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1. Ledarna från båda lagen lämnar in 2 ex. av sin laguppställning före match. Laguppställningen
skall vara ifylld i datorn via Fogis. Är inte detta gjort har ledarna rätt att fylla i ett manuellt
matchprotokoll för hand på ett tomt papper med fullständiga personnummer på spelarna och
då får ni lägga till spelarna när ni kommer hem! Dock bör ni strängt påpeka för ledarna att
dom inte får göra så utan till nästa match skall laguppställningen vara gjord i Fogis före
matchstart. Detta skall också meddelas till Ångermanlands FF. Om någon spelare har blivit
sjuk har ledarna rätt att stryka dem på laguppställningen och manuellt skriva in en ersättare.
Max 16 spelare får finnas på laguppställningen samt max 6 ledare får finnas med på
laguppställningen.

2. Efter matchens slut så fyller ni i matchens händelser på alla ex. av matchrapporterna:
Händelser: Mål, Varningar, Utvisningar & ev. anmälan om sådan måste göras p.g.a. grov
utvisning. Även halvtidsresultat och slutresultat skall registreras av er. Sedan lämnar ni ett ex.
till vardera lag. Observera att dom bara får tillbaka sitt eget ex. Motståndarnas kommer dom
att kunna skriva ut från Fogis när ni lagt in händelserna från matchen och godkänt
matchrapporten . Dom andra 2 ex. behåller ni själva. En god ide är att efter ni lagt in alla
händelser i Fogis och godkänt matchen så se till att spara rapporterna i en pärm eller dylikt
tills säsongen är över. Om det skulle inträffa något under säsongen kan det vara bra att ni har
kopiorna kvar! Matchrapporterna skall alltså inte skickas in till Ångermanlands FF.
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3. När ni kommer hem efter matchen eller senast 2 dagar efter match så går ni in på
Ångermanlands FF:s hemsida och klicka på fliken Fogis.

4. Logga in som Domare.

5. Skriv användarnamn och lösenord. Har du inte dessa uppgifter så kontakta Ångermanlands FF
så får du dina inloggningsuppgifter.
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6. Klicka på fliken uppdrag.

7. Klicka sedan på fliken uppdrag som kommer fram nedanför på andra menyraden.

8. Klicka på matchnummret på den aktuella match som du har dömt och skall lägga in händelser
på. Observera att ni inte får ha kryssat i rutan ”Visa endast kommande uppdrag”.
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9. Klicka på fliken domarrapport.

10. Fyll i halvtidsresultat och slutresultat. Klicka sedan på spara längst ned på sidan
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11. Klicka på administrera hemmalagets spelare.



Punkterna 12-15 kan ni hoppa över om det inte har blivit några ändringar på truppen som
lagledarna hade med sig till matchen. Punkterna 12-15 gäller endast om spelare har strukits eller
lagts till på matchrapporten efter den skrivits ut från Fogis.

12. Om någon spelare har blivit struken från truppen så kryssa i rutan längst till vänster om
namnet och sedan på knappen radera. Det är väldigt viktigt att ni raderar strukna spelare så att
det inte registreras att de har spelat en match som de inte har.
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13. Klicka sedan på lägg till spelare för att lägga till ev. ny spelare.

14. Fyll i personnummer eller namn och sök efter aktuell spelare som skall läggas in. När ni fått
fram spelaren så kryssar ni för honom och klickar på Lägg till spelare.
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15. Fyll i spelarnummer (nr) på den spelare ni just har lagt till och klicka sedan på spara trupp.

16. Nu är det dags att lägga in händelserna från matchrapporten på punkt 2 (sid 2). Välj spelare
som du skall lägg till händelse på.
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17. Välj sedan händelse som ni skall lägga in på spelaren. Skriv in vilken minut händelsen skedde
och klicka sedan på Spara händelse.

18. Sedan är det bara att upprepa punkt 16 och 17 till alla händelser är registrerade. När ni har
registrerat alla händelser så är ni klara och klickar då på Tillbaka.
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19. Nu ser ni alla händelser på laget. Kolla gärna en extra gång så att ni fått med allt. Om det skull
vara någon ledare som fått avvisning så klickar ni på Administrera hemmalagets ledare. Annars
går ni vidare.

20. Nästa steg är att lägga in alla händelser på bortalagets trupp. Detta görs på samma sätt som
med hemmalaget. Klicka på administrera bortalagets spelare och upprepa punkt 16-17 tills alla
bortalagets händelser är registrerade.
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21. Om ni inte har någon grov utvisning i matchen eller avvisning av ledare så kan ni hoppa över
punkt 21-25. Om det som i detta fall är en Grov utvisning så har ni två möjligheter att göra
anmälan. Endera skriver ni ner anmälan på ett papper och skickar in till Ångermanlands FF eller
så klickar ni på skapa till höger om den person som fått den grova utvisningen.
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22. Fyll i anmälningstext samt svara på de punkter som obligatoriskt skall besvaras under.

23. Se till att besvara nedanstående punkter i anmälan också. Detta för att DpU skall kunna göra en
så korrekt bedömning som möjligt av händelseförloppet.
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24. Klicka på spara.

25. Efter detta kommer ni tillbaks till matchrapporten och då ser ni att texten ändras till Anmälan
finns.
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26. Nu skall allt vara ifyllt i matchrapporten och då klickar ni på spara och godkänn. Observera att
när ni klickat på spara och godkänn så kan ni inte ändra något i matchrapporten längre, så se
till att noga kolla igenom att ni fått med allt innan ni godkänner matchrapporten.
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