Lite allmän info om Upplandsserien
Före match
Stäm gärna av motståndaren att allt är ok beträffande matchtid, spelplats och speldag.
Ändring av match
Vid matchändring ska båda lagen vara överens om den nya matchtiden.
Gällande Dam, Herr, Junior (18-19), P16-17, ska matchändringen göras via den speciellt
framtagna ”Matchändringsblanketten” som finns digitalt på Upplands hemsida. Det är
kostnadsfritt att ändra matcharena och ändra matchtiden (kl.) under aktuell speldag.
Uppland rekommenderar även att använda denna för yngre lag (kostnadsfritt) för att
Uppland ska kunna ändra i FOGIS. Klicka på länken nedan för att komma till aktuell sida;
http://uppland.svenskfotboll.se/tavlingsinformation/matchandring-senior/
Om match flyttas måste ni omgående även meddela:
1. Utsedd domare
2. Domartillsättaren Josef Fagerholm: josef@aland.net (tel: 0457 374 97 66)
3. ÅFF: fotboll@idrott.ax
Domare
Namnet på domaren hittar ni i TASO genom att logga in med er specifika lagkod.
Hemmalaget ska inför alla matcher, kontakta huvuddomare (eller ersättare om byte skett)
tre dagar innan match, för att stämma av matchdatum, tid och plats per e-post eller telefon.
Viktigt att få kontakt!
Om domare saknas helt, kontakta josef@aland.net (tel: 0457 374 97 66) omgående.
Huvuddomarens uppgift att ta kontakt med eventuella assisterande.
Kontaktlista till domare:
http://www.fotboll.ax/sites/www.fotboll.ax/files/domarkontakter_2017_uppdaterad_31.3.p
df

Matchrapportering
Hantering av domarrapporten (spelarförteckningen) för matcher mellan lag från Uppland
och lag från Åland.
Matcher på Åland
Upplandslag tar med utskriven spelarförteckningen från FOGIS och ger till den åländska
domaren.
De åländska lagen skriver ut sin spelarförteckning i vårat system (TASO) och ger till
domaren. (3 ex; domaren, motståndarlaget och ett ex behålls i det egna laget).
Det åländska hemmalaget rapporterar resultatet via sms (+46 73 0126 126) till UFF som
tidigare direkt efter matchen.
Efter matchen skickar den åländska domaren det svenska och åländska lagets
spelarförteckning med resultat, noterade målskyttar och ev. varningar till UFF och ÅFF,
genom att skanna in eller fotografera spelarförteckning (mobilkamera) och skickar det
elektroniskt till domare@upplandsff.se och fotboll@idrott.ax, senast 48 timmar efter
matchen.
Matcher i Uppland
De åländska lagen skriver ut sin spelarförteckning i vårat system (TASO) och ger till domaren
(3 ex; domaren, motståndarlaget och ett ex behålls i det egna laget).
Denna lista skickar domaren till Uppland.

