Viktig info för hur Ni anmäler Er till 2020 års gemensamma seriespel i
Bohuslän och Dalsland
(Gäller i åldersklasserna 15-19 år)
LAGANMÄLAN via Fogis. För att kunna göra ANMÄLAN så krävs det att den person som skall göra
anmälan har en inloggning samt att den har behörighet att redigera lag i föreningen. Saknas
behörighet - Ta kontakt med Din föreningsadministratör i Fogis. TK uppmanar föreningarna att det är
en person per förening som gör alla anmälningar i Fogis – Ungdomsansvarig/Fotbollsansvarig etc.
och tar ansvar att skicka in en Föreningsanmälan av alla lag.
På den klickbara länken här under kan ni se en video manual på hur man anmäler lag i seriespel,
manualen är gjord av Skånes Fotbollförbund

https://www.youtube.com/watch?v=iskI8aVWPK8&feature=youtu.be
TK vill också att varje förening utser: EN ANSVARIG KONTAKTPERSON för åldersgrupperna 15-19 år
som sköter kontakten med respektive kansli i första hand och Tävlingskommittéerna i andra hand,
då vi ej som kommittéledamöter har möjligheter att besvara alla mail, sms och telefonsamtal som
kommer från alla föreningsledare ute i föreningarna under spelåret.

Obs! Gäller ej vid akuta matchändringar när kansliet är stängt! Dock alltid kansliet först!
För att det skall gå så smidigt som möjligt behöver Ni samla ihop Era ledare och titta igenom
förutsättningarna hur Ni ska placera föreningens spelare/lag inför 2020. Sedan behöver Ni ha
följande information om respektive lag innan Ni loggar in i Fogis.
¤ Lagnamn (vid flera lag i samma division. T.ex. Gul/Vit)
¤ Dräktfärg (Tröja/Byxa/Strumpor)
¤ Kontaktperson (Fullständigt personnummer, namn, mail och mobil) Obs! Inga lag får anmälas
utan dessa uppgifter.
¤ Hemmaplan (ev. Reservplan om Ni använder mer än en anläggning)
¤ Division (Rekommenderad ålder se bilaga
Övriga upplysningar. Här kan ni ange om ni bedömer att ni har ett starkt lag för åldersklassen,
om ni anmäler er i en division över er rekommenderade ålder, om ni vill spela 9 mot 9, om ni
spelar på fler än en anläggning eller annat som kan vara av intresse.

Anmälan till seriespelet är öppen den 10 december till den 3 januari 2020.
Därefter kollar DFF och BFF av hur Ni har lagt in Era lag i serierna och tar kontakt med Er ifall
antalet anmälda lag inte är tillräckligt för att fylla alla divisioner.
Det är därför av yttersta vikt att föreningarna tillsammans med sina respektive lag kommer
fram till hur många lag man skall ha i föreningen och hur många lag som skall anmälas 2020.
För att få anmäla ett i ett annat distrikt gäller att man först har ett lag anmält i BFF eller
DFF:serier. Därefter beviljar respektive TK ansökan om spel i annat distrikt.
Alltså senaste datum för en första anmälan är 3 januari 2020 för att Tävlingskommittéerna i
Bohuslän och Dalslands ska kunna få en ordentlig överblick av hur det ser ut inför 2020 vid
sitt gemensamma TK-möte 8 januari.
Inför 2020 så kommer:
Dalslands FF administrera Flickserierna och Bohusläns FF Pojkserierna

