
Hjälp att förbereda sin trupp i FOGIS inför säsongen 

Surfa till: https://fogis.svenskfotboll.se/Fogisforeningklient/Login/Login.aspx  

Logga in med inloggningsuppgifterna som du får av Catarina på vårt kansli. 

 

1)Välj Förening 

 

2)Välj lag 
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3)Välj vad du söker efter och klicka på ”visa” 

 

4) Välj lag: Kontrollera att laget är döpt enligt följande: 

Snöstorp Nyhem FF- sedan kön och årskull- ev lagfärg/ nr- sedan vilken division 

                          tex Snöstorp Nyhem FF P06 2 Div 10 

 

 



5) Döp om laget om det behövs, Lägg till hemsida, Kontaktpersoner för laget, Anläggning 

och sedan Trupp. 

 

 

6) Välj lägg till spelare 

 

7) Ni dialogruta öppnas- Välj ”Fotboll Ungdom” och ålderspannet som du har spelare i. 

 

 

 

 



8) Markera spelarna som ska ingå i truppen och välj ”lägg till valda spelare” 

 

9) Spelarna läggs då till i truppen och tryck sedan på ”spara trupp”  

 



SE NEDAN HUR DU SKAPAR MATCHRAPPORTEN I FOGIS--->> 

När en serie är skapad av HFF så ligger den i FOGIS. 

1)Klicka på serie, sedan matcher och välj matchen du ska skapa matchrapport för 

 

2)Välj sedan Trupp 

3)Hämta spelare (kan göras på olika vis) 

4)Hämta Ledare (kan göras på olika vis) 

5)Tryck på Spara 

6)Skriv sedan ut 3 ex av Matchrapporten 

(en till domaren, en till motståndare, en till 

vårt kansli= läggs i brevlådan utanför kansliet) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapportera in resultat- Väldigt viktigt!! 

Under säsongen är det mycket viktigt att hemmalaget alltid rapporterar in 

slutresultatet för matcherna, för att matchen ska ”försvinna” ur systemet som spelad, 

samt att omlottningar inför hösten ska bli så jämna som möjligt. 

Samtliga lag som deltar i divisionsspel skall fylla i matchrapport i FOGIS och 

hemmalaget skall rapportera in resultatet (även bortalaget har möjlighet att 

rapportera in resultat via sms). I division 10-15 publiceras ej resultat och tabeller men 

används för internt arbete med bl.a. uppföljning av resultatavvikelser. 

Resutatrapportering via FOGIS: 

1)Välj serie 

2)Välj aktuell match 

3)Välj resultat 

4) skriv in resultatet 

5) Tryck på Spara 

 

Via SMS: 

 


