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BILAGA 1, INSTRUKTIONER FÖR 
RESULTATINMATNING I BIT 

 

 

Allmänt om navigering på lagtävlingssidorna 
Du hittar till alla lagtävlingar via den allsvenska minisajten: 
http://www.svenskbridge.se/allsvenskan‐2019/nyheter   

Välj rätt division i knappraden, sedan Tabell i undermenyn och korrekt division 
på sidan. 

Klicka på ett lag för att komma till lagsidan: 

 

Spelartruppen matas in med hjälp av plustecknet intill rubriken “Spelartrupp”. Då 
kommer du till ett fönster där du kan välja spelare som är medlemmar i Svenska 
Bridgeförbundet: 
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Om du har gjort något fel kan du klicka på kryssen intill spelarna för att ta bort 
felaktiga spelare. Du kan också klicka på pennorna intill lagnamnet och kaptenen 
för att ändra sådant. 

  

 
 
 
 
 
Skriv ut matchformulär 
Utskrivna matchformulär används för att rapportera laguppställning och 
matchresultat till tävlingsledaren. 

Klicka på Rond och därefter önskat rondnummer. Nu visas den nya knappen Skriv 
ut som du använder för att skriva ut matchformulären. 

 

Matchformulären visas nu på skärmen, normalt sett inne i din internetläsare. Nu 
måste du själv lista ut hur den skrivs ut, något som kan variera från internetläsare 
till internetläsare. 

Normalt sett går det att välja Arkiv > Skriv ut eller prova med Ctrl-P eller Ctrl-U 
som ofta är kortkommandon för att skriva ut. 

 

Mata in laguppställning och resultat 
Klicka på Rond följt av önskat rondnummer i huvudmenyn: 
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Klicka på VP-siffrorna för att välja önskad match: 

 

 

 

Nu ser du en penna bredvid VP-rutorna. Klicka på den för att mata in spelare och 
resultat: 
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Överst i fönstret kryssar du i de spelare som har spelat i respektive halvlek. Kom 
ihåg att du måste kryssa i båda halvlekar även om det är samma spelare som 
spelar andra halvleken. 

Klicka på Lägg till spelare om du saknar spelare i spelartruppen.  

 

Nedanför spelarna matar du in IMP-siffrorna från respektive halvlek. Totalt antal 
IMP och VP beräknas automatiskt. Glöm inte att klicka på Spara. 
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Mata in domslut 
I fönstret där du matar in resultat kan du klicka på fliken Domslut: 

 

Här matar du in VP-korrigeringar och anledning till nämnda korrigering. Det kan 
vara allt från domslut i spelet, sen ankomst, ringande mobiltelefon och walkover. 
Du rekommenderas att skriva in nämnda anledning. 

Eftersom det normalt sett är fråga om VP-avdrag finns redan minustecknet på 
plats till vänster om inmatningsrutorna. Du ska alltså mata in endast “1,5” i fallet 
med straffpoäng som dras från lagets totala VP. Klicka på Spara när du är klar 
med domslutet. 

OBS! Om det är fråga om VP-tillägg måste du alltså börja med ett minustecken, 
till exempel -12, så att de dubbla minustecknen tar ut varandra. 

 

Mästarpoäng 
Rapporteras genom systemet automatiskt av systemansvarige på Förbundet. 

  


