Ronneby den 27 november 2019

Manual – Registrera spelare under 15 år i FOGIS
Registreringsintyg
Innan en ungdomsspelare (yngre än 15 år) kan registreras ska föreningen inhämta spelarens och
dennes vårdnadshavares intyg om att föreningen har rätt att registrera spelaren och att spelaren
samtidigt medger att dennes personuppgifter får föras in i spelarregistret. Intyget ska förvaras hos
föreningen och ska på anmodan kunna uppvisas för SvFF. Intyget finns att ladda ner på följande länk:
http://blekinge.svenskfotboll.se/tavling/registreringsintyg/.

GDPR
I enlighet med dataskyddsförordningen och dataskyddslagen ska gallring av personuppgifter ske
löpande. Datainspektionen rekommenderar idag att uppgifterna raderas ett år efter utträde, om inte
annat angivits i syftet med behandlingen. Oavsett om föreningen har sitt medlemsregister digitalt
eller inte gäller samma regler för hur personuppgifter ska/får behandlas. Intygen ska bevaras inlåsta
(t.ex. i dokumentskåp) eller att endast personer med inloggningsuppgifter har åtkomst till
personuppgifter som lagras digitalt.

Övergång från annan förening
För spelare som under kalenderåret fyller 14 år eller yngre finns tre spelterminer: 1 mars - 30 juni, 1
juli - 31 oktober och 1 november – 29 februari. Om spelaren deltagit i seriematch eller cupmatch kan
sådan spelare under pågående speltermin endast få tillhöra annan förening efter ansökan och
godkännande av Blekinge Fotbollförbund. Ansökan ska undertecknas av båda föreningarnas
ordförande och finns att ladda ner på följande länk:
https://d01.fogis.se/svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_80089/scope_0/ImageVaultHandler.asp
x120809105320-uq.
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FOGIS – steg för steg
1. Klicka på förening, spelare och registrera ny spelare.

2. Fyll i spelarens personnummer. När ett korrekt personnummer är inmatat tänds hämta namn som
man ska trycka på (om knappen inte tänds är personnumret felaktigt). Om spelaren finns upplagd i
FOGIS fylls namnet och kön i automatiskt. Om det inte kommer upp något namn så får man fylla i de
tomma fälten manuellt. Ange sedan registreringstyp. Spelare som är 9–14 år registreras som fotboll
ungdom eller futsal ungdom och spelare från 15 år och uppåt som fotboll eller futsal. Bocka i att
spelare och vårdnadshavare samtycker till att SvFF sparar, behandlar och offentliggör namnet och
klicka på spara.
OBS! Ingen ändring ska göras av registreringsperioden.
För att registrera både fotboll ungdom och futsal ungdom för en spelare måste två registreringar
göras.

POSTADRESS
Reddvägen 6
372 73 RONNEBY

E-POST & HEMSIDA
bff@blekingefotboll.se
www.svenskfotboll.se/blekinge

RESULTATTELEFON
0730-126126

BANKGIRO
490-6822

ORGNUMMER
836200-0203

Kontakt Blekinge Fotbollförbund
Alexander Karlsson
076-86 76 890
alexander.karlsson@blekingefotboll.se
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