fälten för- och efternamn
alt. personnummer. Om det kommer fram mer än ett alternativ, välj den
personen som har fullständigt personnummer för att kunna spara.
Kommer personen inte fram heller genom denna sökning så får Ni klicka på
länken ”Ny person” och fylla i uppgifterna, fullständigt personnummer med 10
siffror krävs.

Organisations-nummer
82 60 00 – 37 21
Bankgiro
697-4430



När det gäller Hemmaplan så väljer Ni den anläggning som laget kommer att
spela flest hemmamatcher på i första hand. Använder Ni flera anläggningar så
fyller Ni även i reservanläggning. Överensstämmer inte lagets anläggning med
föreningens så väljer man lagets anläggning (Viktigt för att få rätt anläggning i
spelschemat).



Ordinarie matchställ fylls i tex. svart/vit/vit. Skulle Ni ha randiga tröjor tex. svartvit/vit/vit.



Kontrollera att uppgifterna är korrekta? Spara!

7) Eventuella ändringar i laganmälan kan göras genom att klicka på datumet
(rödmarkerat) sist på raden. Glöm ej att Spara.
8) Kontrollera kontaktpersonens uppgifter så att de är korrekta. Klicka på Namnet
(rödmarkerat).


Se till att fullständigt personnummer med 10 siffror, telefon och e-postuppgifter
är ifyllda.



Se till att bockarna för att visa offentligt är ikryssade annars visas ej uppgifterna
på webben när vi lägger ut serierna.
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Med vänliga hälsningar
SMÅLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Mats Larlind
mats.larlind@smalandsfotbollen.se
Tel. 036-34 54 47
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