Elektroniska Domarrapporter –
Förberedelse inför säsongen
Först ska du se till att du arbetar med rätt säsong. För att byta säsong
klickar du på ”Säsongen xxxx” och byter därefter till rätt säsong. Spara.

Nu ska du lägga till
spelare/ledare som ingår i
truppen till kommande säsong.
(Du kan när som helst under
året lägga till nya spelare genom
att följa anvisningarna.)
Klicka på Lag (0) och därefter på
föreningsnamnet som står till
vänster om det laget du vill
administrera. (I exemplet
använder vi IFK Knislinge HA 7
Nordöstra.)

Nu klickar du på fliken Trupp. Skulle det nu finnas en del
namn på denna lista kan du om så önskas radera samtliga
för att lägga till nya spelare. För att radera klickar du i
rutan längst upp till vänster och därefter klickar du på
radera. Vill du radera enskilda spelare så markerar du
rutan till vänster om aktuell spelare och klickar på radera.
Nu finns det två alternativ att lägga till spelare. Antingen klickar du på ”Lägg till egen spelare” och då får du fram spelare som är
licensierade för din förening. Om ni har ett gemensamt lag med en annan förening så använder du dig av Lägg till främmande
spelare. (OBS!! Det är bara huvudklubben i ett gemensamt lag som kan administrera truppen)
I detta exempel använder vi oss av ”Lägg till egen spelare”.
Nu kan du kryssa för de spelare som du vill lägga i truppen. Klicka därefter på Spara.

Nu har du möjlighet att dels ange spelarens position och
även spelarens nummer. Klicka därefter på ”Spara trupp”.

Nu ska du lägga till ledare till truppen. Klicka på personer och därefter på ”Lägg till personer”.

Nu kan du dels kontrollera om ledaren du ska lägga
till finns med på listan över personer i föreningen.
Om personen gör så klickar du på förnamnet och
väljer därefter vilken roll han/hon ska ha i laget.
Om personen inte finns skriver du in personnumret
och klickar på sök. Därefter klickar du på förnamnet
och väljer personens roll.

När du klickar på Spara hamnar du på rollistan för den
aktuella personen. Här finns ingen Tillbaka knapp utan du
måste klicka på Arkiv, Startsida, Lag (0), aktuella laget och
sedan antingen person eller trupp.

När du lagt till de spelare och ledare som önskas kan du börja med att
lägga till spelare och ledare till en match.

Matchen
 Skriva ut Domarrapport/Spelarförteckning
 Alla spelare måste vara registrerade

Elektroniska domarraporter Inför varje match

Klicka på serienamnet till vänster och välj sedan fliken Matcher och klicka på matchnumret till den aktuella matchen.
Klicka på trupp.

Nu finns det ett par alternativ för att lägga till spelare/ledare till en match. Är det första matchen så väljer du
spelare från lagets trupp. Har ni redan spelat en eller flera matcher går det att kopiera spelarna från en specifik
match. Då väljer ni matchen i listan och klickar på ”Spara”.
Ni kan också lägga till spelare som inte finns i truppen men som tillhör föreningen. Då väljer ni Lägga till
föreningensspelare. Ska ni lägga till en främmande spelare (kombinerade lag) så väljer ni ”Sök spelare”.
Tanken är dock att ni ska använda er av spelarna i den trupp som ni lade in tidigare via denna manual.
Gå nu vidare till nästa punkt.

I detta exempel så väljer vi spelare från lagets trupp. Klicka på
”kikaren” här.

Kryssa nu i de spelare som är uttagna till den aktuella matchen. Klicka därefter på ”Lägg till”.

Spelarna hamnade nu på spelarförteckningen
inför matchen. Om du inte valt spelarnas nummer,
kapten eller position kan detta göras nu.
Kom ihåg att klicka på Spara.
Under spelartruppen har ni också en möjlighet att
välja lagets formation.

Nu ska du lägga till ledare till
matchen. Scrolla längst ner på
sidan och klicka på Lagets
personer. Här kan ni precis som i
valet av spelare välja att kopiera
från en tidigare match eller från
föreningens personer. (OBS! Om
ni har ett kombinerat lag måste
ledarna ha en roll i
huvudföreningen)

Kryssa nu i den eller de ledare som ska finnas på den aktuella matchen. Avsluta med att klicka på Lägg till.

Ledarna hamnar nu på samma sida
som spelarna. Ni kan fram tills
rapporten skrivs ut radera och
lägga till spelare/ledare. Kryssa i till
vänster om aktuell person och
klicka på Radera.
När ni/du är färdig så är det dags att skriva ut domarrapporten i två exemplar. Innan match lämnar ni in båda
exemplaren till domaren och efter matchen skriver ni på domarens rapport och domaren skriver på er kopia som ni
sedan tar med er hem och kontrollerar i FOGIS så att domaren lagt in rätt uppgifter. OBS!! Det finns ingen rad för
domarens underskrift men han/hon får skriva på en ledig plats.)

För att skriva ut rapporten klickar du här

Kontrollera att uppgifterna stämmer och klicka därefter på Skriv ut.

Välj nu två exemplar, skrivare och klicka sedan på Skriv ut.

Nu är ni klara!

