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Fler och fler klubbar och distrikt har projektorer eller 
TV-apparater i sina klubblokaler. Den nya modulen 
Display är tänkt att ersätta Aktuell ställning eftersom 
det då går att tillverka bättre och snyggare rapporter. 

Ruter, Aktuell ställning och Display fungerar så att all 
dokumentation och alla instruktioner utgår från att du 
genererar Aktuell ställning. Det kan ske manuellt via 
krysset i resultatinmatningen, eller så kan det ske 
automatiskt när Bridgemate-resultat importeras. Du 
kan alltså inte generera en specifik display utan att gå 
vägen via Aktuell ställning. 

Alltså, Aktuell ställning måste genereras. Utöver det 
kan en display också genereras. Display har annat 
filnamn än Aktuell ställning, så det är inte någon risk 
för krock. Sedan väljer du vilken av de två du vill visa 
på din projektor eller TV. 

 

Syfte med detta dokument 

Dokumentationen för Display är omfattande och i vissa 
avseenden komplicerad då den kan sammanblandas 
med ”programmering”. 

Då Display ger mycket snyggare resultat än Aktuell 
ställning har vi skrivit denna korta beskrivning för att 
uppmuntra klubbarna att byta till Display. Redan vid 
Distriktsträffen 2016 ingick dokumentet i en workshop 
som hette ”Ruter - Förbättringar och förenklingar”. 

Detta dokument har absolut inget med programmering 
att göra. Avsikten är visa hur enkelt det är att skapa en 
Display-sida med hjälp av ett fåtal handgrepp. 

 

Länkar och nedladdningar 

Det finns en mängd fördefinierade displayer som går 
att hämta från följande internetsida (som för tillfället är 
på engelska): 

http://www.brenning.se/mcerdisplay.asp 

Den kompletta dokumentationen, även den på 
engelska, går att hitta här: 

http://brenning.se/mc/doc/mc_display.pdf 

Utöver exemplen går det också att programmera egna 
displayer. Just detta är rätt komplicerat men samtidigt 
helt görbart om du följer de befintliga exemplen. Som 
redan nämnts är syftet med detta dokument att visa hur 
enkelt de övriga delarna är. 

Gör så här 

Det bästa är att utgå från en befintlig display. Ett stort 
antal exempel i olika färger går att hitta på den 
engelska Display-sidan (se ovan för länk; svensk sida 
kommer vad det lider): 

 

Här finns exempel på startlistor, slutresultat, 
rondresultat och Gröna Hissen. Länken MCY leder till 
den fil som ska hämtas till din dator. Du kan klicka på 
Preview intill varje exempel för att se hur det ser ut i 
verkligheten. 

 

Hämta en startlista från internet 

Låt oss börja med en startlista. Klicka på en av MCY-
länkarna på översta raden. Filen ska sparas i mappen 
Display som du hittar i Ruter - Dokument. 

När du klickar på länkarna kan filen, beroende på dator 
och internetläsare, hamna i en speciell mapp för 
nedladdade filer, eller så får du en fråga om var du vill 
spara filen. Oavsett metod måste du lista ut hur du får 
över filen till Display-mappen. Då kommer det att se ut 
ungefär så här på din dator: 

 

Eftersom filnamnet är rätt långt finns det fördelar med 
att döpa om det till något lite mer lätthanterligt. Vårt 
förslag är att du högerklickar på filen, väljer Byt namn, 
och för just den här genomgången döper om filen till 
enbart ”x” (det blir enklare så). 

http://www.brenning.se/mcerdisplay.asp
http://brenning.se/mc/doc/mc_display.pdf
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Mata in filnamnet i Ruter 

Nästa steg är att mata in filnamnet i Ruter. Det gör du 
genom att klicka på Tävlingsmeny och välja 
Egenskaper... > Display då du kommer till följande 
fönster: 

 

I det aktuella exemplet (startlista) ska du mata in 
namnet enligt markeringen ovan. Om du har valt att 
döpa om filen enligt ovan räcker det att mata in ”x”. 

Det ska poängteras att det finns ett antal olika typer av 
displayer som kan matas in, och de kan aktiveras på 
olika sätt. Alternativen motsvarar de menyalternativ du 
hittar i resultatinmatningen när du klickar på 
Resultatmeny och väljer Aktuell ställning: 

 

Du kan läsa mer om dessa alternativ i dokumentationen 
för Aktuell ställning. 

Skapa display 

Eftersom vi håller på med en startlista ska du klicka på 
Resultatmeny och välja Aktuell ställning > Startlista: 

 

Nu skapas både Aktuell ställning och Display. 

 

Visa display 

För att visa startlistan går du till Ruter - Utkorgen som 
ser ut ungefär så här: 

 

Filen du ska visa är _display_a_1.htm. När du 
dubbelklickar på filen öppnas displayen i en 
internetläsare. 

Här vill vi poängtera att filen bäst visas i någon av 
internetläsarna Google Chrome eller Mozilla Firefox. 
Även om Internet Explorer fungerar, så blir det mindre 
skönhetsfel här och var. 

Hur du faktiskt visar filen på en projektor eller TV går 
inte att skriva i detta dokument då det skiljer sig åt från 
dator till dator och beror mycket på vilka tekniska 
förutsättningar som gäller. 

En fiffighet med display är att filnamnen, som kan se 
lite konstiga ut, fyller en funktion. Att de börjar med 
ett understrykningstecken säkerställer att filen visas 
överst i Ruter - Utkorgen så att du slipper leta fram och 
tillbaka innan filen hittas. 


