
Förord 
FOGIS är en förkortning av Fotbollens Gemensamma 
Informationssystem och är Svenska Fotbollsförbundets 
nationella system för att registrera spelare. Systemet används 
för allt från övergångar mellan föreningar till laguppställningar 
inför seriematcher


Ett konto med inloggning tilldelas relevanta lagledare och 
tränare från och med det år spelarna fyller 13 år.


Det enskilda laget behöver se till att truppen är uppdaterad. 
Spelarna i truppen är de som går att kalla till match. Inför varje 
match ska också en laguppställning skrivas ut från FOGIS och 
ges till domaren innan matchstart.


I denna manual beskrivs hur man går tillväga för att genomföra 
detta.
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Skapa och redigera trupp 

1. Välj laget i menyn till vänster

  

2. Klicka på fliken ”Anmälda lag” och välj sedan det lag du vill 
redigera.

  

3. Klicka på fliken ”Trupp” och sedan på ”Lägg till egen 
spelare”.

  

4. Välj ett årsintervall för den/de spelare du söker. Tryck sedan 
på ”Visa”.

  

5. Bocka sedan i de spelare du önskar lägga till i truppen och 
scrolla längst ner på sidan. Klicka på ”Lägg till valda 
spelare”.


Om en spelare du söker efter inte dyker upp i listan så är denne 
inte registrerad. Kontakta fotbollens kansli för vidare information. 
Eventuellt kan en övergång behöva genomföras om spelaren är 
registrerad i en annan förening. Är detta fallet kan ledtiden vara 
ett par dagar. 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Skapa och skriv ut spelarförteckning 

1. Välj laget i menyn till vänster

  

2. Klicka på fliken ”Anmälda lag” och välj sedan det lag du vill 
redigera.

  
 
 
 
 
 
 

3. Klicka på fliken ”Matcher” och sedan på det matchnummer 
till den matchen du önskar skriva ut spelarförteckning till.

 

4. Här kan du lägga till både spelare och ledare som ska delta 
på matchen. Kom ihåg att samtliga spelare och ledare som 
deltar i matchen och befinner sig i avbytarbåset (tekniska 
området) måste finnas med på listan. Klicka på kikaren till 
höger om ”lagets trupp”/”lagets personer” för att lägga till 
spelare/ledare som du under tidigare guide ”Redigera trupp” 
skapat. 

5. När du är färdig skriver du ut spelarförteckningen längst upp 
på sidan.  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Byta kontaktperson 

Byta lagets kontaktperson går inte att göra för lagadministratör 
utan endast av föreningsadministratör. Kontakta Johan Eriksson 
på föreningens kansli så genomför han en ändring.
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