S:t Eriks-Cupen flyttar in i svensk
fotbolls nya app Min Fotboll
Min Fotboll är svensk bredd- och ungdomsfotbolls egen app som Svenska Fotbollförbundet och distrikten
lanserar till säsongen 2019. Min Fotboll gör det möjligt för alla bredd- och ungdomslag att öka intresset och
engagemanget kring sina matcher via foto, film och liverapportering. Appen blir även det snabbaste och
bästa sättet att hitta information om serier, matchresultat, tabeller, klubbar och lag i svensk fotboll.

Ledare, spelare, föräldrar och supportrar kan dela bilder, filmklipp,
referat och resultatrapportering (i åldersklasser med resultat och
tabeller). Alla kan även livesända sina matcher i den nya, helt fotbollsanpassade, digitala tjänsten. Familj, släkt, vänner och supportrar som
inte är på plats kan följa och dela glädjen och spänningen, stötta och
heja fram sina lag.

Funktioner för fotboll
Skapa snygga lineups, svara på
intervjuer & sänd matcher live
direkt från appen med integrerad
resultattavla mm.

Min Fotboll är tätt integrerad med
FOGIS, och varje serie har sin egen
sida med spelschema, tabeller, statistik mm. Här samlas automatiskt all
matchbevakning, bilder och filmer
som laddas upp.
Registrering av gröna kort
görs från 2019 via Min Fotbollappen och de schyssta lirarna
hyllas på respektive match, på
lagens och distriktens sidor.

Alla lag och pesoner i FOGIS finns också i Min Fotboll, och som ledare får du ett mail eller sms för att koppla dig till din roll.

På baksidan finns en guide för hur ni snabbt kommer igång med ert lag.
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Som ledare i FOGIS får du ett mail med en personlig länk för att koppla dig till din roll i
Min Fotboll och konfigurera ert lag på Min Fotboll-webben.

1. Logga in med sms-kod
Tryck på länken i mailet för att komma till Min Fotboll-webben. Du skapar ditt användarkonto och loggar in
med ditt mobilnummer och en säkerhetskod som du får via sms. Om du har flera olika roller i FOGIS (i andra
lag, i en förening eller i ett förbund) blir du automatiskt kopplad till dessa.

2. Gå till lagets adminsida på
Min Fotboll-webben
När du är inloggad hittar du dina roller och lag under Mina
roller i huvudmenyn. Gå in på ert lags sida och tryck på
knappen Admin uppe till höger.
På fliken Lagmedlemmar ser du de ledare och spelare som
redan finns kopplade till laget i FOGIS.

3. Importera och
bjud in era
lagmedlemmar
För att ni ska slippa knappa in uppgifter om spelare, ledare och föräldrar i ytterligare ett system, har vi gjort det
enkelt att importera (eller komplettera) era lagmedlemmar från exportfunktionerna i Laget.se, Sportadmin, MyClub,
eller via ett Excel-ark. Följ guiden för det system ni använder, och bjud sedan in alla till laget.
Spelare, ledare och föräldrar matchas mot FOGIS och Min Fotboll via personnummer och/eller mobilnummer. Du kan
närsomhelst göra en ny import, t ex om ni fått in nya spelare till höstsäsongen. Det går såklart även att knappa in
lagmedlemmarna manuellt. Och lägger ni in dem via FOGIS, kommer de automatiskt in i Min Fotboll.

4. Utse era liverapportörer och
peppa alla att bidra
Som ledare har ni ofta fullt upp under matcherna, så se till att engagera
föräldrarna att fota, filma och heja! För åldersklasser med resultat och
tabellräkning finns en enkel och snabb liverapportering av mål och
matchhändelser. Vi vill gärna att hemmalaget ansvarar för att någon
liverapporterar från matchen.
Alla som är ledare/admins i laget kan lägga in er laguppställning och
liverapportera, och ni kan enkelt ge en engagerad förälder eller skadad
spelare behörighet via er lagsida i appen eller på Min Fotboll-webben.

