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1. Följande punkter som ni nu kommer att göra behöver ni bara göra första gången! Detta för
att underlätta för resterande del av säsongen.
2. Klicka på fliken Förening.

3. Klicka sedan på Lag på undermenyn
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4. Klicka på det lag som ni ska administrera! Till höger ser ni på den fetmarkerade texten i vilken
serie respektive lag är anmält! Klicka på lagnamnet som står med orange text till vänster.

5. Ni ska nu lägga upp den grundtrupp ni idag tror att ni kommer att använda under hela
säsongen! Det är alltså inte bara för kommande match ni lägger upp spelarna (det gör ni
senare) utan de spelare som ni i dagsläget tänker använda under säsongen! Detta går också
att komplettera senare! Klicka på fliken Trupp.
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6. Klicka på Lägg till spelare.

7. Då får ni upp hela föreningens spelarregister på alla som är licensierade. Markera alla spelare
som ni i dagsläget tänker använda under säsongen.
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8. Bläddra ner på sidan och klicka på spara när ni har Markerat för samtliga som ni vill ha med.

9. Då ser ni listan på de ni valt att ta med. (Obs, även personnummer kommer självklart att
synas men i denna manual har vi tagit bort dem)
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10. Sedan är det dags att lägga till tränare och ledare som skall vara med under säsongen. Detta
gör ni under fliken Personer.

11. Under denna flik kan det ligga några namn som har roller i föreningen sedan tidigare. För att
lägga till fler personer, klicka på Lägg till person.
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12. Sök efter den person som ni vill lägga till som ledare! Skriv förnamn och efternamn eller
personnumret om ni har tillgång till det! Viktigt att ni stavar rätt om ni väljer att söka på
namn!

13. Om ni hittar rätt person i listan, klicka på namnet på den person ni vill lägga till.

14. Om ni inte hittar den person ni söker i listan så får ni välja Ny person.
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15. Se till att lägga in så mycket uppgifter som möjligt om personen ni skapar! OBS att
fullständigt personnummer är obligatoriskt! När ni har lagt in alla uppgifter avslutar ni med
att klicka i att personen godkänner sina uppgifter och sedan på knappen spara.

16. När ni har sparat ska ni välj vilken Roll personen ska ha i laget. Sedan fyller ni i dagens datum
på rutan Från. Rutan till lämnar ni tom. Den ifylles när Personen avslutar sin roll. Avsluta med
att Spara.
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17. När ni sparat så hamnar ni på personens roll. För att lägga till fler personer så går du ett
snäpp bakåt, klicka på fliken personer för att uppdatera och sedan är det bara att lägga till
fler personer.

Efter detta är förberedelserna klara och det är dags att skapa en spelarförteckning inför
kommande match!
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18. Klicka på serien (Divisionen) i vänster bildkant som ni ska skapa domarrapporten till.

19. Välj fliken Matcher.
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20. Klicka på matchnumret på den match ni skall skapa domarrapporten till.

21. Klicka på fliken Trupp
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22. Här finns det 3 alternativ att lägga till spelare till kommande match. Men vi rekommenderar att
ni använder er av …lagets trupp, det var den ni skapade tidigare (punkt 5-20) och det är den
lättaste vägen att hitta just de 16 spelare ni skall ha med på kommande match. Klicka på den lilla
kikaren.

23. Markera de 16 spelare ni tänker använda på kommande match och klicka sedan på Lägg till.
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24. Fyll i spelarnummer på alla spelare. Under raden Kap markerar ni vem som är lagkapten och
under Ers markerar ni vilka som börjar matchen som ersättare.

25. Sedan är det dags att lägga till tränare och lagledare på matchen. Samma sak där, det finns 3
alternativ men vi rekommenderar …lagets personer som ni själva har lagt till. Klicka på den
lilla kikaren.
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26. Markera dem som skall vara med på matchen och klicka sedan på Lägg till.

27. Nu är matchrapporten färdig inför matchen. Klicka på Skriv ut spelarförteckning.
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28. Skriv ut 2 exemplar som skall tas med och lämnas till domaren före match. Efter matchen får
ni tillbaka ett ex. ifylld av domaren.

Sedan när matchen är spelad och domaren har lagt in alla händelser från matchen kan ni logga in
och skriva ut er egen samt motståndarens ex av matchrapporten. Observera att efter matchen får
ni bara tillbaka er egen kopia av matchrapporten, motståndarens får ni skriva ut själva när
domaren lagt in alla händelser i fogis och godkänt domarrapporten.
29. Klicka på den Serie (Division) som ni vill kolla på matchrapporten.
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30. Klicka på matchnumret på den match som ni vill kolla på domarrapporten.

31. Klicka på fliken Trupp.

16

32. Här kan ni skriva ut båda lagens exemplar av domarrapporten.

Avslutningsvis några punkter som gäller ang. den digitala domarrapporten.


Denna domarrapport måste ni alltid ha med er till matchen. Se nedan vad som gäller enligt
TB.

[ÅFF 26 • SPELARFÖRTECKNING/ DOMARRAPPORT
Digital domarrapport skall användas i samtliga ÅFF serier:
För seniorfotbollen och ungdomsserier där domare tillsätts gäller:
- Lagen skall senast 15 min innan match lämna in spelarförteckningen till
domaren
- att domaren senast inom två timmar rapporterar resultat via sms till 0730-126
126. Skriv matchnummer H B (ex 220101023 3 2).
- att domaren senast inom 24 timmar rapporterar domarrapporten digitalt via
FOGIS. Föreningen behöver inte betala ut arvodet förrän domaren godkänt
matchen, då detta ingår i domarens uppdrag.
- att domaren behåller och sparar den underskrivna domarrapporten till efter
respektive series slut.
- att förseningsavgift på 300 :- tas ut av domaren om rapporten ej är godkänd i
tid.
- att lag som inte har rapporterat korrekt laguppställning digitalt i Fogis efter det att
matchen slutförts skall om avvikelsen från den inlämnade matchrapporten omfattar
fler än tre ändringar, som domaren får rätta i efterhand, påförs en
administrationsavgift på 500 kr. Domaren ansvarar för anmälan skickas in till ÅFF.
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