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Neubergs formel används vid beräkning av resultat på 
en bricka när domslut, felduplicering eller någon annan 
händelse har orsakat att ett onormalt antal resultat finns 
på brickan. 


Domsluten beräknas enligt separata regler som inte 
berörs av Neubergs formel. När det kommer till 
spelade brickor med normala resultat, till exempel 
+450 eller –50, baseras beräkningen på hur många 
resultat som jämförs med varandra. 


 


Minst sju resultat, högst tre avvikande 
resultat i en grupp 


Det finns ett särfall som tillämpas i tävlingar med 
minst sju resultat och högst tre avvikande resultat. 
Detta kan inträffa vid felduplicering där brickan har 
spelats en, två eller tre gånger. 


• Vid endast ett avvikande resultat delas 60% ut till 
båda paren. 


• Vid två avvikande resultat är toppen 65% medan 
botten är 55%. Vid samma resultat delas 60% ut 
till alla paren. 


• Vi tre avvikande resultat är toppen 70%, medel 
60% och botten 50%. Vid två eller tre lika resultat 
delas poängen broderligt, till exempel 65-65-50 
eller 60-60-60. 


 


Övriga fall (Neubergs formel) 


Liksom tidigare delar Nord-Syd och Öst-Väst 
fortfarande på samma poäng som tidigare, det vill säga 
toppen på brickan. 


Den tidigare modellen för beräkning av poäng när ett 
eller flera resultat inte ingår i scoretavlan fungerade så 
att toppen sänktes med en poäng för varje resultat som 
man inte kunde jämföra med. 


Effekten av Neubergs formel är att toppen inte sjunker 
lika mycket som tidigare. En annan effekt är att den 
utdelade poängen blir ett decimaltal. En decimal visas 
men beräkningen sker ned till sista decimalen. Om du 
vill slippa decimaler kan du läsa i dokumentet 
Decimaler hur du gör. 


Neubergs formel ser ut så här: 


  N  
S = — (s + 1 ) – 1 
  n  


N = Normalt antal resultat. 
n = Antal resultat i den aktuella gruppen. 
s = Den utdelade poängen i den aktuella gruppen 


med normal uträkning (se tredje scoretavlan 
nedan). 


S = Den utdelade poängen med Neubergs formel. 


Låt oss ta ett exempel. Vi har elva resultat enligt 
följande: 


 Antal Resultat N-S Ö-V  
 1 +450 20 0  
 5 +420 14 6  
 3 +170 6 14  
 2 -50 1 19  


Antag att TL dömer att ett +170 ska ändras till 
60%/60%. Då skulle scoretavlan ut så här enligt 
tidigare beräkning: 


 Antal Resultat N-S Ö-V  
 1 +450 19 1  
 5 +420 13 7  
 2 +170 6 14  
 2 -50 2 18  


Hade man helt och hållet ignorerat att ett resultat 
saknades skulle scoretavlan se ut så här (värdet s i 
formeln ovan motsvarar poängen i denna scoretavla): 


 Antal Resultat N-S Ö-V  
 1 +450 18 0  
 5 +420 12 6  
 2 +170 5 13  
 2 -50 1 17  


 


När Neubergs formel till slut tillämpas blir 
scoretavlan som följer (värdet S i formeln 
ovan motsvarar poängen i denna scoretavla): 


 Antal Resultat N-S Ö-V  
 1 +450 19,9 0,1  
 5 +420 13,3 6,7  
 2 +170 5,6 14,4  
 2 -50 1,2 18,8  


Poängen för till exempel +450 fås så här: 


  11  
S = — (18 + 1 ) – 1  =  19,9 
  10  
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Gruppindelning innebär att du kan skapa en lista av 
spelare utan att veta hur många grupper det kommer att 
bli. Baserat på anmälningarna och manuella grupp- och 
bordstilldelningen kan du senare placera ut paren.  


Starta tävlingen precis som vanligt. När du tillfrågas 
om antal grupper, kryssa för kryssrutan längst ned och 
fortsätt. Namnet på den kryssrutan är: 


Mata in namn, förbered gruppindelning, och ange 
därefter antal grupper 


 


Mata in namn 


Du går automatiskt till Mata in namn när de inledande 
förberedelserna har gjorts. Där hittar du tre extra 
kolumner - Grupp, Bord och Hcp. De två första 
används för att manuellt tilldela paren bordsplaceringar 
medan den tredje i den nuvarande versionen endast är 
till för att vägleda dig i den manuella bordsplaceringen. 


Börja med att mata in spelarna i tävlingen. När du 
matar in gruppindelningsinformation kan du mata in 
följande typ av information: 


• Grupp 
• Bord 
• Väderstreck (+ för Nord-Syd, – för Öst-Väst) 


Du kan använda valfri kombination av dessa och du 
kan också utelämna delar av informationen. Kom ihåg 
att du inte behöver mata in gruppindelningsinformation 
för ett par. I så fall kommer paret att placeras helt 
slumpmässigt i någon av de tillgängliga grupperna. Här 
följer några exempel: 


A2+ Grupp A, bord 2 som Nord-Syd 
A+ Grupp A, valfritt bord som Nord-Syd 
– Valfri grupp, valfritt bord som Öst-Väst 
3– Valfri grupp, bord 3 som Öst-Väst 
1 Valfri grupp, bord 1 i valfritt väderstreck 


Du matar in grupptilldelning i Grupp-kolumnen. Du 
matar in bordsnummer och väderstreck i Bord-
kolumnen. 


 


Sortera namnen 


När som helst kan du klicka på rubrikerna Grupp, Bord 
eller Hcp för att sortera om paren. Om du sedan gör 
fler ändringar måste du klicka på motsvarande rubrik 
igen för att på nytt sortera om paren. 


Stäng gruppindelning 


När gruppindelningsinformationen har matats in är det 
dags att stänga gruppindelningen. Klicka på 
Tävlingsmeny och välj Stäng gruppindelning. I tur och 
ordning kommer du att se följande fönster: 


1. Detaljer för gruppindelningen visas. Mata in antal 
grupper och klicka på Nästa. 


2. Nästa fönster låter dig mata in antal bord i 
respektive grupp. Gör det för samtliga grupper och 
klicka sedan på Avsluta. Medan du matar in antal 
bord får du matnyttig information om antal icke 
tilldelade par samt lite annan information. 


Därefter är det upp till Ruter att komma fram till 
bordsplaceringen. Först hanteras de exakta 
tilldelningarna. Sedan placeras övriga par ut 
slumpmässigt i enlighet med 
gruppindelningsdetaljerna. 


Ruter testar alla möjliga kombinationer fram till att 
inga återstår. Det kan ta ett ordentligt tag men det 
kommer alltid att komma till slutet då ett 
felmeddelande visar vad som är fel. Om du tröttnar på 
att vänta kan du alltid klicka på Avbryt och ta bort 
några detaljer för att göra det enklare för Ruter att 
placera alla paren. 


Alla bordsplaceringar valideras och felmeddelanden 
kommer att visas om två kriterier logiskt krockar med 
varandra. Detta är ett exempel på två sådana kriterier: 


3 grupper (A, B och C), 8 bord i grupp A 
#1 6 par placerade i valfri grupp vid bord 1 
#2 8 par placerade vid A+ 


#1 kommer att fylla samtliga bord 1 i grupp A, B och 
C. #2 kräver alla bord i grupp A. Eftersom #1 redan har 
tagit ett bord i grupp A är det omöjligt att placera 
samtliga par enligt både #1 och #2. 


Gruppindelning baseras alltid på grupp A och upp (A, 
B, C, och så vidare). Om du vill använda andra 
gruppbokstäver måste du tilldela dessa vid ett senare 
skede när du stänger förberedelserna. 


 


Ångra gruppindelning 


Du kan alltid ångra gruppindelningen via 
Tävlingsmeny och Ångra Stäng gruppindelning. Om du 
redan har stängt förberedelserna i en grupp måste du 
ångra dem innan du kan ångra gruppindelningen. 
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Hantera för många inmatade par 


Om du har matat in för många par (eller lämnat några 
tomma) som du inte vill placera vid något bord kan du 
markera dem som blindpar. Det kommer att ta bort 
dem från all bordsplacering. 


Det går inte att ta bort ett par helt och hållet. Enda 
sättet är det ovan beskrivna. 


 


Visa handikapp 


Du kan visa handikapp på flera olika sätt (där Medel är 
grundinställningen). Klicka på knappen 
Gruppindelning och välj något av följande alternativ: 


• Detaljer 
• Medel 
• Kvadratroten av produkterna 


Antal att två spelare har 9,2 respektive 26,6 i 
handikapp. Då kommer följande att visas för de tre 
alternativen: 


• 9,2 - 26,6 
• 17,9 
• 15,6 
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FTP (File Transfer Protocol) används för att publicera 
tävlingsresultat på din hemsida. Normalt skapar Ruter 
resultatfilerna varefter FTP-program används för att 
publicera dem. 


Du kan välja att låta Ruter stå för både rapport och 
publicering. Detta kan användas för att publicera olika 
typer av rapporter som: 


• Hemsida 
• PBN, TXT, givsamlingar, osv 
• Aktuell ställning 


För att detta ska fungera krävs att du matar in FTP-
information som användarnamn, lösenord, host-katalog 
och så vidare (se nedan) 


Publiceringen aktiveras sedan på ett av tre olika sätt: 


• Tävlingsmeny-Rapportera tävling 
• Importera Bridgemate-resultat 
• Klicka på Aktuell ställning 


 


Inställningar för FTP 


För att automatisk FTP ska fungera krävs att du matar 
in de FTP-uppgifter din hemsidaleverantör har givit 
dig. 


Inställningarna hittar du via Tävlingsmeny-Alternativ 
för alla nya tävlingar-Allmänt och fliken FTP: 


• Serveradress 
• Användarnamn 
• Lösenord 
• Host-katalog (remote folder) 
• Passivt läge 


Namngivningen kan variera från leverantör till 
leverantör. 


 


Tävlingsmeny-Rapportera tävling 


När du rapporterar en tävling kan flera olika filer 
skapas. Bland dem finns hemsidarapport, PBN-filer, 
textfiler, och andra typer. 


Välj Tävlingsmeny-Rapportera tävling. Kryssa först 
för önskade rapporttyper. Därefter kryssar du för 
Skicka via FTP (längst ned) och klickar på OK. Nu 
kommer samtliga rapporterade filer att publiceras på 
hemsidan. 


Importera Bridgemate-resultat 


Varje gång Bridgemate-resultat importeras kan du 
publicera dem på hemsidan. Det finns två typer av 
rapporter som kan genereras vid Bridgemate-import: 


• Hemsida (inklusive PBN, TXT, givsamlingar, osv) 
• Aktuell ställning 


Dessa kan publiceras oberoende av varandra på din 
hemsida. 


Inställningarna för att aktivera detta hittar du via 
Tävlingsmeny-Bridgemate-Egenskaper och fliken 
Bridgemate (rapport). Längst ned till höger finns två 
kryssrutor för automatisk FTP. 


 


Klicka på Aktuell ställning 


Aktuell ställning kan skapas på tre olika sätt: 


• Importera Bridgemate-resultat 
• Klicka på Aktuell ställning 
• Välj Resultatmeny-Aktuell ställning-… 


Detta betyder att det inte spelar någon roll ifall aktuell 
ställning skapas automatiskt via Bridgemate-import 
eller manuellt via kryssrutan eller menyn. 


Notera att även om aktuell ställning skapas manuellt är 
det Bridgemate-inställningarna som styr om rapporten 
publiceras eller ej. 


 


Länksida 


För att kunna komma åt publicerade filer på internet 
krävs en länksida. Ruter ägnar inte någon tid åt detta, 
utan här måste du som klubbadministratör fortfarande 
publicera länksidor till dina resultat. 


 


Kan jag skicka resultat automatiskt till Spader? 


Den inbyggda funktionaliteten har ingenting att göra 
med Spader (Svensk Bridges officiella hemsida). De 
automatiska FTP-möjligheterna rör endast sådana 
klubbar som har egna hemsidor. 
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Poängserie är den möjlighet Ruter erbjuder för att slå 
ihop flera tävlingar till en. Det kan alltså röra sig om 
tävlingar av typerna: 


• Klubbmästerskap över flera kvällar 


• Sommarserie där till exempel de bästa fem 
resultaten ska räknas 


• ”Partävlingen” som beräknas som IMP över fältet 
parallellt med SM-lag, Allsvenskan eller NM 


• Tävlingar som HC-träffen där flera omgångar 
spelas med nya flyttscheman och motståndare i 
varje omgång 


Grundförutsättningen är att du matar in spelarna från 
medlemsregistret. I och med att det går att lägga till 
plusmedlemmar till medlemsregistret är poängserien 
inte begränsad till medlemmarna i Svensk Bridge. 


Du kan välja mellan att summera poäng, procent eller 
placeringsbaserad poäng. I det senare fallet kan också 
olika typer av bonus delas ut. 


Sist i detta dokument hittar du några exempel på 
tävlingar och vilka inställningar som rekommenderas 
för dem. 


Allmänt 


När du startar en ny partävling visas efter ett tag 
fönstret Poängserie. Därifrån skapar du nya 
poängserier från grunden eller kopierar befintliga 
poängserier. Det går också att redigera inställningar 
eller ta bort befintliga poängserier. Även felaktiga 
rapporteringar kan ångras om det skulle krävas. 


Om du vill använda en redan skapad poängserie kan du 
välja bland de befintliga i listan. Klicka sedan på Nästa 
för att gå vidare med tävlingsinställningarna. 


Detaljerna för att skapa en poängserie och göra 
nödvändiga inställningar hittar du på nästa sida. Nedan 
följer, i allmänna ordalag, instruktioner för att 
rapportera och skriva ut poängserier. 


 


Rapportera tävling 


När tävlingen är färdig måste du uppdatera 
poängserien. Det görs via Rapportera tävling där du 
också rapporterar mästarpoäng och internet. 


Det enda du behöver gör är att kryssa i rutan 
Poängserie. Utöver att poängserien uppdateras skapas 
också en fil som kan läggas på hemsidan om du har en 
sådan. 


Om du rapporterar tävlingen till internet och till 
poängserien samtidigt kommer två internetfiler att 
skapas – en som innehåller tävlingsresultatet och en 
med poängserieresultatet. Dessutom innehåller den 
förra en länk till den senare. 


 


Skriv ut poängserie 


Observera att du måste rapportera poängserien innan 
det går att skriva ut någonting. 


Alla rapporter skrivs ut från det normala 
utskriftsfönstret där rapporttypen Poängserie har 
tillkommit. För att kunna skriva ut någonting måste du 
ha en tävling igång som ingår i den aktuella 
poängserien. 


Det som skrivs ut är placering, total poäng, namn, 
medlemsnummer och poäng i respektive omgång med 
den första omgången längst till höger. Om du har matat 
in hur många omgångar som ska ingå i poängserien 
finns också kolumnen Ersätt som visar vilket det 
sämsta inkluderade resultatet är. 


 







Ruter, version 2.4  Poängserie 


 2 av 5 


Omgång eller tävlingsdatum 


Normalinställningen är att tävlingens datum används 
för att identifiera tävlingarna på utskrifter. Om du i 
fönstret Poängserie klickar på Avancerat kan du ange 
omgång i två inmatningsfält. För att visa omgången 
måste du göra en inställning i fliken Visa (se nästa 
sida). 


Om du endast använder det vänstra fältet kan du ange 
omgång av typen 1, 2, 3, osv, medan om du använder 
båda blir omgången tvådelad, 1:1, 1:2, 2:1, och så 
vidare, något som är lämpligt i lagtävlingar med två 
eller fler halvlekar. 


 


Viktad överföring 


Normalinställningen är att alla tävlingar har samma 
värde. Vid bridgeveckor koras ofta en veckovinnare. 
Då kan man tänka sig att sidotävlingarna har vikten 1 
medan finalen har vikten 2. Detta går att lösa i Ruter. 


Om du i fönstret Poängserie klickar på Avancerat kan 
du ange tävlingens vikt. Det går bra att mata in 
decimaler, t ex 0,9 eller 1,1. 


 


Lag 


I vissa fall, till exempel vid lagtävlingar som SM-lag, 
Allsvenskan eller NM, kan det vara intressant att mata 
in det lag varje spelare spelar i för att få ut det vid 
senare utskrifter. 


Inmatningen görs via den normala namninmatningen. 
Klicka på knappen Spelare för att visa kolumnen Lag. 
När väl lagen är inmatade kommer de att föras över till 
poängserien vid rapporteringen och skrivas ut på 
utskrifterna. 


Skapa, kopiera, redigera eller ta bort 


I alla dessa fall (utom Ta bort) kommer du till 
inställningarna för poängserien som beskrivs under 
respektive flik nedan. Det förutsätts att du befinner dig 
i fönstret Poängserie. 


Klicka på Ny för att skapa en ny poängserie. Ange 
önskade inställningar och klicka på OK för att gå 
vidare med de normala tävlingsinställningarna. 


Om du vill skapa en ny poängserie med samma 
inställningar som en gammal kan du välja önskad 
poängserie i listan och klicka på Kopiera då du 
kommer till inställningarna. Då skapas en identisk 
poängserie som den kopierade, dock utan några 
rapporterade tävlingar. 


Om du vill redigera inställningarna för en befintlig 
poängserie väljer du poängserien i listan och klickar på 
Redigera. Om du ändrar grundläggande inställningar 
som Beräkningsform eller antal poäng för placering 
eller i bonus måste du rapportera om samtliga tävlingar 
som ingår i poängserien. 


Om du vill ta bort en befintlig poängserie väljer du 
poängserien i listan och klickar på Ta bort. Detta 
påverkar inte de ursprungliga tävlingarna utan endast 
poängserien som tas bort för gott. 


 


Fliken Allmänt 


Här ska du ange poängseriens namn, hur många poäng 
som delas ut om spelaren inte deltar i en tävling (till 
exempel 40 ifall procent används som 
beräkningsform), hur poängen delas ut samt hur många 
resultat som ska räknas med. 


Om du väljer att dela ut placeringsbaserad poäng görs 
mer detaljerade inställningar via flikarna Poäng… och 
Bonus… (se nedan). Där styrs poäng baserat på hur 
många du slår samt bonus till de högst placerade. 


Om du vill kan du låta faktiskt inspelad poäng eller 
procent ligga till grund för poängserien. I de fallen görs 
dock ingen nivellering mellan omgångarna ifall du har 
olika antal par de olika kvällarna. 
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Fliken Visa 


Här anger du hur många decimaler du vill visa vid 
utskrift eller på internet. Oavsett vad du anger kommer 
Ruter alltid använda alla decimaler för att beräkna 
poängserien korrekt. 


Du kan välja att visa medelvärde i stället för total 
poäng, något som kan vara användbart i vissa typer av 
tävlingar för att låta spelare med olika antal resultat 
tävla på samma villkor. Kryssa i rutan Visa medelvärde 
i stället för total poäng för detta. 


Normalt presenteras poängserien på rapporter med det 
senaste resultatet längst till vänster (närmast namnet) 
och det äldsta längst till höger. Kryssa i rutan Sortera 
tävlingsresultaten från vänster till höger för att vända 
den ordningen. 


Normalt används tävlingarnas datum som rubriker vid 
utskrift av poängserien. Eftersom det i Ruter går att 
ange omgång för respektive tävling (se Omgång eller 
tävlingsdatum ovan) kan du kryssa i rutan Visa 
omgång i rubriken i stället för tävlingsdatum för att 
använda detta nummer i stället för datum som 
kolumnrubrik. 


Poängserien kan i grundutförande vara både individuell 
och parbaserad. Det fungerar så att om Kalle och Pelle 
spelar samtliga omgångar tillsammans kommer de att 
visas på samma rad. Om däremot Lisa spelar några 
omgångar med Märta och några med Ulla kommer de 
tre kvinnorna att skrivas på separata rader. Detta 
innebär att det kan finnas både par och spelare i 
resultatlistan. Om du vill göra poängserien till 
individuell i alla väder kan du kryssa i rutan Visa alltid 
individuell resultatlista. 


I somliga poängserier kan det vara en poäng att inte 
skriva ut medlemsnumret, t ex i NM eller 
inbjudningsturneringar med många spelare som inte är 
medlemmar i Svensk Bridge. Kryssa i så fall i rutan 
Skriv aldrig ut medlemsnummer på rapporter eller till 
internet. 


Fliken Poäng som baseras på placering 


Det går att dela ut grundpoäng (”flitpoäng”) för de 
deltagande i tävlingen. Denna poäng kan du också 
styra så att endast viss del av startfältet berörs, t ex den 
bästa hälften. 


Sedan kan du dela ut poäng för varje par du slår och 
välja om det ska gälla samtliga par eller endast en viss 
procent av de bästa paren. Om du väljer att dela ut 1 
poäng bland de 100% bäst placerade kommer lången 
att få 1 poäng medan vinnaren får lika många poäng 
som par i tävlingen eftersom poäng delas ut även för 
det egna paret. 


 


Fliken Bonus som baseras på placering 


Här kan du ange att dela ut fasta poäng till de högst 
placerade, till exempel 30/20/10 poäng till de tre högst 
placerade paren. 
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Korrigera eller ångra rapportering 


Om du har gjort korrigeringar i en tävling så att 
slutresultatet har ändrats måste du också uppdatera 
poängserien. Det gäller även ändringar i en felaktig 
startlista. 


Korrigeringen gör du helt enkelt genom att rapportera 
tävlingen en gång till. Den felaktiga rapporteringen 
kommer att ersättas av den nya. 


 


Rapportera tävling till fel poängserie 


Denna typ av korrigering kan du också göra om du har 
råkat rapportera en tävling till fel poängserie. Då 
öppnar du tävlingen, klickar på Tävlingsmeny, kryssar i 
Poängserie och väljer den korrekta poängserien i listan 
till höger. När du sedan klickar på OK blir det frid och 
fröjd i båda poängserierna. 


Om du visar poängserien på en hemsida på internet 
måste du dock vidta vissa åtgärder (se nedan). 


 


Ångra rapportering helt och hållet 


Om du har råkat rapportera tävlingen till en poängserie 
och du bara vill ta bort rapporteringen går detta. Öppna 
tävlingen, klicka på Tävlingsmeny, välj Egenskaper för 
denna tävling, och välj fliken Poängserie. Klicka på 
knappen Använd inte poängserie i denna tävling för att 
ta bort rapporteringen. 


Om du visar poängserien på en hemsida på internet 
måste du dock vidta vissa åtgärder (se nedan). 


 


Uppdatera hemsidan 


Om du visar poängserier på din hemsida måste du vidta 
ytterligare åtgärder vid rapportering till fel poängserie 
eller när du ångrar rapportering. Detta är lite knivigt 
eftersom du måste skilja mellan poängserien i 
medlemsregistret och internetsidan som skapades vid 
den senaste rapporteringen. Ett exempel är på sin plats: 


Vi har sex tävlingar (A-F) samt två poängserier och två 
internetsidor. A-D ska rapporteras till den första 
poängserien, E ska rapporteras till den andra medan F 
inte ska rapporteras alls. 


Efter rapport A-D ser det ut så här: 


Poängserie 1 i medlemsregistret A, B, C, D 
Internetsida 1 A, B, C, D 
Poängserie 2 i medlemsregistret — 
Internetsida 2 — 


Sedan kommer den felaktiga rapporten E till den första 
poängserien: 


Poängserie 1 i medlemsregistret A, B, C, D, E 
Internetsida 1 A, B, C, D, E 
Poängserie 2 i medlemsregistret — 
Internetsida 2 — 


När du väljer att korrigera rapport E till den andra 
poängserien ser det ut så här: 


Poängserie 1 i medlemsregistret A, B, C, D 
Internetsida 1 A, B, C, D, E 
Poängserie 2 i medlemsregistret E 
Internetsida 2 E 


Resultatet blir alltså att den första internetsidan inte har 
uppdaterats. För att råda bot på detta måste du öppna 
någon av tävlingarna A-D och rapportera tävlingen 
igen. Då kommer det att se ut så här: 


Poängserie 1 i medlemsregistret A, B, C, D 
Internetsida 1 A, B, C, D 
Poängserie 2 i medlemsregistret E 
Internetsida 2 E 


Nu kommer den helt felaktiga rapporten F: 


Poängserie 1 i medlemsregistret A, B, C, D 
Internetsida 1 A, B, C, D 
Poängserie 2 i medlemsregistret E, F 
Internetsida 2 E, F 


När du går in och väljer att ta bort rapporten helt och 
hållet kommer det att se ut så här: 


Poängserie 1 i medlemsregistret A, B, C, D 
Internetsida 1 A, B, C, D 
Poängserie 2 i medlemsregistret E 
Internetsida 2 E, F 


Liksom tidigare måste du öppna en av de tidigare 
tävlingarna, i det här fallet E, och rapportera den på 
nytt då det kommer att se ut så här igen: 


Poängserie 1 i medlemsregistret A, B, C, D 
Internetsida 1 A, B, C, D 
Poängserie 2 i medlemsregistret E 
Internetsida 2 E 
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Olika datorer och plusmedlemmar 


Det är inga problem att använda en dator för 
beräkningen av tävlingen och en annan för rapporten 
av poängserien. Det enda du behöver göra är att flytta 
tävlingen per diskett eller e-post och rapportera den i 
datorn med poängserien.  


Plusmedlemmar kan delta i poängserier precis som 
vilken annan medlem som helst. Däremot kan man inte 
hur som helst mata in startlistan (inklusive 
plusmedlemmar) på en dator och rapportera på en 
annan eftersom Ruter då inte ”hittar rätt”. Du måste 
göra följande efter att ha flyttat tävlingen för att få det 
att fungera: 


• Se till att plusmedlemmen finns med i 
medlemsregistret på rapportdatorn. Det spelar 
ingen roll att personen inte har samma 
plusmedlemsnummer på de två datorerna. 


• Öppna namninmatningen, markera 
plusmedlemmen och mata in namnet en gång till 
via namnsökning eller plusmedlemsnummer på 
rapportdatorn. 


• Rapportera tävlingen som vanligt. Nu ska det 
fungera. 


 


Exempel 


Exemplen utgår från att du skapar en ny poängserie 
och endast ändrar de inställningar som benämns nedan. 


 


Klubbmästerskap 


KM spelas över tre omgångar där procenten från alla 
omgångar ska räknas. Deltar man inte en omgång får 
man 40 %. Omgångarna numreras 1 till 3 och visas 
från vänster till höger. 


Namn KM 
Antal poäng om de inte deltar 40 
Beräkningsform Total procent 
Visa medelvärde i stället för poäng Ja 
Sortera från vänster till höger Ja 
Visa omgång i rubriken Ja 
 
Utöver dessa inställningar måste du, när du väljer 
poängserien, klicka på Avancerat och mata in 
omgångsnummer för respektive spelkväll. Annars visas 
datum för respektive spelkväll. 


 


Sommarserie 


Sommarserien spelas över hela sommaren. De fem 
bästa resultaten ska räknas och poängen delas ut 
baserat på placering. Varje par får 10 poäng för att 
ställa upp och 1 poäng för varje par de slår medan de 
tre bästa får bonusen 30/20/10. 


Namn Sommarserie 
Inkludera antal resultat Mata in: 5 
Visa alltid individuell resultatlista Ja 
Grundpoäng 10 
Bonus, placering 1, 2 och 3 30/20/10 
 
 


SM-lag, Allsvenskan, NM och liknande 


Tävlingen spelas över ett antal matcher och halvlekar 
där varje halvlek utgör en partävling i Ruter. Tävlingen 
beräknas som IMP över fältet där snittet över alla 
tävlingarna ska visas. 


Namn SM-lag 
Beräkningsform Total poäng 
Antal decimaler 2 
Visa medelvärde i stället för poäng Ja 
Sortera från vänster till höger Ja 
Visa omgång i rubriken Ja 
Skriv aldrig ut medlemsnummer… Ja 
 
Tävlingen ska beräknas som IMP över fältet, något du 
anger direkt när du har startat en ny partävling. Du 
måste dessutom klicka på Avancerat och ange att 
poängen ska visas som Medel per jämförelse. 


Utöver dessa inställningar måste du, när du väljer 
poängserien, klicka på Avancerat och mata in nummer 
för match och halvlek. Annars visas datum för 
respektive halvlek vilket inte är så lyckat eftersom 
halvlekarna spelas samma dag. 


När du stänger förberedelserna är det skillnad på första 
och andra halvlek: 


I en tävling med 2x12 brickor ska du, när du stänger 
förberedelserna för första halvlek, ange totalt 12 
brickor och 12 brickor per rond och sedan välja att inte 
använda något flyttschema. 


I andra halvlek måste du, för att möjliggöra inmatning 
av bricka 13-24, ange totalt 24 brickor och 12 brickor 
per rond. Sedan ska du endast mata in resultat för 
bricka 13-24. Dessutom måste du mata in startlistan på 
nytt ifall laguppställningen har ändrats. Eftersom det 
finns export och import av startlistor i Ruter är detta 
inget större besvär. 
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Detta dokument beskriver hur du arrangerar ett heat i 
en simultantävling. Grundkunskaper i Ruter förutsätts. 
Dessutom måste du veta hur du skickar ett e-
postmeddelande där du bifogar en fil. 


Eftersom tanken är att detta dokument ska användas till 
flera simultantävlingar finns det ingen specifik 
information om just den aktuella tävlingen utan det 
kommer att skickas ut separat. 


För att undvika förvirring måste vi skilja mellan de två 
arrangörerna: arrangör av heat och arrangör av hela 
tävlingen. Vi kallar dem ”heatet” och ”arrangören”. 


Alla resultat kommer att rapporteras via internet. 
Rapporteringen är tvådelad: 


1. Heatet rapporterar resultat till arrangören efter 
varje rond. Detta sker genom att skicka hela 
tävlingen via e-post till ruter@bridgefederation.se 
samt tomas@brenning.se under förutsättning att 
tävlingen arrangeras av Sveriges Bridgeförbund. 


2. Arrangören rapporterar resultat till internet efter 
varje rond och tar även hand om 
mästarpoängrapporteringen.  


 


Orsaken till de två e-postadresserna är att 
försäkra att tävlingen åtminstone når den ena. 
Man kan inte alltid lita på internet. 


Vi önskar dessutom att heatet efter varje rond 
skickar tävlingen två gånger från olika e-
postadresser, allt för att försäkra oss om att 
något av meddelandena kommer fram. 


 


Föranmälan och telefonnummer 


Den enda föranmälan du behöver göra är att anmäla 
heatet som sådant. Du behöver inte ange några namn 
eller antal par. 


Första gången du rapporterar resultat till arrangören (se 
nedan) följer nödvändig tävlingsinformation med, det 
vill säga antal par, namn, parnummer och övrig 
information som krävs. 


Vi kommer också att behöva ett telefonnummer som 
kan användas när som helst. Det får alltså inte vara ett 
telefonnummer som kommer att vara upptaget när ni 
rapporterar via internet. Om ni har en telefonledning 
som kommer att användas för internet måste ni ha en 
mobiltelefon tillgänglig. 


 


Duplicerade givar och annan information 


I god tid innan tävlingen kommer du att få en fil med 
duplicerade givar. Du kommer också att få reda på var 
på internet resultaten kommer att presenteras. Det 
kommer dessutom att finnas en separat internetsida 
med ytterligare information. 


 


Starta och beräkna tävlingen 


Starta tävlingen precis som vilken tävling som helst. Se 
dock till att tävlingen inte ger några mästarpoäng 
eftersom sådana kommer att rapporteras centralt utifrån 
den sammanslagna resultatlistan. 


När du stänger förberedelserna ska du ange totalt antal 
brickor samt antal brickor per rond som har angivits i 
inbjudan. 


Du kan använda vilket flyttschema du vill och vilka 
parnummer du vill. Arrangören kommer att se till att 
det inte blir några dubbletter bland parnumren. 


Efter varje rond ska du rapportera resultaten till 
arrangören (se nedan). 


I och med att du använder Ruter kommer en helt vanlig 
tävling att beräknas på din klubb. Det gör naturligtvis 
att du kan skriva ut alla rapporter som finns tillgängliga 
i Ruter. Notera att placeringen i din klubb kan avvika 
från placeringen i simultantävlingen. 


 


Rapportera resultat till arrangören 


Efter varje rond ska hela tävlingen rapporteras till 
arrangören. Gör så här: 


• Klicka på Tävlingsmeny och välj 
Tävlingsutforskaren. Markera tävlingen, klicka på 
Arkiv och välj alternativet Spara i Ruter – 
Utkorgen. 


• Skapa ett nytt e-postmeddelande. Ange två 
mottagare: ruter@bridgefederation.se samt 
tomas@brenning.se. 


• Välj menyalternativet Infoga-Bifogad fil eller 
klicka på knappen med ett gem. Välj filen 
Filnamn.mc2 som du hittar i Ruter – Utkorgen där 
Filnamn motsvarar tävlingens datum. 


• Skicka meddelandet och fortsätt med beräkningen 
av tävlingen. 



mailto:ruter@bridgefederation.se

mailto:tomas@brenning.se
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Gröna Hissen beskrivs bäst med ett citat från boken 
Tävlingsledaren, sid 207: 


Gröna Hissen för par är en sorts barometer där 
spelordningen är avhängig av de resultat som 
uppnåtts i tidigare ronder. Principen är att ettan 
spelar mot tvåan, trean möter fyran, osv. 


Uppställningen i den första ronden kan lottas eller 
avgöras av placeringen i någon tidigare spelad 
tävling. När scorerna kan räknas ut snabbt (läs: 
när bordsantalet är litet) kan ställningen efter den 
första ronden styra placeringen i rond två, osv. 


Om det tar tid att räkna ut ställningen är det inget 
som hindrar att du kör hissen med någon ronds 
fördröjning. I så fall kan paren efter den första 
ronden byta som i en Oändlig Howell eller kan du 
be alla ÖV att gå ett bord högre och svänga 
brickorna på borden med jämnt nummer. 
Resultaten från den första ronden får sedan styra 
vilka som mötas i rond tre, ställningen efter två 
ronder styr placeringen i rond fyra, etc. 


I Ruter gäller inte Oändlig Howell utan den andra 
modellen där Öst-Väst vandrar till närmast högre bord 
och där brickorna vid jämna bord svängs. Denna 
svängning är valfri, något som kan förenkla 
instruktionerna till spelarna. 


Med tanke på hur Gröna Hissen fungerar kommer det 
förr eller senare att bli så att par som redan mötts ska 
mötas igen. Du kan välja att tillåta eller hindra sådana 
dubbelmöten. 


Du kan välja mellan ingen och en ronds fördröjning vid 
tilldelning av motståndare. Det går också att svänga 
väderstrecken för vissa bord i vissa ronder. 


Inför de avslutande ronderna kan du välja att både 
tillåta dubbelmöte och stänga av fördröjningen. 


Det finns en variant som kallas 95%-hiss. Den 
möjliggör att trots att en tävling spelas utan fördröjning 
så kan de nya bordsplaceringarna visas utan att alla 
resultat har kommit in. 


Detta dokument kommer inte i detalj beskriva hur du 
gör för att räkna en tävling utan fokusera på de bitar 
som är specifika för Gröna Hissen. Övriga detaljer kan 
du läsa om i De fem stegen, Mata in namn, Mata in 
resultat samt Rapportera tävling. 


Innehållsförteckning 


Innehållsförteckning 1 
 
Steg 1 – Starta tävlingen 2 
 
Steg 2 – Mata in namn 2 
 
Steg 3 – Stäng förberedelser 2 
 
Steg 4 – Mata in resultat och Lägg till rond 3 
 Tillåt att paren möts flera gånger 3 
 Använd väderstreckssvängning vid jämna bord 
  i udda ronder 3 
 Skriv ut rondresultat och fortsätt med nästa rond 3 
 Paus i fördröjning, t ex efter lunch 3 
 Ta bort / Gör om rond 3 
 
Använd 95%-hiss 4 
 
Omvandla barometer till Gröna Hissen 4 
 
Avhoppare i lagtävling 5 
 
Manuellt ändra bordplaceringar för nästa rond 5 
 
Tekniska detaljer kring ny bordsplacering 5 
 
Exempel – Utöka en Gröna Hissen med fyra bord 6 
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Steg 1 – Starta tävlingen 


Uppe till höger i Tävlingsutforskaren finns knappen 
Special. Klicka på den, välj Gröna Hissen och sedan 
önskad tävlingstyp (par, lag eller individuell tävling). 
De normala grundinställningarna matas in med två 
undantag: 


• Endast en grupp är möjlig vid Gröna Hissen. 
• Det går inte att ange totalt antal brickor. 


Som vanligt kan du välja att stänga förberedelserna 
före eller efter steg 2. 


 


Steg 2 – Mata in namn 


Namnen matas in precis som i vilken annan tävling 
som helst. Eftersom namninmatningen sker bordsvis 
matar du in namnen i den ordning de möts i första 
ronden. 


Tilldelningen av parnummer är mycket enkel. Vid bord 
1 sitter par 1 och 2, vid bord 2 par 3 och 4 och så 
vidare. 


 


Steg 3 – Stäng förberedelserna 


När det är dags att välja flyttschema, vare sig du gör 
det före eller efter namninmatningen, kan du välja 
mellan en och två lottade ronder. I teknisk bemärkelse 
är ronderna inte lottade eftersom du själv matar in 
paren som vid respektive bord, men det spelar ingen 
större roll. 


 


Om du vill ha lottade motståndare måste du 
mata in alla par och sedan i namninmatningen 
välja Namnmeny-Slumpmässig 
bordsplacering. 


Det senare alternativet med två lottade ronder är ofta 
att föredra eftersom spelarna då kan påbörja rond 2 
medan du räknar rond 1. När du sedan delar ut 
resultaten för rond 1 (som innehåller bordsplacering för 
rond 3) kan spelarna påbörja rond 3 medan du räknar 
rond 2 och så vidare. 


När namnen är inmatade och flyttschema valt är det bra 
att skriva ut startlistan som heter Parordning (Gröna 
Hissen, rond 1 och 2). Rapporten visar en eller två 
ronder beroende på hur många lottade ronder du har 
valt att använda. 


Vid två lottade ronder stannar Nord-Syd kvar medan 
Öst-Väst vandrar till närmast högre bord. För att 
komplicera det en aning sker en automatisk svängning 
av väderstrecken vid de jämna borden. Tanken bakom 
detta är att man bara ska behöva jämföra sig med 
hälften av paren man jämförde sig med i första ronden. 


Denna komplicerande faktor är dock valfri. Om du 
klickar på Avancerat och väljer fliken Gröna Hissen 
kan du välja att inte svänga väderstreck i rond 2. Om 
du inte är så nogräknad med rättvisan så här tidigt i 
tävlingen kan detta vara att föredra då instruktionerna 
till spelarna förenklas påtagligt. 
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Steg 4 – Mata in resultat och Lägg till rond 


Inmatningen av resultat går till som vanligt, oavsett om 
det sker manuellt eller via Bridgemate. När det sista 
resultatet har matats in visas ett fönster med två 
huvudalternativ - Lägg till rond 3 respektive Ta bort 
rond 2. De inställningar du kan göra när du ska skapa 
den nya ronden är följande: 


• Tillåt att paren möts flera gånger. 
• Använd väderstreckssvängning vid jämna bord i 


udda ronder. 


 


Detta fönster kan också nås via 
Tävlingsmeny-Gröna Hissen och alternativet 
Lägg till / Ta bord / Gör om rond om du av 
någon anledning vill frångå automatiken. 


 


Tillåt att paren möts flera gånger 


Min rekommendation är att denna ruta kryssas i när det 
är ett par-tre ronder kvar. Det gör att det blir riktiga 
finalmöten vid bord 1 mot slutet av tävlingen. 


Om du spelar en Gröna Hissen med fördröjning, dvs du 
valde att lotta två ronder, kan det också vara bra att ta 
bort fördröjningen framåt slutet för att garantera att det 
blir en final vid bord 1 i sista ronden. Om du behåller 
fördröjningen kommer finalbordet att bestå av ettan 
och tvåan inför näst sista ronden, inte inför sista. 


Du tar bort fördröjningen genom att kryssa för Stäng 
av en ronds fördröjning vid Gröna Hissen. Därefter ber 
du spelarna vila fem minuter efter varje rond medan du 
räknar för att hinna ut med nytt rondresultat med 
bordsplacering. 


Att tillåta sådana dubbelmöten är primärt intressant för 
de högst placerade paren, så tillåtna dubbelmöten 
tillämpas endast för den övre halvan av fältet. För 
övriga par gäller fortfarande att dubbelmöten inte 
tillåts. 


 


Kuriosa: På engelska kallas denna modell 
Danish. Då de internationellt har svårt att 
skilja mellan Sverige och Schweiz, och jag 
har hört folk säga att Gröna Hissen är en 
svensk beräkningsmodell, ligger det nära till 
hands att tro att Swiss egentligen borde ha 
varit Swedish och att begreppet Danish togs 
för skojs skull som varande ett grannland. 
Sant? Vad vet jag? 


 


Använd väderstreckssvängning vid jämna bord i 
udda ronder 


Väderstreckssvängningen vid jämna bord i udda ronder 
kan verka konstig, men den har en vettig funktion att 
fylla när dubbelmöte inte tillåts. 


Ofta är det så att några par i toppen rycker loss. När 
dessa har mötts blir det så att ettan sitter vid bord 1, 
tvåan vid bord 2 och trean vid bord 3. För att dessa par 
inte alltid ska jämföras med varandra kan man svänga 
de jämna borden varannan rond. 


 


Skriv ut rondresultat och fortsätt med nästa rond 


När den nya bordsplaceringen har skapats är det bara 
att skriva ut ett rondresultat för den spelade ronden. På 
utskriften står parens bordsplacering i den nästföljande 
ronden. Om du använder Aktuell ställning visas även 
bordsplaceringen där. 


Därefter fortsätter du helt enkelt att mata in resultat, 
skapa nya ronder och skriva ut rondresultat ända tills 
tävlingen är färdigspelad. 


 


Paus i fördröjning, t ex efter lunch 


Vid en ronds fördröjning kan du få problem efter till 
exempel en lunchrast. Dessa problem beror naturligtvis 
på att ronden efter lunch inte är den som visas på 
utskrifter och Aktuell ställning. 


Du kan nu välja Tävlingsmeny-Gröna hissen-Paus i 
Gröna hissen för att tillfälligt ändra vilken rond som 
visas på utskrifter och Aktuell ställning. När du vill 
tillbaka till den normala inställning väljer du helt 
enkelt detta alternativ igen för att avaktivera pausen. 


 


Ta bort / Gör om rond 


Om du har skapat en rond och sedan hinner göra en 
korrigering innan den skapade ronden har påbörjats 
kan du korrigera det hela genom att först ta bort den 
skapade ronden för att sedan skapa den på nytt utifrån 
den nya resultatlistan. 


• Gör ändringen. 


• Klicka på Tävlingsmeny och välj Gröna Hissen-
Lägg till / Ta bort / Gör om rond. Välj sedan Ta 
bord rond 3 (om det är rond 3) och klicka på OK. 
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• Gör sedan likadant men välj Lägg till rond 3 och 
klicka på OK och skriv sedan ut ett nytt 
rondresultat med den nya bordsplaceringen. 


Det finns också ett direkt alternativ som heter Gör om 
rond. Det kan du använda i stället för först Ta bort och 
sedan Lägg till. 


 


Använd 95%-hiss 


Detta är en variant som endast fungerar när du 
använder Bridgemate. 


Ofta används en ronds fördröjning (resultaten efter 
rond 2 avgör bordsplaceringen i rond 4, 3 avgör 5, och 
så vidare) för att de nya bordsplaceringarna ska kunna 
visas utan att försena spelet.  


Om du inte använder en ronds fördröjning kan ett sent 
bord göra att en hel rond försenas på grund av att alla 
resultat inte är inne. 


Det går dock att kombinera de bästa från de två 
alternativen: 


• Använd inte någon fördröjning 
• Skapa resultaten manuellt när tre till fem minuter 


återstår av ronden, det vill säga när 95% av 
resultaten har kommit in 


Haken är att när det sista resultatet kommer in brukar 
Ruter normalt automatiskt aktivera tillägg av ny rond. I 
det här fallet skulle då två ronder, först manuellt och 
sedan automatiskt, skapas. Detta löser du genom att i 
början av tävlingen aktivera följande menyalternativ. 


Tävlingsmeny-Gröna Hissen-Använd 95%-hiss 


Då kommer ingen automatik att aktiveras när det sista 
resultatet kommer in utan all sådan hantering är helt 
och hållet manuell från din sida. Det ger också viss 
flexibilitet då du vid pauser kan vänta in samtliga 
resultat och skapa ronden baserat på en färdig rond. 


 


Omvandla barometer till Gröna Hissen 


Nu finns det ett nytt och intressant alternativ för 
barometer: 


Tävlingsmeny-Gröna Hissen-Omvandla barometer till 
Gröna Hissen 


Nu kan du spela några ronder barometer och avsluta 
kvällen med några ronder Gröna Hissen. Kom ihåg att 
du måste starta Gröna Hissen med nästa bricknummer 
som följer efter det ursprungliga flyttschemat. 
Tävlingen måste också köras i en grupp för att 
omvandlingen ska fungera. 


Det du gör är att välja ovanstående menyalternativ för 
att aktivera Gröna Hissen. Det är något du inte kan 
backa, men å andra sidan är ingen speciell skada skedd 
om du råkar välja det alternativet utan att du vill det. 
Sedan väljer du Tävlingsmeny-Gröna Hissen-Lägg 
till/Ta bort/Gör om rond för att skapa nästa rond. Från 
och med då körs tävlingen precis som en vanlig Gröna 
Hissen. 


Ett annat alternativ, även om det är lite trubbigt, är att 
köra en barometer över två omgångar där den andra 
omgången omvandlas till Gröna Hissen. 


När du går till omgång 2 kommer Ruter att be dig att 
stänga förberedelserna för att kunna välja första ronden 
(enligt Oändlig Howell) och första bricknumret. Du 
ska välja endast 1 rond och start på bricka 1. Kom ihåg 
att detta endast är det första steget eftersom Gröna 
Hissen ännu inte är i spel. 


Så snart du har stäng förberedelserna kan du välja 
Tävlingsmeny-Gröna Hissen-Omvandla barometer till 
Gröna Hissen för att göra funktionaliteten för Gröna 
Hissen tillgänglig. Därefter kan du välja Tävlingsmeny-
Gröna Hissen-Lägg till/Ta bort/Gör om rond och 
sedan välja alternativet Gör om rond 1. Detta innebär 
att första ronden i omgång 2 kommer att ordnas enligt 
Gröna Hissen. 


Den stora nackdelen med Gröna Hissen i flera 
omgångar är att Ruter för närvarande inte håller reda 
på möten från tidigare omgångar, så denna metod ger 
ofrivilliga dubbelmöten. Däremot håller Ruter ordning 
på möten i denna omgång. 


Fler inställningar och finjusteringar kommer att 
utvecklas till novemberversionen. Detta är endast ett 
utkast för att få lite mer flexibilitet runt Gröna Hissen. 
Kontakta mig ifall du har idéer kring detta som du 
skulle vilja ha in i Ruter. 
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Avhoppare i lagtävling 


Om ett lag hoppar av kan du markera dem som 
avhoppare och därigenom ignorera dem vid framtida 
matchtilldelningar och resultatlistor. Gör så här: 


• Välj Tävlingsmeny-Mata in namn 
• Välj laget i fråga och klicka på Redigera 
• Välj Avhoppare och mata in efter vilken rond de 


hoppar av 
• Klicka på OK 


Från och med nu kommer laget endast att visas i 
resultatlistor före avhopparronden. Därefter kommer 
laget inte att visas i resultatlistor och det kommer inte 
heller att få någon motståndare när nya ronder skapas. 


 


Manuellt ändra bordsplaceringar för nästa 
rond 


Via Tävlingsmeny-Gröna Hissen-Lägg till/Ta bort/Gör 
om kan du nu hitta följande nya alternativ: 


Lägg till rond X, men redigera innan den läggs till 


Ruter kommer att skapa bordsplaceringarna precis som 
vanligt. Däremot, i stället för att automatiskt skapa 
nästa rond, kommer bordsplaceringarna att visas i ett 
fönster på skärmen. Detta fönster ger dig möjligheten 
att ändra och finjustera bordsplaceringarna beroende på 
dina önskemål och krav. 


Det kanske finns två par som inte kan spela en specifik 
rond och därför bör placeras mot varandra. Kanske en 
doktor fick ett akutsamtal så att du ger det paret 
blindparet som motståndare några ronder. Och så 
vidare... 


Det kan finnas flera anledningar att använda detta 
alternativ. Anledning till att det över huvud taget 
utvecklades beskrivs i det exempel du kan hitta i slutet 
av denna lista av nyheter. 


Tekniska detaljer kring ny bordsplacering 


Vid udda antal par tilldelas frironden det sämst 
placerade paret som inte redan haft frirond. 


Om dubbelmöte inte tillåts används sedan följande 
grundförutsättningar i prioritetsordning när den nya 
bordsplaceringen ska skapas: 


Ettan möter det bästa paret det inte har mött tidigare. 
Därefter sker tilldelning av motståndare enligt samma 
princip nedåt i resultatlistan tills samtliga par har en 
motståndare. 


När paren har tilldelats sina motståndare kan det hända 
att paren i botten får möta varandra igen. Då vänder 
Ruter på steken och börjar titta på bordsplaceringarna 
underifrån enligt följande: 


Om det är ett dubbelmöte vid sista bordet tittar Ruter 
på borden ovanför. Om det finns ett bord där inget av 
paren vid sista bordet har mött något av paren vid det 
nya bordet byter Ruter motståndare för att på så sätt ta 
bort dubbelmötet. Denna "nystning" uppåt i 
resultatlistan tar slut vid halva bordsantalet för att inte 
orsaka några konstiga möten i toppen (som trots allt är 
viktigast). 
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Exempel – Utöka en Gröna Hissen med 
fyra bord 


Detta exempel kan användas för att illustrera att det går 
att trolla med knäna med Ruter. Lite blod, svett och 
tårar, så går det mesta att göra. 


Då exemplet inte är livsviktigt för gemene man låter 
jag texten kvarstå på engelska som i originalet. 


In Iceland, a few months ago, I encounted a not so very 
happy surprise when 8 pairs walked into the room 2 
hours after play had started (after 4 rounds) asking to 
be seated. The normal Magic Contest features do not 
allow adding pairs after the tournament has started. 


The organiser requested that the pairs would be 
allowed to play, but the reasonable wish of allowing 
them the entry starting the next day was accepted. The 
trick was how. 


There were many manual elements and tricks of the 
trades involved, I can say that, but with the newly 
developed feature where the seating assignments can 
be edited before inserted it would have been much 
easier. This is how you do it with this new feature. 


• Manually copy the movement (N-S and E-W), 
round by round, to Excel. There is no available 
shortcut, so just enter the pair numbers in two 
separate columns (C+D). You must also add two 
columns (A+B) where round and table numbers is 
entered. This is a little time-consuming but mainly 
mechanical. 


• Undo Close preparations. Enter 4 extra tables and 
let Magic Contest create the first two rounds. A 
fully acceptable alternative (probably even 
recommended) is to completely create a new 
contest, import the player names that you can 
export from the original contest, and take it from 
there. 


At this point the 8 new pairs all play at the top 4 tables. 
The goal of this excercise is to keep it that way. You 
need to do a few things first: 


• Arrange round 2 so that the seating assignments 
are correct. Round 1 is automatically correct, but 
in round 2, the E-W pair at the highest table 
number (one of the new pairs) goes to table 1. Go 
to Enter results, select round 2, click the E-W pair 
at table 1, and change to the correct pair in the 
second round. When you're done, select round 1 
again. 


• Go to Enter names. Make all new pairs into 
phantom pairs. This means that any seating 


assignment will exclude the new phantoms and 
keep them at the highest table numbers. 


At this point the movements are identical in both the 
first rounds. This means you can starting importing 
results from Bridgemate in the first round. You might 
have to select Contest menu-Bridgemate-Import results 
unless the Bridgemate checkbox is available. 


First one thing. You probably have automatic printing 
activated. You might want to turn off all automatic 
printings since otherwise you will print a lot of 
unnecessary papers every time a round ends and the 
new round is created. 


All results of the first round will be imported. Then 
you are asked to create the third round. Now it's time to 
use the new option: 


Add round 3, but edit before inserting 


Let's assume there were no score changes in the first 
round. Then the seating assignments would have been 
the same after round 1 (now) as after round 1 (in real 
life). Since this is probably not the case there will be a 
different ranking forming the seating and thus different 
seating assignments. 


This is where the copied Excel movement comes in 
play. Copy the 4 Excel columns (Round, Table, N-S, 
E-W) and completely replace the seating assignment 
suggested by Magic Contest (*). Click OK, and the 
new seating will be assigned. 


(*) It's important that you remember to add the 4 tables 
at the end with the 8 new pairs. When you replace the 
suggested movement with the Excel movement you 
can easily replace everything except the 4 highest table 
numbers that already contain the 8 phantom pairs. 


This means that you move to round 2 after creating 
round 3. Magic Contest usually imports round 2 
automatically. In order to trigger end-of-round you 
might have to temporarily delete one result and the 
starting importing again. This time Magic Contest will 
ask to create round 4. 


Again, select the edit option and copy the movement 
from Excel, again keeping the 4 highest tables. Then 
import round 3, create round 5, edit and replace, and so 
on. You will quickly get the hang of it. Continue with 
this until all rounds except one have been imported. 


At this point the first round of the second day has been 
created. All the new pairs are still at the highest tables. 
This is when it's time to take away the phantom status 
and start integrating them in the normal seating 
assignments. Go to Enter names and make them into 
normal pairs. 
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Next step is to go through all the imported rounds and 
award Average= (or something suitable) on all results 
at the highest tables numbers. The fastest way to do 
this is to enter A=A= in one cell, select it, use the 


Windows command Ctrl-C to copy it, and then press 
Enter. This means that Average= was awarded to both 
pairs on that board. Now Press Ctrl-V and A=A= will 
be inserted as the new result. Press Enter, and continue 
like that. 


Remember, when you arrive at the last result of the 
round you might want to avoid pressing Enter after 
Ctrl-V. Instead you can click somewhere in the 
window. This will avoid triggering the end-of-round 
sequence. 


Once you have finished awarding Average= in all the 
imported rounds you can actually press Enter after the 
last entry. This will automatically ask to create the next 
round (the second round of the second day). At this 
point you don't have to edit the movement before 
inserting it since the point from now and on is to let 
Magic Contest automatically assign all seatings. 


Good luck, and I hope you will not have to use this 
case study for a live event. 
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Den normala resultatinmatningen sker via inmatning 
av numeriska resultat, till exempel 420 eller –50. Det 
finns ett alternativ och det är att mata in kontrakt 
varefter Ruter beräknar vilken poäng kontraktet ger. 


När du sedan skriver ut scoretavlor eller 
privatprotokoll eller rapporterar tävlingen till internet 
skrivs kontrakt och resultat i stället för enbart resultat 
som är det vanliga. 


 


Aktivera kontraktsinmatning 


Du måste aktivera kontraktsinmatningen för att Ruter 
ska förstå det inmatade. 


I en tävling 


Starta en tävling via Tävlingsutforskaren. I det första 
fönstret, där du matar in tävlingsnamn, ska du klicka på 
Avancerat, klicka på fliken Mata in resultat och kryssa 
i rutan Mata in kontrakt. 


I alla kommande tävlingar 


Om du vill mata in kontrakt i alla kommande tävlingar 
kan du klicka på Tävlingsmeny, välja Alternativ för 
alla nya tävlingar, välja Partävling, klicka på fliken 
Mata in resultat och kryssa i rutan Mata in kontrakt. 


 


Inmatning via vanliga tangentbordet 


När det är dags att mata in resultat gör du det helt 
enkelt genom att mata in kontrakt, spelförare och antal 
vunna stick. Stora eller små bokstäver spelar ingen roll. 


Kontrakt anges med tricknivå samt färg med svenska 
bokstäver (SHRK) eller sang (N). 


Dubbelt (D eller X) respektive redubbelt (R eller XX) 
matas därefter in. 


Därefter kommer spelförare (NSÖV). 


Sist av allt matas antal stick som spelföraren har vunnit 
in. Detta är valfritt ifall det var jämn hemgång. 


 


Orsaken till inmatning av antal stick är att det 
inte finns några strikta regler för vad 2♠ N +2 
betyder – somliga tycker att det betyder 110 
medan andra tycker att det betyder 170. Antal 
vunna stick är i alla fall entydigt. 


Enklast är att ge några exempel: 


Inmatn Kontrakt D 
RD 


Av Res N-S Ö-V 


4sn10 4♠  N 10 420  
4sn 4♠  N 10 420  
3kö11 3♣  Ö 11  -150 
4hds8 4♥ D S 8  -300 
3nxxn10 3N RD N 10 1000  
4rv8 4♦  V 8 100  
 
 


Inmatning via det numeriska tangenbordet 


En bättre väg att gå, i alla fall när man lärt sig det, är 
att göra inmatningen via det numeriska tangentbordet. 
Då går inmatningen till så här: 


Tricknivån matas in som vanligt. 


Färg eller sang matas in med hjälp av de fem 
tangenterna kommatecken, 3, 6, 9 samt stjärna. 
Betydelsen av dem framgår om du tittar på det 
numeriska tangentbordet som du tittar på en budlåda 
med de moderna korten där 1♣ är högst upp till höger 
(närmast dig) och 1N är högst upp till vänster (längst 
bort från dig). Då inser du att ♣ motsvaras av 
kommatecken, ♦ av 3, ♥ av 6, ♠ av 9 respektive N 
(sang) av stjärna. 


Dubbelt respektive redubbelt matar du in via en eller 
två stjärnor (* respektive **). 


För att mata in spelföraren får du tänka dig det 
numeriska tangentbordet som en kompass med Nord 
uppåt. Alltså motsvaras Nord av 8, Syd av 2, Öst av 6 
och Väst av 4. 


Sist matar du in antal vunna stick som vanligt eller 
låter bli denna inmatning vid jämn hemgång. 


Även här fyller nog några exempel sin plats: 


Inmatn Kontrakt D 
RD 


Av Res N-S Ö-V 


49810 4♠  N 10 420  
498 4♠  N 10 420  
3,611 3♣  Ö 11  -150 
46*28 4♥ D S 8  -300 
3***810 3N RD N 10 1000  
4348 4♦  V 8 100  
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Aktuell ställning används för att parallellt med 
resultatinmatningen visa aktuell ställning 
(=resultatlista) utifrån de hittills inmatade resultaten. 


Aktuell ställning sparas i html, det vill säga i samma 
format som vanliga internetsidor som kan visas i 
Internet Explorer eller Netscape. När du byter från en 
bricka till en annan uppdateras sidan med den aktuella 
ställningen. 


Sidan i fråga, ruter.htm, sparas i Ruter - Utkorgen. 
Ruter öppnar inte sidan själv utan det är något du 
måste göra. När väl den sidan är öppnad kommer den 
att på egen hand att uppdatera sig själv var 15:e 
sekund. Det innebär naturligtvis att den släpar efter en 
aning men det är inget spelarna som står bakom ryggen 
på dig märker. 


Vän av ordning säger nu att det är lite trångt på 
skärmen om både Ruter och Aktuell ställning ska dela 
utrymmet. Tja, det är väl sant, men eftersom Ruter tar 
upp ganska lite utrymme på en vanlig skärm går det att 
lägga fönstren så att Ruter endast skymmer den högra 
delen av den aktuella ställningen. Då kan man i alla fall 
se placering och parnummer. Kom ihåg att du måste gå 
ur resultatinmatningen om du vill flytta Ruterfönstret 
till höger för att bereda plats för den aktuella 
ställningen. 


Denna funktion öppnar upp för fantastiska möjligheter. 
Låt oss anta att du har en bärbar dator med utgång för 
en extern skärm där du kan visa annan information än 
den som syns på resultatinmatningsskärmen. Då tar du 
bara och kopplar in skärmen och vänder den mot 
spelarna och placerar internetläsaren i det fönstret. 


Nästa steg är att koppla till en bildkanon och projicera 
bilden på väggen utanför tävlingsledarrummet, eller 
varför inte koppla ihop flera datorer i ett nätverk och 
låta en helt annan dator sköta presentationen av den 
aktuella ställningen medan du själv matar in resultat i 
lugn och ro. Om din dator har en TV-utgång kanske du 
kan köpa en gammal 28-tums-TV och sätta upp i taket 
i din spellokal. 


Om du har flera tävlingar samtidigt går det att göra 
inställningarna så att projektorn alternerar mellan de 
två tävlingarna. 


Det sista steget är att schemalägga överföring till 
internet var femte minut för att ta servicen till nya 
höjder. Det finns nästan inga gränser för vad du kan 
göra. 


Innehållsförteckning 


Innehållsförteckning 1 
 
Aktivera aktuell ställning 2 
 Aktivering av specialrapporter 2 
 
Inställningar 2 
 
Flik 1 – Aktuell ställning 3 
 Allmänt 3 
 Textstorlek 3 
 Rapportinställningar 3 
 Kryssrutan Mata in kontrakt 3 
 Schema 3 
 
Flik 2 – Aktuell ställning (forts) 4 
 Schema 4 
 Scoretavla 4 
 Rullande sidor (Byt sida...) 4 
 Rulla sidor som är för långa 4 
 
Flik 3 – Aktuell ställning (och mer) 5 
 Logotyp, sponsring och reklam 5 
 Visa flera tävlingar på samma projektor 5 
 
Flik 4 – Aktuell ställning (meddelande) 6 
 Html-kod 6 
 Fördefinierade meddelanden 6 
 
Flik 5 – Aktuell ställning (Topp-N) 7 
 Allmänt 7 
 Visa 7 
 Avgränsare 7 
 Rondsegrare 7 
 Antal rader på sidan 7 
 
Övrigt 8 
 Bridgemate 8 
 Gröna Hissen 8 
 95%-hiss i lagtävling 8 
 Namnformat 8 
 Visa parnummer i resultatlistan 8 
 Dubbeldummy-analys 8 
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Aktivera aktuell ställning 


Vid resultatinmatning ser du kryssrutan Aktuell 
ställning i nedre högra hörnet. Kryssa i den för att låta 
Ruter påbörja den kontinuerliga rapporten av aktuell 
ställning. Den aktuella ställningen kommer att 
rapporteras varje gång du byter rond eller bricka. 


 


Aktivering av specialrapporter 


Valet av exakt vilken rapport som ska användas görs 
via Mata in resultat. Det är här rapporten till projektor 
eller spelardatorer de facto sker: 


Klicka på Resultatmeny och välj Aktuell ställning. 
Följande alternativ visas: 


• Spara aktuell ställning 
• ...inklusive bordsplacering i nästa rond 
• ---- 
• Startlista 
• Startlista inklusive resultat 
• Startlista (nästa rond) 
• Startlista (Gröna hissen, rond 1 och 2) 
• ---- 
• Egenskaper 


Om du väljer en specialrapport och sedan använder 
kryssrutan Aktuell ställning kommer specialrapporten 
att skrivas över med den normala Aktuell ställning. 


 


Inställningar 


Alla inställningar som rör Aktuell ställning nås som 
vanligt via Tävlingsmeny och Egenskaper… eller 
Alternativ…–Partävling. 


Aktuell ställning-flikarna innehåller de inställningar 
som kan användas för att anpassa rapporteringen till 
dina behov. 


Det finns två Bridgemate-flikar då en del inställningar 
måste göras när Bridgemate och Aktuell ställning 
används samtidigt. 


Skriv ut-flikarna ger dig möjlighet att styra namnformat 
för Aktuell ställning samt låter dig välja om du ska visa 
parnummer eller ej.  


Fliken Mata in resultat hjälper dig att välja att visa alla 
kontraktsdetaljer eller enbart scoretavlor när du 
använder Bridgemate. 
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Flik 1 – Aktuell ställning 


 


Allmänt 


Kryssrutan Spara aktuell ställning i ruter.htm… har 
samma funktion som kryssrutan Aktuell ställning i 
resultatinmatningsfönstret. 


Kryssrutan Avaktivera aktuell ställning när varje 
rapportering är genomförd kan vara bra ifall du vill 
kunna rapportera den aktuella ställningen men inte vill 
riskera att något rapporteras utan att du avgör exakt när 
rapporteringen ska ske. Varje gång du kryssar i Aktuell 
ställning görs en rapport och sedan tas krysset bort. 
Det gör att du själv har full kontroll över händelserna. 


Vid semibarometer ska rapport endast ske efter de 
ronder då samtliga brickor i semibarometercykeln är 
färdigspelade. Därför tas krysset automatiskt bort från 
Aktuell ställning efter varje rapport vid semibarometer. 
För att detta ska fungera måste du ha kryssat i rutan 
Semibarometer som finns i det fönster där du matar i 
tävlingsnamn och signatur. 


Inställningen Intervall mellan automatiska 
skärmuppdateringar (i sekunder) är precis vad det låter 
som. Eftersom sidorna som används för Aktuell 
ställning är självuppdaterande måste du berätta för 
internetläsaren hur ofta de ska uppdateras. 


 


Textstorlek 


Du kan styra textstorleken för resultatlistan respektive 
scoretavlorna helt oberoende av varandra. Det går att 
välja mellan Liten, Mellan och Stor och ett par 
gradskillnader mellan de tre alternativen. 


Något som går hand i hand med textstorleken är hur 
namnen visas. Min absoluta rekommendation för tydlig 
presentation är följande: 


• Välj textstorlek Mellan eller Stor för resultatlistan. 
Mellan är oftast lagom för scoretavlorna. 


Välj därefter fliken Skriv ut (layout) och ändra följande 
i Spelarnamn-Aktuell ställning: 


• Format = Johansson, dvs endast efternamn 
• Extra formatering = Stora bokstäver i efternamn 


Dessutom ger det möjligheten, då färre tecken används 
för namnen, att använda skärmupplösningen 800x600 
vilket ger ännu större och tydligare text. Detta är något 
du ställer in i Windows. 


Rapportinställningar 


På första fliken finns tre knappar: 


• Startlista 
• Barometer 
• Övriga tävlingar 


De två första leder till följande altarnativ: 


• Startlista 
• Startlista inklusive resultat 
• Startlista (nästa rond) 
• Startlista (Gröna Hissen, rond 1 och 2) 


respektive 


• Rondresultat 
• Rondresultat inklusive bordsplacering i nästa rond 
• Sista ronden 


medan den sista leder direkt till inställningarna för 
rapporter. 


Via respektive alternativ kan du finjustera rapporterna 
som ska användas, dels genom att välja bland de 
tillgängliga rapporterna men även genom att skapa nya 
rapporter. 


Notera dock att i detta fönster sker endast inställning 
av vad som ska komma ut på respektive rapport om 
den aktiveras. 


 


Kryssrutan Mata in kontrakt 


Det finns ytterligare ett sätt att styra utseendet på 
Aktuell ställning, och det är möjligheten att visa 
detaljer från kontrakt eller scoretavlor. 


Vid små startfält är det bäst att visa alla detaljer. Vid 
stora startfält kan detta ta för lång tid att bläddra 
genom alla sidor, så då rekommenderas att endast visa 
scoretavlor. 


Det allra enklaste sättet att styra detta, i stället för att 
välja en ny rapport, är att du använder kryssrutan Mata 
in kontrakt som du finner i fliken Mata in resultat. När 
den är ikryssad visas detaljer. Annars visas scoretavlor. 


 


Schema 


Se nästa sida för en beskrivning av knappen Schema. 
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Flik 2 – Aktuell ställning (forts) 


 


Schema 


Det finns en uppsjö inställningar för Aktuell ställning 
och att få dem att arbeta samman på ett korrekt sätt kan 
vara svårt. Om du inte vill göra detta manuellt kan du 
kombinera flera inställningar i ett svep via knappen 
Schema då följande alternativ visas: 


1. Projektor. Barometer. Scoretavlor. 
2. Projektor. Barometer. Inga scoretavlor. 
3. Projektor. Lagtävling. Endast färdigspelade matcher. 
--- 
4. Projektor. Normal tävling. Löpande beräkning. 
5. Projektor. Normal tvl. Efter spelet. Aktuell bricka. 
6. Projektor. Normal tvl. Efter spelet. Inga scoretavlor. 
--- 
7. Spelardator. Scoretavlor. 
8. Spelardator. Inga scoretavlor. 


Utöver inställningar för Aktuell ställning ändras även 
inställningar för Bridgemate när du använder Schema. 


Liksom tidigare kan du naturligtvis ställa in detaljerna 
på egen hand. 


Schemainställningarna kan också nås direkt från 
Resultatmeny vilket innebär att du inte behöver öppna 
inställningarna för Aktuell ställning. 


 


Scoretavla 


Kryssrutan Rapportera scoretavlor gör att du kan välja 
om rapporten ska innehålla scoretavlor eller ej. Det går 
lite snabbare utan scoretavlor. 


Kryssrutan Visa endast aktuell bricka är endast 
intressant vid vanlig tävling, alltså inte vid barometer. 
Till skillnad från grundinställningen, då samtliga 
brickor rapporteras, kommer endast den senaste 
brickan att visas. Detta är bra om du vill att spelarna 
ska kunna följa brickorna efterhand du matar in dem. 


Kryssrutorna Visa navigeringsrad och Visa 
navigeringsknappar är användbara endast om datorn 
där den aktuella ställningen visas kan användas av 
spelarna. De två alternativen möjliggör att man klickar 
på önskad bricka för att titta på den snarare än den 
aktuella ställningen. 


Om du endast ska visa upp den aktuella ställningen på 
väggen eller på skärmar är det bäst att inte kryssa i 
dessa rutor. Det är också lämpligt att ta bort dessa båda 
ifall du använder rullande sidor (se nedan). 


Rullande sidor (Byt sida...) 


Kryssrutan Byt sida vid varje automatisk 
skärmuppdatering gör att varje scoretavla placeras i en 
separat fil. När det är dags för uppdatering byts 
resultatlistan automatiskt ut mot bricka 1. Vid nästa 
uppdatering byts den ut mot nästa bricka. Efter den 
sista brickan visas resultatlistan på nytt. Denna 
inställning är särskilt intressant vid barometer då 
endast ett fåtal brickor kommer att rullas åt gången. 


Kryssrutan Rulla endast scoretavlorna måste 
kombineras med dubbla skärmar eller frames. 
ruter.htm kommer endast att innehålla resultatlistan, 
och när du visar den kommer den inte att bytas mot 
någon annan utan endast uppdateras med den aktuella 
ställningen. Rullningen kommer endast att påverka 
sidorna ruter-1.htm, ruter-2.htm och så vidare. Det gör 
att om du visar resultatlistan på en skärm kan du låta 
brickorna rulla på en annan. Ett annat alternativ är att 
med hjälp av frames visa resultatlistan i en frame i 
nedre delen av fönstret medan du låter brickorna rulla i 
den övre delen av fönstret.  


Kryssrutan Skriv titel på sidan med resultatlistan kan 
kryssas av i fallet med frames ovan då du redan har 
tävlingens namn överst på sidorna med brickor. Då 
frigörs ännu mer utrymme där resultatlistan visas. 


Kryssrutan Uppdatera sidorna var för sig gör just det. 
Denna inställning tar exemplet med frames ovan ett 
steg längre. Nu kan du ställa in till exempel 
resultatlista till vänster, bricka 1 uppe till höger och 
bricka 2 nere till höger. Denna inställning låter 
respektive frame uppdatera sig själv. 


 


Rulla sidor som är för långa 


Du kan välja mellan följande alternativ för sidor som är 
för långa: 


• Nej • Rulla • Bläddra  


Resultatet av de senare två alternativen är att när en 
sida är för lång för skärmen visas hela innehållet, 
skärm för skärm. Mellan respektive skärm är det en 
paus som styrs av hur långt intervall du har valt mellan 
uppdatering av sidan. 


Skillnaden mellan Rulla och Bläddra är att den förra 
rullar sidan till nästa position medan den senare byter 
sida omgående. 


Det finns också några nya kryssrutor som styr 
utseendet, primärt för rullande sidor även om de kan 
användas för normal aktuell ställning. Dessa är: 


• Dölj rullisten i högra kanten 
• Skriv titel i sidfoten 
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Flik 3 – Aktuell ställning (och mer) 


 


Logotyp, sponsring och reklam 


Det finns två ställen via Tävlingsmeny där du kan ange 
om bilder ska skrivas ut på internetsidor, oavsett om 
det är den vanliga tävlingsrapporten eller Aktuell 
ställning: 


• Alternativ…, Rapportera tävling, Hemsida 
• Egenskaper…, Hemsida (forts) 


Placeringen av dessa bilder är överst till vänster på 
internetsidan – först logotypen och sedan reklamen. 


Eftersom utrymmet kan vara snålt tilltaget i höjdled för 
att visa den aktuella ställningen finns en poäng i att 
kryssa i rutan Spara bilderna i en separat fil… för att 
frigöra utrymme för fler par. Bilderna sparas i filen 
ruter-0.htm. 


Flirten med sponsorer ska dock inte underskattas, så 
det känns fel att ta bort reklamen från de stora 
skärmarna. Detta löses med hjälp av så kallade frames, 
den teknik som används för att visa information från 
flera sidor i samma fönster i internetläsaren. 


Börja med att skapa ett frameset bestående av en stor 
frame till vänster och en smal frame till höger. Placera 
ruter.htm i den vänstra och ruter-0.htm i den högra. 
Kryssa sedan i rutan Skriv bilderna på höjden… Då 
kommer utrymmet på skärmen att möjliggöra visning 
av maximalt antal par samtidigt som logotyp och 
sponsring visas. 


Visa flera tävlingar på samma projektor 


Om du kör två tävlingar samtidigt men endast har en 
projektor har du hittills varit tvungen att välja vilken 
tävling som ska visas på projektorn. Nu kan du visa 
båda. Antag att du har tävling A och B. Då vill du att 
det ska fungera så här: 


Först visas resultatlistan för A, sedan bricka 1+2 för A, 
sedan resultat för B, sedan 1+2 för B, och sedan 
tillbaka till A. 


Inställningarna går att hitta via Tävlingsmeny-
Egenskaper-Aktuell ställning-Aktuell ställning (och 
mer). Du gör inställningar för "denna" respektive 
"nästa" tävling. I ett exempel med två tävlingar ska du 
göra följande inställningar: 


Tävling Rad Inställning 
A Denna Mata in suffix = A 
A Nästa Mata in suffix = B 
B Denna Mata in suffix = B 
B Nästa Mata in suffix = A 


I läget när du stänger förberedelserna och anger antal 
bord kan du manuellt ange en gruppbokstav (även i en 
tävling med en grupp). Antag att du har gjort så i både 
A och B. Då kan ovanstående inställningar förenklas 
på följande sätt: 


Tävling Rad Inställning 
A Denna Gruppbokstav 
A Nästa Gruppbokstav 
B Denna Gruppbokstav 
B Nästa Mata in suffix = A 


Det finns ingen gräns för hur många tävlingar du kan 
hoppa mellan. 
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Flik 4 – Aktuell ställning (meddelande) 


Via Tävlingsmeny-Egenskaper-Aktuell ställning och 
den nya fliken Aktuell ställning (meddelande) finns nu 
några alternativ som ger dig möjlighet att publicera 
meddelanden på sidan som visar aktuell ställning. 


Du når även de flesta av dessa alternativ från 
resultatinmatningen genom att klicka på Resultatmeny 
och välja menyalternativet Meddelande. 


För att meddelanden över huvud taget ska visas måste 
du kryssa för Visa meddelande. För att göra det hela 
lite tydligare kan du använda alternativet Använd röd 
textfärg. 


Till sist kan du mata in upp till 10 meddelanden samt 
kryssa för vilket av dem du vill använda. Det gör att du 
kan förbereda flera meddelanden i förväg och sedan, 
när det är dags att publicera lämplig information till 
spelarna, aktivera önskat meddelande via 
Resultatmeny. 


Om du via Resultatmeny aktiverar ett meddelande 
ändras inte skärmen omgående för Aktuell ställning. I 
stället ändras den när du antingen kryssar för Aktuell 
ställning manuellt eller låter Bridgemate-import skapa 
den automatiskt. I båda fallen visas det meddelande 
som för närvarande är aktiverat. 


 


Html-kod 


För de tekniskt intresserade är det ren html-kod som 
kan matas in i meddelandefälten. Det gör att till 
exempel följande exempel ger två meddelanderader 
med ett dubbelt radavstånd: 


Meddelanderad 1<p>Meddelanderad 2 


 


Fördefinierade meddelanden 


Det medföljer några fördefinierade meddelanden som 
kan komma till användning: 


1. PROVISORISKT SLUTRESULTAT 
2. OFFICIELLT SLUTRESULTAT 
3. SLUTRESULTAT I VÄNTAN PÅ DOMSLUT 
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Flik 5 – Aktuell ställning (Topp-N) 


 


Allmänt 


Åskådarna (och spelarna) är alltid mest intresserade av 
topp-5-listan. Därför finns det anledning att hela tiden 
visa de främst placerade paren för att man inte behöva 
stå framför projektorn och vänta för länge vid stora 
startfält. 


Via den här fliken får du möjlighet att hela tiden visa 
till exempel topp-5 på projektorn medan du låter övriga 
par rulla nedanför. 


För att aktivera denna funktionalitet kryssar du i 
Använd Topp-N. Därefter kan du välja hur många par 
du alltid ska visa (där grundinställningen är 5). 


Ytterligare en fördel med Topp-N är att 
kolumnrubrikerna alltid visas (till skillnad från när en 
lång sida bläddrar). Detta är helt automatiskt. 


Du kan också ange hur många rader som får plats på 
projektorn. Den auto-uppdaterande sidan som Ruter 
skapar vet inte hur stor din projektor eller plasmaskärm 
är vilket betyder att du själv måste berätta det för 
Ruter. Du får helt enkelt testa dig fram till rätt 
inställningar. Läs mer om antal rader nedan. 


 


Visa 


Du har möjlighet att ta bort tävlingsinformationen 
(antal bord, antal brickor, ...) helt och hållet via en 
kryssruta. Det gör att fler par får plats på skärmen. 


 


Avgränsare 


Sidan delas upp i fyra avdelningar: 


• Tävlingsinformation 
• Rondsegrare 
• Topp-N 
• Övriga par 


Du kan välja att kryssa för att visa en linje (i stället för 
en tom rad) mellan avdelningarna, eller snarare efter 
respektive avdelning (utom den sista). 


Rondsegrare 


Via normala rapportinställningar kan du välja att ta 
bort rondsegrare. Om du inte vill redigera en rapport 
kan du här välja att helt och hållet ta bort den. 


Om du vill visa rondsegrarna kan du visa dem högst 
upp på alla sidor eller endast på första sidan, men i så 
fall längst ned. 


 


Antal rader på sidan 


Ruter är förkonfigurerat med värden som motsvarar en 
maximerad Internet Explorer på en projektor med 
upplösningen 1024x768. Detta betyder att givet vissa 
textstorlekar får följande antal rader plats på skärmen: 


Textstorlek Antal rader 
1 43 
2 38 
3 32 
4 25 
5 19 


I den första fliken finns alternativen för textstorlek (se 
tidigare i detta dokument). Om du ändrar textstorlek 
ändras också värdet för antal rader på sidan enligt 
listan ovan. 


Du kan manuellt ange hur många rader som får plats. 
Om du gör det upphör de automatiska ändringarna att 
fungera om du senare ändrar textstorlek. 


Om du väljer att manuellt räkna antal rader ska du inte 
räkna med den feta huvudrubriken. Däremot ska du 
räkna tomma rader och linjer. Det är bara att testa och 
se vad resultatet blir. 


Ibland kan det krävas en extra tom rad på slutet då det 
kan verka som ett visst antal rader får plats på sidan 
medan det faktiskt är en rad färre. Det är en inbyggd 
defekt i Internet Explorer och Firefox. 


Det är dessutom också avgörande om du använder 
Internet Explorer eller Firefox eftersom textstorleken 
inte är identisk i de två internetläsarna. De 
förkonfigurerade värdena gäller alltså Internet 
Explorer. 


Du bör också ha i åtanke att fönstret kan maximeras 
med F11. Det gör att fler rader visas än om du enbart 
klickar på Maximera-knappen i övre högra hörnet. 


Om du i avdelningen för avgränsare väljer att visa 
linjer i stället för tomma rader tar linjerna upp mindre 
utrymme i höjdled. Det gör att du ofta med skohorn 
kan klämma in ytterligare en rad. 
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Övrigt 


 


Bridgemate 


Om du räknar en tävling med Bridgemate och vill visa 
Aktuell ställning samtidigt kan det vara lite knivigt att 
få till inställningarna för Bridgemate respektive Aktuell 
ställning så att de fungerar ihop. Nu har detta blivit 
enklare: 


När du visar egenskaper för Aktuell ställning via 
Tävlingsmeny-Egenskaper visas två nygamla flikar – 
Import respektive Rapport för Bridgemate – som du 
även hittar via egenskaper för Bridgemate. 
Inställningarna som berör Aktuell ställning är: 


Bridgemate (import) 
• Importera endast till och med den aktuella ronden 


Bridgemate (rapport) 
• Aktuell ställning 
• Rapportera endast efter helt färdigspelad rond 
• Rapportera endast färdigspelade matcher 
• Visa nya bordsplaceringar vid 95%-hiss 
• Dölj total poäng tills alla matcher är 


färdigspelade 
• Visa bordsplacering för nästa rond på en ny sida 


Om du via den andra fliken i Aktuell ställning klickar 
på Schema och väljer önskat schema kommer 
Bridgemate-inställningarna att ändras så att det hela 
passar ihop. 


 


Gröna Hissen 


Om du kombinerar Gröna Hissen med Aktuell 
ställning kommer bordsplaceringen ut automatiskt på 
alla utskrifter på projektorn. 


Vid en ronds fördröjning kan du få problem efter till 
exempel en lunchrast. Dessa problem beror naturligtvis 
på att ronden efter lunch inte är den som visas på 
utskrifter och Aktuell ställning. 


Du kan nu välja Tävlingsmeny-Paus i Gröna hissen för 
att tillfälligt ändra vilken rond som visas på utskrifter 
och Aktuell ställning. När du vill tillbaka till den 
normala inställning väljer du helt enkelt detta alternativ 
igen för att avaktivera pausen.  


95%-hiss i lagtävling 


Vid 95%-hiss kan man tänka sig följande: 


Under ronden visas föregående ronds resultat. 
Efterhand som matcherna börjar bli klara visas 
färdigspelade matcher på projektorn. Detta åstadkoms 
via schemat Projektor. Lagtävling. Endast 
färdigspelade matcher. 


I vissa lägen kan man tänka sig att när den nya ronden 
har skapats, alltså manuellt och innan samtliga matcher 
är klara, vill man visa bordsplaceringen för den nya 
ronden. 


Detta åstadkoms med inställningen Visa nya 
bordsplaceringar vid 95%-hiss som du hittar i fliken 
Bridgemate (rapport) när du tar upp egenskaperna för 
Aktuell ställning. Där har du också möjlighet att styra 
om du vill visa total poäng eller ej. 


 


Namnformat 


Ofta kan det vara så att utseendet på Aktuell ställning 
blir bättre om du endast visar efternamn på spelarna. 
Ibland kan det till och med vara nödvändigt för att få 
plats med all information. Gör så här: 


Visa egenskaperna för Aktuell ställning. Välj fliken 
Skriv ut (layout). Här kan du välja olika namnformat 
för Aktuell ställning. 


 


Visa parnummer i resultatlistan 


Handen på hjärtat – hur nödvändigt är egentligen 
parnumret i en resultatlista som visas på en projektor? 
Min syn på det är att det är en onödig kolumn som 
enbart tillför brus. Gör så här för att ta bort parnumren: 


Visa egenskaperna för Aktuell ställning. Välj fliken 
Skriv ut. Tag bort krysset på alternativet Visa 
parnummer i resultatlistan för Aktuell ställning. 


 


Dubbeldummy-analys 


Från och med version 4.0 visas nu dubbeldummy-
analys tillsammans med scoretavlorna. Läs mer om 
dubbeldummy-analys in det separata dokumentet. 








Ruter, version 3.2  Mata in namn 


 1 av 5 


Detta är ett dokument som flera av de övriga 
dokumenten refererar till. Vid referensen finns 
beskrivet exakt hur du kommer till namninmatningen. 


Många beräkningsprogram fokuserar på parnummer 
när namnen ska matas in. Så är inte fallet i Ruter utan 
där matas bordsplaceringen in per bord för första 
ronden. Vid varje bord matas Nord, Syd, Öst och Väst 
in i den ordningen. Parnummer delas ut när flyttschema 
väljs. 


Fyra spelare matas in per bord. Du kan mata in namn 
på följande sätt: 


Mata in namn Mata in namnet rakt upp och ned 
och tryck på Enter. 


Exempel: Tomas Brenning 


Sök namn Mata in delar av namnet och 
tryck på Enter. Om fler än en 
spelare har namn som 
överensstämmer vid det inmatade 
får du välja spelare ur en lista. 


Exempel: bre,to 


Mata in 
medlemsnummer 


Mata in medlemsnummer och 
tryck på Enter. Namnet för 
spelaren med det medlemsnumret 
visas i inmatningsrutan. 


Exempel: 4472 


De två senare sätten beskrivs i separata kapitel nedan. 
De kräver naturligtvis att du skapade medlemsregistret 
när du startade Ruter. 


 


Det går alldeles utmärkt att blanda spelare 
som är med i medlemsregistret med spelare 
som inte är det. 


Det går också att lägga till ”egna” spelare i 
registret. Dessa går under benämningen 
plusmedlemmar och beskrivs senare i detta 
dokument. 


 


Tävlingsmeny 


Knappen Tävlingsmeny, som du hittar uppe till vänster, 
gör att du kan titta på givar eller importera en 
givsamling, byta fönster till resultatinmatning, ändra 
egenskaper för tävlingen, och så vidare, inifrån 
namnmatningen. 


 


Blindpar 


Vilket par som är blindpar markeras i 
namninmatningen. Det kan göras på två sätt: 


1. Klicka på Namnmeny och välj Markera som 
blindpar. 


2. Mata in alla namnen. Lämna blindparet tomt. När 
du stänger namninmatning kommer du att få en 
fråga om du vill markera det tomma paret som 
blindpar. Detta gäller för övrigt även om du 
lämnar två par tomma. Ruter kan hantera fler än 
ett blindpar. 


 


Slumpmässig bordplacering 


Om du vill att paren, efter att alla har kommit, ska 
placeras vid borden i slumpmässig ordning kan du göra 
så här: 


1. Klicka på Namnmeny. 
2. Välj Slumpmässig bordsplacering. 


Paren kommer att placeras huller om buller, eventuellt 
med hänsyn till sittepar, flyttepar och tävlingsledare (se 
nedan). 


 


Sittepar, flyttepar och tävlingsledare 


Det finns möjlighet att liksom vid blindpar markera par 
som sittepar, flyttepar eller tävlingsledare. Effekten av 
dessa val är lite komplicerad och beskrivs i dokumentet 
Sittepar, flyttepar och tävlingsledare. 


 


Skriv ut startlista 


Klicka på Skriv ut. Välj Startlista i den vänstra listan. I 
den högra listan ser du de tillgängliga rapporterna. Välj 
en av dem och klicka på Skriv ut eller 
Förhandsgranska. 


På startlistorna finner du bland annat bordsplaceringen 
i rond 1. 


Mer utförliga instruktioner för utskrift finner du i 
dokumentet Skriv ut. 
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Sök namn 


Du söker ett namn genom att mata in några bokstäver i 
efternamnet, ett kommatecken, några bokstäver i 
förnamnet, och avslutar med att trycka på Enter. 
Beroende på hur många spelare i medlemsregistret som 
överensstämmer med det inmatade kan följande ske: 


En spelare Den spelaren väljs direkt på samma 
sätt som när du matade in ett 
medlemsnummer. 


Två eller 
flera spelare 


Spelarna visas i en lista och du kan 
välja en av dem. I listan visas 
medlemsnummer, namn, klubb och 
adress. Förhoppningsvis ska det 
räcka för att avgöra vilken spelare 
det är fråga om. 


Markören befinner sig i listan så du 
snabbt med hjälp av Pil ned kan gå 
till önskad spelare och trycka på 
Enter. 


Medlemmarna visas primärt i 
följande ordning och sekundärt i 
bokstavsordning: 


1. Plusmedlemmar 
2. Medlemmar i din klubb 
3. Medlemmar i ditt distrikt 
4. Övriga medlemmar 


Ingen spelare Du kommer till samma fönster som 
vid flera spelare med skillnaden att 
listan är tom. 


Markören befinner sig i 
inmatningsfältet så att du kan mata in 
ett nytt medlemsnummer eller söka 
efter en annan stavning på namnet. 


 


Mata in tre-fyra bokstäver i efternamnet och 
två-tre i förnamnet för att inte få så många 
spelare i listan att välja ur. Vid konstiga namn 
kan färre bokstäver räcka medan det vid 
vanliga namn kan behövas fler bokstäver. 


 


Mata in medlemsnummer 


När du matar in ett medlemsnummer ges namnet 
automatiskt. Samtliga medlemmar i Svensk Bridge har 
ett medlemsnummer som står på medlemskortet (gäller 
ej vissa gamla medlemskort). 


Detta inmatningssätt rekommenderas verkligen. Om 
spelarna görs medvetna om att det går mycket snabbare 
att mata in startlistor på det sättet tror jag att de kan 
lära sig medlemsnumret. I värsta fall får de ta upp 
plånboken och titta efter. 


 


Somliga medlemsnummer, de under 10000, 
inleds med en eller flera nollor så att 
medlemsnumret blir fem siffror långt. Dessa 
inledande nollor ska inte matas in. 


 


Plusmedlem 


Det går att lägga till spelare i medlemsregistret. Sådana 
spelare går under benämningen plusmedlemmar. 


Orsaken till benämningen är att de får ett automatiskt 
medlemsnummer med ett plustecken före. Plustecknet 
är en del av medlemsnumret och är till för att kunna 
skilja dessa medlemsnummer från de normala som 
kommer från Svensk Bridge. 


 


Inmatning av ett plusmedlemsnummer i 
startlistan sker snabbast genom att först mata 
in numret (utan plustecken) och avsluta med 
plustangenten. Du kan jämföra det med 
inmatningen av Öst-Väst-resultat vid 
resultatinmatning. 


Ur Ruters perspektiv är det ingen skillnad mellan 
plusmedlemmar och vanliga medlemmar vilket gör att 
så fort medlemsregistret är inblandat spelar det ingen 
roll om det är fråga om en vanlig medlem eller en 
plusmedlem. Ett exempel på detta är poängserie där du 
inte behöver vara medlem i Svensk Bridge för att 
kunna delta i poängserien. Det enda undantaget är att 
plusmedlemmar av förklarliga skäl inte får 
mästarpoäng. 


 


Lägg till en spelare i medlemsregistret 


Om du söker efter ett namn i medlemsregistret som 
Ruter inte hittar får du upp ett nytt fönster på skärmen 
(se Sök namn ovan). Här går det att lägga till spelaren 
genom att klicka på Ny. När du har fyllt i för- och 
efternamn och klickat på OK får du se vilket 
plusmedlemsnummer spelaren har fått.  
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Du får troligen upp ett meddelande på 
skärmen med lite information. Om du inte vill 
läsa detta meddelande nästa gång du lägger 
till en spelare kan du kryssa i kryssrutan 
längst ned i fönstret. 


Efter att du har stängt meddelandet är du tillbaka i 
samma fönster som nyss med den nya plusmedlemmen 
som enda markerade spelare i listan. Klicka på OK för 
att flytta in spelaren i startlistan. 


 


Du kan när som helst lägga till spelare genom 
att klicka på Sök spelare som du hittar uppe 
till höger i de flesta fönster. Därifrån kan du 
klicka på Ny och fortsätta enligt ovan. 


 


Plusmedlem i flera klubbar 


Plusmedlemsnumret är ett nummer som endast 
fungerar på den klubben där spelaren har lagts till i 
medlemsregistret. Spelare kan vara plusmedlemmar i 
flera klubbar men kommer då att ha olika 
plusmedlemsnummer. Detta beror på att Ruter själv 
genererar plusmedlemsnumren och att det inte går att 
ta med sig dessa från en klubb till en annan. 


 


Status på personer i medlemsregistret 


Personer i medlemsregistret kan ha olika status: 


Aktiv Detta är den normala statusen. Den har 
inget att göra med betald årsavgiften. 


Ej aktiv Medlemmar som ingen ”vill veta av” 
anses vara ej aktiva. Det är personer 
som en gång har varit medlem men 
som nu inte hör till någon klubb. 


Borttagen Denna status gäller spelare som har 
tagits bort ur det centrala registret hos 
Svensk Bridge. Det kan vara fråga om 
dubbelregistreringar, personer som inte 
vill vara med i registret, eller avlidna 
personer. 


Varje gång du väljer en spelare som är ej aktiv får du 
en fråga där du ska bekräfta att du verkligen vill välja 
spelaren. 


 


 


Normal partner 


Somliga spelare spelar alltid med varandra. Då kan det 
vara bekvämt att när du matar in den ena spelaren får 
du den andra automatiskt. Förutsättningen för att detta 
ska fungera är att båda spelarna finns i 
medlemsregistret. 


 


Normal partner är enkelriktat. Det innebär att 
spelare 1 kan ha spelare 2 som normal partner 
medan spelare 2 inte har någon normal 
partner eller har någon annan spelare som 
normal partner. Steg 4 nedan är en 
kontrollfråga där du får ange om 
partnerskapet ska fungera åt båda håll. 


Gör så här för att markera en spelare som normal 
partner till en annan spelare: 


1. Klicka på Sök spelare. Ange medlemsnummer 
eller sök efter ett namn. 


2. När en spelare har hittats visas ett fönster med ett 
antal flikar upp. Välj fliken Normal partner. 


3. Klicka på Välj partner. Ange medlemsnummer 
eller sök efter ett namn. 


4. Bekräfta därefter om du vill att partnerskapet ska 
fungera åt andra hållet också.  


 


Sorteringsordning mellan spelarna i paret 


Det finns två sätt att automatiskt sortera namnen vid 
namninmatning: 


• Mixed-tävling, dvs placera automatiskt damen 
först i paret 


• Sortera namnen i paret i alfabetisk ordning 


Båda inställningarna hittar du via Tävlingsmeny-
Egenskaper...-Mata in namn och resultat. De fungerar 
endast om du matar in namnen via namnregistret. 


Om du kryssar i båda alternativen tar Mixed-
alternativet överhanden. Även när du använder Normal 
partner kommer ovanstående att fungera. 
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Mata in namn på olika ledder 


Det går att mata in namn på olika ledder vilket också 
innebär att olika information visas. Klicka på någon av 
knapparna: 


• Bord 
• Par 
• Spelare 
• Gruppindelning 


Välj därefter något av underalternativen: 


• Bord 
• Bord 


• Par 
• Par 
• Poäng (extra poäng och transport) * 
• Extra information 
• Gruppindelning 


• Spelare 
• Medlemsnummer, namn och klubb * 
• Laginformation 


• Gruppindelning 
• Detaljer 
• Medel 
• Kvadratroten av produkterna 
• Sortera 


• Grupp och bord 
• Hcp 


* Ruter har stöd för att mata in handikapp. Detta 
handikapp kan antingen matas in per par eller per 
spelare. Beroende på om ett handikappsystem har valts 
eller ej hamnar inmatningen under Spelare eller Par. 


Paren och spelarna visas alltid i bordsordning. 


Via Par-Extra information kan du förutom namnen 
mata in extra information för paren som sedan kommer 
att skrivas ut på rapporterna (se nedan). 


Via Par-Poäng (extra poäng och transport) kan du 
förutom namnen mata in extra poäng, transport 
respektive handikapp (se nedan). 


Via Spelare-Medlemsnummer, namn och klubb kan du 
mata in klubbtillhörighet och lag. Om du använder 
medlemsregistret får du klubben automatiskt. Spelare-
Laginformation används vid överföring till poängserie 
ifall du räknar IMP över fältet vid t ex Allsvenskan 
eller SM-lag. 


Tävling utan flyttschema 


Det går att beräkna en tävling utan flyttschema. Vid 
namninmatning är inte Bord tillgängligt som alternativ 
eftersom det inte finns någon koppling mellan borden 
och paren. Därför visas paren uppifrån och ned i den 
ordningen de matade in. 


Om du har satt tävlingen i förberedelseläge matas 
fortfarande spelarna i bordsordning eftersom Ruter 
ännu inte vet att du inte tänker använda något 
flyttschema. När du sedan stänger förberedelserna och 
väljer Inget flyttschema kommer paren numreras 
uppifrån och ned med par 1 och 2 vid bord 1, par 3 och 
4 vid bord 2, och så vidare. 


 


Ändra parnummer 


Du kan alltid ändra parnummer om du vill. Klicka på 
önskat parnummer och mata in det korrekta. Om du 
byter från parnummer 8 till 10 kommer parnummer 10 
ändras till 8. Eventuellt inmatade resultat ”följer med”, 
dvs parnumren ändras där också. 


Du kan inte ändra parnummer när tävlingen är i 
förberedelseläge utan först när du har stängt 
förberedelserna. Om du skulle ändra parnummer och 
sedan ångra förberedelserna kommer dina ändringar att 
tas bort. 


Notera att det endast är parnumren du ändrar, inte var 
de sitter. Det innebär att bara för att du ändrar från 
parnummer 4 till 2 så byter inte paren plats.  
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Förbered tävling 


Om du har satt tävlingen i förberedelseläge vet inte 
Ruter hur många par eller bord som ingår i tävlingen. 


Inmatningen sker uppifrån och ned i bordsordning. Det 
sista bordet i listan har inget bordsnummer. Så fort du 
matar in en spelare vid det bordet får bordet 
automatiskt första lediga bordsnummer. 


 


Mata in extra information 


Extra information kan matas in via Par-Extra 
information. Inmatad information skrivs ut på alla 
rapporter och på internet. Exempel på sådan 
information är markering för junior, mixed, eller annat. 


Ytterligare ett användningsområde kan vara att 
komplettera slutresultatet med manuellt inmatade 
mästarpoäng. Eftersom Ruter inte kan beräkna 
mästarpoäng skriver en del tävlingsledare dessa på 
rapporten med en vanlig penna. I stället för att göra på 
det sättet går det att mata in i Ruter för senare utskrift. 


I grundutförande har de fem kolumnerna ingen rubrik. 
Om du vill använda rubriker klickar du på 
Tävlingsmeny, väljer Egenskaper… och klickar på 
fliken Mata in namn. Där matar du in önskade rubriker 
för de fem kolumnerna och klickar på OK. Dessa 
rubriker visas både vid namninmatning och utskrift. 


 


Mata in extra poäng, transport samt 
handikapp 


Extra poäng respektive transport är poäng som tas med 
från en annan tävling, till exempel poäng från första 
omgången i ett klubbmästerskap. Skillnaden mellan de 
två är att vid rapportering till bridgeförbundet ingår 
extra poäng i resultatet medan transport inte gör det. 


Dessa poängtyper matas in via Par-Poäng (extra 
poäng och transport). Nu finns tre kolumner där du 
kan mata in extra poäng, transport respektive 
handikapp. Poängen i alla tre kolumnerna läggs till 
parets totala poäng. 


Vid beräkning av handikapptävling kan det vara så att 
handikappkolumnen nås via Spelare. Läs mer om detta 
i dokumentet Handikapp. 


Det finns ytterligare ett sätt att hantera transport mellan 
två omgångar som ska summeras ihop. Detta kan du 
läsa mer om i dokumentet Flera omgångar. 


Gruppindelning 


I namninmatningsfönstret finns knappen 
Gruppindelning. Den ger möjligheten att skapa en lista 
av spelare utan att veta hur många grupper det kommer 
att bli. Baserat på anmälningarna och manuella grupp- 
och bordstilldelningen kan du senare placera ut paren. 


Läs mer om detta i dokumentet Gruppindelning. 


 


Kontrollera om spelarna har betalt 
medlemsavgiften 


Om du har matat in namnen i tävlingen kan du skriva 
ut startlistan Namnordning, betalt till SBF som 
innehåller information om senaste betalningsår. Om du 
endast är intresserad av enstaka medlemmar i 
medlemsregistret kan du göra så här: 


1. Klicka på Sök spelare. Ange medlemsnummer 
eller sök efter ett namn. 


2. När en spelare har hittats visas ett fönster med ett 
antal flikar upp. Välj fliken Annat. Där finner du 
övrig information om personen, bland annat vilket 
år hon har betalt. 


 


Kom ihåg att medlemsregistret inte 
uppdateras automatiskt utan det är något du 
måste göra själv. I dokumentet 
Medlemsregister finns instruktioner för detta. 


 


Leta efter namn i startlistan 


Knappen Sök spelare uppe i högra hörnet har hittills 
använts för att leta efter spelare i medlemsregistret. Nu 
har knappen utökats med följande funktionalitet: 


Klicka på Sök spelare. Det finns nu en kryssruta med 
namnet Sök endast i startlistan (i stället för i 
medlemsregistret). När du kryssar för den sker 
sökningen i startlistan och inte i medlemsregistret. Till 
skillnad från sökning i medlemsregistret är det 
fritextsökning som gäller. Du kan söka efter helt namn, 
efternamn, förnamn eller delar av respektive. 
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Med hjälp av Flera omgångar kan du beräkna 
tävlingar över flera omgångar utan att behöva använda 
poängserie. Det finns dessutom stor flexibilitet när det 
gäller hur mästarpoäng rapporteras. Kortfattat kan du 
använda det till följande: 


• Klubbmästerskap över två omgångar. Varje 
omgång rapporteras för mästarpoäng. 
Slutställningen, däremot, ackumuleras. Du kanske 
vill spela omgång 1 som Mitchell och omgång 2 
som Invävd Hotell, något som går alldeles 
utmärkt. 


• Silvertävling över två omgångar. Slutresultatet 
rapporteras för mästarpoäng. 


• Tävling med olika antal brickor per rond. Spela 
omgång 1med två brickor per rond och omgång 2 
med tre. 


• Tävling med en eller fler omgångar kval och en 
eller fler omgångar final. Detta beskrivs i ett 
separat dokument som heter Kval och final. 


Senare i detta dokument får du mer detaljerade 
instruktion hur du gör. Här kommer en 
sammanfattning: 


• Skapa omgång 1. Gör de vanliga 
grundinställningarna och mata in namn och 
resultat. 


• Skapa omgång 2. Du kan göra detta när du vill, 
dvs före, under, eller efter omgång 1 är färdig. 


• Flytta om paren enligt flyttschemat mellan 
omgångarna. Du kan också ändra antal brickor per 
rond, vilket flyttschema som ska användas, och 
rent utav antal par som ska spela. 


• Aktivera automatisk transport. Namn och poäng 
överförs automatiskt över från omgång 1 till 
omgång 2. 


• Fortsätt som ovan med efterföljande omgångar. 


 


Starta en ny tävling 


Följ dessa detaljerade steg: 


• Öppna Tävlingsutforskaren. 


• Klicka på Special, välj Flera omgångar, och välj 
Ny partävling. Tävlingen påbörjas på vanligt sätt. 


• Det finns nu två nya fönster för Flera omgångar 
(efter fönstren Allmänt och Datum): 


Resten av uppstarten sker precis som när du startar en 
vanlig tävling och likaså är beräkningen av första 
omgången. 


 


Namnge tävlingen och välj antal vinnare 


När du namnger tävlingen rekommenderar jag att du 
kallar den något i stil med Min tävling – Omgång 1 för 
att betona att det är den första omgången. Detta 
inmatade nummer kommer automatiskt att ökas med 
ett vid varje ny omgång. 


Det finns även ett nytt alternativ som heter En vinnare 
vid flera omgångar. Den kan användas om 
omgångarna har två vinnare medan slutresultatet är för 
en vinnare. 


 


Flera omgångar – Fönster 1 


Ange hur många omgångar som ska spelas samt hur 
mästarpoäng ska rapporteras, det vill säga efter varje 
omgång eller endast efter sista omgången. 


 


Flera omgångar – Fönster 2 


Ange vilket filnamn som ska användas vid rapport till 
hemsida, PBN och/eller textfil. Du kan välja mellan: 


• Tävlingsnamn 
• Tävlingsdatum 
• Ange specifikt filnamn 


I det senare fallet kan du också ange att lägga till 
omgångsnumret till det angivna filnamnet. 


Du kan också välja att tömma givsamlingen vid varje 
byte av omgång. Du ska ta bort krysset om du räknar 
en barometer där du endast har en givsamling som 
läses in i början av tävlingen. 
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Skapa omgång 2 


När du känner dig redo att skapa omgång 2, vilket inte 
alls måste vara efter att omgång 1 är färdigberäknad, 
utan du kan göra det under resans lopp, gör du så här: 


• Klicka på Tävlingsmeny, välj Flera omgångar, och 
välj Skapa nästa omgång. Omgång 2 skapas men 
omgång 1 förblir öppen. 


• Klicka på Tävlingsmeny, välj Öppna, och välj det 
översta alternativet (som ska vara omgång 2). 


• Eventuellt måste du byta flyttschema. I så fall, välj 
Ångra stäng förberedelser och välj det nya 
flyttschemat. 


• Välj Mata in namn. Du ser en tom namnlista. 


 


Flytta paren mellan omgångarna 


Vad du ska göra nu är att numrera om de tomma paren, 
det vill säga flytta om parnumren, så att det motsvarar 
den startposition du vill ha i omgång 2. 


Dessa instruktioner är gamla men stämmer fortfarande. 
Däremot finns det numera ett nytt fönster för 
förflyttningarna samt en funktion som heter Auto-flytt 
som gör det mesta helt automatiskt. Läs mer om det 
senare i detta dokument. 


Vid Mitchell räcker det med att numrera om det första 
paret i respektive linje (Nord-Syd respektive Öst-Väst). 
Det illustreras bäst med ett enkelt exempel: 


2 grupper, 13 bord i vardera 


Linje Par Flyttar till 
A-NS 1-13 Sitter still 
A-ÖV 21-33 B-NS 
B-NS 41-53 B-ÖV 
B-ÖV 61-73 A-ÖV 


Notera att exemplet innehåller två Mitchell-grupper. 
Det är egentligen helt irrelevant vilket flyttschema som 
används i de två omgångarna. Likaså om det är en eller 
två vinnare. 


Flyttschemat för linjerna betyder att bordsplaceringen 
efteråt ska se ut så här: 


Linje Par 
A-NS 1-13 
A-ÖV 61-73 
B-NS 21-33 
B-ÖV 41-53 


Följ dessa instruktioner för att åstadkomma detta: 


• Se till att omgång 2 är öppen och du har gått till 
Mata in namn. 


• Klicka på par 1-ÖV (parnummer 21) i grupp A. 
Mata in 61. Du ser att alla Öst-Väst-paren 
numreras om. 


• Byt till grupp B. Klicka 1-NS (41) Mata in 21. 


• Klicka 1-ÖV (61). Mata in 41. Nu ska parnumren 
motsvara bordsplaceringen i omgång 2. 


• Klicka på Tävlingsmeny, välj Flera omgångar, och 
välj Automatisk transport. 


Du kommer att se att namnen fylls på automatiskt. Om 
du skriver ut ett slutresultat kommer du att se att 
poängen är densamma som för omgång 1. 


 


Oändlig Howell 


Om du använder Flera omgång och Oändlig Howell 
samtidigt kan du få mindre problem när du ska 
numrera om paren mellan omgångarna. Visserligen kan 
du göra det manuellt, men Ruter stöder inte automatisk 
omnumrering av paren så jobbet kan bli lite 
omständligt. Gör i stället så här: 


• Skapa omgång 2 och öppna därefter omgång 2 


• Välj Ångra Stäng förberedelser 


• Ange antal bord och brickor i omgång 2 


• Välj flyttschema 


• Klicka på Avancerat, välj fliken Oändlig Howell 
och mata in vilken rond spelet ska påbörjas i 


• Om du har löpande bricknumrering som tar vid där 
omgång 1 slutade ska du också välja fliken Bricka 
och ange vilket bricknummer omgång 2 startar 
med 


Nu kommer parnumren automatiskt att numreras 
korrekt för omgång 2. 
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Flytta linjer via knappen Auto-flytt 


När du har skapat den nya omgången och har öppnat 
den tas du automatiskt till ett fönster som heter Flytta 
linjer. 


Där finns knappen Auto-flytt som flyttar dina Mitchell-
linjer enligt bästa möjliga balans för det aktuella 
antaler grupper och omgångar. 


Det är möjligt att flytta alla linjer eller enbart en grupp 
av linjer. I det senare fallet kommer antal valda linjer 
att användas för att avgöra vilket linjeförflyttning som 
ska användas. 


Efter att du har använt Auto-flytt kan du använda 
knapparna Flytta upp och Flytta ned för att finjustera 
linjeförflyttningen. 


 


Optimerat flyttschema 


För vissa antal grupper och omgångar finns optimerade 
lösningar. Dessa kan du hitta i referensavdelningen till 
höger. 


 


“Oändlig Howell” från Tävlingsledaren 


Vissa kombinationer hittas inte i referensdelen: 


• Flyttscheman för 5 grupper eller fler 
• Ett antal omgångar som kräver revanschmöten 


mellan linjerna 


För sådana används boken Tävlingsledaren. 
Linjeflyttarna kommer från sida 191 som beskriver hur 
paren flyttas i Oändlig Howell. Eftersom målet är 
rimlig balans är det ingen skillnad i approach när det 
gäller att flytta par eller att flytta linjer. 


Referens för optimala flyttscheman 


Denna referens skapades av Marc van Beijsterveldt, 
Holland, i augusti 2007. Tack så mycket, Marc. 


Hänsyn har tagits till kvaliteten på balansen samt antal 
gånger linjer spelar Öst-Väst. Ibland har det varit 
omöjligt att kombinera de två. 


Linjerna som refereras till är fullständiga uppsättningar 
N-S och Ö-V. Linjerna 1 och 2 startar som N-S 
respektive Ö-V i grupp A, 3 och 4 i grupp B, och så 
vidare. 


Grupper Antal Omg Linjemöten 
 omg 
 
2 2 1 1-2 3-4 
  2 1-4 2-3 
 
2 3   * 1 1-2 3-4 
  2 1-4 2-3 
  3 1-3 4-2 
 
3 2 1 1-2 3-4 5-6 
  2 1-4 2-5 6-3 
 
3 3 1 1-2 3-4 5-6 
  2 1-6 2-3 4-5 
  3 1-5 6-3 4-2 
 
3 4 1 1-2 3-4 5-6 
  2 1-4 2-5 6-3 
  3 1-5 6-4 3-2 
  4 1-3 2-6 4-5 
 
3 5   * 1 1-2 3-4 5-6 
  2 1-4 2-6 3-5 
  3 1-6 4-5 2-3 
  4 1-5 6-3 4-2 
  5 1-3 5-2 6-1 
 
4 2 1 1-2 3-4 5-6 7-8 
  2 1-4 3-2 6-7 8-5 
 
4 3 1 1-2 3-4 5-6 7-8 
  2 1-4 3-2 6-7 8-5 
  3 1-5 4-6 8-2 7-3 
 
4 4 1 1-2 3-4 5-6 7-8 
  2 1-3 2-5 7-4 6-8 
  3 1-5 7-3 8-2 4-6 
  4 1-4 8-5 3-6 2-7 
 
4 5 1 1-2 3-4 5-6 7-8 
  2 1-3 5-2 4-7 6-8 
  3 1-5 7-3 2-8 6-4 
  4 1-7 8-5 3-6 4-2 
  5 1-8 6-7 4-5 2-3 
 
4 6 1 1-2 3-4 5-6 7-8 
  2 1-3 5-2 4-7 6-8 
  3 1-5 7-3 8-2 4-6 
  4 1-7 8-5 3-6 4-2 
  5 1-8 6-7 4-5 2-3 
  6 1-6 4-8 2-7 3-5 
 
4 7   * 1 1-2 3-4 5-6 7-8 
  2 1-4 2-6 3-7 8-5 
  3 1-6 4-7 2-8 5-3 
  4 1-7 6-8 4-5 3-2 
  5 1-8 7-5 6-3 2-4 
  6 1-5 8-3 7-2 4-6 
  7 1-3 5-2 8-4 6-7 
 
De flyttscheman markerade med * kommer från boken 
Tävlingsledaren.
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Fortsätt med beräkningarna 


Nu kan du fortsätta att antingen beräkna omgång 2 
eller fortsätta med omgång 1. Alla ändringar du gör i 
omgång 1 kommer automatiskt att föras över till 
omgång 2. Detta gäller såväl namnändringar som 
resultat. 


Det enda som inte förs över från en omgång till nästa 
är inställningarna du hittar via Tävlingsmeny-
Egenskaper. Alla sådana inställningar är strikt 
kopplade till respektive omgång, så om du måste ändra 
något globalt måste du öppna samtliga omgångar och 
göra ändringen. 


Antag att du har nått omgång 3 och det plötsligt är en 
ändring i ett resultat i omgång 1. När du gör ändringen 
i omgång 1 är det väsentligt att du öppnar omgång 2 
innan du återgår till omgång 3. Den automatiska 
transporten fungerar endast om samtliga 
mellanliggande omgångar öppnas innan beräkningen 
fortsätter. 


Exemplet ovan visade den enklaste typen av 
flyttschema mellan omgångar. Om du har olika stora 
grupper kanske du måste modifiera parnumren 
ytterligare en aning genom att klicka på diverse olika 
parnummer och ändra dem ett och ett. Det kanske 
också finns behov av att ändra flyttschema helt och 
hållet. Kom ihåg att göra alla ändringar först och sedan 
aktivera den automatiska transporten. 


 


Skriv ut slutresultat 


Vid utskrift kan du välja mellan de normala 
slutresultaten och ett slutresultat utan transport och 
handikapp. Hittills har texten Slutresultat alltid skrivits 
ut i övre högra hörnet. Det fungerar nu så här: 


• Flera omgångar, omgång 2 av 3 utan transport 


Resultat 
Omgång 2 


• Flera omgångar, omgång 2 av 3 med transport 


Ackumulerat resultat 
Omgång 1-2 


• Flera omgångar, omgång 3 av 3 med transport 


Slutresultat 
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Du kan i Ruter räkna klubbmatcher mellan två eller fler 
klubbar. Gör så här: 


När du startar en ny tävling ska du klicka på knappen 
Avancerat, välja fliken Klubbmatch och välja något av 
följande alternativ. 


• Beräkna parens medelvärde i respektive klubb. 
Detta är antagligen det mest rättvisa alternativ 
eftersom det då inte spelar någon roll hur många 
par som deltar i respektive klubb – alla resultat 
kommer att räknas. 


• Låt minsta klubben avgöra hur många resultat 
som ska summeras. Det är alltså minsta 
gemensamma nämnaren som styr hur många 
resultat som räknas med. Denna variant blir lite 
orättvis eftersom den största klubben får räkna 
bort några av sina sämsta resultat. 


• Mata in hur många resultat som ska summeras. 


När du matar in namn från medlemsregistret har varje 
spelare en klubbtillhörighet. Denna används för att 
avgöra vilka spelare och par som hör till samma klubb 
i klubbmatchen. Om du vill kan du ändra denna klubb 
genom att klicka på knappen Spelare och sedan mata in 
önskad klubb i klubbkolumnen. 


Om du föredrar det kan du mata in klubbtillhörigheten 
i kolumnen Lag – det spelar ingen roll vilken kolumn 
du matar in klubben i. Om du inte matar in något lag 
används klubbtillhörigheten från medlemsregistret. 


När du väl har valt beräkningsform för klubbmatchen 
och tillsett att spelarnas klubbar eller lag är korrekta 
sker allt annat automatiskt efterhand du räknar 
tävlingen. På varje rondresultat eller slutresultat 
kommer ställningen i klubbmatchen att skrivas ut 
överst och vid rapport till internet följer även 
klubbmatchen med. 


 


Tillgängliga flyttscheman 


De för klubbmatcher specialanpassade flyttscheman du 
kan använda är Saxad Mitchell, Boforsmitchell för 
klubbmatch samt Ringdansmitchell. Läs mer i 
Tävlingsledaren om respektive flyttschema. 


På sid 379 finns en kommentar om Saxad Mitchell som 
rör valfrihet mellan Blindbordsmitchell och 
Hoppmitchell vid jämna bordsantal. Denna valfrihet 
finns inte i Ruter utan det är Blindbordsmitchell med 
brickdelning och inget annat som gäller. 
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Det finns många typer av domslut. 60%/40% är ett. 
Split score är ett annat. Samtliga domslut kan matas in 
direkt i resultatinmatningen. 


Mata först in Nord-Syds resultat, därefter ett 
snedstreck, och sist Öst-Västs resultat. Avsluta hela 
inmatningen med att trycka på Enter. I vissa fall kan 
man utesluta snedstrecket (se exemplen till höger). 


Till höger finner du exempel på ett antal domslut (stora 
eller små bokstäver spelar ingen roll). 


 


Decimaler vid domslut 


När du matar in domslut kommer det att finnas färre 
normala resultat. När det inträffar kommer beräkningen 
av scoretavlan bli annorlunda än du är van vid och 
framför allt kommer de utdelade poängen att få en 
decimal. 


Läs om Neubergs formel i dokumentet Decimaler. Där 
kan du också läsa om hur du stänger av allt vad som 
heter decimaler. 


 


Felduplicering 


Vid felduplicering har delar av fältet spelat en bricka 
med ett annat utseende än det normala. Till exempel 
kan ruter 5 och Dam ha bytt plats. 


Det första du ska göra är att avgöra vilken version av 
brickan som är huvudversionen. Den andra versionen 
kallar vi version a. När du matar in resultat ska 
resultaten i huvudversionen matas in normalt medan de 
övriga ska matas in med ”>a” efter resultatet, dvs mata 
in”-420>a” och tryck på Enter för en utgång i ozon till 
Öst-Väst. 


När du på det här sättet har fått en delad scoretavla 
kommer Neubergs formel att användas för att korrigera 
poängen som delas ut på brickan. Läs mer om det i 
dokumentet Decimaler. 


Ruter kan för övrigt hantera flera felaktiga versioner. 
Version a-i är tillgängliga. 


 


Viktad score (Lag 12C3) 


Denna beskrivs på nästa sida. 


Inmatning Domslut 


M+M- Detta är det klassiska domslutet 
60%/40%. M står för Medel. 


Alla kombinationer av M+, M= 
respektive M- fungerar, dvs M+M-, M-
M+, M=M=, osv. 


M+ och M- ger tillsvidarepoäng, dvs 
60% respektive 40% vid utskrift av 
rondresultat men minst 60% respektive 
högst 40% vid utskrift av slutresultat. 


M= ger alltid exakt 50%. 


6040 Det här är ett snabbare sätt att mata in 
M+/M-. Alla kombinationer av 60, 50 
respektive 40 fungerar, dvs 6040, 4060, 
5050, osv. 


60/40 Ytterligare ett sätt. 


60%/40% Det här är en annan typ av procent, 
nämligen exakt procent. Exakta 
procentsatser korrigeras aldrig vid 
utskrift av slutresultat. Naturligtvis 
fungerar 95%/12% lika bra. 


60%40% 
60p40p 
p60p40 
 


Detsamma som 60%/40% ovan. 


170/590 Detta är en split score när två olika 
resultat har dömts för Nord-Syd 
respektive Öst-Väst. I just det här 
exemplet fick Nord-Syd in 170 medan 
Öst-Väst betalade ut 590. 


=10/=20 Det här är ett sätt att dela ut en exakt 
poäng på brickan. 


=10=20 
S10S20 
 


Detsamma som =10/=20 ovan. 


420/M- 
=10/590 
M+/p60 
 


Det går att kombinera domsluten på 
alla sätt du kan komma på. 


420>a Inmatning av felduplicering (se separat 
kapitel till vänster). 


Det finns ett specialfall när du matar in kontrakt, dvs 
när du har kryssat i rutan Mata in kontrakt. Vid split 
score som innehåller resultat måste du mata in r (som i 
resultat) före vanliga resultat, t ex något av följande: 


r170/590 r420/M- =10/r590 
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Viktad score (Lag 12C3) 


Lag 12C3 kan inte beskrivs i enkla ordalag så du måste 
känna till den för att förstå detta avsnitt. 


Via Resultatmeny-Viktad score (Lag 12C3) kan du nu 
tilldela viktad score enligt Lag 12C3. Du kan mata in 
ett antal resultat och deras respektive sannolikhet 
(=Chans). Det spelar ingen roll om tilldelningen sker i 
procent eller som antal. 


Mata in respektive resultat och chans. Exempel: 


2    420 
3    -50 


Du kan också mata in det så här: 


40  420 
60  -50 


Om du vill kan du mata in resultatet direkt i 
resultatinmatningsfönstret. Då måste du använda 
följande format: 


12c3:2/420/3/-50 


Ifall du använder Bridgemate vid beräknings kan du 
använda Remarks-fältet för att mata in ett sådant 
domslut i samma format som det sista av exemplen 
ovan. 


Det finns en sida på internet som beskriver 12C3 mer i 
detalj. Där kan du också hitta några exempel: 


http://www.brenning.se/mcsclaw12c3.asp 


Här kommer ett engelskt utdrag drån den sidan (skrivet 
av holländaren Ton Kooijman som är överkucku vid 
alla VM och EM): 


A weighted score exists when more than one result on 
a board is awarded to a pair, the scores being related 
with at probability of occurence. When the TD deems 
the chance to defeat 3N as too small to award a full 3N 
minus one but  still considers it a real possibility to 
defeat it he could decide to award 2/5 of -100 and 3/5 
of 400. And it could become more complicated. Due to 
an infraction a pair doesn't reach a game, the 
denomination not being obvious. And in 3N, with a 
chance of 30% to be reached, there will always be 9 
tricks, and in 4S taking care for another 30% there is 
only a chance of 1/3 to make it. In the remaining 40% 
the TD supposes the pair to double the contract reached 
by the opponents. To convert these scores to a result in 
matchpoints we add these scores to the frequency table 
one by one and calculate the matchpoints for each of 
these results. Then we multiply with the expectancy as 
estimated. The questions what to do with the scores of 
all the other participants is hardly touched. It is worse, 
I suspect that quite often those matchpoints are 
calculated with a score less, the weighted score. It 
would be an improvement to use the Neuberg formula 
but there is a much better solution.  


Let me show what should be done. To keep it easy we 
assume a frequency table with only two scores: 2 times 
+600 for 3N just made and 5 times -100 for 3N minus 
1. There are 8 tables and for the missing one the TD 
assigns a weighted score based on 40% making 3N and 
60% going one off.  


What we have to do now is to add these frequencies: 
0.4 times 620 and 0.6 times -100 to the frequency 
table, giving the layout of the first score table to your 
right.  


The matchpoints are calculated by adding 5.6 to -1 
giving 4.6 and adding 2.4 and 5.6 to 4.6 giving 12.6. 
This is the basic method for calculating the 
matchpoints of any frequency table.  


The matchpoints for the weighted score are calculated 
by taking 0.4 times 12.6 (5.04) and 0.6 times 4.6 (2.76) 
giving 7.8 (see the second score table to your right). 
This is of course the same result as adding both scores 
one by one to the frequency table for the seven scores: 
3 scores of 600 give 0.4 times 12 = 4.8 and 6 scores of 
-100 give 0.6 times 5 = 3, which adds up to the same 
7.8.  


I am interested to know which software programme 
will be the first to calculate results this way. And for 
future EBL (WBF) events I consider it mandatory to do 
the calculation like this. 



http://www.brenning.se/mcsclaw12c3.asp
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Nu går det att spara handikapp i form av procenttal i 
medlemsregistret. När startlistan matas in används de 
procenttalen automatiskt. Vid utskrift av rapporter 
omvandlas procenttalen till poäng som läggs till parets 
totala poäng. Ett handikapp på -10% innebär alltså ett 
avdrag. Eftersom båda spelarna har varsitt handikapp 
läggs de två talen ihop och delas med två för att få 
fram parets handikapp. 


Det går att underhålla flera parallella handikappsystem. 
Motala Bridgeallians är ett bra exempel på det. De 
spelar oftast i flera grupper (A+B) indelade efter styrka 
där varje grupp är en separat tävling. Varje spelare har 
ett A-handikapp och ett B-handikapp. Ibland blir det 
inte tillräckligt med spelare för två grupper. Då har 
spelarna ett AB-handikapp. Deltagande i respektive 
grupp påverkar endast handikappet för den aktuella 
gruppen. 


Det är ett krav att du underhåller medlemsregistret, 
startlistan och handikappet på samma dator. Det går 
alldeles utmärkt att låta plusmedlemmar ingå i 
handikappsystemet parallellt med vanliga medlemmar. 


Om du aldrig vill använda handikapp kan du klicka på 
Tävlingsmeny, välja Alternativ för alla nya tävlingar, 
och Partävling. Klicka sedan på fliken Visa fönster och 
ta bort krysset från Handikapp. 


 


Påbörja handikappsystemet 


Varje spelare behöver ett initialt handikapp. För att få 
in detta i medlemsregistret måste en tävling skapas där 
handikappen matas in och sedan förs över till 
medlemsregistret. Det bästa är att starta en tävling utan 
att ange antal bord. Då kan du göra en startlista av 
valfri längd som du sedan kan rapportera utan att 
behöva ange bestämt antal bord och brickor. 


När du startar en tävling kommer ett av de fönster du 
får se heta Handikapp. Där kan du klicka på Ny för att 
skapa ett nytt handikappsystem. 


 


Grundinställningar 


Varje handikappsystem måste ha ett namn som matas 
in i Namn. 


I nuläget kan du endast välja att mata in handikapp i 
procent. Detta görs i Typ. I framtiden kommer det 
också att gå att underhålla ett handikappsystem för 
IMP över fältet och datumscore. 


Om du kryssar i Behåll medel kommer tävlingens 
medel att vara 50%, oavsett de utdelade handikappen.  


Det går till så att alla handikapp läggs ihop, summan 
delas med antal par och detta dras sedan från varje pars 
handikapp. Resultatet blir då att tävlingens medel 
fortfarande är 50%. 


Varje spelare har varsitt handikapp, t ex –5%. Om två 
sådana spelare spelar ihop innebär det att 5% av den 
maximala poängen dras från deras poäng. Om en 
spelare med –5% och en med +1% spelar ihop blir 
deras totala avdrag 2%. 


Multiplicera med sätts i grundinställningen till 1,0 och 
då fungerar avdraget eller tillägget som ovan. Om du i 
stället vill att –5% per spelare ska innebära totalt –10% 
kan du sätta Multiplicera med till 2,0. 


Visa antal decimaler styr hur många decimaler som 
visas för handikappet i procent. På rapporterna visas 
både handikapp i procent och det faktiska antalet 
poäng som det omvandlas till. Decimalerna för den 
faktiska poängen styrs genom motsvarande inställning 
för tävlingens poäng. 


 


Fortsätt 


Klicka på OK för att spara grundinställningarna för 
handikappsystemet och klicka sedan på Avancerat. Där 
finns en kryssruta som heter Sätt handikappet i 
medlemsregistret till de värden som finns i startlistan. 
Den rutan ska vara ikryssad för att du ska kunna 
använda startlistan för de initiala handikappen. Denna 
ruta ska du även använda när du i framtiden manuellt 
ska revidera dina spelares handikapp. 


Här kan noteras att inget av alternativen i Revidera 
handikapp kan väljas. Orsaken till detta är naturligtvis 
att Ruter ännu inte kan revidera några handikapp. 


När du har kommit till namninmatningen ska 
medlemsnummer och handikapp matas in (se nedan). 
Där kan du, om du inte har angivit antal bord och 
brickor, mata in en startlista av valfri längd så att alla 
dina medlemmar får plats. Det går alldeles utmärkt att 
rapportera ingångsvärden utan att stänga 
förberedelserna i tävlingen. 


 


Rapportera ingångsvärden 


När handikappen är inmatade klickar du på 
Tävlingsmeny och väljer Rapportera tävling. Se till att 
Handikapp är ikryssat och klicka på OK. Nästa gång 
du startar en tävling och väljer samma 
handikappsystem kommer du att få automatiska 
handikapp när du matar in namnen. 
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Mata in namn och handikapp 


När du har kommit till namninmatningen kan du klicka 
på Spelare (till höger). Då ser du kolumnerna MID 
(medlemsnummer), Namn, Klubb, Lag och Hcp%. 
Markören står i Namn. 


Mata in ett medlemsnummer och tryck på Enter. Tryck 
sedan på Enter tills du kommer till Hcp% där du kan 
mata in spelarens handikapp. Fortsätt på samma sätt 
med övriga spelare. Du kan använda decimaler i 
handikappet. Huruvida de syns eller ej beror på 
inställningarna när du skapade handikappsystemet. 


 


Rapportera handikapp 


Du rapporterar tävlingen till handikappsystemet på 
samma ställe som övriga rapporter, dvs via 
Tävlingsmeny och Rapportera tävling. Se till att 
Handikapp är ikryssat och klicka sedan på OK. 


Om du i stället för OK klickar på Egenskaper och 
väljer fliken Handikapp (forts) ska du se till rutan 
Rapportera tävlingen som grund för framtida 
handikapprevision är ikryssad. Det är en förutsättning 
för att rapporteringen görs. 


Det som händer är att tävlingen sparas i 
medlemsregistret som grund för en framtida 
handikapprevision. De befintliga handikappvärdena 
påverkas inte. 


Om du har lagt till en ny medlem i ditt 
handikappsystem kan du samtidigt som du rapporterar 
tävlingen även sätta nya ingångsvärden. Då ska du 
komma ihåg att kryssa i rutan Sätt handikappet i 
medlemsregistret till de värden som finns i startlistan 
via knappen Egenskaper och fliken Handikapp (forts). 


 


Revidera handikapp 


Detta första försök till handikappsystem innehåller det 
mesta utom automatiskt underhållna eller reviderade 
handikapp. Det är tänkt att det ska komma i framtiden. 


Tills vidare kan ni rapportera tävlingarna eftersom det 
framtida systemet kommer att innehålla funktioner där 
handikappet beräknas utifrån de senaste tio eller tjugo 
tävlingarna. Om ni då har lyckats rapportera ett antal 
tävlingar kanske systemet ger en rättvis revision från 
början. 


 


Importera handikapp från Excel 


Det går bra att importera handikapp från till exempel 
Excel. Det kan vara praktiskt ifall du har befintliga 
handikapp i en Excelfil och inte vill skriva in dem en 
gång till. 


För att få reda på det exakta formatet som krävs för 
importen kan du från namninmatningen klicka på 
Namnmeny och välja Exportera startlista till vilket ger 
dig en textfil du kan importera i Excel. 


När du har skapat Excelfilen med handikapp i samma 
format som vid export ska du spara filen som en textfil. 
Den filen kan du sedan importera genom att klicka på 
Namnmeny och välja Importera startlista från. 


 


Mästarpoäng baserade på handikapp 


Reglerna för handikapptävlingar säger att även 
resultatlistan inklusive handikapp är 
mästarpoänggrundande, dock till halv skala. Följande 
gäller: 


• Först beräknas mästarpoängen utifrån resultatlistan 
exklusive handikapp. 


• Sedan beräknas mästarpoängen utifrån 
resultatlistan inklusive handikapp, denna gång till 
halv skala. 


• Man kan endast få en kupong, så när en spelare får 
mästarpoäng enligt båda beräkningssätten gäller 
den bästa kupongen. I detta fall blir kostnaden för 
spelaren endast kostnaden för en kupong. 
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Vid udda par får vissa av paren frirond. Enligt lagarna 
ska de paren få den inspelade procenten på de brickor 
de inte spelar. 


Antag att man spelar 24 av 26 brickor. Då ska poängen 
för frironden vara (Total poäng) x 26 / 24. Inga 
avrundningar görs utan poängen beräknas exakt. 
Däremot visas exakt en decimal på rapporterna. Det 
gör det för övrigt även när frironden ger 60%. 


 


Rondresultat 


Det finns dubbel uppsättning rapporter i listan: 


• I den övre halvan rapporter delas 60% ut för 
frironden. Dessa är avsedda för löpande 
rapportering av barometertävlingar. 


• I den nedre halvan rapporter, de rapporter med 
namn som inleds ”Sista ronden”, delas inspelad 
procent ut för frironden på samma sätt som vid 
Slutresultat nedan. 


 


Slutresultat 


Inspelad procent delas ut för frironden. 


 


Spurtpris 


För den totala poängen delas inspelad procent ut för 
frironden. För poängen som ligger till grund för 
spurtpriset delas 60% ut. 


 


Privatprotokoll 


60% delas ut för frironden. 


 


Rapportera tävling 


Inspelad procent delas ut för frironden. Kom ihåg att i 
det slutresultat som skickas till Sveriges Bridgeförbund 
ingår varken transport eller handikapp. 


Går det att ändra ovanstående 
inställningar? 


Ja, men det sker på rapportnivå. Antag att du vill skriva 
ut ett rondresultat där inspelad procent delas ut till dem 
som har haft frirond. Då måste du skapa en ny rapport 
enligt följande: 


Gå in i utskriftsfönstret, markera den rapport du vill 
kopiera och klicka på Ny rapport. Klicka på fliken 
Korrigera poäng och kryssa i rutan Korrigera frirond 
till inspelad procent eller inspelat medel. Klicka på 
OK. Vid utskrift kommer paren att få inspelad procent. 


 


När en barometer spelar varierar parens 
procent från rond till rond. Om inspelad 
procent delas ut för frironden kommer paren 
få svårt att kontrollera sin inspelade poäng 
eftersom de inte i varje läge vet vad frironden 
gav för poäng. Därför är rekommendationen 
att dela ut 60% för frironden. 


 


Varför just 60%? 


När det gäller 60% kan man undra varför den inte är 
till exempel 50 %. Detta går att ändra ifall du klickar 
på Tävlingsmeny, väljer Alternativ för alla nya 
tävlingar, väljer alternativet Partävling, klicka på 
fliken Partävling och matar in 50 i fältet Frirond ger. 


 


Inställningen 60% rekommenderas därför att 
vid utskrift av Slutresultat kommer inga stora 
ändringar göras för de par som ligger i toppen 
eftersom de troligen har spelat till sig en 
poäng i närheten av 60%. Att poängen ändras 
mer för paren i botten är inte lika viktigt. 


 


Decimaler 


En decimal kommer att visas på alla rapporter. Om du 
inte tycker om decimaler går det att stänga av dem. Du 
kan läsa om detta i dokumentet Decimaler. 
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Med hjälp av Ruter kan du rapportera manuella 
mästarpoäng från tävlingar som inte har räknats i 
Ruter, t ex lagtävlingar. Även tävlingar som har 
räknats i Ruter men inte kan rapporteras på normalt sätt 
kan rapporteras så här. 


Distrikten och en del klubbar har sedan ett antal år 
tillbaka haft möjligheten att rapportera silver-, guld- 
och rankingpoäng via ett program som heter SbfRank. 
I och med att Ruter nu kan hantera manuella 
mästarpoäng går SbfRank i graven. 


Detta dokument kommer inte i detalj beskriva hur du 
utför de olika momenten utan kommer i stället att 
hänvisa till andra dokument, närmare bestämt De fem 
stegen, Mata in namn samt Rapportera tävling. 


Stegnumreringen nedan är lite konstig eftersom den 
refererar till dokumentet De fem stegen. Det är därför 
att steg 3 – Stäng förberedelserna – respektive steg 4 – 
Mata in resultat – inte genomförs vid rapportering av 
manuella mästarpoäng. 


 


Steg 1– Starta tävlingen 


Uppe till höger i Tävlingsutforskaren finns knappen 
Special. Klicka på den, välj Rapportera manuella 
mästarpoäng och sedan önskad tävlingstyp (par, lag 
eller individuell tävling). 


 


Steg 2 – Mata in namn, placering och 
mästarpoäng 


Vid inmatning av namn ska du, förutom 
medlemsnummer och namn, mata in placering 
respektive antal brons-, silver-, guld- och 
rankingpoäng. Ingen information är obligatorisk utan 
inmatningen sker efter eget huvud. 


 


Varje rad består av utrymme för två spelare. 
Vid individuell tävling fyller du endast i den 
ena av spelarna medan du vid lagtävling kan 
välja mellan inmatning av en eller två spelare 
per rad. Om två spelare har fått samma antal 
mästarpoäng spar det lite tid att göra 
inmatningen på samma rad.  


 


Steg 5 – Rapportera tävlingen 


Den avslutande rapporteringen går till precis som 
beskrivs i dokumentet Rapportera tävling. 
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Jag har givit upp tanken på ett integrerat verktyg i 
Ruter för att tillverka flyttscheman. Oavsett hur mycket 
tid jag lägger på det kommer jag aldrig att leva upp till 
den standard som har satts av det fantastiska 
programmet Microsoft Excel. 


De flesta nuförtiden är flytande i Excel, så varför inte 
använda det. I Excel kan du leka och modellera med 
flyttschemat tills du är nöjd. 


Det finns två varianter 


• Använd Ruter och Excel 
• Använd Microsoft Access (äldre variant) 


Excel är dock inget krav. Det är däremot Microsoft 
Access om den äldre varianten används. 


Innehållsförteckning 


Innehållsförteckning 1 
 
Använd Ruter och Excel 2 
 En eller flera grupper 2 
 Format 2 
 Kopiera data från Excel 2 
 Stäng förberedelser 2 
 Välj blindpar 2 
 Felhantering... 2 
 
Använd Microsoft Access 3 
 Installera från internet 3 
 Skapa ett nytt flyttschema 3 
 Redigera flyttschema 3 
 Kommentarer angående Microsoft Access 3 
 Använd flyttschema 3 
 En eller flera grupper 4 
 Flera omgångar 4 
 Tilldela blindpar 4 
 Lagtävling 4 
 Kopiera data från Excel 4 
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Använd Ruter och Excel 


Till skillnad från Flyttschema-redigeraren (som kräver 
Microsoft Access) finns nu funktionalitet att bygga 
flyttschema-filerna inifrån Ruter. 


Det finns fortfarande inte någon inbyggd flyttschema-
redigerare i Ruter, så all inmatning måste ske i Excel 
eller något liknande program. 


Däremot, när du väl har skapat flyttschemat i Excel, 
kan du använda Ruter till att importera det. Ruter 
sparar flyttschemat i en permanent fil som kan 
användas gång på gång. 


 


En eller flera grupper 


När du skapar ett flyttschema kan du endast skapa det 
för en grupp. 


Om du arrangerar en tävling med flera grupper måste 
du skapa ett flyttschema för respektive grupp om det 
inte så att flyttschemat är detsamma för alla grupperna. 


Oavsett om det är samma eller olika flyttscheman 
måste förberedelserna stängas för respektive grupp var 
för sig. 


 


Format 


Formatet är viktigt. Det finns faktiskt fyra olika format 
beroende på vilken typ av flyttschema du vill skapa: 


• Enkelt flyttschema 
• Flera omgångar 
• Lagtävling (1 segment per match) 
• Lagtävling (2 segment per match) 


Gör följande för att ta reda på vilka kolumner som ska 
användas: 


• Starta Ruter 
• Stäng Tävlingsutforskaren 
• Klicka på Flyttschema (till höger) 
• Välj Skapa flyttschema 
• Välj ett av de fyra alternativen 


Nästa fönster kommer att visa dig vilka kolumner som 
ska användas. 


Till exempel, för ett enkelt flyttschema används 
följande kolumner (i den ordningen): Bord, Rond, N-S, 
Ö-V, Från, och Till (bricka). 


Kopiera data från Excel 


Du vill antagligen mata in all data i Excel. Gör så här 
för att föra över data från Excel till Ruter: 


• Skapa flyttschemat i Excel. Det är viktigt att 
kolumnerna är identiska med de som Ruter 
indikerar (se ovan) och i samma ordning. 


• Följ instruktionerna ovan för att välja vilket 
flyttschema Ruter kommer att skapa. 


• Välj all flyttschema-data i Excel. Se till att inte 
välja några rubriker. 


• Tryck Ctrl-C för att kopiera all data. 


• Gå till Ruter och placera markören i textfönstret. 


• Tryck Ctrl-V för att klistra in flyttschemat. 


 


Stäng förberedelser 


Gör följande för att använda en av dina flyttschema-
filer för att stänga förberedelserna: 


• Starta en tävling precis som vilken annan 
• När du kommer till Stäng förberedelser, avbryt det 
• Klicka på Flyttschema (till höger) och välj Stäng 


förberedelser 
• Välj önskad flyttschema-fil 


 


Välj blindpar 


Blindparet är ett par bland alla övriga med ett 
parnummer. Gör ingenting speciellt i Excel för att 
hantera blindpar. I stället, importera flyttschemat och 
välj senare blindparet i Mata in namn i Ruter. 


 


Felhantering... 


...är obefintlig.  


Ruter är mycket artig och gör precis vad du ber om. 
Om det är stora fel i flyttschemat kommer Ruter att 
krascha. 
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Använd Microsoft Access 


 


Installera från internet 


Gå till följande sida: 


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


Till höger ser du länken Download. Klicka på den för 
att hämta programmet.  


Det är en .zip-fil (komprimerad fil) som hämtas hem. 
Du ska packa upp filerna i mappen Flyttschema i Ruter 
– Dokument som du normalt hittar i Mina dokument. 
På gamla installationer kan den mappen hittas i 
C:\Program\Ruter. 


Namnet på programmet är _bwsEditor.mdb. Det något 
kryptiska namnet har två orsaker: 


• Det är egentligen en redigerare av .bws-filer 
(Bridgemate-filer). 


• Det inledande understrykningstecknet säkerställer 
att programmet hamnar högst upp när du tittar på 
alla filer i en mapp. 


Bland de hämtade filerna finns två tomma Bridgemate-
databaser – _empty.bws och _sample.bws. Den förra 
kan användas som grund för framtida flyttscheman 
medan den senaste innehåller en enkel 13-bords 
Mitchell så att du kan få en idé om hur flyttschemat är 
byggt. 


 


Skapa ett nytt flyttschema 


Tillsammans med flyttschemaredigeraren i den 
nedladdade filen finns en tom Bridgemate-databas som 
heter _empty.bws. Den kan användas som grund för 
nya flyttscheman. 


Du ska kopiera den filen för att skapa det nya 
flyttschemat. 


Det finns inga möjligheter att göra detta inifrån 
programmet, så du får själv kopiera filen i Utforskaren 
i Windows. När kopian är på plats (med lämpligt 
namn) kan du öppna redigeraren och välja den nya 
databasen. 


Redigera flyttschema 


Följ dessa enkla steg för att skapa ett flyttschema: 


• Öppna mappen Flyttschema i vanliga Utforskaren 
i Windows. 


• Dubbelklicka på _bwsEditor.mdb. Läs vid behov 
nedanstående kommentarer angående Access. 


• Access öppnas och du tillfrågas om en databas – 
välj en sådan. 


• Gå till avdelningen Formulär. 


• Dubbelklicka på 01 – Simple movement för att 
öppna redigeraren. 


Formatet är mycket intuitivt. Så länge du är bekväm 
med att använda Access kan du lägga till och ta bort 
rader efter eget huvud. Du får inte lämna några tomma 
fält då detta kommer att leda till fel i Ruter. 


 


Kommentarer angående Microsoft Access 


Flyttschemaredigeraren är utvecklad i en gammal 
version av Access. Det är möjligt att Access ber dig att 
uppdatera databasen till en nyare version. Gör detta 
ifall du får frågan. 


I senare versioner av Access har det bestämts att datorn 
måste skyddas till varje pris. Eftersom 
flyttschemaredigeraren innehåller programkod och 
makron kommer den att bedömas som livsfarlig. 
Normalt får du ett meddelande vid start där du får 
möjligheten att öppna programmet trots risken att göra 
det. Gör det. 


 


Använd flyttschema 


När du har ett färdigt flyttschema gör du så här för att 
använda det: 


• Starta en tävling i Ruter. 
• Välj att göra ingenting när det är dags att stänga 


förberedelserna. 
• Välj Tävlingsmeny-Bridgemate-Stäng 


förberedelser för att stänga förberedelserna genom 
att välja ett eget flyttschema. 


Du använder dina egna flyttscheman på egen risk. Det 
finns ytterst lite felhantering i Ruter när det gäller 
externa flyttscheman, så om flyttschemat innehållet fel 
är det stor risk att Ruter kraschar. 



http://www.brenning.se/mcdocsmovementeditor.asp
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En eller flera grupper 


När du skapar ett flyttschema kan du endast skapa det 
för en grupp. 


Om du arrangerar en tävling med flera grupper måste 
du skapa ett flyttschema för respektive grupp om det 
inte så att flyttschemat är detsamma för alla grupperna. 


Oavsett om det är samma eller olika flyttscheman 
måste förberedelserna stängas för respektive grupp var 
för sig. 


 


Flera omgångar 


Om du vill skapa ett specialflyttschema för Flera 
omgångar kan du placera samtliga omgångar i en och 
samma flyttschemadatabas. För att mata in den här 
typen av flyttschema ska du använda alternativet 02 – 
Multi-session movement. Detta öppnar upp en extra 
kolumn där omgångsnumret kan matas in. 


Precis som i fallet med flera grupper kan du också 
använda flera flyttschemadatabaser om du föredrar det. 


 


Tilldela blindpar 


Blindparet är som vilket annat par som helst med ett 
parnummer. Gör inget speciellt för att hantera blindpar 
i flyttschemaredigeraren. I stället ska du helt enkelt 
importera flyttschemat och senare i Ruter och Mata in 
namn hantera blindparet. 


 


Lagtävling 


När det gäller lagtävling används två olika formulär: 


• 11 – Team event (1 session per round) 
• 12 – Team event (2 sessions per round) 


I övrigt är hanteringen av flyttschemaredigeraren 
densamma som vid partävling ovan. 


Om du tidigare har hämtat en version av 
flyttschemaredigeraren måste du hämta den nyaste 
versionen för att få tillgång till formulären för 
lagtävling. 


Kopiera data från Excel 


Även om Access hanterar data på ett bekvämt sätt 
föredrar du nog att göra alla inmatningar i Excel. Gör 
följande för att kopiera data från Excel till Access: 


• Skapa flyttschemat i Excel. Det är viktigt att 
kolumnerna är identiska med den i 
flyttschemaredigeraren samt att de kommer i 
samma ordning. 


• Markera all flyttschemadata i Excel. Se till att inte 
ta med några rubriker. 


• Tryck på Ctrl-C för att kopiera flyttschemat. 


• Gå till flyttschemaredigeraren och se till att 
flyttschemat är tomt. 


• Klicka på den svarta pilen till vänster om den 
tomma linjen (hela linjen blir svart). 


• Tryck på Ctrl-V för att klistra in flyttschemat. 


Det är möjligt att klistra in extra data i ett befintligt 
flyttschema. Se till att gå till den första tomma raden 
innan du klistrar in data. 
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När du matar in namn finns möjligheten att markera 
par som sittepar, flyttepar eller tävlingsledare:  


• Markera par som sittepar är till för att flytta par till 
en plats där de enligt flyttschemat får sitta stilla. 


• Markera par som flyttepar är motsatsen till att 
markera dem som sittepar. 


• Markera par som tävlingsledare är till för att se till 
att de vid behov får frirond i sista ronden. 


Dessa val kan du göra både före och efter du har stängt 
förberedelserna även om exemplen nedan utgår från att 
du först matar in namnen och sedan stänger 
förberedelserna. 


Ingen av dessa markeringar påverkar i sig det 
flyttschema du kommer att välja utan effekten kommer 
vara att paren placeras om enligt nedan exemplen 
nedan. 


 


Slumpmässig bordsplacering 


Innan vi går in på sittepar, flyttepar och tävlingsledare 
vill jag bara nämna att slumpmässig bordsplacering 
kvarstår, både direkt i namninmatningen via knappen 
Namnmeny och via en kryssruta när du stänger 
förberedelserna. 


Paren kommer först att placeras slumpmässigt och 
sedan flyttas om enligt resten av detta dokument. 


 


Skriv ut ny startlista 


Om du använder de beskrivna funktionerna i detta 
dokument är det viktigt att du skriver ut en startlista 
efter att du har stängt förberedelserna därför att en eller 
flera inmatade bordsplaceringar kan ha ändrats. 


Sittepar och flyttepar 


Människor med nedsatt rörlighet eller 
rörelsehandikappade kan behöva sitta stilla. Då de 
flesta flyttscheman innehåller sittepar går detta att 
ordna även om du inte alltid vet vid vilket bord dessa 
par sitter. 


Andra personer vill eller kan behöva vandra, det vill 
säga vara flyttepar. Detta går att ordna i samtliga 
flyttscheman. 


 


Markera par som sittepar eller flyttepar 


När du har matat in namnen ska du se till att markören 
står på paret, klicka på Namnmeny och välja 
alternativet Markera som sittepar. 


 


Om du matar in båda namnen kommer 
markören placeras på nästa par. Därför kan 
det vara fiffigt att när du har matat in det 
första namnet i paret och markören står kvar 
på det andra namnet göra markeringen enligt 
ovan. 


När du har gjort ditt val händer ingenting utom att 
paret stryks under med en linje enligt den standard från 
Tävlingsledaren där sittepar är understrukna. Det 
intressanta händer först när du stänger förberedelserna. 


För att markera par som flyttepar använder du i stället 
menyalternativet Markera som flyttepar. Paret skrivs 
med blå text. 


 


Exempel 1 


Bord Nord Syd Öst Väst 
1 N-S 1 x Ö-V 1  
2 N-S 2 x Ö-V 2  
3 N-S 3 x Ö-V 3  
4 N-S 4 x Ö-V 4  
5 N-S 5  Ö-V 5  
6 N-S 6  Ö-V 6  
*     


 
Som exempel tar vi Reducerad Howell, 6 bord. 
Namnen i listan ovan är endast inmatade för att vi ska 
kunna följa ändringen i startlistan på ett enkelt sätt. 


Enligt flyttschemat har vi fyra sittepar (markerade med 
”x” ovan). Kom ihåg att vi inte vet något om det ännu 
eftersom vi matar in namn efterhand folk kommer in i 
lokalen. 







Ruter, version 2.4  Sittepar, flyttepar och tävlingsledare 


 2 av 3 


Det tionde paret vill sitta stilla. Efter att de har 
markerats som sittepar ser vi att namnet är understruket 
(bord 5 Ö-V ovan). Det tredje paret vill vandra. 
Namnet skrivs med blå text (bod 2 N-S ovan). 


Nu är det dags att stänga förberedelserna. Det 
markerade sitteparet kommer att flyttas till lägsta 
bordet där det får sitta stilla medan det markerade 
flytteparet kommer att flyttas till lägsta bordet varifrån 
det får vandra. Startlistan kommer att se ut så här: 


Bord Nord Syd Öst Väst 
1 Ö-V 5 x N-S 2  
2 Ö-V 1 x Ö-V 2  
3 N-S 3 x Ö-V 3  
4 N-S 4 x Ö-V 4  
5 N-S 5  N-S 1  
6 N-S 6  Ö-V 6  


 
Som du ser har det tionde paret, bord 5 Ö-V, bytt plats 
med sitteparet vid bord 1 medan det tredje paret, bord 2 
N-S, har bytt plats med flytteparet vid bord 1. 


 


Exempel 2 – flera sittepar 


I nästa exempel har vi två sittepar, det nionde och det 
tionde, alltså både Nord-Syd och Öst-Väst vid bord 5. 
När förberedelserna har stängts ser det ut så här: 


Bord Nord Syd Öst Väst 
1 N-S 5 X Ö-V 1  
2 Ö-V 5 X Ö-V 2  
3 N-S 3 X Ö-V 3  
4 N-S 4 X Ö-V 4  
5 N-S 1  N-S 2  
6 N-S 6  Ö-V 6  


 


 


Om antalet markerade sittepar överstiger 
antalet platser för sittepar enligt flyttschemat 
kommer de att placeras stilla i den turordning 
de matades in. 


 


Tävlingsledare och frirond 


När du har en frirond är det bra om tävlingsledaren får 
frirond i sista ronden så hon kan börja beräkna 
tävlingen tidigare än annars. Man kan endast markera 
ett par som tävlingsledare. 


Det fungerar alldeles utmärkt att markera några par 
som sittepar, några som flyttepar och ett annat par som 
tävlingsledare. Du kan till och med markera ett par 
som både sittepar och tävlingsledare. 


Denna funktion hanterar inte avbrutna tävlingar där 
målet skulle vara att tävlingsledaren har frirond någon 
av ronderna innan den enligt flyttschemat sista ronden. 


När förberedelserna stängs kommer Ruter att para ihop 
tävlingsledaren och frironden i följande 
prioritetsordning: 


1. Tävlingsledaren sitter kvar, blindparet flyttas 
2. Blindparet sitter kvar, tävlingsledaren flyttas 
3. Både tävlingsledaren och blindparet flyttas 
4. Inget par flyttas 


Orsaken till prioritetsordningen är lite komplicerad och 
förklaras i exempel 4 nedan samt i avsnittet efter det. 


 


Markera par som tävlingsledare 


När du har matat in namnen ska du se till att markören 
står på paret, klicka på Namnmeny och välja 
alternativet Markera som tävlingsledare. 


 


Om du matar in båda namnen kommer 
markören placeras på nästa par. Därför kan 
det vara fiffigt att när du har matat in det 
första namnet i paret och markören står kvar 
på det andra namnet göra markeringen enligt 
ovan. 


När du har gjort ditt val händer ingenting utom att 
paret skrivs med röd text. Det intressanta händer först 
när du stänger förberedelserna. 
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Exempel 3 


Bord Nord Syd Öst Väst 
1 N-S 1 x Ö-V 1  
2 N-S 2 x Ö-V 2  
3 N-S 3 x Ö-V 3 TL 
4 N-S 4 x Ö-V 4  
5 N-S 5  Ö-V 5  
6 N-S 6  --- --- 
*     


 
Vi använder samma flyttschema som i tidigare 
exempel. Sitteparen enligt flyttschemat är markerade 
med ”x”. Tävlingsledaren är markerad med ”TL”. På 
skärmen skrivs tävlingsledaren med röd skrift. 
Blindparet är markerat med ”---”. 


När du har stängt förberedelserna ser startlistan ut så 
här: 


Bord Nord Syd Öst Väst 
1 N-S 1 x Ö-V 1  
2 N-S 2 x Ö-V 2  
3 N-S 3 x Ö-V 3 TL 
4 N-S 4 x --- --- 
5 N-S 5  Ö-V 5  
6 N-S 6  Ö-V 4  


 
Som du ser har blindparet placerats vid bord 4 som 
Öst-Väst i första ronden. Om du skriver ut en startlista 
ser du att tävlingsledaren har fått parnummer 4. I sista 
ronden, vid bord 6, har parnummer 4 frirond. 


 


Exempel 4 – både sittepar och tävlingsledare 


Bord Nord Syd Öst Väst 
1 N-S 1 X Ö-V 1  
2 N-S 2 x Ö-V 2  
3 N-S 3 x Ö-V 3  
4 N-S 4 x Ö-V 4  
5 N-S 5 TL Ö-V 5  
6 N-S 6  --- --- 
*     


 
Ibland har vi både sittepar och tävlingsledare enligt 
ovan. När vi stänger förberedelserna kommer 
startlistan se ut så här: 


Bord Nord Syd Öst Väst 
1 Ö-V 3 x Ö-V 1  
2 N-S 2 x Ö-V 2  
3 N-S 5 TL x N-S 1  
4 N-S 4 x Ö-V 4  
5 N-S 3  Ö-V 5  
6 N-S 6  --- --- 


 
Nu undrar vän av ordning varför tävlingsledaren denna 
gång flyttades medan blindparet fick sitta kvar. 


Först av allt flyttas paren som är markerade som 
sittepar till första lediga platsen där de får sitta stilla. I 
exemplet ovan är det vid bord 1 N-S. 


Nästa steg är att titta var tävlingsledaren sitter i sista 
ronden för att kunna placera blindparet så att 
tävlingsledaren har frirond. Enligt den inmatade 
startlistan ska tävlingsledaren (par 8, bord 5 N-S) sitta 
vid bord 1 Ö-V i sista ronden och där möta par 9. 
Haken är att par 9 är markerat som sittepar och kan 
alltså inte byta plats med blindparet. 


Hellre än att komplicera det hela mer och leta efter 
alternativa platser för sitteparet låter vi blindparet sitta 
stilla och flyttar tävlingsledaren till en lämplig plats så 
hon får frirond i sista ronden. I exemplet ovan innebär 
det att tävlingsledaren får starta vid bord 3 N-S. 


 


Övriga fall i prioritetsordningen 


Om tävlingsledaren har placerats på en plats där hon 
enligt flyttschemat kan få sitta stilla utan att för den 
skull markeras som sittepar kommer tävlingsledaren att 
få sitta stilla så länge som det finns andra platser för de 
par som markeras som sittepar. 


Om du har markerat flera par som sittepar kan effekten 
bli den att varken tävlingsledaren eller blindparet får 
sitta kvar på de inmatade platserna. Då letar Ruter upp 
nya platser för båda paren så att tävlingsledaren får 
frirond i sista ronden. 


I vissa extremfall går det inte att pussla ihop så att 
tävlingsledaren får frirond i sista ronden. Då låter Ruter 
båda paren sitta kvar där de matades in varvid 
tävlingsledaren får acceptera att påbörja beräkningen 
av tävlingen lite senare än vad hon hade hoppats på. 
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De flesta fel eller avvikelser från det normala som 
uppstår sker vid resultatinmatning. Jag har försökt att 
sammanfatta några vanliga fel och hur du kommer till 
rätta med dem. 


Många av felen som beskrivs uppstår endast när du 
använder ett flyttschema i Ruter. Därför har jag 
förutsatt att du använder ett flyttschema. Om du 
använder Inget flyttschema får du tillämpa det som står 
skrivet på bästa sätt. 


Flera av felen uppstår främst i barometer men kan 
naturligtvis uppstå även i vanliga kvällstävlingar. 
Lösningarna nedan är beskrivna ur 
barometerperspektiv med rondinmatning av resultaten 
men de går oftast att tillämpa även på vanliga 
kvällstävlingar. 


 


Korrigera resultat 


Om du av olika anledningar måste korrigera ett resultat 
placerar du helt enkelt markören på det felaktiga 
resultatet och ändrar det. Ruter tar hand om alla 
detaljer vad beträffar ändrade scoretavlor och 
resultatlistor. 


 


Mata in domslut 


Det finns ett dokument som heter Mata in domslut där 
du kan läsa om alla typer av domslut som går att mata 
in. Om du inte har det dokumentet tillgängligt kan du 
alltid klicka på Resultatmeny och välja Domslut för att 
där ange vilket domslut som gäller. 


 


Dela ut straffpoäng 


Det kan finnas många skäl att dela ut straffpoäng. Om 
du vill göra det markerar du ett resultat, klickar på 
Resultatmeny och väljer Straffpoäng. Sedan matar du 
in de straffpoäng som ska delas ut till Nord-Syd 
respektive Öst-Väst. Du ska inte mata in något 
minustecken eftersom den inmatade poängen dras ifrån 
parens totala poäng. 


Svängd rond eller bricka när resultaten 
redan har matats in 


När resultaten redan har matats in och en spelare 
kommer och berättar för dig att en bricka eller en hel 
rond har svängts gör du så här: 


1. Se till att önskad rond är vald i listan till vänster. I 
en kvällstävling ska du markera önskad bricka i 
listan till vänster. 


2. Markera önskat resultat (eller ett av resultaten ifall 
det är en svängd rond). 


3. Klicka på Resultatmeny och välj Sväng 
väderstreck. 


4. Besvara kontrollfrågan med Ja om hela ronden ska 
svängas och med Nej om endast den markerade 
brickan ska svängas. 


Om endast en bricka i ronden är svängd ser du att 
parnumren skrivs med röd text. Det är för att indikera 
att någonting har ändrats. 


Läs mer nedan om hur du ser till att paren går rätt inför 
nästföljande ronder. 


 


Svängd rond i barometer som du får reda 
på innan resultaten har matats in 


Om du upptäcker att en hel rond har spelats i fel 
riktning är det viktigt att du ser till att spelarna går rätt 
till nästa rond. De ska följa instruktionerna på 
guidekortet som om de hade suttit i rätt väderstreck. Se 
nedan vad du ska göra ifall de har gått fel och påbörjat 
nästa rond. 


Därefter är det dags att mata in resultaten. När du 
matar in Nord-Syds parnummer, alltså de som borde ha 
suttit Öst-Väst, kommer Ruter fråga om det är korrekt 
eftersom Ruter utgår från det inbyggda flyttschemat. 
Svara Ja och mata in resultaten som vanligt. 
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Paren har gått fel och nästa rond har 
redan påbörjats 


Om de har hunnit påbörja nästa rond kan de lika gärna 
fullfölja ronden mot de motståndarna (se Fel 
motståndare en hel rond nedan). Du får säga åt dem att 
de ska återgå till det ursprungliga flyttschemat efter 
ronden. 


Om du vill kan du naturligtvis avbryta spelet vid de två 
borden efter en bricka och flytta paren till rätt bord 
men då får du protokoll som innehåller olika 
parnummer på olika brickor. Det går dock att lösa (se 
Olika motståndare i samma rond nedan). 


 


Fel motståndare i barometer en hel rond 


I listan Återstående till höger kan du se vilka par som 
ska möta vilka. Låt oss ta ett exempel: 


Enligt flyttschemat I verkligheten 
2-4 respektive 6-15 2-15 respektive 6-4 


Gör så här: 


1. Mata in Nord-Syds parnummer från ena 
protokollet så som flyttschemat säger. Vi använder 
parnummer 2 som exempel. 


2. Acceptera parnummer 4 som Öst-Väst till vidare 
och mata in alla resultat på den raden (*). 


3. Klicka på rutan med parnummer 4 och mata in 15 
där. Ruter kommer att ställa en kontrollfråga som 
du ska besvara Ja. 


4. Placera därefter markören i Nord-Syd-kolumnen 
på nästa tomma rad och mata in 6. Du kommer att 
få 4 automatiskt. Sedan är det bara att fortsätta 
som vanligt. 


(*) Om du försöker att göra korrigeringen utan att mata 
in några resultat kommer du inte att lyckas utan få 
lustiga men ofarliga effekter. 


 


Olika motståndare i samma rond 


Låt oss ta ett exempel: 


Bricka Enligt flyttschemat I verkligheten 
5 2-4 respektive 6-15 Detsamma 
6 2-4 respektive 6-15 2-15 respektive 6-4 


Denna typ av ändring kan du inte göra från 
rondinmatningsläget utan du måste gå till aktuell 
bricka för att få ordning på det. Gör så här: 


1. Mata först in båda protokollen som om inget fel 
har inträffat, det vill säga mata in parnumren enligt 
flyttschemat. 


2. Klicka därefter på Bricka högst upp till vänster 
och välj Automatiska parnummer, Öst-Väst-
ordning. 


3. Välj bricka 6 i listan till vänster. 


4. Leta reda på parnummer 4 som ska finnas i Öst-
Väst-kolumnen. 


5. Klicka i rutan och mata in 15. Ruter kommer att 
ställa en kontrollfråga som du ska besvara Ja. 


6. Klicka på Rond och välj Mata in parnummer för 
att gå tillbaka till ursprungsläget. 


Du kommer att se att båda Öst-Väst-paren är 
rödmarkerade. Det är för att indikera att det paret inte 
förekommer som Öst-Väst på alla resultat på raden. 
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Bricka 13-14 skulle ha spelats men man 
råkade spela bricka 13 och 15 vid ett bord 


Detta fel kan uppstå när varje bord har en uppsättning 
brickor i en papperskasse intill bordet varifrån spelarna 
själva ska ta brickor. 


Det som har hänt är att det finns giltiga resultat från 
bricka 13 och 15 medan bricka 14 inte har spelats av de 
felande paren. Gör så här: 


1. Mata in resultaten för bricka 13-14. Ge de felande 
paren 40% på bricka 14 eftersom vi antar att de 
inte hann spela den också. Mata in 4040 och tryck 
på Enter. På skärmen kommer det att stå M-/M- 
vilket betyder Medel- till båda paren vilket är den 
tekniska benämningen för 40%. 


2. Mata inte in något på bricka 15 utan skriv först ut 
rondresultatet för bricka 13-14. 


3. Mata in de korrekta resultaten på bricka 15-16. De 
felande paren samt deras motståndare har inte 
spelat bricka 15. Därför ska du trycka på Enter och 
alltså låta de tre strecken stå kvar i de två rutorna. 


Korrigeringen görs via brickinmatning: 


4. Klicka på Bricka och välj Automatiska 
parnummer, Nord-Syd-ordning. 


5. Välj bricka 15 i listan till vänster. Om du har gjort 
rätt ska du hitta de felande paren på två rader utan 
resultat. 


Först måste resultaten matas in och därefter kan du 
ändra parnumren: 


6. Markera det första av dessa resultat och mata in 
6060. Markera det andra och mata in det korrekta 
resultatet som spelades av de felande paren i 
föregående rond. 


7. Klicka därefter på önskat/önskade parnummer på 
dessa två rader och ändra dem till vad som gäller i 
verkligheten. Resultatet ska bli att de två oskyldiga 
paren står på samma rad med resultatet M+/M+ 
(Medel+, det vill säga 60%) medan de felande 
paren står på en rad med det faktiskt spelade 
resultatet. 


8. Klicka på Rond och välj Mata in parnummer för 
att gå tillbaka till ursprungsläget. 


Som vanligt kommer några par vara rödmarkerade för 
att indikera att de parnumren inte gäller för hela raden. 


Fel brickor har spelats vid samtliga bord 


Detta fel uppstår främst när fel brickor läggs ut vid 
barometer eller semibarometer. 


Gå till den rond som motsvarar de brickor som har 
lagts ut. Klicka sedan på Rond och välj alternativet 
Mata in parnummer utan automatiska Öst-Väst. Det 
gör att Ruter för tillfället ignorerar flyttschemat medan 
du får mata in dubbla parnummer för varje protokoll. 


Det räcker dock inte med att mata in parnumren denna 
rond eftersom de brickor som borde ha spelats också 
ska spelas med felaktiga motståndare. Det gör att du 
vid barometer även nästa rond måste ha automatiska 
Öst-Väst avstängda. Ronden efter kan du återigen 
klicka på Rond och välja Mata in parnummer. 


I semibarometer får du hålla tungan rätt i mun om du 
har lagt ut fel brickor. Allt faller egentligen på plats av 
sig själv, men du måste vara medveten om lösningen. 
Det kan se ut så här: 


Grupp Korrekt Fel första Verklig Auto 
 ordning bricksats ordning Ö-V 
A 1 2 3 4 1 1 2 3 4 Ja 
B 2 3 4 1 2 2 3 4 1 Ja 
C 3 4 1 2 4 4 1 2 3 Nej 
D 4 1 2 3 3 3 4 1 2 Nej 


Lösningen blir att stänga av automatiska Öst-Väst 
enligt ovan för grupperna C och D. Sedan låter du 
semibarometercykeln spelas klart och till sist ser du till 
att den nya cykeln påbörjas med korrekta bricksatser. 
Då kan du också aktivera automatiska Öst-Väst enligt 
ovan. 


Ett annat fel som kan uppstå i semibarometer är att 
bricksatserna spelas i fallande ordning i stället för i 
stigande ordning som de ska. Då kan det se ut så här: 


Grupp Korrekt Fel andra Verklig Auto 
 ordning bricksats ordning Ö-V 
A 1 2 3 4 4 1 4 3 2 Ja/Nej 
B 2 3 4 1 1 2 1 4 3 Ja/Nej 
C 3 4 1 2 2 3 2 1 4 Ja/Nej 
D 4 1 2 3 3 4 3 2 1 Ja/Nej 


Även här är det viktigt att semibarometercykeln spelas 
klart och att nästa cykel spelas korrekt. Orsaken till att 
det står Ja/Nej som automatiska Öst-Väst i detta 
exempel är att vid fyra grupper kommer första och 
tredje ronden ha korrekta parnummer medan andra och 
fjärde inte kommer att ha det. Om du vill kan du 
aktivera automatiska Öst-Väst i de ronder som faktiskt 
har spelats korrekt. 
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The new Display module is intended to replace 
Current standing that has been a good friend for more 
than 10 years. Some will rightly claim “not a moment 
too soon” ... 


Current standing will continue working as before, but 
Display is the module that will be maintained and 
developed in coming versions of Magic Contest. 
Display gives far better possibilities to technical 
content as well as visual design, the latter being a good 
enough reason to start using Display right away. 


It is possible to use Display out of the box without 
being interested in details. Magic Contest comes with 
many pre-set designs that can be selected without 
further configuring. The Quick start chapter is intended 
for you. 


At the same time, those of you who are interested in 
controlling the design to the smallest detail are allowed 
to do so to. The rest of this remarkably long document 
will satisfy your needs. 
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Quick start 


Just like Current standing, the files created by Display 
are opened in an internet browser. Unfortunately, all 
browsers do not always work the same, so ... 


... use Google Chrome or Mozilla Firefox for best 
possible result. 


 


Download Display files 


When you print a report in Magic Contest, there are 
quite a number of pre-defined reports to select from. 


For Display, that is not quite the case. Yes, there are a 
number of pre-defined displays, but No, you have to 
download them manually from the Display website: 


• www.brenning.se/display 


Open My Documents and locate the folder called 
Magic Contest Documents\Display. Saving the files in 
that folder makes them accessible to Magic Contest. 


 


Select Display files 


Read about selecting files on the next page. There are a 
lot of details involved to get the right file(s) in place. 


 


Activate Display 


Display follows in Current standing footsteps, i.e. 
when Current standing is created, so is Display. 


This can be done manually: 


• Click the Current standing checkbox 
• Click Result menu and select Current standing-... 


or automatically: 


• Import results from Bridgemate 


 


Show the result 


Open Magic Contest Outbox that you find in My 
Documents. Double-click on the resulting display file, 
that should be located at the top of the list: 


• _display_a_1.htm 



http://www.brenning.se/display
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Select Display files 


Select Contest menu-Properties...-Display. A window 
opens up with a number of file name selections: 


• Starting list 
o Starting list 
o Starting list including scores 
o Starting list (next round) 
o Starting list (Swiss, rounds 1 and 2) 


• Barometer 
o Score recap 
o Score recap including seating for next round 
o Last round 


• Other contests 
o Other contests 


You need to enter the file name of the Display file(s) in 
one or more of the above options. 


 


File name format 


There are several ways you can enter a file name: 


• startinglist_orderbytable_green 
• startinglist_orderbytable_green.mcy 
• startinglist_orderbytable_green.txt 
• startinglist_orderbytable_green.zip 


If you do not provide any file ending, as shown in the 
first example, “.mcy” will automatically be added. 


If you do not provide any file ending, and adding 
“.mcy” does not result in a valid file, then “.zip” will 
be added. 


You can also add a complete file path such as this: 


• C:\MyFolder\startinglist_orderbytable_green.mcy 


As long as the format of the file is a Display file, then 
you can provide whatever file ending you like: 


• T:\abc\cde\display_file.end 


What Display file will be used? 


The entered file names all correspond to an action that 
creates Current standing and Display. Make sure that 
the actions you take are connected to a Display file. 


• If you click Result menu and select Current 
standing, you have four menu items corresponding 
to the starting lists above. 


• If you click the Current standing checkbox in the 
main window, then one of three reports will be 
selected depending on what is applicable: 


o Barometer, middle of tournament:     
The Score recap display will be used. 


o Barometer, end of tournament:     
The Last round display will be used. 


o All other contests:     
The Other contests display will be used. 


• If you click Result menu and select Current 
standing-Save current standing, you will get the 
same behaviour as for the Current standing 
checkbox. 


• If you click Result menu and select Current 
standing-... including seating for next round you 
get a the Score recap display dedicated for seating 
in the next round. 


• If you import Bridgemate results the behaviour is 
the same as for the Current standing checkbox. 
You can configure this to happen continuously or 
at the end of the round. 


 


What if a Display file is not defined? 


If no Display file is defined for an action, Magic 
Contest uses another file according to this: 


• Starting list 
o Starting list --- 
o Starting list including... → Starting list 
o Starting list (next round) → Starting list 
o Starting list (Swiss, ... → Next round 


• Barometer 
o Score recap → Other contests 
o Score recap including... → Score recap 
o Last round → Score recap 


• Other contests 
o Other contests --- 
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Display basics 


Display works as an add-on to Current standing. This 
means that the latter will continue working just as 
before while the former will be an extra feature for 
those who want it. 


 


Create 


Current standing can be created in a few different 
ways, for instance at every Bridgemate import, or 
manually in the Enter results window. This is all 
described in the Current standing documentation as 
well as in the Quick start chapter of this document. 


At every such occurrence, Display will also be created. 


The files are created in the same folder as Current 
standing, which is normally in Magic Contest Outbox. 
It is also possible to configure another folder for 
Current standing and Display files. You do this in 
Contest menu-Options...-General. 


 


File name = _display_a_1.htm 


The file name may come across as very strange, but it 
is perfectly logical and intended for easy usage: 


_display Files in Magic Contest Outbox are normally 
sorted alphabetically. The benefit of the 
leading underscore (“_”) is that the Display 
files show at the top of the list which makes 
them easier to find. 


_a You can have several parallel contests or 
several parallel display files in the same 
contest. To make things consistent there is 
always a contest or section letter in the file 
name. 


_1 Display, just as Current standing, consists 
of one or more pages. As opposed to 
Current standing where page numbers only 
show for page 2 and on, page numbers 
always shows in Display file names. 


There are many ways to override the above. This is 
described in the File name appendix at the end of this 
document. 


Display files (.mcy or .zip) 


All Display definitions take place in Display files that 
have the file ending .mcy. This is in fact a normal text 
file that you can edit in any text editor, for instance 
Notepad. 


The downloaded files from the Display website are all 
.zip files. These are compressed files that contain one 
or more .mcy files. This is the Display website: 


• www.brenning.se/display 


Magic Contest understands both formats. If you have 
selected... 


• ... an .mcy file, that file will be used 


• ... a .zip file containing one .mcy file, that .mcy 
file will be unzipped and used 


• ... a .zip file containing multiple .mcy files, all 
files will be unzipped and used simultaneously 


 


Multiple .mcy files in the same .zip file 


The multiple file concept is the beauty of Display. 


If you only have one projector or TV, you have no use 
of this. However, if you have multiple screen, the 
following description might describe your setup: 


• One projector with 1024x768 resolution 
• One old TV  with 1368x800 resolution 
• One HD TV  with 1920x1080 resolution 


You have already read about the default file name 
being _display_a_1.htm. In the case with multiple 
screens, you will simply create the following files that 
run independently from each other: 


• _display_a_1.htm 
• _display_b_1.htm 
• _display_c_1.htm 


 



http://www.brenning.se/display
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FTP 


Every time Current standing is sent through FTP to 
your website, so is Display. This is completely 
automatic and all you need to do is to follow the 
instructions in the Current standing documentation. 


 


Online folder 


The Display files are sent to the same online folder as 
Current standing. This is configured in Contest menu-
Options...-General and the FTP tab. 


 


Limited to pages created by Magic Contest 


In Appendix: File name, there is a section about 
sponsors and other external pages. In the same 
appendix there are also sections about Next file names 
as well as CSS file names. 


Even if the Display files can be configured to link to 
such external files, Magic Contest will never 
automatically upload external files. It is your 
responsibility to make sure the external files are 
available whereever you want to show the Display 
files. 


Display, Page and Screen 


A Display is the name used to describe one or more 
pages to be displayed on a TV or a projector. 


A Page contains information built by blocks (see 
below). 


The Screen is what fits the TV screen or the projector 
display. This means that a page can be longer than 
actually fits the screen. 


 


Scrolling pages 


A page that is too long will automatically scroll down 
after 15 seconds. The scrolling can either be slowly 
scrolling down or flipping one screen at a time. 


When the scrolling reaches the end the page will either 
update itself and go to the top of the page, or change to 
another page. 


The scroll/flip interval is set by the user (see Page 
settings chapter). 


 


Multiple pages 


All pages are independent of the other pages. This 
means you can freely decide what to put on the pages 
and where. 


For instance, to show 50 pairs when only 20 pairs fit 
the screen, you can choose between the following 
methods: 


• Define one page with 50 pairs. Since all pairs do 
not fit the screen, the page will flip down twice to 
show the entire list. Then it will flip to the top or 
to the next page. 


• Define three pages with pairs 1-20, 21-40 and 41-
50 respectively. The pages will change from one 
to the other. 


• Define one page with a starting row (1), number of 
rows (20), and a repeat statement. This will give 
the same effect as defining three independent 
pages (previous example) but with much less 
work. 


All methods are described in this document. 
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Column, Block, and Data 


Column is described below. 


All pages are based on blocks. Blocks contain data in 
the form of fields that are displayed in a table, or hand 
data that is displayed in the form of a hand diagram. 


This is an example of what kinds of blocks there are. 


• The page title is a block with text to the left, in the 
middle, or to the right. The overall title consists of 
3 or 4 blocks, one row each, with different colours 
and sizes. 


• A ranking is a block with a number of fields. This 
can be rank, score, percentage, player name, and 
so on. 


• A score table, or a list of frequencies, is also a 
block with a number of fields. This can be 
frequency, result, score, percentage, contract, 
declarer, and so on. 


• A hand is a block with a rather fixed layout. In the 
top left corner of the hand is the board number. 
Dealer and vulnerability are found in the bottom 
left corner. The cards and suit symbols are 
displayed in the middle just like any other hand. 


 


Column 


Normally, a block as described above, spans from left 
to right on a row. By using columns, you can decide 
that a block covers 30% of the page and another block 
covers the remaining 70%. 


Inside a column you have a number of blocks that, just 
as on a normal page, are placed below the previous 
block. 


This means that there is no major difference between a 
page with blocks or a column with blocks. You can for 
instance place a title block inside a column. 


 


Basic ranking 


Block: Title 


Block: Ranking 


1 61,2 Meckstroth - Rodwell 
2 61,1 Zia - Robson  
3 59,8 Fantoni - Nunes 
... 


 
There are two blocks: Title and Ranking. 


 


Barometer ranking 


Block: Title. 


Block: Round winner 


1 85,3 Helness - Helgemo 
2 80,9 Fantoni - Nunes 


Block: Ranking 


1 61,2 Meckstroth - Rodwell 
2 61,1 Zia - Robson 
3 59,8 Fantoni - Nunes 
... 


 
There are three blocks: Title, Round winner, and 
Ranking. 
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Barometer score table 


Block: Title. 


Columns 


Column 


Block: Hand 


♠ AK982 
♥ QT3 
♦ J843 
♣ 9 


Block: Double-dummy 


Par: 2♠ N = 110 


. 


Column 


Block: Frequency 


1 450 12 0 
4 420 7 5 
2  -50 1 11  


. 
 
This shows how to use columns. In the left column the 
hand and the double-dummy analysis are shown. In the 
right column the frequencies are shown. 


 


Starting positions and message 


Block: Title 


Block: Message 


Remember that starting time is 10:45 


Block: Starting list 


N-S Tbl E-W 
Meckstroth - Rodwell 1 Helgemo - Helness 
Zia - Robson 2 Fantoni - Nunes 
... 


 
Already now, the current standing pages can show 
messages. This is also possible when using Display. 


Swiss Pairs starting positions (next round) 


Region: Title. 


Columns: Top-5 and timer 


Block: Top-5 


1 61,2 Meckstroth - Rodwell 
2 61,1 Zia - Robson 


Block: Timer 


10:45 


. 


Columns: Starting positions 


Block: Pair 1-10 


1 15 N-S 
2 13 E-W 
3 1 N-S 
... 


Block: Pair 11-20 


11 4 E-W 
12 10 E-W 
13 13 N-S 
... 


Block: Pair 21-30 


21 6 N-S 
22 7 E-W 
23 4 N-S 
... 


. 
 
Large Swiss Pairs events often benefit from showing 
only a select few of the top ranked pairs. The rest are 
along with the starting positions are showed ordered by 
pair number 


 


Many more examples 


Go to the following address to see what is possible to 
do with Display: 


• www.brenning.se/display 


If you design displays of your own that you consider 
remarkably good or useful, please submit them to the 
following e-mail address and they will be published on 
the website with the necessary credits: 


• tomas@brenning.se 



http://www.brenning.se/display

mailto:tomas@brenning.se
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Configure page 


A page consists of the following basic parts: 


• Page title 
• Message (optional) 
• Data 


 


Page title 


The page title is shown on one, two or three lines 
depending on what information needs to be shown. 
Such information can be one or many of the following: 


• Contest name 
• Contest date 
• Session number 
• Round number 
• Count-down timer 
• More... 


 


Message (optional) 


A message can be shown to give the players special 
information. This is typically shown using large red 
capitalised letters to notify the players of special 
conditions. 


These message are pre-defined in Magic Contest: 


• PROVISIONAL FINAL RESULT 
• OFFICIAL FINAL RESULT 
• FINAL RESULT PENDING A RULING 


Other messages can be added by the user. 


 


Data 


As shown by examples in the previous section, many 
different types of data can be shown, for instance: 


• Starting list 
• Ranking (complete or partial) 
• Top-5 ranking 
• Top-3 round winners 
• Swiss Pairs starting positions 
• Score table 
• Hand and double-dummy analysis 
• Count-down timer 
• More... 


Pre-defined page layouts 


As opposed to when printing paper reports, Magic 
Contest does not come with any pre-defined page 
layouts. 


Instead, you need to follow the instructions in the 
Quick start section of this document where 
downloading display files is described in detail. This is 
the online address for such downloads: 


• www.brenning.se/display 


 


Data vs layout 


Magic Contest produces two files that are necessary for 
displaying data: 


• .htm file. This file contains data such as titles, 
names, scores, and other things that are shown. 


• .css file. This file contains layout such as font, 
colour, size, etc 


The benefit is that there are endless ways of changing 
the visual appearance (by modifying the .css 
information) without having to change the source of 
the data (that resides in the .htm file). 


 


Configure .css file 


The _display_a_x.css file (for simplicity referred to as 
“a.css”) is always created by Magic Contest. This 
means that you cannot make any changes in that file 
since it is overwritten every time. 


If you want to make layout changes, you do that in the 
secondary .css file with a file name of your choice. Let 
us call it “b.css” for the time being. 


The way .css files work is that all settings from a.css 
are used as default for the display pages currently 
shown. 


If you take one setting, for instance body > background 
and add that to b.css, then that setting will be used 
instead of the one in a.css. This goes for all settings 
you find in a.css that you add to b.css. 


See more in Appendix: File name and the CSS file 
name section. 



http://www.brenning.se/display
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File format 


 


Tags, tokens and values 


This title is programming gibberish for the building 
components of an .mcy file. I am not going into any 
details on what it means. It is much better to look at the 
provided samples and take it from there. 


A somewhat complicated .mcy file can look like this 
(when used, it will produce one page with a ranking 
and multiple pages with frequency score recaps along 
with the hands): 


[DISPLAY] 
VisualProfile = Green 
 
[PAGE] 
 
[BLOCK] 
Content  = AutoTitle 
 
[BLOCK] 
Content  = Ranking 
 
[PAGE] 
 
[BLOCK] 
Content  = AutoTitle 
 
[BLOCK] 
Content  = Columns 
 
[COLUMN] 
 
[BLOCK] 
Content  = Hand 
 
[FIELD] 
Content  = BoardNumber 
 
[FONT] 
Size  = 50px 
verticalalign = top 
 
[COLUMN] 
 
[BLOCK] 
Content  = Frequency 
 
[EXIT_BLOCK_OF_COLUMNS] 
 
What you need to know is that as long as you follow 
the above syntax, all will be good. 


In the example, tabs have been used to place the equal 
mark in a straight column. For increased readability, 
empty lines have been inserted at strategic positions. 


None of that is necessary, so a file might just as well 
look like this (an example with simpler contents that is 
substantially more difficult to read): 


[DISPLAY] 
VisualProfile=Green 
[PAGE] 
[BLOCK] 
Content=AutoTitle 
[BLOCK] 
Content=Ranking 
 
 


Advanced features 


Many advanced Display features are described in 
appendices at the end of this document. You can find 
for instance the following: 


• Comments 
• Stop reading data 
• File name 
• CSS file name 
• Lines and frames 
• Much more... 


 


Visual profile 


[DISPLAY] > VisualProfile = ... 
[PAGE] > VisualProfile = ... 


There are five pre-defined visual profiles: 


• SWAN (or White) 
• Black 
• Green 
• Blue 
• Brown 


You can use VisualProfile for [DISPLAY] and [PAGE] 
independently of each other. 


They each have visual settings that are meant to work 
together. This includes colours for the following: 


• Title bars 
• Background 
• Text 
• Titles 
• Banding (alternating colours for every other line) 
• Lines and frames 


It also includes text sizes and line widths. Read more 
in Appendix: Font or (Lines and borders) about text 
sizes and line widths. 
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Page settings 


Some of these settings overlap settings in Current 
standing. When that happens the Current standing 
setting will act as default in case you do not supply a 
setting in the Display file. Please read the Current 
standing documentation for more information. 


 


Quick start and downloaded pre-defined displays 


None of the sample .mcy files found on the official 
website have used the following settings. 


This means that if you use the pre-defined Display files 
and want to hide the mouse pointer or the scroll bars, 
then you need to go into the Current standing settings 
and do so. 


 


Flip time (seconds) 


[DISPLAY] 
FlipTime = 15 
 
or 


[PAGE] 
FlipTime = 15 
 
Corresponding Current standing setting: 


Contest menu-Properties...-Current standing 


--- Interval between automatic screen updates 


 


Flip or scroll 


[DISPLAY] 
FlipScroll = No/Scroll/Flip 
 
or 


[PAGE] 
FlipScroll = No/Scroll/Flip 
 
Corresponding Current standing setting: 


Contest menu-Properties...-Current standing and 
Current standing (more) tab 


--- Scroll pages that are too long 


Hide cursor / Hide mouse 


[DISPLAY] 
HideCursor = Yes/No 
 
or 


[PAGE] 
HideCursor = Yes/No 
 
Corresponding Current standing setting: 


Contest menu-Properties...-Current standing 


--- Hide mouse pointer (works in Firefox and Chrome 
but not in Internet Explorer) 


 


Hide vertical scroll 


[DISPLAY] 
HideScroll = Yes/No 
 
or 


[PAGE] 
HideScroll = Yes/No 
 
Corresponding Current standing setting: 


Contest menu-Properties...-Current standing and 
Current standing (more) tab 


--- Hide right-hand side scroll bar 


 







Magic Contest, version 4.10  Display 


 12 of 31 


Block: Title rows 


[BLOCK] > Content = Title 
[BLOCK] > Row = 1/2/3/4 


You can use as many title rows as you like. Rows 1-4 
have visual profiles defined in Visual profile above. 


 


Automatic title 


[BLOCK] 
Content = AutoTitle 
 
Before going into any details; if you want as little 
headache as possible, you should use AutoTitle which 
hands over the responsibility to Magic Contest to 
create suitable titles. 


Four title rows will be created. Rows 1 and 2 contains 
information such as contest name, contest date, session 
number, round number, timer information, etc. Row 3 
contains general contest information. Row 4 contains a 
message if you have chosen to publish such through 
the Current standing message functionality. 


True, by handing over the responsibility to Magic 
Contest you have less control over the details, but there 
is really very little joy to that compared to completely 
automated titles. 


 


Title fields 


[BLOCK] > Left = ... 
[BLOCK] > Middle = ... 
[BLOCK] > Right = ... 


Every title row can have up to three fields (left 
adjusted, centered or right adjusted). You can either 
write plain text or write an alias that will be replaced 
by data from the contest. 


 


Title widths 


[BLOCK] > WidthLeft = ... 
[BLOCK] > WidthMiddle = ... 
[BLOCK] > WidthRight = ... 


You can set the field widths independently of each 
other. 


Title alias 


[ContestDate] 
[ContestName] 
[ContestDateName] 
[ContestNameNoSession] 
[ContestSession] 
[ContestInformation] 
[Timer1] or [Timer] 
[Timer2] 
[Timer3] 
[Message] 
[Timer] 


All of the above are aliases for data from the contest. 
The syntax is the following: 


Left = ContestDate 
Left = Contest date: [ContestDate] 
Left = [ContestDate] .. [ContestName] 
Middle = Message 
Right = Timer1 


If you only use the alias as the value you can omit the 
brackets. If you want to combine text with an alias, or 
even multiple aliases, then you need to embrace the 
aliases with brackets. 


 


Message alias 


In short, the message alias allows you to present pre-
defined messages on a red background. This can be 
any message of your choice. The pre-defined messages 
are the following: 


1. PROVISIONAL FINAL RESULT 
2. OFFICIAL FINAL RESULT 
3. FINAL RESULT PENDING A RULING 


Read more about the Message settings in the Current 
standing documentation. 
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Timer alias 


[BLOCK] 
Content = Title 
Row = 1 
Left = Timer2 
Middle = Timer1 
Right = Timer3 
 
Timer consists of a count-down timer (Timer1) and 
message when changing rounds (Timer2 or Timer3). 
You can insert those aliases in the same title block or 
in different. 


The next step is to go to Contest menu-Properties...-
Current standing and the Timer tab to activate the 
timer. Read more about the Timer settings on this page: 


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


 


Example 


This is what a basic file can look like, given the 
settings so far in this document (and that you have 
selected not to use the recommended AutoTitle setting): 


[DISPLAY] 
VisualProfile = Green 
 
[BLOCK] 
Content = Title 
Row = 1 
Left = ContestName 
Right = Timer1 
 
[BLOCK] 
Content = Title 
Row = 2 
Left = ContestDate 
Right = Timer2 
 
[BLOCK] 
Content = Title 
Row = 3 
Left = ContestInformation 
 
[BLOCK] 
Content = Title 
Row = 4 
Middle = Message 
 



http://www.brenning.se/mcsampletimerschedule.asp
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Block: Ranking 


[BLOCK] 
Content = Ranking 


 


Width 


[BLOCK] 
Width = 1004 
 
Calculate this width the following way: 


• Add the individual field widths (see below) 
• Add 1 for each vertical line (not the border) 
• Add 1 for the border 
• Add 5 for each left adjusted field (padding) 


Now you have the block width. 


 


ShowFields and WidthFields 


[BLOCK] 
ShowFields = Rank,Score, 
     Percentage,Round, 
     Swiss,Name 
WidthFields = 100,120, 
     100,120, 
     150,402 
 
The ShowFields and WidthFields values are shown on 
multiple rows due to space contraints. In real file you 
must not place any row breaks in the middle of data. 


 


SortFields 


[BLOCK] 
SortFields = Rank 
 
This is the normal way of sorting according to rank. 
You can sort on all available fields, and you can even 
sort in descending order by using this format (adding 
an asterisk): 


[BLOCK] 
SortFields = Rank* 
 


Available fields 


[Rank] or [TotalRank] 
[Pair] 
[Score] or [TotalScore] 
[Percentage] or [TotalPercentage] 
 
[Name] or [PlayerName] 
[Club] or [ClubName] 
[Country] 
 
[Round1], [Seating1], or [SeatingRound1] 
[Swiss], [SwissRound], or [NextSeating] 
 
[Round], [RoundScore], or [RoundTotal] 
[RoundPercentage] 
[RoundWinner] 
 
[SessionRank] 
[SessionScore] 
[SessionPercentage] 
 
[Extra1] or [ExtraInfo1] 
[Extra2] or [ExtraInfo2] 
[Extra3] or [ExtraInfo3] 
[Extra4] or [ExtraInfo4] 
[Extra5] or [ExtraInfo5] 
 
 


Example 


This is what a basic file can look like, given the 
settings so far in this document: 


[DISPLAY] 
VisualProfile = Green 
 
[BLOCK] 
Content = AutoTitle 
 
[BLOCK] 
Content = Ranking 
Width = 1004 
ShowFields = Rank,Score, 
     Percentage,Round, 
     Swiss,Name 
WidthFields = 100,120, 
     100,120, 
     150,402 
 
The ShowFields and WidthFields values are shown on 
multiple rows due to space contraints. In the real file 
there cannot be any row breaks in the middle of data. 
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Block: Top-N 


[BLOCK] 
Content = Top-N 
 
 


Available fields 


The fields used for this block are the same as for 
Ranking block described above. 


 


Row interval 


[BLOCK] 
Content = Top-N 
FirstRow = 1 
NumRows = 3 
 
Top-N is by default defined to contain top-5 pairs. This 
can be changed to for instance top-3. 


You can find more examples of row intervals in the 
Advanced appendix at the end of this document. Using 
row intervals is not limited to top-N content. 


 


Block: Round winner 


[BLOCK] 
Content = RoundWinner 
 
 


SortFields 


[BLOCK] 
SortFields = RoundScore,- 
 
This is the normal way of sorting the round winners, 
i.e. sort by round score in descending order (the 
comma and the minus sign takes care of the descending 
order). 


 


Available fields 


[RoundWinner] 
[Pair] 
[RoundScore] 
[RoundPercentage] 
[PlayerName] 


These fields are useful only for the Round winner 
block. You can also add the same fields as in Ranking 
block above. 
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Block: Hand 


[BLOCK] 
Content = Hand 
 
 


Block: Frequency 


[BLOCK] 
Content = Frequency 
 
or 


[BLOCK] 
Content = FrequencyPercentage 
 
You can choose to show the frequencies with or 
without percentages. 


 


Available fields 


[BoardNumber] 
[Frequency] 
[Result] 
[ScoreNS] 
[ScoreEW] 
[PercentageNS] 
[PercentageEW] 


 


Block: Score table 


[BLOCK] 
Content = ScoreTable 
 
 


Available fields 


[BoardNumber] 
[PairNS] 
[PairEW] 
[Contract] 
[Declarer] 
[ContractResult] 
[Lead] 
[Result] 
[ScoreNS] 
[ScoreEW] 
[PercentageNS] 
[PercentageEW] 
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Field formats 


[BLOCK] 
Content = Ranking 
 
[FIELD] 
Content = PlayerName 
Format = LastFirst 
 
It is possible to control the layout for each individual 
field. You can combine different settings, so the 
[FORMAT] values can be a combination such as this: 


Format = SeparateLines,LastF 
 
 


Player name 


[FIELD] 
Content = PlayerName 
Format = LastFirst 
 
There is a Current standing setting that controls the 
player name layout. This is found through Contest 
menu-Properties...-Current standing and the Current 
standing (layout) tab. Unless specified, this setting 
controls the player names settings for the entire 
display. 


The available settings for player names, if you want to 
control them on a block level, are the following: 


FirstLast John Smith 
FirstL John S 
First John 
FLast  J Smith 
Last_First  Smith, John 
Last_F  Smith, J 
Last  Smith 
LastFirst  Smith John 
LastF  Smith J 
 
They each correspond to the values found in the 
Current standing settings described above. 


 


Player name (extra formatting) 


[FIELD] 
Content = PlayerName 
Format = LastFirst,UpperLast 
 
You can also control whether you want to capitalise 
letters or not. This can be combined with the above 
settings for what to show. The possible values are the 
following: 


UpperFirst JOHN Smith 
UpperLast John SMITH 
Upper JOHN SMITH 
MixedFirst   
MixedLast   
Mixed  
 
They each correspond to the values found in the 
Current standing settings described above. 


The last three settings are used in case the local 
member file already contains upper-case letters. Then 
you can use the mixed-case settings to compensate for 
this. 
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Appendix: Advanced 


 


Stop reading data 


If you want to completely stop reading data you can 
use one of the following: 


[STOP] 
[EXIT] 
[QUIT] 


This can be useful if you for instance have created a 
long display file and you want to test the first part of it. 
Then you just insert one of the above stop tokens and 
Magic Contest will ignore the rest of the file. 


 


Comments 


When you design a file it is sometimes useful to write 
comments that should not be interpreted by Magic 
Contest. There are two types of comments: 


• Rest of the row // ... 
• Interval  /* ... */ 


This is an example of a row comment where 
everything after // will be ignored (marked in red): 


[DISPLAY] 
VisualProfile = green   // My comment 


This is an example of an interval comment where 
everything inside the comment tokens is ignored 
(marked in red): 


[DISPLAY] 
/* 
VisualProfile = brown 
VisualProfile = blue 
*/ 
VisualProfile = green 


You can also start and end comments whereever you 
want, for instance like this, where parts of rows are 
ignored (marked in red): 


[DISPLAY] 
VisualProfile = /*brown 
VisualProfile = blue 
VisualProfile = */green 


Row interval and repeat rows 


[BLOCK] 
Content = Top-N 
FirstRow = 1 
NumRows = 3 
 
Top-N is by default defined to contain top-5 pairs. This 
can be changed to for instance top-3 by using the 
NumRows parameter. 


 
[BLOCK] 
Content = Ranking 
FirstRow = 1 
NumRows = 20 
 
For rankings you may want to show only some pairs, 
for instance as many pairs as can fit your screen. 


 
[PAGE] 
[BLOCK] 
Content = Ranking 
FirstRow = 1 
NumRows = 20 
 
[PAGE] 
[BLOCK] 
Content = Ranking 
FirstRow = 21 
NumRows = 20 
 
By defining a new page and then using a different 
FirstRow you can show half the pairs on one page and 
the rest on another. 


 
[BLOCK] 
Content = Ranking 
FirstRow = 21 
LastRow = 40 
 
You can use LastRow instead of NumRows if you find 
that a more convenient way of defining the pair 
interval. 


 
[BLOCK] 
Content = Ranking 
FirstRow = 1 
NumRows = 20 
RepeatRows = Yes 
 
Instead of defining multiple pages, you can through the 
RepeatRows parameter tell Magic Contest to simply 
repeat all pairs until they have all been displayed. With 
60 pairs you will get 3 pages containing pairs 1-20, 21-
40, and 41-60 respectively. 
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Appendix: File name 


 


Default file names 


The default file names used are the following: 


• _display_a_1 .htm 
• _display_a_2 .htm 
• _display_a_3 .htm 


• _display_a_x .css 


The first three files (or however many files are 
created), each consist of the following parts:  


• Stub: _display 
• Letter: _a 
• Page number: _1   _2   _3   ... 
• File extention: .htm 


The visual settings are collected in one .css file that 
consists of the following parts: 


• Stub: _display 
• Letter: _a 
• Page number: _x 
• File extention: .css 


All .htm files refer to this one file for its visual 
settings. 


Lower-case file file names 


[DISPLAY] 
FileNameStub = _ABCxyZ 
FileNameLetter = Q 
 
One thing worth mentioning before going into details 
is that all Display file names created by Magic Contest 
are converted into lower-case letters. This means that 
with these settings the file names are converted into the 
following: 


• abcxyz_q_1 .htm 
• abcxyz_q_2 .htm 
• abcxyz_q_3 .htm 


• abcxyz_q_x .css 


There are two exceptions, and that is when Magic 
Contest refers to files not (necessarily) created by 
Magic Contest: 


• Next file name 
• CSS file name 


These two file types are described in the following 
sections. In both cases you specify the complete file 
name including file ending using FileNameNext and 
FileNameCSS. Magic Contest will use the file names 
exactly as you write them. 
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File names 


[DISPLAY] 
FileNameStub = _abc 
FileNameLetter = m 
 
With these settings, the following files are created: 


• _abc_m_1 .htm 
• _abc_m_2 .htm 
• _abc_m_3 .htm 


• _abc_m_x .css 


 
If you want the simplest possible file names, then you 
can try the following settings: 


[DISPLAY] 
FileNameStub = x 
FileNameLetter =  
 
With these settings, the following files are created: 


• x_1 .htm 
• x_2 .htm 
• x_3 .htm 


• x_x .css 


No matter if you want it or not you cannot get rid of 
the page number. 


Automatic This/Next settings 


[DISPLAY] 
 
In the Magic Contest Current standing settings there is 
a concept referred to as This/Next. This can be found in 
Contest menu-Properties...-Current standing and the 
Current standing (and more) tab. 


If you leave the file name section empty in the Display 
file, and specify This/Next settings in Magic Contest, 
those settings will be used for the file names. 


With This/Next = B/C, the following file names will be 
used: 


• _display_b_1 .htm 
• _display_b_2 .htm 
• _display_b_3 .htm 


• _display_b_x .css 


After page 3 has been shown it will automatically 
change to this file: 


• _display_c_1 .htm 
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Next file name 


[DISPLAY] 
FileNameNext = abc.htm 
 
A display consists of one or more files. Page 1 shows 
and then automatically changes to page 2; page 2 
changes into page 3, and so on. At the end the cycle 
goes back to page 1. 


You can override the end of the cycle by using 
FileNameNext. As opposed to FileNameStub and 
FileNameLetter of the previous section, FileNameNext 
must point to a valid file name or a valid URL. 


In this case the new file after the cycle has ended is 
abc.htm. 


 
[DISPLAY] 
FileNameNext = ../index.htm 
 
or 


[DISPLAY] 
FileNameNext = ../sibling/index.htm 
 
You can also refer to files in other folders. In the 
exampes above this can be either in the parent folder 
(first example) or the folder parallel to the current 
folder (second exemple). 


 
[DISPLAY] 
FileNameNext = http://www.brenning.se 
 
It is also possible to provide a complete URL to skip 
to. In this case you must prefix the URL with “http://”. 


 
[DISPLAY] 
FileNameStub  = _display 
FileNameLetter  = k 
FileNameStubNext = _display 
FileNameLetterNext = m 
 
You can also use the same type of syntax as for the 
basic file names, except for the tokens being suffixed 
by “Next”. In this example, the following files are 
created: 


• _display_k_1 .htm 
• _display_k_2 .htm 
• _display_k_3 .htm → _display_m_1.htm 


• _display_k_x .css 


CSS file name 


[DISPLAY] 
FileNameCSS = _magic.css 
 
The visual settings are always created in a default file 
(see previous sections). You can also provide your own 
settings to override the default ones. 


Such settings are placed in a separate file that you 
create and maintain yourself. Magic Contest will never 
write to that file, nor will Magic Contest ever overwrite 
that file. 


In the same way, but completely opposite, the .css file 
that Magic Contest creates must not be edited by the 
user, beacuse that file will be overwritten everytime 
new display pages are created. 


From a technical point of view, the above setting 
means that the <head> section of the .htm files will 
look like this: 


<head 
  <link href=’_display_a_x.css’ rel=style... 
  <link href=’_magic.css’ rel=stylesheet ... 
</head> 
 
 



http://www.brenning.se
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Sponsors and other external pages 


There are Current standing settings for images and 
sponsor pages. Those are not supported. 


Instead, it is possible to use the FileNameNext setting 
previously described in this section to achieve the same 
(and better) functionality. 


Let us assume that you have a page called 
sponsors.htm. This contains sponsors, logos, and other 
static information you want to show to the players. 


The first step is to adjust that page so it contains an 
internal count-down timer that only shows the page for 
a certain period of time, typically 15 seconds. In short, 
you need to put the following statement in the <head> 
section of your file: 


<head> 
  <meta http-equiv="refresh" 
 content="15; url=_display_a_1.htm"> 
</head> 


Normally this statement is written on the same line 
with a space between “refresh” and content. This step 
takes care of the sponsors page redirecting into the first 
Display page. 


Next step is to use FileNameNext and assign that the 
value sponsors.htm. This takes care of redirecting the 
last page into the sponsors page. 


Last thing is that you place sponsors.htm in the folder 
where Magic Contest creates the Display pages. After 
that all will be good and the sponsors page will show 
as an integrated part of the Display cycle. 


As a bonus, since the Display pages are all based on 
the visual properties in _display_a_x.css, you might 
want to use the same visual properties on the sponsors 
page. The effect will then be that typefaces and colours 
will be integrated with the Display pages that Magic 
Contest creates. 
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Appendix: Column 


You can divide the screen into columns. In each such 
column you can place blocks. 


Multiple blocks in the same column are placed below 
the previous block. This is identical to how blocks are 
placed in on a normal page. 


A typical example is a score recap where you have the 
hand and the double dummy analysis to the left and the 
frequencies to the right. You can even spice it up with 
the round winner at the bottom of the page. 


 


Define columns (and end of columns) 


[PAGE] 
 
[BLOCK] 
Content = AutoTitle 
 
[BLOCK] 
Content = Columns 
 
[COLUMN] 
 
[BLOCK] 
Content = Hand 
 
[BLOCK] 
Content = DoubleDummy 
 
[COLUMN] 
 
[BLOCK] 
Content = Frequency 
 
[EXIT_BLOCK_OF_COLUMNS] 
 
[BLOCK] 
Content = RoundWinner 
 
Use these definitions to set up the example described 
above. The red text is what makes columns work. 
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Appendix: Font 


You can set font details on any level you like: 


• Display 
• Page 
• Column 
• Block 
• Field 


When you set the font on one level, its “children” will 
inherit all the values. This also applies to setting only a 
few of the values that come with a font. 


 


Default values 


These are the default font values along with how you 
assign them: 


[FONT] 
Face = [See below] 
Size = 25px 
Weight = normal 
TextAlign = [See below] 
VerticalAlign = middle 
Background = [See below] 
TextColor = [See below] 
Padding = [See below] 
 
You can set any number of the fields. The non-
assigned fields will keep their original defaults. 


The default font face is rather long. This is the default 
value: 


verdana,sans-serif,arial,helvetica 
 
The default text size (25px) allows 18-19 rows of data 
on a projector with a 1024x768 resolution. See more 
below where projector and TV resolutions are 
discussed. 


The default text alignment depends on the field in 
questions. Most fields, such as rank, score, percentage, 
and so on, are centered, while some, like player names, 
club name and country, are left-adjusted. 


The default background and text colours depend on 
what visual profile you have selected. The visual 
profiles are described in another chapter in this 
document. 


The padding depends on whether fields are left-, 
center-, or right-adjusted. The default is no padding 
except for left-adjusted fields that have a 5px padding 
to the left. 


CSS equivalents 


If you know your way around CSS files, then you 
might prefer the CSS syntax: 


[FONT] 
font-family =  
font-size = 25px 
font-weight = normal 
text-align = 
vertical-align = middle 
background =  
color =  
padding =  
 
You can also use the CSS file syntax using colons and 
semi-colons (as long as you keep it to one value per 
line): 


[FONT] 
font-family:verdana; 
font-size:25px; 
font-weight:normal; 
text-align:left; 
vertical-align:middle; 
background:white; 
color:black; 
padding:0px 0px 0px 5px; 
 
 


Projector and TV resolutions 


As mentioned above, with the default 25px text size, 
18-19 rows of data fit a 1024x768 projector screen. To 
that you can add one row for the title header and three 
rows for the contest header (name, date, session, round, 
information, etc). 


This is the “old” norm for projector resolutions. Newer 
tend to go towards 1280x800 widescreen which adds a 
row or two to the display. 


If you display data on an HD TV, then you have a 
1920x1080 resolution. You need to keep in mind that 
since the TV is smaller than a projector, it means that 
you need to increase the text size depending on how far 
away you expect your players to view the results. 


It becomes more interesting if you attach the TV to the 
wall in portrait mode (if your computer and/or TV 
allows you to rotate the image 90 degrees). With 
1080x1920 resolution you can show rankings better. 


At the end of the day you must remember that 
designing the output on your desktop or laptop is not 
suitable. You need to view the result in the playing 
area, standing up, and from a distance, to figure out if 
the design works or not. 
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Possible values 


You can use the following values, but more values are 
available and can be found on the internet: 


Face font-family 
• verdana 
• helvetica 
• More... 


Size font-size 
• 25px 
• small (which is petite) 
• large (which is smaller than 20px) 
• More... 


Weight font-weight 
• normal 
• bold 
• bolder 
• lighter 
• More... 


TextAlign text-align 
• left 
• center 
• right 
• More... 


VerticalAlign vertical-align 
• top 
• middle 
• bottom 
• More... 


Background background 
• white  black  yellow  blue  red ... 
• #fff #000 #ff0 #00f #f00 ... 
• #ffffff #000000 #ffff00 #0000ff #ff0000 ... 
• More... 


TextColor color 
• white  black  yellow  blue  red ... 
• #fff #000 #ff0 #00f #f00 ... 
• #ffffff #000000 #ffff00 #0000ff #ff0000 ... 
• More... 


Padding padding 
• 0px 10px 0px 10px 
• 0px 10px 0px 
• 0px 10px 
• More... 


Bottom line is that if you know your way around 
website design and CSS files, then you can apply your 
knowledge on these settings. If not, then it is difficult 
or even impossible to write enough of a document to 
keep you up to speed.  


Title, banding and frame 


So far we have covered the [FONT] token that decides 
how text looks. There are more to this, though: 


[FONT] 
[FONTTITLE] 
[FONTBANDING] 
[FRAME] 
 
For each of these types you can set individual values 
just as described for [FONT] above. First a show walk-
through: 


• [FONTTITLE] affects field titles at the top of 
tables.  


• [FONTBANDING] affects the alternating rows, 
i.e. all even-numbered rows. Banding is a method 
used to make it easier to read. 


• [FRAME] only affects the line surrounding the 
block, i.e. the top, right, bottom, and right lines. 


There is an appendix below called Lines and borders. 
It describes how to combine the values for [FONT], 
[FONTTITLE] and [FRAME] to create the grid that 
composes a block. 


 


Page title font 


Just to clarify, if you want to control the top three rows 
of the page (the ones with contest name, date, session, 
round, etc), you need to do it something like this: 


[BLOCK] 
Content = Title 
Row = 1 
Left ContestName 
 
[FONT] 
Size = 50px 
 
Even if the block is a title, you do not use the title font 
described in the previous section. 


 


Banding 


As for the banding described above, there is a setting 
which allows you turn it on or off: 


[PAGE] or [BLOCK] 
ShowBanding = No 
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Appendix: Lines and borders 


The previous appendix described the four font 
categories: 


[FONT] 
[FONTTITLE] 
[FONTBANDING] 
[FRAME] 
 
They are also used to define lines and borders. 
Compare the following colour-coded table with the 
default values below, and you will understand how to 
control the layout: 


Rank % Name 
 


1 61,2 Meckstroth - Rodwell 


2 61,1 Zia - Robson 


3 59,8 Fantoni - Nunes 


 
 


Default values 


[FONT] 
border-right = 1px solid white (*) 
border-bottom = 0px solid white (**) 
 
[FONTTITLE] 
border-right = 1px solid white 
border-bottom = 1px solid white 
 
[FONTBANDING] 
Not used for lines and borders 
 
[FRAME] 
border-top = 1px solid white 
border-right = 1px solid white 
border-bottom = 1px solid white 
border-left = 1px solid white 
 
(*) The actual colours differ from one visual profile to 
the other. For instance, for the SWAN profile the 
borders are black while for the Black profile they are 
yellow. 


 (**) The SWAN and visual profile differs from Black, 
Blue, Green, and Brown in that the former have lines 
between the rows while none of the latter have that. 
This means that 1px is added to every row in the 
SWAN profile, thus making if less “effective” in 
showing many rows. 


Syntax 


There are many ways of controlling the look of tables. 
The internet is the best way of finding out exactly what 
you can do. 


• Thick frame: 


[FRAME] 
border-top = 5px solid white 
border-right = 5px solid white 
border-bottom = 5px solid white 
border-left = 5px solid white 


• Thick line between title and text: 


[FRAME] 
border-bottom = 5px solid white 


• No lines at all: 


[FONT] 
border-right = 0px solid white 
border-bottom = 0px solid white 
 
[FONTTITLE] 
border-right = 0px solid white 
border-bottom = 0px solid white 
 
[FRAME] 
border-top = 0px solid white 
border-right = 0px solid white 
border-bottom = 0px solid white 
border-left = 0px solid white 


• Dotted frame: 


[FRAME] 
border-top = 1px dotted white 
border-right = 1px dotted white 
border-bottom = 1px dotted white 
border-left = 1px dotted white 


• Thick double line at the top: 


[FRAME] 
border-top = 6px double white 
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Appendix: Field 


 


Add fields through ShowFields 


[BLOCK] 
Content = Ranking 
ShowFields = 
    Rank,Score,Percentage,PlayerName 
 
The ShowFields data must be on the same line. 


 


Add fields through [FIELD] 


[BLOCK] 
Content = Ranking 
 
[FIELD] 
Content = Rank 
 
[FIELD] 
Content = Score 
 
[FIELD] 
Content = Percentage 
 
[FIELD] 
Content = PlayerName 
 
 


Hide fields 


[BLOCK] 
Content = StartingList 
ShowFields = Club,... 
HideFields = Club 
 
It is possible to sort lists based on a field that you do 
not want to show. Then you need to include the field in 
ShowFields and then use HideFields to make the field 
invisible. 


The general process of hiding fields is described in the 
following appendix, sections Hide default fields and 
Manually hiding fields. 


Sort fields 


[BLOCK] 
Content = Ranking 
SortFields = Rank or Rank,+ 
 
[BLOCK] 
Content = RoundWinner 
SortFields = RoundScore,- 
 
This is the syntax for assigning sorting fields. All 
details are described in the next appendix, section 
Ranking. 


 


Starting list, Ranking, Top-N, SwissColumn, etc 


[BLOCK] 
Content = StartingList 
Content = StartingListCountry 
Content = Ranking 
Content = Top-N 
Content = RoundWinner 
Content = SwissColumn 
 
The following fields are available every time you 
display names according to the above block types: 


[Rank] or [TotalRank] 
[Pair] 
[Score] or [TotalScore] 
[Percentage] or [TotalPercentage] 
 
[Name] or [PlayerName] 
[Club] or [ClubName] 
[Country] 
 
[Round1],  [Seating1], or [SeatingRound1] 
[Swiss],  [SwissRound], or [NextSeating] 
 
[RoundScore], [Round], or [RoundTotal] 
[RoundPercentage] 
[RoundWinner] 
 
[SessionRank] 
[SessionScore] 
[SessionPercentage] 
 
[Extra1] or [ExtraInfo1] 
[Extra2] or [ExtraInfo2] 
[Extra3] or [ExtraInfo3] 
[Extra4] or [ExtraInfo4] 
[Extra5] or [ExtraInfo5] 
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Field widths and block width 


[BLOCK] 
Content = Ranking 
ShowFields = Rank,Pair,Name,Club 
WidthFields = 100,150,300,300 
Width = 865 
 
When you specify field widths through WidthFields, 
you must also specify the total width of the block 
through Width. If you do not do that, the fields will 
take up the space they need, completely ignoring the 
individual field widths that you assigned. 


The reason is that the math for calculating the total 
width is by no means simple and is based on multiple 
settings where you as the designer is the only one who 
has full control. 


This is how field math works: 


• Add the field widths. 100+150+300+300 = 850 


• Add the border widths. This includes both the 
outer frame and the lines between each fields. 
(1+1)+(1+1+1) = 5 + 850 = 855 


• Add the padding for left adjusted fields. This 
applies to Name, Club and Country that have 5 
pixels padding from their respective left border 
until the text starts. 5+5 = 10 + 855 = 865 


• Now you have arrived at the block width. Use 
Width to assign the manually calculated width. 


The reason this has to be done manually is that Magic 
Contest cannot completely know what widths will be 
used. 


Yes, the field widths are known (unless they are 
overriden in an external CSS file), but then comes  


• the frame, that can be configured to be thicker or 
thinner,  


• the lines between fields, that can be removed or be 
thicker,  


• the left adjusted padding, that can be increased or 
decreased,  


• and so on... 


At the end of the day it is reasonable to leave the 
responsibility to the Display designer. 


Note! The default settings for a “normal” projector is 
that the screen is 1024x768 pixels large when the 
internet browser is maximised. After the default 
margins have been deducted, there is a remaining 
width of 1004 pixels to play around with. 


 
[BLOCK] 
Content = Ranking 
ShowFields = Rank,Pair,Name,Club 
HideFields = Pair 
WidthFields = 100,0,300,300 
Width = 714 
 
If you hide a field you still need to include it in the 
WidthField list. After that the math is the same, except 
that you ignore the hidden field, thereby only counting 
1 line between Rank and Name. 


 


Automatic recalculation of field widths 


[BLOCK] 
Content = Ranking 
ShowFields = Rank,Pair,Name,Club 
HideFields = Pair 
WidthFields = auto 
 
If you are generally content with the default field 
widths that Magic Contest assigns, then you can tell 
Magic Contest to automatically recalculate the widths 
(instead of manually calculating it): 


• Use ShowFields to add fields. 


• Use HideFields to optionally remove fields. 


• Use WidthFields=auto to recalculate field widths 
and total block width. 
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Appendix: Default fields 


 


Hide default fields 


Some of the default fields as described in this section 
can be hidden through settings you find in Contest 
menu-Properties...-Current standing and the Print tab. 


The settings in question apply to hiding pair numbers 
and/or matchpoints. In the latter case, only the 
percentages are shown. 


The benefit of hiding some of these fields is that space 
is limited when you use the default font size. If you 
reduce the font size you can fit more fields, but 
remember that the point of using a TV or a projector is 
that you can see the text from a distance, so do not 
reduce the text size too much. 


Note! The fields in question are only hidden when you 
use the default field settings as described below. Once 
you add fields through ShowFields, those manual 
settings apply no matter the Current standing settings. 


 


Default sort order and field widths 


Some other benefits of the default settings are: 


• Automatic sort order. Depending of what type of 
block you select, the sort order will be set 
accordingly. 


• Automatic field widths. There are widths for the 
default font size that are applied to the default 
field lists. 


 


Cancelling default sort order and field widths 


When you manually define fields through ShowFields 
you lose the automatic widths. Then you need to use 
WidthFields to define the widths. There is a very useful 
WidthField=auto setting described in the above section 
Automatic recalculation of field widths if you do not 
want to do this manually. 


As for the sort order and hidden fields, they are not 
affected by ShowFields. This means that as long as the 
automatically defined fields are re-defined, the sort 
order stays the same. Otherwise you need to use 
SortFields to define the sort order. 


Manually hiding fields 


[BLOCK] 
Content = StartingList 
HideFields = Club 
 
It is possible to manually hide default fields (see below 
for what fields are default). 


If you do so without changing anything else, the field 
widths are recalculated according to Default sort order 
and field widths above. 


 


Starting list 


[BLOCK] 
Content = StartingList 
 
You will automatically get the following fields if you 
use this setting with no changes: 


• Pair number 
• Seating in round 1 
• Player names 
• Club name 


 
[BLOCK] 
Content = StartingList 
ShowFields = 
 Pair,SeatingRound1,PlayerName,Club 
 
You can achieve the above settings by specifying the 
fields manually. However, if you choose this method, 
you will not get automatic field widths. 


If you want to use this example the field names must 
be on the same line as the ShowFields token. 


 
[BLOCK] 
Content = StartingList 
SortFields = SeatingRound1 
 
The default sort order is by pair number. You can 
change this by using SortFields. 


 


Starting list (country instead of club) 


[BLOCK] 
Content = StartingListCountry 
 
Country will be shown instead of club. All other 
settings are as above. 
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Ranking 


[BLOCK] 
Content = StartingList 
 
You will automatically get the following fields if you 
use this setting with no changes: 


• Rank 
• Pair number 
• Total score 
• Total percentage 
• Round score 
• Seating in next round (only in Swiss pairs) 
• Player names 


 
[BLOCK] 
Content = Ranking 
SortFields = Rank or Rank,+ 
 
The default sort order is by rank. 


The syntax is such that if you just supply the field 
name, it will be sorted in an ascending order, i.e. with 
the smallest value first. 


Another way to sort ascendingly is to add a comma and 
a plus sign after the field (Rank,+). This works the 
same way as just adding the field. 


 
[BLOCK] 
Content = Ranking 
SortFields = Rank,- 
 
If you want to sort in a descending order, i.e. with the 
highest value first, you need to add a comma and a 
minus sign after the field (Rank,-). 


 


Top-N 


[BLOCK] 
Content = Top-N 
 
The field settings are identical to Ranking above. The 
only difference is that Top-N by default is defined to 
show only 5 names while Ranking shows all. 


This is another way of achieving the same result: 


[BLOCK] 
Content = Top-N 
FirstRow = 1 
NumRows = 5 


Round winner 


[BLOCK] 
Content = RoundWinner 
 
You will automatically get the following fields if you 
use this setting with no changes: 


• Round winner (=column named “Round winner”) 
• Pair number 
• Round score 
• Round percentage 
• Player names 


 
[BLOCK] 
Content = Ranking 
SortFields = Round,- 
 
The default sort order is by round score in descending 
order. 


Methods of using ascending and descending orders are 
described in Ranking above. 


 


Swiss column 


[BLOCK] 
Content = SwissColumn 
 
You will automatically get the following fields if you 
use this setting with no changes: 


• Pair number 
• Rank 
• Total percentage 
• Seating in next round 


The default sort order is by pair in ascending order. 


[SwissColumn] is typically used together with 
[COLUMN]. This allows you to place condensed 
information about the pairs in pair order, so that they 
can find the seating for next round in a swift manner. 
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Frequency 


[BLOCK] 
Content = Frequency 
 
You will automatically get the following fields if you 
use this setting with no changes: 


• Board number (automatically hidden) 
• Frequency 
• Numeric result 
• Score (N-S) 
• Score (E-W) 


 
[BLOCK] 
Content = Frequency 
SortFields = Result,- 
 
The default sort order is by numeric result in 
descending order. 


 


FrequencyPercentage 


[BLOCK] 
Content = FrequencyPercentage 
 
This block works the same as Frequency above, except 
that N-S and E-W percentages are shown. 


ScoreTable 


[BLOCK] 
Content = ScoreTable 
 
You will automatically get the following fields if you 
use this setting with no changes: 


• Board number (automatically hidden) 
• Pair (N-S) 
• Pair (E-W) 
• Contract 
• Declarer 
• Contract result 
• Lead 
• Numeric result 
• Score (N-S) 
• Score (E-W) 


 
[BLOCK] 
Content = Frequency 
SortFields = Result,- 
 
The default sort order is by numeric result in 
descending order. 
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Detta dokument innehåller specifik information om 
Bridgemate II - uppföljaren till den mycket populära 
Bridgemate Pro. De generella handhavandet är 
detsamma, så du behöver läsa dokumentet Bridgemate 
för att få sammanhanget. 


Om du redan har Bridgemate och funderar på att köpa 
Bridgemate II kan det vara värt att veta att det går att 
köra de två systemen parallellt. Då kan du steg för steg 
uppgradera maskinparken efterhand som de gamla 
maskinerna pensioneras. Läs separat kapitel nedan. 


Några av de många förbättringarna är följande: 


• Större skärm 
• Visar spelarnamn varje rond 
• Bättre översikt av resultat från andra bord 
• Visar vart paren ska gå efter ronden 
• Använd Bridgemate Pro och II samtidigt 


 


Allmänna tips 


När du matar in resultat syns numera all information på 
samma skärmbild. Det är alltså följande som visas: 


• Bricka 
• Kontrakt 
• Utspel 
• Resultat 


Det fiffiga är att du inte alltid behöver trycka på OK. 
Om du har sett gamla Bridgemate vet du att OK-
knappen slits ut rejält, så färre OK-tryckningar är bra. 


Inmatning av resultat går till så här: 


• Bricknummer visas automatiskt. Tryck på OK 
eller ändra till önskat bricknummer. 


• Mata in kontrakt och tryck på N/S eller E/W. 


• Utan att trycka på OK, mata in utspelskortet. Du 
kommer att se att markören på skärmen 
automatiskt byter rad. 


• Utan att trycka på OK, mata in resultatet. Även här 
byter markören automatiskt rad. 


Det går liksom tidigare att använda OK mellan stegen, 
men som du förstår är det onödigt. 


Innehållsförteckning 
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Grundläggande information 


Här följer lite matnyttig information om Bridgemate II. 
Du ska naturligtvis läsa den dokumentation som 
medföljer paketet för att lära dig allt om Bridgemate II 
och den nya servern. 


 


Svensk hemsida 


Information på internet finns nu på svenska. Den nya 
hemsidan heter: 


• www.bridgemate.se 


 


Koder 


Någon TL-nyckel används inte längre. I stället används 
speciella koder för att ställa in grupp och bordsnummer 
respektive göra ändringar. 


Det finns tre koder som används i systemet: 


• Ställa in grupp och bordsnummer 
• Ändra kanal extra snabbt 
• Använd TL-menyn 


De första två koderna är 749 respektive 769. Den första 
används med fördel till samtliga inställningar (grupp 
och bordsnummer, kanal, osv) medan den senare 
används för att snabbt få åtkomst till specifikt ändring 
av kanal. 


Den sista koden är till för att nå TL-menyn från 
resultatinmatningen ifall du vill ta bort resultat eller 
mata in domslut. Den koden kan du mata in antingen i 
Bridgemate Control eller i Bridgemate-inställningarna i 
Ruter. Läs mer om detta i kapitlet Nya inställningar 
senare i detta dokument. Grundinställningen är 0000. 


 


Uppgradera Bridgemate Control 


I skrivande stund är den aktuella versionen av 
Bridgemate Control version 2.6.1. Om du har en 
tidigare version måste du uppgradera till den senaste 
versionen för att fullt ut använda alla nya funktioner. 


Senare i detta dokument finns ett kapitel om 
spelarnamn i lagtävling. Detta kan till och med kräva 
en nedgradering till version 2.5.1. 


Uppgradera firmware (Bridgemate) 


Till skillnad från tidigare krävs ingen kabel för att 
uppgradera firmware på Bridgemate. I stället aktiveras 
trådlös överföring av uppgraderingen från din dator 
och därefter trycker du på några knappar på 
Bridgemate II för att starta överföringen till varje 
enskild maskin. 


Först ska du gå till Bridgemate-hemsidan och hämta 
den firmware-fil du vill installera: 


• Gå till www.bridgemate.se 
• Välj Support 
• Välj Bridgemate II - nedladdningar 
• Välj Firmware 


Här kan du hämta den BM2-fil som du vill installera. 
Spara den på din dator. 


Gör så här i Bridgemate Control: 


• Välj Verktyg-Bridgemate 
• Välj Uppdatera Bridgemate II-firmware 
• Klicka på Välj firmware-fil och välj firmware-fil 
• Klicka på Skicka firmware 
• Avsluta med att klicka på Sänd firmware 


Nu sänder servern kontinuerligt ut den nya versionen i 
etern. Nästa steg är att aktivera mottagningen av den 
nya versionen på dina Bridgemate. 


Gör så här i varje Bridgemate: 


• Tryck OK för att starta Bridgemate 
• Tryck på SETUP på första skärmen. Mata in 


koden. 
• Tryck på INFO 
• Tryck på UPPDAT 


Följ instruktionerna på skärmen. Efter ett litet tag är 
Bridgematen uppdaterad. Du kan uppdatera flera 
Bridgemate samtidigt. 


 


Uppgradera firmware (Bridgemate-server) 


På samma ställe där du hittade firmware för 
Bridgemate hittar du också senaste firmware för 
Bridgemate-servern. I skrivande stund är detta version 
1.3.107d. 



http://www.bridgemate.se

http://www.bridgemate.se
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Nya inställningar 


Du hittar följande inställningar via Tävlingsmeny-
Egenskaper-Bridgemate och fliken Bridgemate 
Control. 


 


Nollställ Bridgemate efter överföring till servern 


När du använder Bridgemate II kan det i vissa lägen 
vara intressant att nollställa en eller flera Bridgemate. 


Om du vill göra detta manuellt kan du i Bridgemate 
Control gå till Server-Visa bord och där använda 
knappen Nollställ Bridgemate. 


Om du i stället i Ruter aktiverar detta alternativ sker 
nollställningen automatiskt efter att alla bord har 
skickats till servern. 


 


Visa rondöversikt (i stället för detaljerade resultat) 


I Bridgemate Control finns följande fem flikar: 


• Resultat 
• Rondöversikt 
• Bricköversikt 
• Resultatmatris 
• Spelare 


Den första fliken (Resultat), som normalt är aktiv, 
innehåller alla resultat i klartext. Detta innebär att om 
en spelare går förbi datorn skulle han kunna se resultat 
från brickor han inte har spelat. 


Genom att aktivera detta Ruter-alternativ (Visa 
Rondöversikt...) visas rondöversikten i stället när 
Bridgemate Control startas. Där kan du hela tiden se 
hur många brickor i varje rond som har matats in. 
Liksom i Ruter är borden färgkodade för att indikera 
om ronden är klar eller ej. 


Denna inställning är aktiv från början i Ruter. Om du 
föredrar att faktiskt se de detaljerade resultaten i 
Bridgemate Control måste du avaktivera detta 
alternativ. 


 


Kör Bridgemate Pro parallellt med Bridgemate II 


Senare i denna dokumentation beskrivs hur du kan 
använda gamla Bridgemate Pro tillsammans med nya 
Bridgemate II.  


Fler nya inställningar 


När du öppnar Bridgemate Control ska du öppna 
alternativet Verktyg-Alternativ-Bridgemate. 


Kontrollera att alternativet Låt följande styra 
inställningarna i Bridgemate har Ruter som valt 
alternativ. Det är betydligt enklare att administrera 
inställningarna i Ruter. 


Välj därefter (fortfarande i Bridgemate Control) fliken 
Bridgemate II. Här ser du en uppsjö av inställningar 
som endast berör Bridgemate II. 


Eftersom det är enklare att administrera inställningarna 
från Ruter kan du i stället i Ruter välja Tävlingsmeny-
Bridgemate-Egenskaper. (Om du vill spara 
inställningarna permanent ska du välja Tävlingsmeny-
Alternativ för alla nya tävlingar-Partävling-
Bridgemate.) 


Välj därefter fliken Bridgemate Control 
(inställningar). Om du rullar ned skärmen ett par sidor 
kommer du till inställningarna för Bridgemate II. Om 
du tittar noggrannt kommer du att se samma 
uppsättning inställningar i Ruter som i Bridgemate 
Control. 


Utöver alternativen som beskrivs på nästa sida finns 
ytterligare några som endast är intressanta i teorin på 
klubbnivå. De är framför allt avsedda för stora 
mästerskap och för utländska klubbar, så de 
inställningarna beskrivs inte här. 
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Inställningar i Bridgemate II Möjliga alternativ (* = grundinställning) 


Visa          
 Spelarnamn     Nej Ja, varje rond * Ja, endast i rond 1 
  Namnkälla    #1 .bws BMPlayer.mdb Ruter * 
  Skapa BMPlayerDB-databas   Varje gång * Pausa 1/2/3... gånger  
 Automatiska bricknummer    Nej Ja *  
 Scoretavlor    #2    
 Antal brickor som återstår att spela   Nej Ja *  
 Nästa bordsplacering i slutet av ronden   Nej Ja *  
 Aktuell ställning    #3 Nej * Ja, efter varje rond Ja, i slutet av tävlingen 
  Alla brickor i slutet av tävlingen   Nej Ja, procent * Ja, matchpoäng 
          
Alternativ för tävlingsledaren       
 4-siffrig PIN-kod för åtkomst till TL-menyn #4  #5 →   
 Begär bekräftelse för 'Ej spelad' (via '0')   Nej Ja *  
 Aktivera nollställningsknappen ('NOLLST')  Nej Ja *  
 Tillåt spelarna att se rondens resultat   Nej Ja *  
  Visa resultaten automatiskt   Nej * Ja  
  Tillåt spelarna att ändra resultat   Nej * Ja  
          
Givsamling       
 Mata in giv i slutet av rondern  Nej * Ja  
 Visa giv efter inmatat resultat   Nej * Ja  
 


 


#1 Alternativen till Ruter kan te sig lite kryptiska. Om 
du är intresserad får du läsa mer om detta i den 
separata Bridgemate-dokumentationen. Det går ut 
på att Bridgemate Control kan använda externa 
datakällor för att leta reda på spelarnamnen. Ruter 
stöder endast Ruter-alternativet. 


#2 Här finns ett antal alternativ på hur scoretavlor 
eller frekvenstabeller visas. De har alla att göra 
med om en eller två kolumner visas, samt hur 
många resultat som får plats på skärmen. Notera 
att scoretavlor endast visas när den normala 
Bridgemate-inställningen Visa resultat från andra 
bord är aktiverad. 


#3 Värt att notera är att det alltså är Bridgemate-
servern som beräknar aktuell ställning och att 
denna alltså inte behöver vara densamma som i 
Ruter. För att få den verkliga aktuella ställningen 
måste du titta i Ruter. 


#4 Liksom för de normala Bridgemate-inställningarna 
används symbolen → för att indikera att denna 
inställning styrs av Bridgemate Control. 
Grundinställningen är 0000 för att ändra resultat i 
Bridgemate. Du rekommenderas att byta denna 
kod antingen i Bridgemate Control eller i Ruter. 


#5 Du kan låta Ruter skapa en slumpmässig PIN-kod 
för att låta tävlingsledaren göra ändringar. Om du 
matar in PIN-kod=10000 kommer en ny PIN-kod 
hädanefter att genereras varje gång du skapar en 
ny Bridgemate-databas. PIN-koden visas på 
skärmen när den skapas. 
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Visa spelarnamn 


När detta alternativ är aktiverat visas spelarnamnen på 
skärmen i början av varje rond (eller endast i första 
ronden; detta är en inställning). Det fungerar så här: 


• Om du har en färdig startlista sparas den 
automatiskt i Bridgemate-databasen när den 
skapas. Därefter visas namnen i varje rond. 


• Om du låter spelarna mata in sina 
medlemsnummer kommer de inte att se sina namn 
i första ronden (se dock nästa sida; beror på om 
namnuppslagningsfunktionen används eller ej), 
men sannolikt från och med den andra beroende på 
när du importerar namnen. När du väljer 
Tävlingsmeny-Bridgemate-Importera namn 
importeras medlemsnumren, numren konverteras 
till namn, och namnen exporteras omgående 
tillbaka till databasen. 


Du kan när som helst exportera namnen manuellt till 
Bridgemate-databasen via menyalternativet 
Tävlingsmeny-Bridgemate-Exportera namn till 
Bridgemate II. Detta måste du alltså göra om du har 
gjort manuella uppdateringar och vill att de ska visas i 
Bridgemate. 


 


Svenska bokstäver 


Observera att i skrivande stund (december 2010 samt 
uppdaterat mars 2012) kan inte namn med svenska 
bokstäver (åäö) visas utan de ersätts med engelska 
motsvarigheter (aao). Detsamma gäller för bokstäver 
med accent (éòï) som även de ersätts med engelska 
motsvarigheter (eoi). 


Ovanstående gäller när Ruter har exporterat namnen 
till Bridgemate-databasen. Om du använder någon av 
möjligheterna för Bridgemate att själv leta efter namn i 
spelardatabasen kommer inga bokstäver alls att visas i 
ovanstående fall. Detta gäller fram till att Ruter 
importerar medlemsnumren och exporterar namnen 
tillbaka till Bridgemate. Då visas återigen namn med 
ersatta bokstäver som i föregående fall. 


Det finns för närvarande inga konkreta planer på när 
detta kommer att rättas till. Problemet ligger helt och 
hållet på Bridgemate-sidan. 


 


Individuell tävling 


Officiellt stöds inte individuella tävlingar av 
Bridgemate. Däremot, genom mindre anpassningar, 
kan du använda Bridgemate för individuella tävlingar. 
Detta beskrivs i detalj i dokumentet Individuell tävling. 


Om du beräknar en individuell tävling kommer 
spelarnamn endast att visas i första ronden även om du 
väljer att visa dem varje rond. Detta är något där Ruter 
bestämmer över Bridgemate eftersom Bridgemate inte 
kan visa namn korrekt i individuella tävlingar. 


Bridgemate II har också stöd för att visa aktuell 
ställning samt flyttinstruktioner till nästa rond. Det 
stöds inte heller för individuella tävlingar, och 
avaktiveras därför helt automatiskt. 
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Mata in namn, visa namn, samt namnkälla 


• Välj Tävlingsmeny-Bridgemate-Egenskaper 
• Välj fliken Bridgemate Control (inställningar) 


Visa 
--- Spelarnamn 
------ Namnkälla 


Du har nästan sedan begynnelsen kunnat mata in 
medlemsnummer i Bridgemate och Bridgemate II. 
Sedan har Ruter importerat numren, letat efter dem i 
medlemsregistret, och till sist, för Bridgemate II, 
exporterat namnen tillbaka till Bridgemate-databasen 
så att spelarna kan se de korrekta namnen före varje 
rond. 


Numera finns möjligheten att Bridgemate II letar upp 
namnen och omgående visar dem för spelarna för 
verifiering. Om något blev fel kan spelarna nu trycka 
på CANCEL och mata in numren på nytt. 


För att namnsökningen ska fungera krävs att du 
aktiverar en så kallad namnkälla. Det finns två typer: 


• Bridgemate-databas 
• BMPlayerDB-databas 


Egentligen är alternativen helt ointressanta för den 
normala användaren. Utan att gå in i för mycket 
detaljer rekommenderas du att använda det andra 
alternativet (BMPlayerDB-databas). Du kan läsa mer 
om detta i Bridgemate-dokumentationen. 


När du skapar Bridgemate-databasen kommer Ruter, 
beroende på val av namnkälla, exportera hela 
medlemsregistret till rätt plats så att Bridgemate 
Control kan ta vid och möjliggöra sökningarna i 
respektive medlemsregister. Visserligen är det 30-
40000 spelare i det svenska registret, men på en 
normalsnabb dator tar denna export inte mer än 4-5 
sekunder. 


Här är för övrigt ett varningens ord på sin plats: 


Om du använder BMPlayerDB så finns det i den nya 
versionen av Bridgemate Control ett alternativ där du 
kan välja var vissa filer sparas. BMPlayerDB-
databasen är en sådan fil som du har möjlighet att 
flytta.  


Varningen är att detta inte fungerar med Ruter. Ruter 
förutsätter att BMPlayerDB-databasen är placerad på 
precis samma ställe som BMPro.exe, och 
inställningsmöjligheter saknas i detta fall. 


Ytterligare information 


Viss information gör sig bäst i kronologisk ordning. 
Föregående kapitel är helt korrekt, men den följande 
information ger extra information. 


Du kan låta Bridgemate leta efter namn och omgående 
visa dem för spelarna. Det går till så här: 


• Ruter skapar Bridgemate-databasen 
• Ruter skapar en separat Bridgemate-spelardatabas 
• Spelarna matar in MID i Bridgemate 
• Bridgemate-servern och Bridgemate Control söker 


efter MID och skickar tillbaka spelarnamnet 
• Bridgemate visar spelarnamnet 


Spelardatabasen Ruter skapar skapas normalt sett varje 
gång Bridgemate databasen skapas. Med upp till 40000 
medlemmar är detta inget problem då fördröjningen är 
marginell. 


Däremot, om du har 150000 medlemmar är 
fördröjningen ungefär 15 sekunder vilket kan bli tjatigt 
om det händer varje gång en Bridgemate-databas 
skapas. Om du har en långsam dator kan fördröjningen 
naturligtvis märkas även med färre medlemmar i 
databasen. 


Det finns en inställning via Tävlingsmeny-
Egenskaper...-Bridgemate och fliken Bridgemate 
Control (inställningar) som löser detta problem: 


Skapa BMPlayerDB-databas 


Alternativet är att skapa denna databas varje gång eller 
pausa upp till 10 gånger mellan gångerna den skapas. 


Av uppenbara skäl är detta alternativ endast tillgängligt 
om du väljer alternativet BMPlayerDB i Visa-
Spelarnamn-Namnkälla. Om du skapar spelardatabasen 
i Bridgemate-databasen måste du göra det varje gång. 


Om du använder funktionaliteten i Bridgemate II att 
leta efter namn i en spelardatabas kommer denna 
databas endast att skapas om du samtidigt startar 
Bridgemate Control Software. 







Ruter, version 4.5.1  Bridgemate II 


 7 av 10 


Spelarnamn i lagtävling (följetong) 


Det har varit många turer kring spelarnamn i 
lagtävling. Enda sättet att beskriva dem är att ta det i 
kronologisk ordning. 


Kom ihåg att senare information upphäver tidigare, så 
läs hela vägen till slutet. 


 


Version 4.3 - 15 april 2011 


I ändringarna för version 4.3 i april detta år skrev jag 
stolt följande text: 


Om du spelar lagtävling visas alltid spelarnamn, 
oavsett inställningen i lagfönstret. Det som visas är 
antingen spelarnamn (om inmatning av laguppställning 
har gjorts i förväg) eller lagnummer och lagnamn (om 
det inte finns några spelarnamn). 


 


Version 4.3.2 - 2 juli 2011 


Detta kvarstår fortfarande om inga medlemsnummer 
ska matas in. Däremot, i kombination med inmatning 
av medlemsnummer, visas ingenting eftersom någon 
namnsökning aldrig sker i lagtävling. 


Det visade sig att det som Ruter gjorde (inmatning av 
medlemsnummer men visning av något helt annat) var 
en odokumenterad feature som inte längre fungerar i 
Bridgemate. 


Hårda förhandlingar pågår om att få tillbaka den 
funktionaliteten. Däremot kan jag inte säga något om 
när (eller om) den kommer tillbaka. 


Om du absolut vill ha den funktionaliteten kan du 
installera version 2.5.1 av Bridgemate Control och 
nedgradera servern och Bridgemate II, men 
förhoppningen är att en lösning kommer inom några 
månader. 


 


Blänkare 11 - 14 september 2011 


Följetongen fortsätter angående Bridgemate II och 
lagnamn i stället för spelarnamn (se Version 10 till 
vänster). 


Den permanenta lösningen kommer att bli som följer: 


Bridgemate II kommer inte att kunna visa lagnamn i 
stället för spelarnamn. Det är något som inte stöds av 


Bridgemate längre, och det faktum att det faktiskt 
fungerade ett tag var på grund av att Ruter använde 
icke dokumenterade möjligheter som fungerade ett tag. 


Ny funktionalitet kommer att utvecklas i Bridgemate II 
som kommer att lösa detta (och många andra) problem. 
Detta sker antagligen i februari 2012 [detta har ännu ej 
skett i mars 2012]. Då kommer en ny version av Ruter 


Den tillfälliga lösningen är denna: 


Om du nedgraderar Bridgemate-utrustningen kan 
återigen beräkna lagtävling i Ruter och visa lagnamn i 
Bridgemate II. Om du väljer denna lösning ska du 
använda följande versionsnummer som kan hämtas 
från www.bridgemate.com: 


Bridgemate Control Software: 2.5.1 
Bridgemate II USB Server firmware: 1.3.101d 
Bridgemate II firmware: 1.5.5 


 


Version 4.5.1 - 27 mars 2011 


I denna version fungerar namnsökning i 
spelardatabasen om det alternativet har aktiverats i 
lagfönstret. 



http://www.bridgemate.com
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Visa resultat 


Det finns en uppsjö inställningar som styr om resultat 
ska visas eller ej. Du hittar samtliga via Tävlingsmeny-
Egenskaper-Bridgemate och fliken Bridgemate 
Control (inställningar). 


Nedan följer en översikt. I samtliga fall hänvisar jag till 
Bridgemate-dokumentationen för mer utförlig 
information om hur de faktiskt fungerar. 


Det finns ett antal inställningar som gäller både 
Bridgemate Pro och Bridgemate II. Det är alltså 
följande: 


Visa resultat efter verifiering av Öst-Väst 
--- Visa resultat från andra bord 
------ Visa resultat från detta bord 
------ Upprepa resultat 
------ Högst antal resultat som visas 
--- Visa procent för eget resultat 


Övriga inställningar gäller endast för Bridgemate II. 
Det här är de första: 


Alternativ för tävlingsledaren 
--- Tillåt spelarna att se rondens resultat 
------ Visa resultaten automatiskt 


I det förra fallet visas en knapp i slutet av ronden där 
spelarna kan gå tillbaka och se alla rondens resultat. I 
det senare fallet sker detta automatiskt. Det finns 
dessutom en inställning (Tillåt spelarna att ändra 
resultat) som möjliggör att spelarna kan ändra resultat 
själva, men den rekommenderas naturligtvis inte. 


Sedan har du ett par alternativ för att visa aktuell 
ställning som beskrivs mer i detalj nedan: 


Visa 
--- Aktuell ställning 
------ Alla brickor i slutet av tävlingen 


Visa aktuell ställning 


Om du aktiverar inställningarna för aktuell ställning 
kan du se parens aktuella ställning efter varje rond eller 
enbart efter sista ronden. 


Det är värt att poängtera att det är Bridgemate och inte 
Ruter som beräknar aktuell ställning, så eventuella 
avvikelser, felaktiga poäng vid domslut, brist på 
straffpoäng, och så vidare, beror på det. Det verkliga 
utskrivna slutresultatet kommer alltid att komma från 
Ruter. 


Det går också att aktivera alternativet att visa alla 
brickor i slutet av tävlingen. Detta görs med antingen 
procent eller matchpoäng. 


Inställningarna hittar du på följande ställe: 


• Välj Tävlingsmeny-Bridgemate-Egenskaper 
• Välj fliken Bridgemate Control (inställningar) 
• Välj Visa-Aktuell ställning eller Visa-Aktuell 


ställning-Alla brickor i slutet av tävlingen 
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Givsamling 


Bridgemate II erbjuder ett antal alternativ som har med 
givsamlingar att göra: 


• Efter inmatat resultat kan spelarna se den spelade 
given. 


• Tävlingsledaren kan titta på en giv via TL-meny i 
Bridgemate. 


• Spelarna kan mata in spelade givar i slutet av 
första ronden ifall de blandas av spelarna. 


• Givsamlingar kan importeras från och exporteras 
till Bridgemate. 


 


Exportera givsamling 


Det går att exportera givsamling till Bridgemate II. Det 
finns två användningsområden för detta: 


• Tävlingsledaren kan via TL-meny och alternativ 7 
titta på hur en giv ser ut. Det gör att du som 
tävlingsledare inte längre behöver någon utskrift 
av givsamlingen. Du har ännu mer nytta av denna 
funktion om du enligt nedan också låter spelarna 
mata in alla givarna i slutet av första ronden. 


• Via en inställning (se nedan) kan du möjliggöra 
för spelarna att se given efter att resultatet har 
matats in. 


Det finns två sätt att exportera givsamlingen till 
Bridgemate: 


• Automatiskt 
• Importera givsamlingen i Ruter 
• Skapa Bridgemate-databasen 
• Nu sker exporten av givsamlingen helt 


automatiskt 


• Manuellt 
• Skapa Bridgemate-databasen 
• Importera givsamlingen i Ruter 
• Välj Tävlingsmeny-Bridgemate-Exportera 


givsamling 
• Gå till Bridgemate Control 
• Välj Tävling-Skicka givsamling 


Naturligtvis rekommenderas det första alternativet. 


Visa giv efter inmatat resultat 


Om du vill visa given efter inmatat resultat gör du så 
här: 


• Välj Tävlingsmeny-Bridgemate-Egenskaper 
• Välj fliken Bridgemate Control (inställningar) 
• Välj Givsamling-Visa giv efter inmatat resultat 


Detta är inte beroende av om spelarna har matat in 
given eller om du har exporterat givsamlingen 
automatiskt eller manuellt. 


 


Mata in giv i slutet av ronden 


Du kan låta spelarna mata in given i slutet av ronden. I 
en vanlig kvällstävling där alla brickorna är i 
cirkulation varje rond behöver varje par alltså bara 
mata in första rondens brickor. 


För att inmatning av givsamling ska fungera måste du 
aktivera en Bridgemate-inställning som du hittar här: 


• Välj Tävlingsmeny-Bridgemate-Egenskaper 
• Välj fliken Bridgemate Control (inställningar) 
• Välj Givsamling-Mata in giv i slutet av ronden 


 


Importera givsamling 


När alla givarna är inmatade kan du i Ruter importera 
givsamlingarna från Bridgemate via menyalternativet 
Tävlingsmeny-Bridgemate-Importera givsamling. 
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Gröna Hissen med flyttinstruktioner 


Om du spelar Gröna Hissen i partävling är det extra 
intressant att visa nästa bordsplacering i slutet av 
ronden (se Nya inställningar ovan). Då kan spelarna 
automatiskt gå till det bord där de ska spela utan att 
behöva leta reda på nästa bordsplacering på den 
upphängda utskriften. 


Nästa bordsplacering i Bridgemate fungerar nästan lika 
bra om du räknar en 95%-hiss (se separat 
dokumentation för Gröna Hissen): 


Antag att du genererar nästa rond fem minuter före 
rondens slut. Då kommer de par som inte är klara att se 
flyttinstruktionerna i slutet av ronden vilket ger 
minimal fördröjning. Övriga par har tid att gå och titta 
på instruktionerna för nästa rond. 


 


Kör Bridgemate Pro parallellt med 
Bridgemate II 


Om du i Ruter väljer Tävlingsmeny-Bridgemate-
Egenskaper och därefter fliken Bridgemate Control 
finns nu följande alternativ: 


• Kör Bridgemate Pro parallellt med Bridgemate II 


Vad som händer om du kryssar för det alternativet är 
följande: 


• Starta din tävling som vanligt. Skapa databasen. 


• Först startas Bridgemate Control. Kontakt tas med 
servern för Bridgemate II. Alla bord skickas till 
servern. 


• Därefter startas ytterligare en Bridgemate Control. 
Denna gång tas kontakt med servern för 
Bridgemate Pro. Återigen skickas alla bord till 
servern. 


Nu kan du blanda och ge bland maskiner och kanaler. 


Några Bridgemate kan kontrolleras av den ena servern 
och några av den andra. Det krävs inte några 
inställningar där du anger vilka som är vilka, och du 
behöver inte bry dig om till exempel att båda systemen 
har samma kanal. 


Oavsett vilket, hamnar alla resultaten i samma databas 
och Ruter kan importera dem utan problem. 
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Decimaler kan uppstå på flera sätt: 


1. Du har matat in ett domslut på en bricka. De 
normala resultaten kommer att beräknas med hjälp 
av Neubergs formel (se nedan). 


2. Det finns ett blindpar i tävlingen. Följaktligen 
delas 60 % eller faktisk procent ut till dem som har 
haft frirond. 


3. Brickorna i tävlingen har olika antal resultat, till 
exempel en Göteborgsmitchell med frirond. Även 
här beräknas resultaten med hjälp av Neubergs 
formel (se nedan). 


4. Du har valt att mata in en faktisk poäng (se 
dokumentet Mata in domslut). 


 


Neubergs formel 


Neubergs formel har beskrivits i Svensk Bridge och på 
tävlingsledarkurser. Den berör brickor där man inte har 
fullt antal resultat, till exempel därför att ett normalt 
resultat har försvunnit på grund av ett domslut. 


Utan att gå in på detaljer beräknas poängen för de 
normala resultaten så att toppen inte sjunker fullt så 
kraftigt som tidigare medan botten på motsvarande sätt 
inte höjs. De resulterande poängen får oftast decimaler. 


Enligt bridgelagarna ska Neubergs formel användas 
när det är olika antal resultat på brickorna. Om du trots 
det vill stänga av Neubergs formel kan du göra så här: 


 


Stäng av Neubergs formel i alla nya tävlingar 


1. Gå till huvudfönstret i Ruter, dvs det fönster med 
knappen Tävlingsmeny i övre vänstra hörnet, och 
klicka på den knappen. 


2. Välj Alternativ för alla nya tävlingar-Partävling 
och välj därefter fliken Partävling (forts). 


3. Se till att ta bort krysset före alternativet Använd 
Neubergs formel. Avsluta med att klicka på OK. 


 


Stäng av Neubergs formel i en öppen tävling 


1. Gå till huvudfönstret i Ruter, dvs det fönster med 
knappen Tävlingsmeny i övre vänstra hörnet, och 
klicka på den knappen. 


2. Välj Egenskaper för denna tävling och följ 
därefter instruktionerna ovan för att stänga av 
Neubergs formel i den öppna tävlingen. 


 


Stäng av decimaler 


Enligt bridgelagarna ska decimaler användas när det 
finns förvanskade resultat. Det går att stänga av 
decimalerna men notera att du endast stänger av 
decimalerna för utskrift – vid de interna beräkningarna 
används de fortfarande. Du kan göra så här för att 
stänga av decimaler: 


 


Stäng av decimaler i alla nya tävlingar 


1. Gå till huvudfönstret i Ruter, dvs det fönster med 
knappen Tävlingsmeny i övre vänstra hörnet, och 
klicka på den knappen. 


2. Välj Alternativ för alla nya tävlingar-Partävling 
och välj därefter fliken Partävling. 


3. Ändra alternativet Antal decimaler-Total poäng 
från Auto till 0. Avsluta med att klicka på OK. 


 


Stäng av decimaler i en öppen tävling 


1. Gå till huvudfönstret i Ruter, dvs det fönster med 
knappen Tävlingsmeny i övre vänstra hörnet, och 
klicka på den knappen. 


2. Välj Egenskaper för denna tävling och följ 
därefter instruktionerna ovan för att stänga av 
decimaler i den öppna tävlingen. 
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Orsaken till att jag kallar den här beräkningstypen för 
“Italiensk barometer” är att jag första gången stötte på 
den vid lagmästerskapen i Salsomaggiore i Italien. Jag 
gillar namnet, så jag kommer att fortsätta använda det. 
Några av er kan ha hört talas om varianten under 
namnet ”Reversed Swiss” eller ”Omvänd Gröna 
Hissen”. 


Idén är att ledaren hela tiden möter så lågt placerade 
lag som möjligt (utan att tillåta dubbelmöten). I många 
fall, men inte alla, leder detta till att de två högst 
placerade lagen möts i sista ronden. 


Det är bara det högst placerade laget som får möta det 
lägst placerade. Resten av mötena bestäms av det 
ursprungligen valda flyttschemat som fördefinierar 
mötena rond för rond. 


I slutet av detta dokument finns ett exempel som rond 
för rond förklarar hur allt fungerar. 


 


Starta tävling 


Starta tävlingen från knappen Special i 
Tävlingsutforskaren och menyalternativet Italiensk 
barometer-Ny lagtävling. Slutför uppstarten som för 
vilken annan lagtävling som helst. 


 


Stäng förberedelser 


Ange det totala antalet ronder när du stänger 
förberedelserna, det vill säga för 10 lag ska du mata in 
9 ronder. Dessa ronder betraktas som de 
”fördefinierade ronderna”. 


Endast ronder som ursprungligen har fördefinierats kan 
senare skapas via den omvända mekaniken för Gröna 
Hissen. 


 


Flyttschema 


För 8 och 10 lag finns ett flyttschema där alla möter 
alla som heter Italiensk barometer. Dessa flyttscheman 
är skräddarsydda för italiensk barometer. 


Du kan naturligtvis välja Oändlig Howell eller Round-
robin, men det kan vara något i lagtilldelningarna som 
gör dem olämpliga för italiensk barometer. Ärligt talat 
vet jag inte om det finns några negativa implikationer 
med att välja något av dem. 


Om du behöver använda ett annat flyttschema kan du 
alltid skapa det i Excel och importera det till en 


Bridgemate-databas via knappen Flyttschema. Sedan 
kan du använda den databasen för att stänga 
förberedelserna. Detta är något du kan läsa om i 
Tillverka flyttschema som du hittar på Ruter-hemsidan. 


 


Mata in resultat 


Efter att du har stäng förberedelserna visas endast rond 
1 när du väljer Tävlingsmeny-Mata in resultat. Detta är 
helt enligt plan. De återstående ronderna kommer att 
skapas eftersom tävlingen fortskrider. 


Det ursprungliga flyttschemat lurar i vassen med rollen 
som fördefinierade ronder och väntar på att nya ronder 
ska skapas. 


 


Seedning av fältet 


Du bör seeda fältet enligt lagnumren i rond 1, med det 
bästa lagnumret som lag 1. För 10 lag är mötena i 
första ronden 1-10, 2-9, 3-8, 4-7, och 5-6. 


 


Fortsätt som vid Gröna Hissen 


Från och med nu till slutet av tävlingen fortsätter du 
som vid en helt vanlig Gröna Hissen. 


• I slutet av ronden skapas nästa rond helt 
automatiskt. 


• Bordsplaceringar för nästa rond visas automatiskt 
på utskrifter och Aktuell ställning. 


• Om du behöver skapa ronden manuellt 5 minuter 
före rondslut kan du använda 95%-hiss. 


• Och så vidare... 


Allting som rör Gröna Hissen kan du hitta i separat 
dokumentation. 
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Skapa möten 


Till skillnad från i vanlig Gröna Hissen, där de två 
högst placerade lagen möts i nästa rond, så kommer det 
högst placerade laget att möta det lägst placerade (utan 
att skapa dubbelmöten). 


Ruter tittar i listan med fördefinierade matcher för att 
hitta det högst placerade laget och dess motståndare. 
När det väl har hittats är den fördefinierade ronden 
öronmärkt. 


Sedan tar Ruter hela den öronmärkta ronden och 
skapar nästa rond som ska spelas. Kom ihåg att 
rondnumret som ska spelas inte har något att göra med 
det fördefinierade rondnumret. 


Exempel 


Ett exempel kan komma väl till plats. 


Så här kan ett normalt flyttschema för sex lag se ut: 


Bord R1 R2 R3 R4 R5 
 1 6 1 2 6 6 3 4 6 6 5 
 2 5 2 1 3 2 4 3 5 4 1 
 3 4 3 5 4 1 5 2 1 3 2 


I en italiensk barometer kommer du endast att se den 
första ronden. 


Antag att detta är resultaten i första ronden: 


Bord R1 Resultat Plac: 1-3 4-6 
 1 6 1 11-19 1 3 
 2 5 2 18-12 5 2 
 3 4 3 17-13 4 6 


Enligt mekaniken för val av motståndare kommer nu 
ledaren (lag 1) att paras ihop med det lägsta placerade 
laget som det ännu ej har mött (lag 2). 


Om du tittar i det ursprungliga flyttschemat hittar du 1 
mot 2 i rond 4. Detta betyder att rond 2 i tävlingen 
kommer att motsvara flyttschemats rond 4, inklusive 
väderstreckssvängningar och bordstilldelningar. 


Bord R2 (4)  
 1 4 6  
 2 3 5  
 3 2 1  


Efter resultaten för rond 2 ser den nya resultatlistan ut 
så här: 


Bord R2 Resultat Plac: 1-3 4-6 
 1 4 6 14-16 1 5 
 2 3 5 19-11 3 2 
 3 2 1 16-14 4 6 


Samma logik som tidigare gäller. Vi letar reda på 
motståndaren till ledaren (lag 1) som är det lägst 
placerade laget (lag 5, eftersom lag 1 redan har mött 
lag 6 och lag 2). Sedan går vi till det ursprungliga 
flyttschemat och hittar 1 mot 5 i rond 3. 


Bord R3 (3)  
 1 6 3  
 2 2 4  
 3 1 5  


Sedan fortsätter det så där fram till slutet. Ofta, men 
inte alltid, betyder det att de högst placerade lagen 
möts i sista ronden. 
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Detta dokument täcker följande: 


Ruter - Grund (=Förenklingar) 


• Visa fönster 
• Användare och inloggning 
• Öppna från Spader 
 
Ruter - Avancerat (=Förbättringar) 


• Automatisk utskrift av Misstänkta resultat 
• Löpande resultatrapportering till Spader 
• Display i stället för Aktuell ställning 
 
 
 
Ruter - Grund (=Förenklingar) 


Visa fönster 1 
 A. Gör så här (invänta förenklingen) 1 
 B. Gör så här (bestäm vilka fönster  1 
  som ska visas) 


Användare och inloggning 2 
 Gör så här 2 
 Gör inställningar för de olika användarna 3 
 Starta tävling för de olika användarna 3 
 Fler inställningar 3 
 Gemensamma inställningar 3 
 Framtida inställningar 3 


Öppna från Spader 4 
 Gör så här 4 
 Öppna alltid från Spader 4 
 Öppna tävlingar från Tävlingsutforskaren 4 
  eller öppna senaste tävlingarna 
 
 
 
Ruter - Avancerat (=Förbättringar) 


Automatisk utskrift av Misstänkta resultat 5 
 Gör så här 5 
 Korrigera resultat 5 
 OBS! Korrigera inte resultat slentrianmässigt 5 


Löpande resultatrapportering till Spader 6 
 LIVE-knapp 6 
 Gör så här 6 
 OBS! Tävlings-ID måste vara inmatat 6 
  för att det ska fungera 
 Var hittar jag tävlings-ID? 6 


Display i stället för Aktuell ställning 7 
 Länkar och nedladdning 7 
 Gör så här 7 
 Hämta en startlista från internet 7 
 Mata in filnamnet i Ruter 8 
 Skapa display 8 
 Visa display 8 


Visa fönster 


De flesta tycker att alltför många fönster visas vid ny 
tävling. Så är fallet, men det finns två sätt att bli av 
med en del av fönstren. 


 


A. Gör så här (invänta förenklingen) 


Den första metoden är att vid uppstart av tävling endast 
klicka på Nästa ett antal tävlingar i följd. Då kommer 
Ruter till slut att förstå att du inte använder fönstret och 
fråga om fönstret ska döljas. 


 


B. Gör så här (bestäm vilka fönster som ska visas) 


Den andra metoden är att en gång för alla välja 
Tävlingsmeny > Alternativ... > Partävling > Visa 
fönster. Då ser det ut som på bilden nedan, där du kan 
ta bort kryssen framför de oönskade fönstren. 


 


Många klick och många frågor ses som något ont av 
normala tävlingsledare och användare. Genom att ge 
dem ett minimum av alternativ vid uppstart av tävling 
kommer Ruter att uppfattas som enklare att använda. 
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Användare och inloggning 


När man hör begreppet Användare tänker man 
naturligtvis på personer. I Ruter kan du koppla 
inställningar till individer, men mer användbart kan 
vara att koppla det till profiler, dvs en mängd 
inställningar kopplade till en tävlingstyp. Benämningen 
i Ruter kommer dock alltid att vara Användare. 


Genom att skapa flera användare går det att ytterligare 
förenkla inställningarna. Du kan alltså en gång för alla 
göra inställningar för sådant som skiljer sig åt mellan 
användarna (tävlingsnamn, signatur, barometer eller ej, 
handikapp eller ej, osv). Sedan är det bara fråga om att 
välja rätt inloggning och så har uppstarten blivit ännu 
enklare. 


Låt oss säga att din klubb har tre typer av tävlingar: 


1. HCP. Kvällstävlingar med handikapp, 24-26 
brickor, 2 brickor per rond 


2. UTAN. Kvällstävlingar utan handikapp, 24-26 
brickor, 2 brickor per rond 


3. BARO. En månatlig barometer utan handikapp, 24 
brickor, 3 brickor per rond 


I det här fallet är det motiverat att ha tre typer av 
inloggningar enligt namnen. 


 


Gör så här 


Börja med att stänga Tävlingsutforskaren. Klicka sedan 
på knappen Användare nere till höger. 


 


Klicka därefter på knappen Lägg till... för att lägga till 
önskade användare: 


 


Fönstret för inmatning av användare ser ut så här: 


 


Det är frivilligt att ange lösenord för dina användare, 
men det rekommenderas starkt. Orsaken är att Ruter 
kommer ihåg föregående användare när du startar 
Ruter. Om du inte har angivit något lösenord är det lätt 
att slentrianmässigt trycka på Enter när Ruter startas 
och då logga in som fel användare. 


För att göra hanteringen så enkel som möjligt 
rekommenderar vi att använda inloggningsnamnet även 
som lösenord. Det är inte fråga om att höja säkerheten 
med svåra lösenord, utan det är fråga om att 
tävlingsledaren enkelt ska kunna välja rätt användare 
utan att av misstag logga in fel. 


Nästa gång du startar Ruter ser det ut så här: 


 







Ruter 4.10 - Distriktsträffen 2016  Förenklingar och förbättringar 


 3 of 8 


Gör inställningar för de olika användarna 


Vi utgår från att du har stängt av visning av alla fönster 
enligt det första kapitlet (Visa fönster) i detta 
dokument. 


Låt oss börja med inloggning för handikapp = HCP. 


 


Det som sker när du loggar in första gången är att du 
får ett antal inledande frågor som är desamma som 
första gången du startade Ruter. Detta sker endast en 
gång. 


När du kommer till Tävlingsutforskaren klickar du på 
Tävlingsmeny och väljer Alternativ... > Partävling > 
Allmänt. Byt ut ”Ny partävling” mot 
”Handikapptävling”. Klicka på OK för att spara. 


Klicka sedan på Tävlingsmeny igen och välj 
Alternativ... > Partävling > Handikapp. Välj 
Nationellt handikapp och klicka på OK för att spara. 


Nu är inställningarna gjorda för HCP. Då är det dags 
att gå vidare till BARO. Stäng Ruter och starta igen: 


 


Du får samma inledande frågor som tidigare. Därefter 
klickar du på Tävlingsmeny och väljer Alternativ... > 
Partävling > Allmänt och kryssar för Barometer. Du 
kan också döpa om tävlingen till ”Barometer” innan du 
klickar på Spara. 


Inledningsvis bestämde vi också att barometern spelas 
med exakt 24 brickor och 3 brickor per rond. Den 
inställningen hittar du via Tävlingsmeny och 
Alternativ... > Stäng förberedelser.  


 


Starta tävling för de olika användarna 


När du väl har gjort dina inställningar är det bara att 
starta tävlingen som vanligt. Färre fönster än tidigare 
kommer att visas, och de viktiga alternativen (namn, 
barometer samt handikapp) är förinställda beroende på 
val av användare. 


Fler inställningar 


Ovan beskrevs några inställningar som var centrala för 
de olika användarna i dessa exempel. Naturligtvis kan 
du göra många fler inställningar. Den absoluta 
majoriteten av alla alternativ går att ställa in för 
respektive inloggning. 


 


Gemensamma inställningar 


Det finns några inställningar som är gemensamma för 
alla användare, till exempel val av medlemsregister, 
mappar för tävlingar, Inkorgen och Utkorgen, samt 
några inställningar till. Dessa inställningar kan endast 
göras via användaren Administratör. 


Knapparna Medlemsregister, Licens och Användare är 
exempel på gemensamma inställningar som inte är 
tillgängliga när du har loggat in som något annat än 
Administratör. 


 


 


Framtida inställningar 


När du skapar en ny användare ärvs alla egenskaper 
och inställningar från administratörens inställningar. 
Detta arv sker dock endast en gång. 


Det du bör vara medveten om är att när du har skapat 
inloggning via Användare, då administreras samtliga 
inställningar för de olika användarna oberoende av 
varandra. Det gör att om du gör en inställning som rör 
Bridgemate via en inloggning, då måste du göra 
samma inställning för samtliga användare.  


Detta är naturligtvis både en styrka och en svaghet. 
Styrkan ligger just i att det går att ha olika inställningar 
för de olika användarna, men om du har många 
användare och många inställningar, då kan det bli lite 
tjatigt att logga in som varje användare och upprepa 
inställningarna. 
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Öppna från Spader 


I föregående kapitel har vi använt inloggning för att 
förenkla uppstart av tävling. 


Det finns ytterligare en förenkling som vi verkligen vill 
rekommendera, och det är att starta tävling från 
kalendern i Spader. 


I Ruter finns sedan länge möjligheten att öppna 
tävlingar som är schemalagda i Spader (BIT). Detta är 
det absolut enklaste sättet att öppna tävlingar på; dels 
får du tävlingsnamn, datum, tävlingsledare och lite 
andra inställningar helt gratis, dels förenklar det 
rapporten till Spader då du inte behöver lista ut något 
tävlings-ID eller logga in i Spader och göra en manuell 
rapport. Det enda som krävs är en internetuppkoppling. 


 


Gör så här 


Öppna en tävling på detta sätt genom att klicka på 
knappen Special och välja Öppna från Spader. 


 


Det som händer är att Ruter helt enkelt frågar Spader 
vilka tävlingar som spelas i dag och som arrangeras av 
din klubb eller ditt distrikt och visar dem i 
Tävlingsutforskaren på följande sätt: 


 


När du väljer en av tävlingarna i listan är det som om 
du hade klickat på Ny tävling > Par. Enda skillnaden 
är att du får vissa inställningar via Spader-kalendern, 
till exempel tävlingsnamn, tävlingsledare, antal 
brickor, och så vidare. 


 


Öppna alltid från Spader 


Det finns också en inställning som gör att du alltid får 
erbjudande att öppna tävlingarna från Spader. Den tar 
bort ytterligare ett handgrepp när Tävlingsutforskaren 
öppnas. 


Klicka på Special och välj Öppna från Spader > ... 
varje gång tävlingsutforskaren öppnas: 


 


Detta alternativ gör att Tävlingsutforskaren öppnas och 
visar tävlingarna från kalendern i Spader helt 
automatiskt. Under förutsättning att alla dina tävlingar 
ligger i kalendern är detta det absolut enklaste sättet att 
starta tävlingar på. 


 


Öppna tävlingar från Tävlingsutforskaren eller 
öppna senaste tävlingarna 


Om du har ställt in så att Öppna från Spader alltid 
används när Tävlingsutforskaren öppnas, då bör du 
också få reda på hur du öppnar en tävling från vanliga 
Tävlingsutforskaren. 


Klicka på knappen Arkiv (till höger) och välj Öppna 
från > Normal plats. Då kommer den vanliga 
Tävlingsutforskaren att visas. 


Det finns även ett annat alternativ som du kommer åt 
genom att först stänga Tävlingsutforskaren. Klicka 
sedan på Tävlingsmeny och välj alternativet Öppna. Då 
ser du de senaste åtta tävlingarna som har öppnats via 
Tävlingsutforskaren. 
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Automatisk utskrift av Misstänkta resultat 


Sedan länge kan du skriva ut misstänkta resultat vilket 
är extra användbart när du använder Bridgemate. Det 
är alltså fråga om sådana resultat som inte verkar 
rimliga, till exempel när det finns tio 3NT med 
hemgång på Nord-Syd och en med hemgång på Öst-
Väst. I sådana fall anses det sista resultatet vara 
misstänkt.  


Denna rapport kan skrivas ut manuellt genom att klicka 
på Skriv ut och välja Rondresultat > Misstänkta 
resultat. Nackdelen med detta är att det är enkelt att 
glömma bort att skriva ut rapporten, och sedan står 
man där med ett rondresultat i barometer som 
innehåller felaktiga resultat. 


Nyligen tillkom möjligheten att kunna skriva ut 
Misstänkta resultat automatiskt i slutet av varje rond, 
så att man säkerställer att inga felaktiga resultat skrivs 
ut på rondresultaten. 


 


Gör så här 


Klicka på Tävlingsmeny och välj Egenskaper... > Skriv 
ut. Detta gäller alltså om du redan har en öppen 
tävling. Om du vill göra en permanent inställning för 
alla kommande tävlingar väljer du Alternativ... > 
Partävling > Skriv ut. 


Välj därefter fliken Skriv ut (auto) och kryssa för 
Misstänkta resultat: 


 


Detta gör att rapporten Misstänkta resultat skrivs ut 
före rondresultatet, men endast om det finns misstänkta 
resultat. Rapporten skrivs ut direkt på din skrivare: 


 


Rapporten innehåller nödvändig information som krävs 
för att lista ut om resultatet är rimligt eller ej. Den 


innehåller till och med bordplaceringarna i nästa rond 
för de två inblandade paren. Tanken är ju att paren har 
bytt rond och gått till nästa bord, så det är där du ska 
leta efter dem. 


 


Korrigera resultat 


Efter utskrift kommer du till följande fönster: 


 


Här kan du välja mellan några olika alternativ: 


• Markera ett resultat och klicka på Redigera. Då 
kommer du till ett fönster där du kan redigera 
Bridgemate-resultatet. Det är samma fönster som 
du når via Redigera-knappen i Mata in resultat. 


• Markera ett resultat och klicka på Bekräfta. Då 
bekräftar du att resultatet är korrekt, även om det 
kan te sig egendomligt. 


• Om alla resultat är korrekta kan du klicka på 
Bekräfta alla för att göra just det. 


Observera att om du inte gör någonting utan helt enkelt 
klickar på Stäng, då kommer de kvarvarande 
misstänkta resultaten att visas vid nästa automatiska 
utskrift av rondresultat. 


 


OBS! Korrigera inte resultat slentrianmässigt 


Om du hittar ett resultat som har ett uppenbart felaktigt 
väderstreck på spelföraren, då är det lätt hänt att bara 
ändra spelföraren och vara nöjd med sin insats. 


Gör inte så! Det finns nämligen (minst) två orsaker till 
fel väderstreck: 


1. Brickan har spelats i rätt riktning men fel 
spelförare har matats in. Detta är trots allt det mest 
sannolika alternativet. 


2. Spelarna har råkat vrida på brickan och 
följaktligen tagit ut korten ur fel fack. Därefter har 
de matat in spelföraren utifrån hur de verkligen 
sitter. 


Vår starka rekommendation är att kontrollera med 
spelarna vad som faktiskt har hänt. 
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Löpande resultatrapportering till Spader 


Fler och fler vill ha löpande resultatrapportering på 
internet. Rent tekniskt går det till så att varje gång det 
finns nya Bridgemate-resultat så skickas dessa samt 
den uppdaterade resultatlistan till Spader. 


 


LIVE-knapp 


 


... har vi ännu inte, men det kommer i Bridge-IT. Var 
den visas och hur den kommer att se ut är oklart i 
skrivande stund. 


 


Gör så här 


Klicka på Tävlingsmeny och välj Bridgemate > 
Egenskaper. Välj sedan fliken Bridgemate (rapport) 
och kryssa först i PBN och därefter Spader: 


 


Det är allt som krävs för att Ruter automatiskt ska 
skicka resultat till Spader vid varje Bridgemate-import. 


OBS! Tävlings-ID måste vara inmatat för att det 
ska fungera 


Resonemanget ovan bygger på att du redan har matat 
in ett korrekt tävlings-ID i Ruter alternativt startat 
tävlingen via Öppna från Spader och då fått tävlings-
ID automatiskt. 


Om du inte har gjort något av detta måste du manuellt 
mata in tävlings-ID. Klicka på Tävlingsmeny och välj 
Egenskaper... > Mästarpoäng och ranking. Välj sedan 
fliken ... (forts) där du kan mata in tävlings-ID: 


 


 


Var hittar jag tävlings-ID? 


Nu uppstår en relevant fråga: Var hittar jag tävlings-
ID? Den är relevant såtillvida att svaret är långt ifrån 
uppenbart. Det du måste göra är följande: 


Gå till listan över klubbens kommande tävlingar. Du 
hittar den på klubbens hemsida, antingen via 
framsidan, eller genom att välja TÄVLING > 
Kommande. 


Klicka därefter på önskad tävling. Nu får du allmän 
information att inga resultat har spelats i tävlingen. 


Om du nu tittar i internetadressen högst upp i 
internetläsaren ser du ett ID-nummer på slutet. Det är 
tävlingens ID: 


 


Som du förstår rekommenderar vi verkligen att ni 
använder funktionen Öppna från Spader som har 
beskrivits i detta dokument. 
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Display i stället för Aktuell ställning 


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. 


 


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. 


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 
Tävlingsmeny 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. 
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Paul Jones är en tävlingsform där par- och lagtävling 
kombineras. Idén är att tävlingen spelas i tre omgångar 
där alla spelare i laget spelar en omgång med alla 
andra. 


Du är inte bunden till någon speciell beräkningsform. 
Det gör att du kan välja partävling, IMP över fältet, 
eller datumscore utan att det på något sätt påverkar 
övrig funktionalitet. 


Alla spelare i laget spelar alla omgångar. I de normala 
Paul Jones-uppläggen spelar paren brickorna på olika 
ledd, men när resultaten jämförs sker det inte som i en 
lagtävling utan som i en vanlig partävling där alla 
resultat jämförs med alla andra. 


När du beräknar en Paul Jones-tävling kan du publicera 
tre olika resultatlistor: 


• Efter varje omgång kan du publicera ett parresultat 
som är baserat enbart på omgångens resultat. 


• Efterhand omgångarna spelas summeras parens 
snitt till ett lagresultat. 


• Varje spelares individuella resultat summeras och 
publiceras som ett individuellt resultat vid sidan 
om. Detta kan jämställas med IAF eller butler i 
lagtävling, så det individuella resultatet ska inte 
stjäla fokus från lagresultatet som (naturligtvis…) 
är det viktiga. 


För att få Paul Jones att snurra kombineras flera 
grundfunktioner i Ruter för vilka du kan hitta separat 
dokumentation på Ruter-hemsidan: 


• Flyttschema 
• Flera omgångar 
• Klubbmatch för lagtävlingen 
• Poängserie för individuellt resultat 


Paul Jones finns i flera skepnader. Jag har valt att 
fokusera på några enkla varianter som erbjuder viss 
automatik i hanteringen av omgångar. 


Innehållsförteckning 


Innehållsförteckning 1 
 
Starta tävling 2 
 Flera omgångar 2 
 Mästarpoäng 2 
 Poängserie 2 
 Klubbmatch (=lagtävling) 2 
 Antal grupper 2 
 
Summera poäng 3 
 
Frirond 3 
 
Spelare och partners 3 
 
Lagnamn 3 
 
Flyttschema 4 
 Stäng förberedelser 4 
 Ångra Stäng förberedelser 4 
 Barometer 4 
 Flerkvällarstävling 4 
 Tredje omgången i en flerkvällarstävling 5 
 Ångra Stäng förberedelser i  
  tredje omgången i en flerkvällarstävling 5 
 
Exempel med 26 lag 6 
 Stäng förberedelser för omgång 1 6 
 Fortsätt med omgång 1 6 
 Rapportera omgång 1 6 
 Skapa omgång 2 6 
 Fortsätt med omgång 2 6 
 Skapa och fortsätt med omgång 3 6 
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Starta tävling 


Tävlingen startas via knappen Special i 
Tävlingsutforskaren. Där ska du använda alternativet 
Paul Jones-Ny lagtävling. 


Även om du har valt en lagtävling kommer tävlingen 
startas och beräknas som en helt vanlig partävling över 
flera omgångar. Fler fönster än vanligt kommer att 
visas. 


 


Flera omgångar 


Till skillnad från en vanlig tävling med flera omgångar 
är några alternativ inte tillgängliga. I övrigt fungerar 
Flera omgångar precis som vanligt. 


Även om Paul Jones normalt spelas över tre omgångar 
kan man mycket väl tänka sig att ändra detta till två 
omgångar eller till och med fler omgångar än tre. 


Se dokumentet Flera omgångar för övriga detaljer. 


 


Mästarpoäng 


Det går att dela ut mästarpoäng baserat på respektive 
omgångsresultat, eller på totalen över alla omgångarna. 
I det senare fallet är tävlingen att jämställas med en 
lagbarometer. 


Om du väljer att dela ut mästarpoäng per omgång 
gäller följande: 


Mästarpoäng delas ut parvis per omgång. Du ska alltså 
välja mästarpoängtabell utifrån hur många brickor som 
spelas i respektive omgång.  


Om du väljer att dela ut mästarpoäng där omgångarna 
utgör en total tävling ska du välja en av följande 
tävlingsrapporttyper: 


• Paul Jones. B1 (brons). Lagbarometer. 
• Paul Jones. E1 (silver). Lagbarometer. 


Poängserie 


Poängserien som används för det individuella resultatet 
är helt frivillig. Den skapas dock inte automatiskt. 


Om du i detta fönster klickar på Ny får du dock ett 
antal inställningar gratis: 


• Automatiskt poängserienamn 
• Beräkningsform = Total poäng 
• Inkludera samtliga resultat 


I fliken Visa sätts följande inställningar: 


• Visa 1 decimal 
• Visa inte poängen som medel 
• Sortera omgångarna i stigande ordning 
• Visa omgångsnummer i rubriken 
• Skriv ut individuell resultatlista 


 


Klubbmatch (=lagtävling) 


Det finns separat dokumentation för klubbmatch, men 
den är inte riktigt relevant. Det enda du behöver veta är 
att Klubbmatch används för att summera parens 
resultat till ett lagtävlingsresultat. 


Den enda inställningen som är tillgänglig är denna: 


Beräkna parens medelvärde i respektive klubb 


 


Antal grupper 


Tävlingen spelas i två grupper. Två av spelarna sitter i 
grupp A och de andra två i motsatt riktning i grupp B. 


 


Naturligtvis skulle man kunna tänka sig en 
tävling med flera grupper än 2 (=4, 6, 8, ...) 
där flera parallella Paul Jones spelas med 
gemensam beräkning. 


Detta fungerar inte för tillfället. 
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Summera poäng 


Det figurerar ett antal olika typer av poäng. 
Inställningarna i Ruter är gjorda så att de är 
jämförbara. 


• Parresultat i respektive omgång 
• Lagresultat 
• Individuellt resultat 


Följande exempel beskriver på ett bra sätt hur de olika 
poängen fungerar. A-D spelar i ett lag och K-N i ett 
annat. 


 Omg 1 Omg 2 Omg 3 Totalt 
A 100 100 110 310 
B 100 120 140 360 
C 80 120 110 310 
D 80 100 140 320 


K 105 95 120 320 
L 105 115 140 360 
M 85 115 120 320 
N 85 95 140 320 


A-D 90 (+110=)  200 (+125=)  325  
K-N 95 (+105=)  200 (+130=)  330  


Lagtävlingen (=Klubbmatch) är kumulativ över 
omgångarna. De sista två raderna (A-D och K-N) visar 
totala poängen för lagen efter respektive omgång. Tack 
var inställningen Beräkna medelvärde i klubbmatchen 
kan den poängen jämföras med omgångspoängen per 
par. 


Kolumnen Totalt visar det individuella resultatet efter 
att du har rapporterat samtliga omgångar till 
poängserien. Här visas total poäng för respektive 
spelare vilket gör att summan kan jämföras med 
poängen i lagtävlingen. 


 


Frirond 


Om det är en frirond har hela laget frirond, det vill säga 
ett par i grupp A och ett par i grupp B har alltid frirond. 


Spelare och partners 


Spelarna i laget är A, B, C och D. De kommer att spela 
med varandra i följande fördefinierade ordning. 


 Grupp A Grupp B 
Omgång 1: A+B C+D 
Omgång 2: A+D B+C 
Omgång 3: A+C D+B 


Ruter kommer, vid byte mellan omgångar, automatiskt 
att flytta spelarna enligt ovan. 


Spelarordningen ovan har ingenting med N-S eller Ö-V 
att göra. Det gör att om du startar i grupp A som Nord 
kommer du att stanna i grupp A hela tävlingen. 
Detsamma gäller för Öst i grupp A. Däremot kan 
positionerna variera mellan Nord och Öst. 


Låt oss säga att du inte är nöjd med 
spelarförflyttningen ovan, eller att något lag ställer 
krav på annan spelordning. Då är mitt förslag att du 
matar in dem i annan ordning. Det gör att om A och C 
måste spela ihop i andra omgången byter du helt enkelt 
plats på C och D i grupp B in the first session. Då 
kommer den automatiska flytten att se till att rätt 
spelare spelar ihop i omgång 2 (och för all del även 
omgång 3). 


 


Lagnamn 


När du matar in namnen (eller importerar dem från 
Bridgemate) kommer automatiska lagnamn att skapas. 
Varje lagnamn består av de fyra spelarnas efternamn. 


Om du vill använda andra lagnamn går detta att mata 
in manuellt. Gå till Mata in namn i grupp A. Klicka på 
knappen Spelare och välj Laginformation. 


I kolumnen Lag ser du nu lagnamnen med prefixet 
Auto:. Detta prefix ser till att lagnamnet fortsätter att 
vara automatiskt ifall du ändrar någon spelare. 


Om du för den första spelaren i laget (Nord eller Öst) 
matar in ett annat lagnamn, till exempel Sverige eller 
Norge, kommer det automatiskt att användas i stället 
för det automatiska lagnamnet. 







Ruter, version 4.8  Paul Jones 


 4 av 6 


Flyttschema 


Du kan spela Paul Jones på två sätt: 


• Barometer 
• Flerkvällarstävling 


I båda fallen kommer det valda flyttschemat att 
användas i grupp A. I grupp B används samma 
flyttschema fast helt speglat. Det betyder till exempel 
för Mitchell att Öst-Väst sitter still i grupp B medan 
Nord-Syd vandrar. 


 


Stäng förberedelser 


När du stänger förberedelserna behöver du endast 
stänga förberedelserna för grupp A. 


Det sista steget i att stänga förberedelserna är att välja 
Stäng förberedelser för grupp B. Det alternativet ska du 
välja, men själva stängningen sker sedan automatiskt 
fast med speglat flyttschema. 


 


Ångra Stäng förberedelser 


Om du behöver ändra någonting i flyttschemat ska du 
välja Tävlingsmeny-Ångra Stäng förberedelser. Detta 
ska du göra för grupp A. Då följer grupp B med och 
allt blir korrekt. 


Det är naturligtvis möjligt att ångra förberedelserna 
enbart för grupp B men det är inget jag 
rekommenderar. Den automatik som är inbyggd i Ruter 
ska ta hand om allt du behöver hjälp med. 


Läs nedan om Ångra Stäng förberedelser i tredje 
omgången i en flerkvällarstävling. Där hittar du några 
mycket viktiga kommentarer. 


 


Barometer 


Här använder du en av de många varianterna av 
Oändlig Howell. 


När du byter från en omgång till nästa kommer du att 
få ange startrond och startbricka i nästa omgång. Detta 
är väl beskrivet i dokumentet Flera omgångar. 


Flerkvällarstävling 


Här rekommenderas en kombination av Mitchell och 
Invävd Howell. Detta känner du säkert igen från 
klubbmästerskap där alla ska möta alla, något som är 
beskrivet på sida 152-155 i boken Tävlingsledaren. 


Vän av ordning protesterar nu och säger att det bara 
leder till två omgångar. Det är i och för sig korrekt. Läs 
mer nedan om den tredje omgången. De första två 
omgångarna är precis som ett klubbmästerskap. 


Det finns diverse flyttscheman som kan vara aktuella 
att använda (se dokumentet Flyttschema): 


• Invävd Howell 
• Invävd Howell för flera omgångar 
• Göteborgsmitchell 
• Boforsmitchell 
• Boforsmitchell för flera omgångar 


För balansens räkning bör du använda de flyttscheman 
som är avsedda för tävlingar över flera omgångar. 


Från Tävlingsledaren kommer följande uttalande (som 
är det jag kommer att följa nedan): 


Det är dock praxis att börja med Howelln. 


(Jag lite svårt med ordet ”Howelln” men tyvärr finns 
väl inget bättre alternativ för bestämd form. Dessutom 
står det så i boken.) 
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Tredje omgången i en flerkvällarstävling 


Efter två omgångar har alla par (eller de flesta) mött 
varandra. Vid övergången till tredje omgången 
kommer placeringen i lagtävlingen att styra i vilken 
ordning paren placeras.  


I tredje omgången kommer naturligtvis alla lag att 
möta lag de redan har mött, men tack vare metoden för 
att placera lagen kommer styrkan på motståndet att 
vara balanserat. 


Exempel: Vid 16 lag placeras lagen så här (där numren 
i kolumnerna N-S och Ö-V indikerar placering i 
lagtävlingen; i grupp B placeras paren speglat precis 
som i de tidigare omgångarna): 


Bord N-S Ö-V Bord N-S Ö-V 
 A1 1 2 A5 5 6 
 A2 16 15 A6 12 11 
 A3 4 3 A7 8 7 
 A4 13 14 A8 9 10 


Om du är intresserad av att se den exakta placeringen 
för ditt bordsantal kan du skapa den tredje omgången 
utan att aktivera den automatiska transporten. Då 
kommer du att se parnummer som motsvarar 
placeringarna i lagtävlingen. När du senare aktiverar 
den automatiska transporten kommer parnumren 
(=placeringarna) att bytas ut mot de riktiga parnumren. 


 


Ångra Stäng förberedelser i tredje omgången i en 
flerkvällarstävling 


Antag att du har följt de normala instruktionerna för att 
skapa tredje omgången samt att du har aktiverat den 
automatiska transporten. 


De parnummer som nu är placerade vid de olika 
borden har ingenting att göra med parnumren som 
normalt används i det valda flyttschemat. I stället är 
paren placerade utifrån placeringen i lagtävlingen (se 
exempel ovan). 


Om du nu behöver ångra förberedelserna för att stänga 
förberedelserna med andra parametrar (annat 
flyttschema, färre brickor per rond, och så vidare) är 
det några mycket viktiga saker du måste tänka på: 


• När flyttschemat väljs och förberedelserna stängs 
tilldelas parnummer enligt flyttschemats 
grundinställningar, inte enligt hur paren satt före 
Ångra Stäng förberedelser. 


• När parnummer före och efter Ångra stäng 
förberedelser skiljer sig åt frågar Ruter om du vill 
återställa parnumren till vad de ursprungligen var, 
det vill säga inte enligt flyttschemats 
grundinställningar. 


• Detta är en fråga du normalt svarar Nej på, men i 
just detta fallet måste du svara Ja för att 
säkerställa att paren fortsätter att sitta enligt 
placeringen i lagtävlingen. 


 


Det är mycket viktigt att du återställer 
parnumren, det vill säga svarar Ja på de två 
frågorna (en gång för grupp A och en gång 
för grupp B). 
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Exempel med 26 lag 


Då ganska mycket ska göras är det bästa angreppssättet 
att använda ett exempel. I detta exempel gäller alltså 
26 lag vilket innebär två grupper med 26 par i vardera. 


Starta tävlingen via Special-Paul Jones-Ny lagtävling i 
Tävlingsutforskaren. Ange alla parametrar som krävs.  


När du kommer till fönstret Poängserie ska du klicka 
på Ny för att skapa poängserien som används för den 
individuella tävlingen. Inställningarna är korrekta från 
start, så du behöver bara klicka på OK för att spara. 


 


Stäng förberedelser för omgång 1 


När du stänger förberedelserna för grupp A ska du 
mata in 13 bord. Detta kommer senare att kopieras till 
grupp B så att grupperna är lika stora. 


Mata därefter in 26 brickor och 2 brickor per rond. 


Detta ger ett antal tillgängliga flyttscheman. Välj 
Invävd Howell (eftersom Invävd Howell för flera 
omgångar endast existerar för 11, 15 respektive 17 
bord; se sida 153 i boken Tävlingsledaren). 


Välj därefter att stänga förberedelserna för grupp B, 
något som därefter sker helt automatiskt, och nu är 
tävlingen igång. 


 


Fortsätt med omgång 1 


Spelarnamn ska matas in, Bridgemate ska eventuellt 
användas, Aktuell ställning ska eventuellt användas, 
och så vidare. Hur du hanterar de delarna skiljer sig 
inte från normala tävlingar. 


För övrigt så genererar Ruter automatiska lagnamn. Du 
kan läsa mer om det i ett separat kapitel i början av 
detta dokument. 


 


Rapportera omgång 1 


När omgång 1 är färdig kan du skriva ut normala 
rapporter och göra normala rapporteringar till internet. 
Både på rapporter och på hemsida visas lagtävlingen 
först och under det parresultatet. 


Du ska dessutom rapportera omgången till poängserie 
för att få fram det individuella resultatet, något du 
sedan skriver ut från rapporttypen Poängserie. 


Om du gör rapporteringen till poängserie samtidigt 
som rapporteringen till hemsida kommer alla sidor att 
få länkar fram och tillbaka som gör det lättare för 
spelarna att hitta alla resultat. 


 


Skapa omgång 2 


När det är dags att gå över till nästa omgång väljer du 
Tävlingsmeny-Flera omgångar-Skapa nästa omgång 
(2/3). Följ instruktionerna på skärmen. 


Eftersom du går från en Invävd Howell till en Mitchell 
måste du stänga förberedelserna manuellt mellan 
omgång 1 och omgång 2. Orsaken är att Ruter inte vet 
vilken typ av Mitchell du avser att spela. 


Ange återigen 13 bord, 26 brickor, 2 brickor per rond, 
men välj denna gång Boforsmitchell för flera 
omgångar. Om du har förberedda guidekort för vanlig 
Boforsmitchell kan du naturligtvis använda den då 
vikten av balans i tävlingen kanske inte är den största. 


 


Fortsätt med omgång 2 


Eftersom Ruter flyttar både spelare och par automatiskt 
bör du komma ihåg att publicera en startlista inför 
omgång 2. Det fungerar inte att spelarna själva får 
välja vem de ska spela med och i vilken grupp. 


I övrigt är det ingenting som skiljer detta steg från 
omgång 1. Det är bara att beräkna omgång 2. 
Rapportera tävling precis som tidigare. Alla utskrifter 
sker på samma sätt som i omgång 1. 


 


Skapa och fortsätt med omgång 3 


Det är lättare att skapa omgång 3 än omgång 2. Det 
enda du behöver göra är att välja Tävlingsmeny-Flera 
omgångar-Skapa nästa omgång (3/3) och sedan välja 
att aktivera den automatiska transporten. Ruter 
kommer automatiskt att skapa nästa omgång och 
placera paren baserat på placeringen i lagtävlingen. 


Kom ihåg att om du skapar omgång 3 och sedan gör en 
ändring i omgång 2 kommer den ändringen inte 
reflekteras i bordsplaceringarna utifrån placeringen i 
lagtävlingen. Däremot förs naturligtvis poängen i 
lagtävlingen vidare från omgång 2 till omgång 3. 


Därefter beräknar du sista omgången och rapporterar 
och skriver ut precis som de tidigare omgångarna. 
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Välkommen till en ny värld fylld av de möjligheter 
Bridgemate har att erbjuda. I Holland har tillverkaren 
fått pris med motiveringen att Bridgemate är den 
främsta uppfinningen i bridgevärlden sedan budlådan. 


Som kuriosa i sammanhanget spelar tillverkaren inte 
själv bridge (!) men det är absolut inget Bridgemate har 
drabbats av. 


Med tanke på ämnet kommer detta dokument att vara 
ganska tekniskt. Målet är dock att ”gömma” de mer 
tekniska delarna i ett kapitel på slutet som endast 
fanatikerna behöver läsa. 


Dokumentet består av följande delar: 


• Använd Ruter och Bridgemate (del 1) 
• Presentation av sladdar och maskiner 
• Bridgemate och programmera bordsnummer 
• Bridgemate Control (kommunikationsprogram) 
• Ändra resultat i Bridgemate Control 
• Använd Ruter och Bridgemate (del 2) 
• Teknisk information 
• Tävlingsledarnyckel och TL-meny 
• Bridgemate-instruktioner till spelarna 
• Fickguide för tävlingsledaren 


Jag gör inga som helst anspråk på att detta dokument är 
komplett. Om du vill lära dig allt om Bridgemate måste 
du läsa den engelska handboken. Det finns också en 
del inställningar i Ruter som du får experimentera dig 
fram till hur de fungerar. 


Om du vill läsa mer om Bridgemate rekommenderar 
jag följande två internetsidor: 


• www.bridgemate.com. Detta är den officiella 
Bridgemate-hemsidan på engelska. 


• www.bridgemate.se. Detta är den officiella 
Bridgemate-hemsidan på svenska. 


 


Bridgemate II 


Som du vet finns det två typer av Bridgemate - 
Bridgemate Pro och Bridgemate II. Ur Ruter-
perspektiv fungerar det i princip likadant oberoende av 
typ av Bridgemate, så du kan fortsätta läsa detta 
dokument även om du använder Bridgemate II. 


Det finns ett separat dokument som heter Bridgemate 
II som get specifik information för den typen. 
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Använd Ruter och Bridgemate (del 1) 


Om klubben redan har en fungerande Bridgemate-
installation kan du följa dessa instruktioner för att 
räkna en tävling med Bridgemate: 


• Starta din tävling precis som vanligt i Ruter. Du 
måste välja ett flyttschema eftersom Bridgemate 
inte fungerar utan ett sådant. 


• Klicka på Tävlingsmeny, välj Bridgemate, och välj 
Skapa databas. Tryck på Enter när du tillfrågas 
om namn på databasen. 


• Därefter startas Bridgemate Control och lite saker 
händer på skärmen.  


• Byt fönster tillbaka till Ruter. Svara Ja på frågan 
Vill du importera resultat? och luta dig tillbaka. 


När det första Bridgemate-resultatet matas in kommer 
det att föras över till Ruter inom 15 sekunder. 


Om du räknar barometer skriver du ut rondresultat 
efter varje rond precis som om du hade matat in 
resultat för hand. 


När tävlingen är färdig och alla resultat har matats in i 
Bridgemate kan du skriva ut ett slutresultat precis som 
vanligt. 


 


Enklare sätt 


Det finns ett enklare sätt att starta Bridgemate: 


• Starta din tävling precis som vanligt. När du har 
valt flyttschema och gått vidare till nästa sida 
finner du alternativet Använd Bridgemate. Välj 
detta. 


Nu får du följande alternativ: 


• Jag vill använda Bridgemate 
• Jag vill markera ett blindpar 
• Jag vill använda Bridgemate, men just nu endast 


för rond 1 


Det första alternativet gör att allt sker som beskrivet 
ovan, fast automatiskt. Det andra tar dig till 
namninmatningen och sedan måste du starta 
Bridgemate manuellt. 


Det tredje är ett speciellt alternativ som du kan läsa 
mer om senare i detta dokument (Skapa databas enbart 
för rond 1). 
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Presentation av sladdar och maskiner 


Paketet du har fått bör bestå av följande delar: 


• Handbok (på engelska) 
• Bridgemate-server (nedan benämnd server) 
• Spänningsadapter till servern 
• USB-till-serie-kabel 
• Bridgemate 
• Tävlingsledarnyckel 
• Programmeringsadapter 


 


Handbok (på engelska) 


Den senaste versionen av handboken finns på internet. 
Gå till Bridgemate-sidan på Ruterhemsidan. Klicka på 
Handbok. Detta tar dig till en sida varifrån du kan 
hämta den engelska handboken. 


Här hittar du all information du behöver. Som 
komplement till handboken finner du en hel del tips i 
detta dokument. 


 


Server och batterier 


Servern kopplas till ett vanligt väggurtag. Då lyser det 
grönt på serverns ovansida. 


Du bör dock för säkerhets skull stoppa i fyra AA-
batterier i servern. Om du gör detta och kopplar ifrån 
väggurtaget lyser det rött.  


Så länge servern är kopplad till väggurtaget händer 
inget konstigt. Om strömmen går måste du ha batterier 
i för att inte flyttschemat och möjligen vissa resultat 
ska försvinna ur servern. Normalt förs alla resultat över 
direkt till datorn, men det hjälper inte för resten av 
tävlingen om flyttschemat har försvunnit. Med batterier 
löper du ingen risk. 


Enda problemet med servern och batterierna är att om 
du lämnar den med batterierna i och utan att vara 
ansluten till ett väggurtag kommer batterierna att 
laddas ur på ungefär fem dagar. 


 


Använd både väggurtag och batterier när du 
räknar en tävling. Tag ur batterierna mellan 
tävlingarna.  


 


Server och USB-till-serie-kabel 


Servern har en sladd som ska kopplas in i datorn. Detta 
är en så kallad seriekabel. De flesta stationära datorer 
har en serieport på baksidan. 


Fler och fler använder bärbara datorer. Det hör till 
undantaget att bärbara datorer har en serieport. Därför 
krävs en USB-till-serie-kabel så att du kan koppla ena 
änden av kabeln till servern och andra änden till en 
USB-port på din dator. 


Med kabeln följer en CD som krävs för en speciell 
installation av kabeln. Följ instruktionerna i paketet 
och instruktionerna i Windows när du stoppar i kabeln 
i en USB-port. 


 


Jag rekommenderar att du använder en 
stationär dator med en serieport. Min 
erfarenhet är vissa bärbara datorer kan ge 
problem vid kontakt via USB-till-serie-
kabeln. 


 


Bridgemate och batterier 


En Bridgemate behöver fyra AAA-batterier. Enligt 
tillverkaren räcker dessa i två år om du använder 
Bridgemate en eller två spelkvällar i veckan. 


Här spelar det ingen roll om du lämnar batterierna i 
eller inte eftersom Bridgemate stänger av sig själv 
automatiskt efter 20 sekunder. 


 


Lagra Bridgemate i rumstemperatur. Det har 
visat sig att om du lagrar dem i ett kallt rum 
laddas batterierna ur fortare än i 
rumstemperatur.  


 


Tävlingsledarnyckel (TL-nyckel) 


Det finns en liten kombinerad plast- och metallpryl 
som går att stoppa in i kontakten överst på Bridgemate. 
Den används för programmering av bordsnummer, 
något som normalt endast görs en gång, samt för 
domslut och för att ändra felaktiga resultat. 


 


Svensk version samt programmeringsadapter 


Det finns en svensk version av programmet i 
Bridgemate. För att programmera Bridgemate krävs 
programmeringsadaptern samt ett så kallat firmware, 
dvs ett program. Läs mer om detta bland den tekniska 
informationen sist i detta dokument.  







Ruter, version 4.5.1  Bridgemate 


 4 av 18 


Bridgemate 


Läs mer om Bridgemate i den engelska handboken. 


Bridgemate drivs av fyra AAA-batterier. Dessa ska 
finnas med i lådan som de levereras i. 


Om du tar två Bridgemate och staplar dem skavfötters 
med undersidan av ena Bridgematen mot tangentsidan 
på den andra märker du att de passar som handen i 
handsken. Gör så med samtliga Bridgemate varje gång 
du lagrar dem. 


Ytterligare en rekommendation när du förvarar 
Bridgemate är att du inte ställer dem på varandra. Då 
kommer gummifötterna att lämna avtryck på 
Bridgematen nedanför. Lägg dem i stället på sidan så 
utövas inget tryck på någon Bridgemate. 


 


Programmera bordsnummer 


Varje Bridgemate måste veta vilket bord den hör till 
för att den ska kunna användas. Detta är beskrivet i 
detalj på sida 24-25 i den engelska handboken. 


Här kommer en kort beskrivning av hur du 
programmerar bordsnummer: 


• Tryck på OK. Det ska stå Bridgemate på 
displayen. Stoppa in TL-nyckeln i Bridgemate. 


• På första raden ska du välja grupp. Normalt ska 
det stå A där. Om du vill ändra kan du trycka på 
plus- eller minusknapparna. Tryck på OK. 


• På andra raden ska du mata in bordsnumret. Gör 
detta och tryck på OK. Använd Cancel för att 
backa. 


• På nästa rad ska du mata in kanal. Gör detta och 
tryck på OK. Använd Cancel för att backa. 


• Tag ut TL-nyckeln. Tryck sedan en gång på OK. 
Displayen ska bekräfta grupp och bordsnummer. 


 


Kan jag använda min Bridgemate nu? 


Nej, inte än. Det räcker inte med att du har 
programmerat Bridgemate för att använda den. Det 
krävs ytterligare två saker: 


• En fungerande server 
• En tävling i Ruter 


Bridgemate-instruktioner 


Längst bak i detta dokument finns två sidor som 
beskriver hur spelarna använder Bridgemate vid 
borden. Skillnaden mellan de två är att den ena 
innehåller instruktioner för inmatning av MID vid 
borden medan den andra inte gör det. 


Kopiera en av dessa sidor och lägg på borden. 
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Bridgemate Control 
(kommunikationsprogram) 


Man kan se insamlingen av data som en lång kedja 
bestående av fyra delar:  


Ruter ↔ Bridgemate Control ↔ Bridgemateserver ↔ 
Bridgemate  


Du behöver bara starta Ruter, skapa en databas med 
flyttschemat via Tävlingsmeny-Bridgemate-Skapa 
databas, och importera resultat. Allt övrigt i kedjan 
ovan sker automatiskt.  


Bridgemate Control är det program som används för 
kommunikationen med servern. Om du är intresserad 
av detaljer kan du läsa mer i Bridgemate Control och 
tekniken bakom nedan. 


 


Installationsprogram 


Gå till Bridgemate-sidan på Ruterhemsidan. Klicka på 
Bridgemate Control och tekniken bakom. Klicka på 
Installationsprogram för Bridgemate Control. Detta tar 
dig till en sida där du kan hämta Bridgemate Control 
Software. Följ instruktionerna på skärmen för att 
installera Bridgemate Control. 


 


Anslut server och starta Bridgemate Control 


Koppla servern till din dator. Eventuellt måste du 
använda USB-till-serie-kabeln (läs ovan). 


Starta Bridgemate Control via Start-Program-
Bridgemate. Följ instruktionerna på skärmen vid val av 
språk och kanal (se nedan). 


Den stora skärmen som visas därefter är indelad i fyra 
delar: 


• Övre vänstra visar aktuell status på servern 


• Nedre vänstra visar vilka bord som är kopplade till 
servern 


• Övre högre visar inkommande resultat. 


• Nedre högra ger dig möjlighet att filtrera data i 
listan av resultat. 


 


Titta i övre vänstra hörnet. Om det står 
Connected och en massa siffror visas är allt 
frid och fröjd. Annars har du problem med 
anslutningen. Läs mer i den tekniska delen av 
denna dokumentation 


 


Val av språk och kanal 


Första gången du startar Bridgemate Control blir du 
tillfrågad om språk och kanal. Från och med version 
1.6.20 av Bridgemate Control finns programmet på 
svenska. 


Det går att sända på kanal 0-7 där grundinställningen är 
0. Det är viktigt att kanalen är densamma i servern och 
i Bridgemate. Det går att ha flera servrar i samma rum 
om de är programmerade för olika kanaler. 


När du startar Bridgemate Control för första gången 
blir du tillfrågad om denna kanal. Om du vill byta 
kanal vid ett senare tillfälle kan du starta Bridgemate 
Control och välja menyalternativet Server-Channel. 


Val av språk gör du via menyalternativet Tools-
Language-Svenska. 


 


Inställningar som styr hur Bridgemate fungerar 


En mängd inställningar finns tillgängliga som avgör 
hur dina Bridgemate kommer att fungera i tävlingen. 
Välj menyalternativet Tools-Options och välj 
Bridgemate-fliken. Dessa inställningar kan du inte 
ändra under tävlingens gång utan du måste göra det 
mellan tävlingar. 


Här kan du bland annat välja att visa eller dölja tidigare 
spelade resultat från övriga bord.  


Det finns en inställning som styr att poängen visas ur 
spelförarens perspektiv (Show score points from 
perspective of). Den ska du ändra omgående, annars 
kommer dina spelare att bli lite konfunderade när Öst-
Väst spelar kontrakten. 


Du kan läsa mer om dessa inställningar på sida 32-33 i 
den engelska handboken. 


 


Notera att alla dessa inställningar kan styras 
direkt från Ruter (se Bridgemate-
inställningar i Ruter nedan). Det kan vara 
smidigt att göra grundinställningar i Ruter 
som kommer att fungera vid alla nya 
tävlingar. 
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Ändra resultat 


Nedan finns ett kapitel som rör ändringar av resultat i 
Bridgemate Control. Tack vare ändrad funktionalitet i 
Ruter faller behoven av nämnda ändringar. Däremot 
kvarstår möjligheten att ändra i Bridgemate Control 
och därför finns det kapitlet kvar i denna handbok. 


Som du kan läsa i kapitlet Tävlingsledarnyckel och TL-
meny går det att inom rimliga gränser ta bort felaktiga 
resultat och mata in korrigeringar. Det går också att 
mata in vissa procentdomslut. 


 


Varför skulle resultat tidigare ändras i Bridgemate 
Control? 


Resultaten importeras till Ruter från en Bridgemate-
databas. För den händelse att Ruter skulle krascha var 
tanken att vid ändring endast i Ruter skulle ändringarna 
försvinna medan vid ändring direkt i Bridgemate-
databasen kunde dessa återimporteras vid senare 
tillfälle. 


Den nya möjligheten att ändra direkt i Ruter inkluderar 
numera att ändringarna även sparas i Bridgemate-
databasen. Resultatet av en ändring i Ruter är alltså 
detsamma som när du tidigare ändrade direkt i 
Bridgemate Control.  


Då tillvägagångssättet för att ändra i Ruter är så 
mycket enklare än att ändra i Bridgemate Control 
rekommenderas denna variant från och med nu. 


 


Ändra resultat direkt i Bridgemate 


Detta sker alltså genom att först ta bort det först 
inmatade resultatet och sedan mata in ett nytt resultat. 


Detta utgör inga problem. Ruter kan avgöra vilket 
resultat som är det korrekta och använda det. 


 


Ändra resultat i Ruter 


Under Bridgemate-krysset i Mata in resultat hittar du 
nu knappen Redigera. När du klickar på den kan du 
ändra kontraktsdetaljer i respektive lista (tricknivå, 
färg, spelförare, och så vidare). 


Det går också att svänga en bricka vid kryssrutan 
Sväng väderstreck om paren har suttit på fel ledd. 
Detta ska dock inte sammanblandas med inmatning av 
fel spelförare, något som ändras i listan för spelförare. 


När du spar ändringarna via OK kommer de att skrivas 
ned i Bridgemate-databasen ifall det skulle behövas. 


 


Mata in domslut i Ruter 


När du matar in ett domslut i Ruter via Resultatmeny-
Mata in domslut kommer alla ändringar du gör att 
skrivas till Bridgemate-databasen. Detsamma gäller för 
straffpoäng och lag 12C3. Det enda som inte sparas i 
Bridgemate-databasen är om du byter parnummer från 
ett bord till ett annat. 


 


Byt parnummer 


Om du svänger en bricka vid ett bord kommer 
parnummerändringen att sparas i Bridgemate-
databasen. Det enda som inte sparas i databasen är om 
du byter parnummer från två olika bord (om spelarna 
har spelat vid fel bord). Om du behöver återimportera 
tävlingen måste du göra sådana ändringar manuellt. 


 


 


 


 


 


 


Ändra resultat i Bridgemate Control 
(gammalt kapitel) 


Som du kan läsa i kapitlet Tävlingsledarnyckel och TL-
meny går det att inom rimliga gränser ta bort felaktiga 
resultat och mata in korrigeringar. Det går också att 
mata in vissa procentdomslut. 


 


Ändra resultat direkt i Bridgemate 


Detta sker alltså genom att först ta bort det först 
inmatade resultatet och sedan mata in ett nytt resultat. 


Detta utgör inga problem. Ruter kan avgöra vilket 
resultat som är det korrekta och använda det. 
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Vilket resultat gäller? GAMMALT KAPITEL 


Tänk dig följande scenario: 


• Ett resultat har matats in i Bridgemate och förts 
över till Bridgemate Control 


• Resultatet har importerats till Ruter 
• Resultatet har ändrats i Ruter 
• Resultatet har ändrats i BM Control (se nedan) 


Vilket resultat är det som gäller – det i Ruter eller det i 
Bridgemate Control? 


Jag ser det som en filosofisk fråga, men i brist på ett 
bättre svar har jag bestämt att det är resultatet i Ruter 
som bestämmer, dvs är det som gäller. Det innebär att 
om du gör en ändring i Bridgemate Control kan inte 
Ruter avgöra var ändringen har skett. 


Var inte orolig – det finns en lösning även på detta 
problem. 


 


Ändra resultat i Bridgemate Control GAMMALT 


I nedre högra hörnet går det att filtrera listan av 
resultat. När du har letat reda på det resultat du vill 
ändra på högerklickar du på det och väljer Edit. 


Ändra vad du vill ändra på. Innan du klickar på OK ska 
du klicka i fältet Remarks och mata in ett litet x. Det är 
signalen till Ruter att det är det nya resultatet som ska 
gälla och inget annat. 


 


Svängd riktning GAMMALT KAPITEL 


Om du högerklickar på ett resultat och väljer Edit ser 
du parnummer för Nord-Syd (Pair NS) respektive Öst-
Väst (Pair EW) enligt flyttschemat. 


Sedan ser du parnummer för spelförararen (Declarer) 
samt vem som har varit spelförare (NS/EW). 
Kombinationen av dessa två avgör om brickan spelades 
rättvänd eller ej. 


Antag att par 1 sitter Nord-Syd enligt flyttschemat. Om 
1 har varit spelförare som Öst verkar det som om 
brickan har svängts och det är precis så Ruter tolkar 
det. 


Alltså, sättet du svänger ett resultat är att ändra 
parnumret för spelförararen (Declarer) och låta 
spelförarens riktning (NS/EW) kvarstå. Det går 
naturligtvis att göra precis tvärtom också. 


Glöm inte att mata in det lilla x:et i Remarks-fältet. 


Fel inmatad spelförare GAMMALT KAPITEL 


Om spelarna har matat in fel spelförare går även detta 
att ändra. Klicka på spelförarens riktning (NS/EW) och 
ändra den, t ex från N till E. 


Detta räcker dock inte! Jämför med fallet ovan som rör 
svängd riktning. Om du endast vill byta riktning på 
spelföraren men ha paren spelande i rätt ledd måste du 
också byta parnummer på spelföraren (Declarer). 


Glöm inte att mata in det lilla x:et i Remarks-fältet. 


 


Mata in straffpoäng i Bridgemate Control
 GAMMALT KAP. 


Om du delar ut straffpoäng kan du göra det i 
Bridgemate Control via Remarks-fältet. Gör så här: 


• Mata in ns-10 om du vill ge Nord-Syd -10 poäng 


• Mata in ew%-10 (ja, procenttecknet ska vara direkt 
efter ew) om du vill ge Öst-Väst -10% av en topp. 


• Mata in ns-10ew%-5 om du vill ge båda sidor 
avdrag. 


 


Felduplicerad bricka GAMMALT KAPITEL 


Om du har en felduplicerad bricka kan du nu mata in 
>a i Remarks-fältet i Bridgemate Control för att 
automatiskt föra över den informationen till Ruter. >a 
till >i är möjliga alternativ. 


Detta går också att kombinera med straffpoäng på 
följande sätt: 


>ans-10 Version a. NS -10 mp 
ew%-10>b Version b. EW -10% 
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Använd Ruter och Bridgemate (del 2) 


I del 1 (ovan) av Använd Ruter och Bridgemate finner 
du en enkel guide till hur du startar Ruter och 
Bridgemate Control. Här följer en del andra tips. 


 


Manuell uppdatering av servern 


Det går att låta Ruter skapa en helt neutral Bridgemate-
databas som manuellt kan öppnas i Bridgemate Control 
och manuellt överföras till servern. Detta beskrivs i 
kapitel 3 (sida 12-17) i den engelska handboken. 


 


Notera att allt nedan sker helt automatiskt 
tack vare inställningarna i Ruter. Detta 
kapitel är endast till för att du ska förstå vad 
som sker när Ruter startar Bridgemate 
Control. 


Följande måste ske för att det ska fungera: 


• Öppna Bridgemate Control. 


• Nollställ servern via Server-Reset. Du kommer att 
få mata in ett verifieringsnummer som säkerställer 
att du inte gör detta av misstag. 


• Öppna databasen via File-Open. 


• Koppla alla eller en del av borden till denna dator. 
Välj fliken All tables i nedre vänstra delen av 
skärmen. Markera borden, högerklicka på dem, 
och välj Add to client. 


• Skicka de valda borden till servern. Välj fliken 
Client tables i nedre vänstra delen av skärmen. 
Markera borden, högerklicka på dem, och välj Add 
to server. 


• Aktivera dataöverföringen. Detta gör du genom att 
antingen trycka på F4 eller genom att klicka på 
knappen uppe till vänster som ser ut som en dator 
med Musse Pigg-öron. 


 


Skapa databas och starta Bridgemate Control 
automatiskt 


Som nämnt tidigare – allt ovan sker helt automatiskt 
om inställningarna är korrekta i flikarna Bridgemate 
och Bridgemate Control (se nedan). 


Första gången du gör detta kommer du att tillfrågas var 
programmet Bridgemate Control finns på din dator. 
Normal kan du hitta det i mappen 
C:\Program\Bridgemate Pro. 


Mata in medlemsnummer i Bridgemate 


Om du vill kan du låta spelarna mata in sina 
medlemsnummer i Bridgemate och automatiskt 
importera dessa i Ruter. Ruter hanterar både riktiga 
medlemmar med medlemsnummer i Svensk Bridge 
och plusmedlemmar. 


Först måste inmatning av medlemsnummer i 
Bridgemate aktiveras. Det finns två sätt att göra detta: 


• Via Bridgemate Control. Välj Tools-Options och 
välj Bridgemate-fliken. Kryssa i Optional entry-
Member numbers. 


• Via Ruter. Klicka på Tävlingsmeny, välj 
Bridgemate, välj Egenskaper, och välj fliken 
Bridgemate Control (inställningar). Justera 
inställningen för Valfri inmatning-
Medlemsnummer så att det står Ja.  


Intill respektive alternativ kan du också välja ifall 
inmatning av medlemsnummer ska vara obligatoriskt 
eller ej. 


Den förra är permanent medan den senare endast gäller 
för den aktuella tävlingen. Du kan göra permanenta 
inställningar i Ruter via Tävlingsmeny, Inställningar 
för alla nya tävlingar, och Partävling. 


Sedan aktiverar du inläsning av nämnda 
medlemsnummer så här: 


• Klicka på Tävlingsmeny, välj Bridgemate, välj 
Egenskaper, och välj fliken Bridgemate (import). 


• Kryssa i Mata in medlemsnummer i Bridgemate 
(måste även aktiveras i Bridgemate Control). 


Detta val gör att importen av medlemsnummer sker 
helt automatiskt. Du kan också låta bli detta steg och i 
stället helt manuellt välja menyalternativet Importera 
namn i Bridgemate-menyn i Ruter. 


• I samma flik finns inställningen för 
plusmedlemmar. Grundinställningen är att dessa 
spelare matar in en nolla (0) före det 
plusmedlemsnummer de har fått av Ruter. 


När du nu skapar databasen kommer du att få en fråga 
om du vill importera namn i stället för resultat. Vänta 
tills samtliga spelare har matat in sina namn och svara 
sedan Ja. Därefter kommer Ruter fortsätta med 
resultatimport precis som vanligt. 


Om du har valt obligatoriska medlemsnummer och du 
har en frirond måste du mata in en nolla (0) för 
blindparet. 
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Aktuell ställning 


Om du använder Aktuell ställning finns det några 
inställningar som är till speciellt för dig. 


Till att börja ska du inte använda kryssrutan Aktuell 
ställning i resultatinmatningsfönstret. Förvisso kan du 
använda den, men då får du en löpande rapportering 
som du kanske inte vill ha. Du kan använda kryssrutan 
men du rekommenderas att stänga av den mellan 
varven eftersom Ruter annars kommer att rapportera 
Aktuell ställning varje gång resultat läses in från 
Bridgemate. 


Gör i stället så här: 


• Klicka på Tävlingsmeny, välj Bridgemate-
Egenskaper och välj fliken Bridgemate (rapport).  


• Kryssa i Aktuell ställning. 


• Sedan ska du ta ställning till om du ska kryssa i 
rutan Rapportera endast efter helt färdigspelad 
rond. Detta styr om du vill ha kontinuerlig 
rapportering eller rapportering endast när varje 
rond tar slut. 


Läs mer i dokumentet Aktuell ställning om vad du kan 
göra rent allmänt. Där beskrivs bland annat hur du på 
ett enkelt sätt öppnar egenskaperna för Aktuell 
ställning och direkt får tillgång till ovan nämnda 
Bridgemate-inställningar. 


 


Gröna Hissen 


Det går alldeles utmärkt att använda Bridgemate i en 
Gröna Hissen-tävling för par. Gå genom följande 
oförändrade steg: 


• Starta tävlingen med en eller två slumpade ronder. 
• Skapa Bridgemate-databasen. 
• När alla resultat har matats in får du frågan av 


Ruter om du vill skapa den nya ronden. Gör detta 
och skriv ut rondrapporten. 


Efter utskriften av rondrapporten kommer Bridgemate-
databasen att automatiskt uppdateras. Detta bekräftas 
några sekunder senare av Bridgemate Control som 
signalerar att ett externt program har uppdaterat 
flyttschemat. 


Det går också att ta bort en rond och få Bridgemate 
automatiskt uppdaterat. Välj Tävlingsmeny-Lägg till / 
ta bort rond. När du sedan i det efterföljande fönstret 
väljer att ta bort en rond kommer motsvarande att ske i 
Bridgemate. Liksom ovan signalerar Bridgemate 
Control att något har hänt. 


Automatisk utskrift 


Med Bridgemate och automatisk utskrift kan du göra 
beräkning av barometertävlingar en dröm. Gör så här: 


• Klicka på Tävlingsmeny, välj Egenskaper..., välj 
Skriv ut, och välj fliken Skriv ut (auto). 


• Välj i den övre rutan hur många kopior av 
rondresultatet du vill skriva ut. 


• Ta bort krysset från rutan Fråga efter vilka brickor 
som ska skrivas ut vid varje automatisk utskrift. 
Klicka på OK. 


• Klicka på Tävlingsmeny, välj Bridgemate, välj 
Egenskaper, och välj fliken Bridgemate (import). 


• Kryssa i Importera endast till och med den 
aktuella ronden. Klicka på OK. 


Nu är inställningar gjorda så att du kan skapa 
Bridgemate-databasen och sätta dig och spela. Vid 
slutet av varje rond kan du gå till skrivaren där 
utskrifterna ska ligga klara. 


Den automatiska utskriften gäller alla ronder utom den 
första och den sista då du kommer att tillfrågas vilken 
rapport du önskar skriva ut. 


 


0=Ej spelad eller 0=Pass 


Vid inmatning av resultat i Bridgemate finns 
möjligheten att trycka på 0 (noll) och OK. 
Tillverkarens avsikt är att detta ska betyda ej spelad 
bricka. Efter inmatningen ska önskat domslut matas in 
i beräkningsprogrammet. 


Problemet är att alltför många spelare inte hittar PASS-
knappen vid rundpass utan i stället, helt logiskt, matar 
in noll poäng via 0-knappen. 


Av den anledningen tolkar Ruter detta som rundpass, 
oavsett vilken avsikt tillverkaren har haft med 
funktionen. 


Om ett domslut måste avklaras vid bordet kan man 
alltid via tävlingsledarnyckeln döma 40/40 eller 60/60 
eller liknande. 
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Bridgemate-inställningar i Ruter 


Det finns ett antal inställningar du kan göra i Ruter 
som påverkar kommunikationen med Bridgemate. 
Dessa finner du via Tävlingsmeny-Bridgemate-
Egenskaper. Följande flikar kommer att visas: 


• Bridgemate 
• Bridgemate Control 
• Bridgemate Control (inställningar) 
• Bridgemate (import) 
• Bridgemate (rapport) 


Detta dokument beskriver inte innehållet i dessa flikar 
utom när det gäller följande två kapitel. 


 


Mer om Bridgemate-inställningar i Ruter 


Om du går till Tävlingsmeny-Alternativ...-Partävling-
Bridgemate och väljer fliken Bridgemate Control 
(inställningar) finner du följande nya inställning: 


Använd för alla Bridgemate-inställningar 


OBS! Grundinställningen är satt till Ruter (i stället för 
Bridgemate Control (BCS)). Det gör att om du är van 
vid att använda BCS för att styra alla inställningar 
måste du antingen ändra denna inställning till BCS 
eller börja använda Ruter för inställningarna. Jag 
rekommenderar det senare då du får många 
inställningar gratis ifall du byter mellan till exempel 
barometer och kvällstävling. 


Inställningen förklaras så här: 


Det finns en huvudinställning i BCS som låter dig 
bestämma vem som är "kung", dvs om BCS eller Ruter 
kontrollerar Bridgemate-inställningarna. Alternativet i 
Ruter ovan har högre prioritet än BCS-inställningen. 


Bricka 33 (1), bricka 63 och rond 43 


Nog låter detta som en ganska kryptisk titel. Den har 
dock sin plats i denna dokumentation. 


Det finns vissa begränsningar i Bridgemate. Bland 
annat är det högsta tillåtna bricknumret 63 medan för 
rond gäller högst 43. Detta ställer till vissa problem vid 
till exempel långa guldtävlingar. Det finns dock en 
lösning. 


Via Tävlingsmeny-Bridgemate-Egenskaper finner du 
alternativet Starta om efter bricknummer. Här är 
grundinställningen 32. 


I Ruter är brickorna alltid numrerade till exempel 1-93 
utan några som helst bryt. Fysiskt är dessa typiskt 
numrerade 1-32, 1-32 respektive 1-29. Genom att 
använda inställningen 32 kommer Bridgemate att visa 
den fysiska numreringen medan Ruter visar 1-93. 


 


När du använder denna typ av bryt måste du 
stänga av visning av resultat från andra bord i 
Bridgemate. Bridgemate kan inte skilja 
mellan bricka 1 och bricka 1(33). Detsamma 
gäller för visning procentsatsen som även den 
måste stängas av. 


  


Rond 43 


För rondnummer gäller att högst tillåtna nummer är 43. 
Detta kan ställa till problem vid barometertävlingar 
med flera än 44 par där alla möter alla. 


I Ruter finns numera något som benämns Flera 
omgångar och däri ligger lösningen. Det finns ett 
separat dokument som beskriver Flera omgångar i 
detalj. 


Kort beskrivet betyder det att man delar upp tävlingen i 
flera omgångar. Varje omgång börjar med rond 1. 
Däremot har du full frihet att börja en omgång med 
bricka 24 om du (och flyttschemat) så önskar. 


Flera omgångar används även till flerkvällarstävlingar 
eller till exempel klubbmästerskap där du först spelar 
en Mitchell och sedan en invävd Howell för att alla ska 
möta varandra. 


Alla inställningar du gör vid Flera omgångar är 
bundna till respektive omgång. Det gör att du startar 
Bridgemate flera gånger och kan styra inställningarna 
för respektive omgång. 
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Flera servrar i en tävling 


Om du räknar en tävling som av olika anledningar 
måste räknas i flera skilda rum där 
mottagningsförhållandena inte tillåter Bridgemate att 
sända genom väggen krävs att du kan de manuella 
momenten som beskrevs ovan för varje server. 
Följande krävs: 


• En server och dator per spellokal 
• Ett befintlig nätverk där databasen spars 


Gör så här: 


• Skapa databasen från en dator 
• Gå till alla datorer och utför den manuella 


uppdateringen av respektive server 


Om du känner till datornamnet för respektive rum kan 
du ange detta innan du skapar databasen. Då kommer 
Bridgemate-servern automatiskt att uppdateras utan att 
du behöver koppla borden till datorn eller skicka dem 
till servern. 


Du matar in datornamnet via Tävlingsmeny-
Egenskaper...-Bridgemate och alternativet Datornamn. 
Du måste först ta bort krysset från Använd grundvärde 
för datornamn. Formatet är som följer om grupp A 
hanteras av DatorA och grupp B av DatorB: 


• A:DatorA/B:DatorB 


 


Flera tävlingar i en server 


Det går bra att använda en server till att beräkna flera 
olika tävlingar samtidigt. Du måste göra följande: 


• En grupp kommer att benämnas A och en B. Du 
måste programmera de Bridgemate som används i 
B-gruppen med just denna gruppbokstav. 


• Eftersom grupperna inte beräknas tillsammans 
måste du se till att den procent som kan visas i 
Bridgemate efter färdigspelat endast gäller den 
aktuella gruppen. Detsamma gäller för resultat 
som visas från övriga bord. Inställningen i fråga i 
Ruter heter Slå ihop grupper för 
beräkningsändamål medan om du vill göra 
inställningen i Bridgemate Control så heter den 
Group sections for results. 


Gör så här för att räkna tävlingarna: 


• Starta Ruter och starta tävling A. 


• Skapa Bridgemate-databasen. 


• Starta ytterligare en Ruter och starta tävling B. När 
du anger antal bord finns en möjlighet att mata in 
gruppbokstav. Hur konstigt det än låter ska du låta 
den vara kvar på grupp A. 


• Klicka på Tävlingsmeny, välj Bridgemate, och välj 
Lägg till i databas. Välj den databas du skapade 
för tävling A ovan. 


Härifrån ska allting gå automatiskt. 


 


Flera tävlingar i en server GAMMALT KAPITEL 


Om det inte sker kan du vara tvungen att följa dessa 
steg, men notera att de instruktionerna är gamla och 
ska inte behöva användas. 


Några avslutande steg krävs i Bridgemate Control för 
att de nyligen tillagda borden ska aktiveras: 


• Gå till Bridgemate Control 
• Välj Session-Synchronize client <-> server 
• Klicka på Add to server 
• Klicka på Synchronize 


Sedan är det bara att räkna tävlingarna precis som 
vanligt. Ruter håller reda på vilka bord som hör till 
vilken grupp och vilka resultat som ska vart. 
Ovanstående instruktioner fungerar för fler än två 
tävlingar om du skulle ha det behovet. 
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Skapa databas enbart för rond 1 


Det finns ett menyalternativ som kan hjälpa till vid 
bridgeveckor och liknande när du i förväg vet exakt 
antal grupper och det högsta bordsantalet i varje grupp. 
Klicka på Tävlingsmeny, välj Bridgemate och välj 
följande menyalternativ: 


Skapa databas enbart för rond 1 


Detta skapar en databas enbart för rond 1 och ångrar 
sedan automatiskt förberedelserna. 


När du sedan en bit in i rond 1 vet det exakta 
bordsantalet specificerar du detta och väljer 
Tävlingsmeny-Bridgemate-Uppdatera flyttschema från 
rond 2 (se nedan) för att fortsätta tävlingen. 


Alternativet är naturligtvis inte begränsat till 
bridgeveckor, men det är där det är mest användbart. 
Det finns ett grundkriterie, och det är att parnumren 
måste vara identiska mellan första och andra gången 
förberedelserna stängs. Detta begränsar 
användbarheten till Mitchell samt Oändlig Howell (1-
20 eller 1-40) som har fixa parnummer. 


Om du har valt Använd Bridgemate i sista steget av 
Stäng förberedelser finns alternativet Jag vill använda 
Bridgemate, men just nu enbart för rond 1 beter sig 
Ruter precis som om detta menyalternativ hade valts. 
Det speciella med vägen via Använd Bridgemate är det 
följande: 


När du sedan stänger förberedelserna på nytt och väljer 
Använd Bridgemate kommer Ruter automatiskt att 
föreslå att du uppdaterar flyttschemat från rond 2 (se 
nedan). 


 


Skapa databas från rond Y 


Detta menyalternativ behövs endast på grund av 
följande typ av idioti som har förekommit ett flertal 
gånger runtom Sverige. Tänk er följande scenario i en 
flerdagarstävling över en omgång: 


• Dag 1 – Skapa databas 
• Natt – Strömmen går så att servern töms på data 
• Dag 2 – Skapa databas igen och skriv över 


föregående databas 


Nu är det kört att få Bridgemate att fungera med start i 
den förväntade ronden. I detta fall kan du nu välja 
följande menyalternativ så kommer Bridgemate att 
starta från rätt rond: 


Skapa databas från rond Y 


För övrigt finns det alldeles utmärkta sätt att lösa 
ovanstående problem utan Ruters hjälp (förutsatt att du 
har kvar originaldatabasen). Det sker via Bridgemate 
Control och menyalternativet Server-Synkronisera 
dator <-> server. Läs mer om detta i Bridgemate-
handboken. 


 


Uppdatera flyttschema i Bridgemate 


Nu går det att ångra felaktiga uppstarter av tävlingar. 
Kriteriet är dock att parnumren är identiska från försök 
1 till försök 2, i alla fall i första ronden. 


Välj Tävlingsmeny-Bridgemate-Uppdatera flyttschema 
från rond 2. Det som görs är: 


• Bord läggs till eller tas bort 
• Blindpar läggs till eller tas bort 


I fallet med nya bord måste man dock via Bridgemate 
Control lägga till borden manuellt till client och sedan 
(eventuellt) till server. 


Det finns också en möjlighet att uppdatera flyttschemat 
i senare ronder. Detta alternativ behöver egentligen 
inte användas men kan användas ifall du har fått ett 
blindpar efter några ronder eller om ett par anländer 
mycket sent. Gör så här: 


• Markera eller ta bort blindparet 
• Välj Tävlingsmeny-Bridgemate-Uppdatera 


flyttschema från rond X 
• Mata in önskad rond 


Nu kommer ronderna från och med den inmatade 
ronden att uppdateras så att Bridgemate kan användas 
på ett korrekt sätt. 


 


Flyttschema via Bridgemate 


Det går att stänga förberedelserna med hjälp av en 
Bridgemate-databas i stället för ett reguljärt 
flyttschema. Detta öppnar också möjligheten att skapa 
egna flyttscheman. 


Läs mer i dokumentet Flyttschema och Tillverka 
flyttschema om denna funktion. 
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Skapa slumpmässiga resultat 


I Ruter finns nu möjligheten att simulera Bridgemate-
resultat. Detta är en förträfflig funktion om du vill göra 
tester eller hålla kurs. Genom Tävlingsmeny-
Egenskaper...-Bridgemate och fliken Bridgemate 
(import) hittar du nu följande alternativ: 


Skapa slumpmässiga resultat (använd endast för test) 


Detta skapar 2-10 resultat varje gång resultat 
importeras från Bridgemate. Resultaten är helt 
slumpmässiga och rena rappakaljan. Däremot är de 
mycket användbara om du ska hålla kurs eller utföra 
tester. 


I en lagtävling gör du så här: 


• Lagfönster: Följ instruktionerna ovan för att 
aktivera slumpmässiga resultat. 


• Lagfönster: Välj Tävlingsmeny-Bridgemate-Skapa 
databas. 


• Parfönster: Påbörja import av resultat. Enligt ovan 
så skapar detta slumpmässiga resultat. 


• Lagfönster: Påbörja import av resultat. De 
slumpmässiga resultaten som skapas av parfönstret 
importeras. 


 


Skapa slumpmässig laguppställning 


Om du använder ovanstående slumpmässiga resultat i 
lagtävling kommer också slumpmässig laguppställning 
att skapas. 


Normalt placeras spelare 1-4 vid varje bord, men 
någon gång då och då blir det spelare 5 eller 6. Ifall 
detta händer för ett lag med endast 4 spelare kommer 
du att se en markering för saknad spelare i lagfönstret. 


Någon enstaka gång kommer det också att bli ett 
svängt bord. Du kommer att se ett x i lagfönstret intill 
en sådan laguppställning vilket indikerar dubbel 
markering för en spelare, dvs samma spelare sitter vid 
båda borden. Detta är normalt sett ett tecken på att 
lagen sitter i fel riktning vid ett av borden, och jag kan 
inte nog poängtera vikten av att importera 
laguppställningen så tidigt som möjligt i ronden för att 
hitta denna typ av fel. 
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Teknisk information 


För komplett information om tekniska delar 
rekommenderar jag den engelska handboken 


 


Bridgemate Control och tekniken bakom 


Om du är intresserad av detaljer sker följande:  


• Ruter skapar en Bridgematedatabas (en .bws-fil) 
som innehåller flyttschemat.  


• Ruter startar Bridgemate Control automatiskt och 
anger vilken bws som ska användas.  


• Bridgemate Control startar kommunikationen med 
servern och skickar hela flyttschemat dit.  


• När du startar en Bridgemate kommunicerar den 
med servern för att få reda på aktuell rond samt 
vilka par som spelar vilka brickor.  


• Efter att resultatet har matats in skickas det till 
servern.  


• Servern skickar resultatet till Bridgemate Control.  


• Bridgemate Control sparar resultatet i bws.  


• Ruter läser resultatet från bws.  


För dig som är ännu mer teknikintresserad är bws en 
Microsoft Access-databas. Om du är lite händig kan du 
skaffa dig åtkomst till rådata. Tabellerna i bws är 
lättförståeliga när du väl ser dem. 


 


Programmeringsmanick och svensk version 


Om du ska uppdatera dina Bridgemate till den svenska 
versionen behöver du en programmeringsadapter. Det 
är en silverfärgad triangulär kontakt med en sladd som 
har en märklig placering. 


Om du går till Ruterhemsidan och följer länken till 
Bridgemate och sedan till Bridgemate Control och 
tekniken bakom finner du i högra kanten instruktioner 
till hur du uppdaterar maskinerna. Där kan du också 
hämta den svenska versionen. 


Problem med anslutning till servern 


Om du har anslutit servern till en serieport på en 
stationär dator skulle jag vara förvånad om du inte får 
kontakt med servern via Bridgemate Control. I den 
engelska handboken finns lite ledtrådar ifall du inte får 
det att fungera. 


Däremot kan det ge problem om du använder en USB-
till-serie-kabel. 


Utan att vara det minsta vetenskaplig känns det som 
det fungerar bättre att ansluta USB-till-serie-kabeln 
efter att dator har startats. Jag har haft mer problem de 
gånger kabeln har varit ansluten vid omstart av datorn 
än tvärtom. 


Börja med följande steg: 


• Öppna Den här datorn 
• Klicka på Visa systeminformation 
• Klicka på fliken Maskinvara 
• Klicka på knappen Enhetshanteraren 
• Öppna alternativet Portar (COM & LPT) 


Här ska det finnas en referens till en serieport och till 
en Aten-driver (drivrutin för just den här kabeln). Om 
den inte finns här kan du försöka dra ur kabeln och 
sätta i den igen. 


Om du finner kabeln i listan kan du försöka att 
högerklicka på den och välja Egenskaper. Välj därefter 
fliken Portinställningar och knappen Avancerat. I 
listan som benämns COM-portnummer kan du 
manuellt ändra till ett annat nummer (måste vara 
mellan 1 och 20) och sedan spara inställningarna för att 
starta om Bridgemate Control. 


Om det inte fungerade att döpa om numret kan du 
försöka att ta bort den ur listan ovan. Klicka på den och 
tryck på Delete-tangenten. Tag sedan ur kabeln och 
stoppa in den igen. Möjligen kan detta fungera. 


Som du förstår är det ingen exakt vetenskap. Prova tills 
det fungerar. 
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Tävlingsledarnyckel och TL-meny 


Som nämnt tidigare kan du använda TL-nyckeln för att 
programmera bordsnummer samt för domslut och 
borttagning av resultat. Det går att göra lite annat 
också. 


Som vanligt ber jag dig läsa i den engelska handboken 
för en komplett redogörelse för TL-menyn. 


 


Ta bort resultat 


Det går inte att ändra resultat i Bridgemate. Däremot 
kan du ta bort dem och mata in dem på nytt. Det går att 
ta bort resultat i den aktuella ronden samt i ronden 
innan förutsatt att den aktuella ronden inte har startat 
ännu. 


Det vanligaste kommer att vara att spelarna kommer på 
att de gjorde en felaktig inmatning och att de vill ändra 
någonting. Gör så här: 


• Tryck på OK på deras Bridgemate, stoppa in TL-
nyckeln, tryck på 3, tryck på OK och mata in den 
bricka du vill ta bort. Avsluta med OK. 


• Tag sedan ut TL-nyckeln och be spelarna att mata 
in resultatet på nytt. 


 


Procentdomslut 


Det går att döma 60-40 eller liknande procentdomslut. 
Gör så här: 


• Mata in bricknummer och tryck på OK. 


• Stoppa in TL-nyckeln och tryck på 1. Tryck på 
OK. 


• Först ska du mata in procenten till Nord-Syd. Det 
gör du med 4, 5 eller 6. Tryck på OK. 


• Gör därefter detsamma för Öst-Väst. 


• Tag ur TL-nyckeln när du är klar och be spelarna 
att bekräfta domslutet. 


 
Notera att det endast går att kombinera 40, 50 
och 60, dvs Medel-, Medel= samt Medel+. 


Hela TL-menyn 


0 = Nollställ 
1 = Domslut 
2 = Titta på resultat 
3 = Ta bort resultat 
4 = Status (bordsnummer och grupp) 
5 = Visa saknade resultat (ej inmatade i ronden) 


 


Diverse dokument för spelare och TL 


På de följande sidorna följer några dokument som kan 
vara användbara: 


• Instruktioner för Bridgemate 
• Instruktioner för Bridgemate (MID-inmatning) 
• En fickguide för tävlingsledarna 


TL-guiden kan lätt vikas och stoppas i fickan. 







 


 


Instruktioner för Bridgemate 
 


Allmänt 
Tryck på OK för att starta Bridgemate. Det 
finns ingen Av-knapp, utan den stänger av sig 
själv. 


Tryck på OK för att gå vidare. Tryck på 
Cancel för att backa. 


Alla skärmtexter är på svenska. Alla knappar 
är på engelska. 


 


Starta 
Tryck på OK. En välkomstskärm visas. Tryck 
på OK igen. 


 


Rond- och bordsnummer 
Nästa skärm visar rond och vilka brickor som 
ska spelas samt parnummer. Tryck på OK för 
att gå vidare. 


Mata in resultat 
Bricknummer 


Mata först in bricknummer. Tryck på OK. 


Kontrakt och spelförare 
Mata sedan in kontrakt och eventuellt 
dubbelt/redubbelt. Därefter ska spelförare 
väljas genom att trycka på N/S eller E/W. 
Ett tryck ger N respektive Ö. Två tryck 
ger S respektive V. Avsluta med OK. 


Utspel 
Mata sedan in utspelskort. Både ♥Q och 
Q♥ fungerar. Avsluta med OK. 


Resultat 
Mata sedan in resultatet på följande sätt: 


=  Jämn hemgång 
+ n Övertrick 
– n Bet 


Avsluta med OK. 


Verifiera 
Därefter ska motståndarna verifiera 
resultatet. Låt dem se det inmatade 
resultatet och tryck på OK. 


 


Mata in Rundpass 
I mitten av tangentbordet finns en knapp med 
ett K och ett grönt PASS. Den ska du använda 
ifall det blev Rundpass. 


 


Tips 
Vänta inte med inmatningen tills spelet är över. 


Det går mycket fortare om du matar in kontraktet när 
budgivningen är klar och matar in utspelskortet när du 
får möjlighet till det. När spelet är klart är det bara att 
mata in resultatet och gå vidare till nästa bricka. 


 







 


 


Instruktioner för Bridgemate 
 


Allmänt 
Tryck på OK för att starta Bridgemate. Det 
finns ingen Av-knapp, utan den stänger av sig 
själv. 


Tryck på OK för att gå vidare. Tryck på 
Cancel för att backa. 


Alla skärmtexter är på svenska. Alla knappar 
är på engelska. 


 


Starta 
Tryck på OK. En välkomstskärm visas. Tryck 
på OK igen. 


 


Mata in MID 
Nu visas N: i övre vänstra hörnet. Här ska du 
mata in Nords medlemsnummer (MID). 


Mata in MID och tryck på OK. Gör detsamma 
för Syd, Öst och Väst. 


 


Rond- och bordsnummer 
Nästa skärm visar rond och vilka brickor som 
ska spelas samt parnummer. Tryck på OK för 
att gå vidare. 


Mata in resultat 
Bricknummer 


Mata först in bricknummer. Tryck på OK. 


Kontrakt och spelförare 
Mata sedan in kontrakt och eventuellt 
dubbelt/redubbelt. Därefter ska spelförare 
väljas genom att trycka på N/S eller E/W. 
Ett tryck ger N respektive Ö. Två tryck 
ger S respektive V. Avsluta med OK. 


Utspel 
Mata sedan in utspelskort. Både ♥Q och 
Q♥ fungerar. Avsluta med OK. 


Resultat 
Mata sedan in resultatet på följande sätt: 


=  Jämn hemgång 
+ n Övertrick 
– n Bet 


Avsluta med OK. 


Verifiera 
Därefter ska motståndarna verifiera 
resultatet. Låt dem se det inmatade 
resultatet och tryck på OK. 


 


Mata in Rundpass 
I mitten av tangentbordet finns en knapp med 
ett K och ett grönt PASS. Den ska du använda 
ifall det blev Rundpass. 


 


Tips 
Vänta inte med inmatningen tills spelet är över. 


Det går mycket fortare om du matar in kontraktet när 
budgivningen är klar och matar in utspelskortet när du 
får möjlighet till det. När spelet är klart är det bara att 
mata in resultatet och gå vidare till nästa bricka. 







Bridgemate: TL-nyckel och TL-meny 
TL-nyckeln används för följande: 


• Ta bort ett resultat TL-nyckel + 3 


• Mata in procentdomslut TL-nyckel + 1 


• Titta på tidigare resultat TL-nyckel + 2 


• Leta efter saknade brickor TL-nyckel + 5 
 


Ta bort ett resultat 
Du kan inte ändra ett resultat i Bridgemate. 
Däremot kan du ta bort det och låta spelarna mata 
in det korrekta resultatet. 


Du kan ta bort resultat från innevarande rond samt 
från den föregående så länge som inga resultat från 
innevarande rond har matats in. Gör så här: 


• Slå på Bridgemate 


• Stoppa in TL-nyckeln högst upp på Bridgemate 


• Tryck på 3 och tryck på OK 


• Mata in bricknummer och tryck på OK 


• Ta bort TL-nyckeln och låt spelarna mata in 
resultatet på nytt 


Mata in procentdomslut 
Du kan tilldela 60%/40% eller liknande 
procentdomslut. Detta tolkas av Ruter som 
Medel+/Medel-. Gör så här: 


• Mata in bricknummer och tryck på OK 


• Stoppa in TL-nyckeln högst upp på Bridgemate 


• Tryck på 1 och tryck på OK 


• Mata först in Nord-Syds procent. Tryck på 4, 5 
eller 6 och avsluta med OK 


• Gör detsamma för Öst-Väst 


• Ta bort TL-nyckeln och be spelarna bekräfta 
domslutet 


 


Fullständig TL-meny 
Den fullständiga TL-menyn ser ut så här: 


0 Nollställ 
1 Domslut 
2 Titta på resultat 
3 Ta bort resultat 
4 Status (bordsnummer och grupp) 
5 Visa saknade resultat (ej inmatade i ronden) 
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Australisk bordsplacering i lagtävling är en variant där 
varje lag tilldelas ett hemmabord, dvs ett bord där ett 
par spelar som Nord-Syd i hela tävlingen (inte 
nödvändigtvis samma par varje rond). Detta 
bordsnummer är detsamma som lagets nummer. Det 
betyder att vid 16 lag kommer du att ha 16 bord 
numrerade från 1 till 16. 


Detta dokument täcker följande: 


• Aktivera australisk bordsplacering 
• Spelare kontra tävlingsledaren 
• Öppet rum, slutet rum, inget rum 
• Bridgemate-databas 
• Importera resultat från Bridgemate 
• Importera laguppställning från Bridgemate 
• Skriv ut rapporter och rapportera till internet 
• Master/slave 
• Idéer för Gröna Hissen 


 


Aktivera australisk bordsplacering 


Välj Tävlingsmeny-Egenskaper...-Allmänt. I fliken Lag 
hittar du kryssrutan Använd australisk bordsplacering. 


 


Spelare kontra tävlingsledaren 


Australisk bordsplacering är primärt en hjälp för 
spelarna, dvs när de använder Bridgemate, läser 
utskrivna rapporter, m.m., vilket förenklas genom att 
alla lagen har ett hemmabord. Inne i Ruter, alltså 
bakom fasaden, är allting som förr med öppna och 
slutna rum, så detta är något du måste tänka på som 
tävlingsledare. 


 


Öppet rum, slutet rum, inget rum 


Antag att du har 16 lag som sitter vid bord 1-8 (i 
Ruter). Med normal Ruter-hantering av lagtävling 
betyder detta 8 öppna och 8 slutna bord, vilket betyder 
bord A1-8 och B1-8 i Bridgemate. 


När australisk bordsplacering är aktiverat används inte 
konceptet öppet respektive slutet rum. I stället används 
16 bord numrerade från 1 till 16. Ur ett Bridgemate-
perspektiv, och detta är mycket viktigt, används bord 
C1-16. Observera att du måste använda Bridgemate-
bokstav C för att det ska fungera. 


Bridgemate-databas 


När du skapar Bridgemate-databasen skapas bord i 
grupp A, B och C. Däremot kommer du i Bridgemate 
Control Software endast att se grupp C som del av 
borden som är kopplade till datorn, och endast borden i 
grupp C skickas till Bridgemate-servern. Övriga bord 
finns där för beräkningsändamål. 


I en lagtävling där du användar A/B-Bridgemate 
kommer lagnummer aldrig att visas i Bridgemate. När 
du använder australisk bordsplacering kommer 
lagnumren att visas, så det är lätt att verifiera att lagen 
sitter rätt. 


Observera att vilka bord som är synliga (och 
tillgängliga i Bridgemate-servern) beror på en 
inställning som görs i Bridgemate Control Software. 
Gå till BCS. Välj Verktyg-Alternativ-Allmänt. Där 
hittar du inställningen Läge som har de två alternativen 
Klubb och Stor tävling. Informationen ovan är korrekt 
för Stor tävling. Om du däremot använder Klubb 
kommer alla bord (A, B och C) att skickas till 
Bridgemate-servern. Däremot, den grundläggande 
informationen att endast Bridgemate C ska användas, 
den är korrekt. 


 


Importera resultat från Bridgemate 


I parfönstret ser du endast öppet och slutet rum enligt 
den ursprungliga varianten för lagtävling. Om du 
börjar importera resultat i parfönstret kommer 
ingenting att importeras eftersom resultaten så att säga 
ännu inte existerar. Orsaken till detta är att parfönstret 
endast förstår A/B-Bridgemate. 


Det enda sättet att få resultat till parfönstret är att 
importera resultat i lagfönstret. Ur ett rent tekniskt 
perspektiv letar Ruters lagfönster efter resultat från C-
Bridgemate. Sedan konverteras dessa logiskt till grupp 
A eller B beroende på den ursprungliga 
bordsplaceringen (som om det inte hade varit någon 
australisk bordsplacering). Till sista sparas resultaten i 
Bridgemate-databasen såsom de kom från A/B-
Bridgemate. 


Efter att detta steg har slutförts kan parfönstret 
importera resultat. Från ett tävlingsledarperspektiv 
skiljer sig detta inte från en vanlig lagtävling. 


 


Importera laguppställning från Bridgemate 


Detta är något som sker i lagfönstret, så detta skiljer sig 
inte från en vanlig lagtävling. 
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Skriv ut rapporter och rapportera till internet 


Lagprotokoll skrivs ut i lagordning, dvs i 
bordsordning. Det finns ingen information om öppet 
eller slutet rum. 


Startlistan sorterad utifrån lagnummer visar 
hemmabordsnumret (för N-S) samt Ö-V-bordsnumret 
för paret som inte sitter still. 


Matchresultat skrivs alltid ut enligt den gamla 
metoden, dvs sorterade utifrån bordsnummer enligt 
flyttschemat. Detta krävs av tekniska skäl. 


IAF:en visar detaljerade resultat enligt den gamla 
metoden, men eftersom parnumren i parfönstret är 
unika per omgång ska det inte vara några problem att 
tolka dem. 


 


Master/slave 


Om du kör en lagtävling med master/slave med flera 
lagtävlingar i samma Bridgemate-server kan du inte 
använda australisk bordsplacering. Det fungerar helt 
enkelt inte. 


 


Idéer för Gröna Hissen 


I en Gröna Hissen-lagtävling finns det ett sätt att lista 
ut nästa ronds bordsplacering utan att titta på utskrifter 
eller projektor. 


Be lagen att stanna vid sina hemmabord tills de nya 
bordsplaceringarna har publicerats och Bridgemate-
databasen för nästa rond har skapats. Be dem sedan att 
trycka på OK på Bridgemate. När displayen visar NS:2 
och ÖV:9 kommer ett av paren att stanna vid bord 2 
som Nord-Syd (lagnumret är 2 eftersom paren stannade 
vid sitt hemmabord) och ett par flyttar till bord 9 som 
Öst-Väst. 


Detta betyder att om du känner det kan du be spelarna 
att ta med Bridgematen till kafeterian och trycka på 
OK när det dags för spel. Kanske inte att 
rekommendera... 
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Då och då måste Ruter utbyta information med 
omvärlden. Detta görs alltid med hjälp av datafiler av 
olika slag. Här följer några exempel på sådana filer: 


• Tävlingar som flyttas från en dator till en annan. 
• Tävlingsrapporter till Svensk Bridge. 
• Internetfiler för att uppdatera er hemsida. 
• Filer med uppdateringar av medlemsregistret. 


Detaljer för respektive typ finns i separata dokument. 


 


Var hör datafilerna hemma? 


De flesta datorer nuförtiden har en mapp på hårddisken 
som heter Mina dokument. I den mappen ligger 
mapparna Ruter – Inkorgen och Ruter – Utkorgen. 


 


Inkorgen 


Alla typer av data som ska ”in i” Ruter ska placeras i 
Inkorgen. När Ruter sedan startas kommer Ruter själv 
att ta hand om alla filer som ligger i mappen och se till 
att de hamnar där de hör hemma. Det innebär alltså att 
om du senare tittar i Inkorgen kommer den att vara 
tom. 


 


Utkorgen 


Alla typer av rapporter som skickas från Ruter placeras 
i Utkorgen.  Därefter finns tyvärr ingen automatik utan 
du måste själv ta ansvar för att rätt saker görs med de 
olika filerna. Det finns separata dokument som 
beskriver denna hantering. 


 


Flytta tävlingar från en dator till en annan 


Via Tävlingsutforskaren finns funktioner för att flytta 
tävlingar mellan olika datorer via diskett. Du använder 
knappen Arkiv och alternativen Skicka till-Diskett 
respektive Öppna från-Diskett. 


Om du vill flytta tävlingar via till exempel e-post görs 
även detta i Tävlingsutforskaren. Klicka på Arkiv och 
välj Skicka till-Ruter – Utkorgen. Den fil som då 
skapas i Utkorgen kan skickas till mottagaren som 
placerar filen i Inkorgen och startar Ruter. Då återfinns 
tävlingen i listan med övriga tävlingar. 


Ett annat alternativ är att använda den inbyggda 
funktionaliteten i Ruter för att skicka e-post. Klicka på 
Arkiv och välj Skicka till-E-postmottagare. Detta 
alternativ (och alternativet nedan) kräver att du har ett 
e-postprogram installerat på din dator och att du har ett 
fungerande e-postkonto. 


Det finns ett tredje alternativ, och det är att skicka en 
öppen tävling. Öppna tävlingen, klicka på 
Tävlingsmeny, välj Skicka till, och välj E-
postmottagare. Det går att använda motsvarande väg 
för att skicka en tävling till diskett. 
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PDF Creator är ett program som kan hjälpa dig att 
skapa PDF-filer direkt från Ruter. 


Egentligen är PDF Creator en del av ett OpenSource-
projekt som heter pdfforge. Det gör att programmet kan 
installeras och användas helt och hållet gratis. Detta 
möjliggörs tack vare licensvillkoren i GNU General 
Public License. 


Hemsida: http://www.pdfforge.org  


 


Varför just PDF Creator? 


Det finns gott om program som kan skapa PDF-filer. 
Haken är att de kräver mer eller mindre (oftast mer) 
arbete att spara filerna under lämpliga filnamn. Sedan 
finns ju alltid önskemålet att skriva ut som ska tas 
hänsyn till. 


Det speciella med detta dokument i kombination med 
PDF Creator är att det beskriver hur du med minsta 
möjliga insats kan skapa en PDF-fil samtidigt som du 
skriver ut den. 


Jämfört med att skriva ut direkt från Ruter kräver detta 
ett minimum av extra knapptryckningar för att få både 
PDF-fil med lämpligt filnamn och utskrift som är 
identiskt med PDF-filen. 


 


Installera PDF Creator 


Gå till hemsidan (se ovan) och klicka på Download 
PDFCreator 1.1.0 (aktuellt versionsnummer). Följ 
instruktionerna för att installera programmet. 


 


Hur fungerar det egentligen? 


Liksom många andra program som skapar PDF-filer 
installeras en så kallad virtuell skrivare. Det betyder en 
skrivare fast inte riktigt. Om du klickar på Start-
knappen och väljer Skrivare kommer du att se PDF 
Creator parallellt med dina verkliga skrivare. 


När du skriver ut väljer du att göra utskriften till denna 
”skrivaren”. Då tar de interna funktionerna vid och 
PDF-filen skapas och vidare utskrifter görs. 


 


Standardskrivare 


Om du enbart använder datorn till beräkning 
rekommenderar jag att du väljer PDF Creator som 


standardskrivare. Då behöver du inte göra något 
ytterligare när du skriver ut från Ruter. 


 


A4 respektive Letter 


Som vanligt när det gäller amerikanska program är 
grundinställningen för papper Letter i stället för vår 
europeiska A4-standard. Detta kan dock variera från 
dator till dator. Gör så här för att ändra: 


• Klicka på Start-knappen och välj Skrivare 
• Högerklicka på PDF Creator och välj Egenskaper 
• Klicka på Printing Preferences 
• Klicka på Advanced 
• Ändra Paper Size till A4 
• Spar ändringarna genom att klicka på OK i alla 


fönster 


Ovanstående instruktioner kan variera från dator till 
dator beroende på det aktuella operativsystemet. 


 


Inställningar i Ruter 


När du ska skapa din första PDF-fil ska du först göra 
en inställning i Ruter. Klicka på Skriv ut. Klicka 
därefter på Rapportmeny och kryssa för alternativet 
Använd PDF Creator. 


Vad som händer är att filnamnet för PDF-filen skapas 
på ett lämpligt sätt. Dessutom hakas ett löpnummer på 
så att du kan avgöra vilken utskrift som är den mest 
aktuella. 


Vid utskrift är det fortfarande så att du får upp fönstret 
där du kan välja skrivare. Det gör att du inte är bunden 
vid att skriva ut till PDF Creator utan du kan hoppa 
över det steget om du så vill. 


Om du vill spara ytterligare ett steg kan du välja 
menyalternativet Rapportmeny-...utan att behöva välja 
skrivare. Detta alternativ ska du också välja om du som 
administratör har gjort det till ett tvång att skriva ut via 
PDF Creator. 


Ett lysande exempel på detta är Bridgefestivalen i 
Örebro där alla utskrifter går via PDF. Det gör att 
kopieringsrummet alltid har tillgång till samtliga 
utskrifter tillbaka i tiden från Ruter. 


Denna senare lösning fungerar endast om du har satt 
PDF Creator som din standardskrivare. Ruter kan 
alltså inte automatiskt välja att skriva ut till PDF 
Creator utan behöver din hjälp i grundvalet av 
skrivare. 



http://www.pdfforge.org
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Inställningar i PDF Creator 


Du ska börja med en avbruten utskrift enbart för att 
ställa in grundinställningarna i PDF Creator. 


Gå till Ruter, klicka på Skriv ut, välj en lämplig rapport 
och klicka på Skriv ut. När du kommer till det sista 
fönstret ska du välja PDF Creator i listan över skrivare 
och därefter klicka på OK. Om du har satt PDF 
Creator som din standardskrivare (se ovan) behöver du 
inte göra något annat än att klicka på OK. 


Därefter får du upp ett fönster med diverse information 
om dokumentet. Nu ska du klicka på Options för att 
göra ett antal grundinställningar. 


Välj Program-Document i listan till vänster och välj 
därefter fliken Document Properties 2 till höger. 
Kryssa för Use fixed paper size och välj sedan A4. 


Välj Program-Auto-save i listan till vänster. Alla 
följande inställningar görs till höger i fönstret. 


Kryssa för Use Auto-save. 


Titta sedan i Filename. Där står det <DateTime>. Det 
ska du byta till <REDMON_DOCNAME> som är den 
interna koden för att använda det filnamn som Ruter 
skickar med till PDF Creator. 


Om du vill kan du kombinera de två så att det står 
något i stil med följande. Då får du både tidsstämpel 
och filnamn. 


<DateTime> - <REDMON_DOCNAME>. 


Kryssa sedan för Use this directory for auto-save och 
ange vilken mapp du vill att dina PDF-filer ska sparas 
i. 


Avsluta med att kryssa för alternativet After auto-
saving open the document with the default program. 


Var noggrann med att du har gjort alla inställningar 
precis som beskrivet. Efter att du har klickat på Save 
går det inte att komma åt inställningarna igen! (Det var 
inte riktigt sant. Det finns ett knep som beskrivs sist i 
detta dokument, så var inte orolig.) 


Nu är du tillbaka i fönstret du kom till efter utskriften 
från Ruter. Klicka på Cancel så att du kommer tillbaka 
till Ruter. Poängen med denna övning var att göra en 
avbruten utskrift för att göra alla grundinställningarna 
ovan. 


Skapa den första PDF-filen 


Klicka nu på nytt på Skriv ut i Ruter. Se till att välja 
PDF Creator i listan av skrivare (om det behövs) och 
avsluta med OK. 


Om allt går enligt plan ska filen skapas i den angivna 
mappen. Dessutom ska Adobe Acrobat Reader öppnas 
och visa innehållet i den aktuella filen. 


 


Skriv ut 


Utskriften sker alltså från Adobe Acrobat Reader. Det 
finns en Skriv ut-knapp i övre vänstra hörnet du ska 
klicka på. 


Här måste du dock göra ytterligare en inställning för att 
utskriften ska se helt korrekt ut. Där det står Page 
Scaling: (Sidskala på svenska) ska du ändra till None 
(Ingen på svenska). Denna inställning är permanent, så 
du behöver bara göra den en gång. 


Klicka därefter på OK för att till slut skriva ut ditt 
dokument på skrivaren. Om du har angivit PDF 
Creator som din standardskrivare måste du här välja 
din fysiska skrivare innan du klickar på OK. 


Till sist måste du stänga Adobe Acrobat Reader för att 
fortsätta beräkna tävlingen. 


 


Knep för att ändra inställningar 


Om det blev fel i grundinställningarna, till exempel att 
du valde fel mapp för de sparade filerna, eller ett 
filnamnet inte blir korrekt, måste du gå in bakom 
fasaden för att börja om från början.  


Via Start-knappen går det att hitta programmet 
PDFCreator. Väl inne där kan du välja Printer-
Options så befinner du dig på samma ställe som 
beskrivs i Inställningar i PDF Creator ovan. 
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För närvarande finns inte normala möjligheter att 
beräkna facitbridge i Ruter även om det är något som 
kommer att komma i framtiden. Ett exempel på sådan 
tävling är Nybörjarträffen. 


Däremot finns möjligheten att hjälpligt beräkna 
facitbridge med Ruter genom att följa nedanstående 
enkla instruktioner. Grundkunskaper i Ruter krävs 
eftersom endast undantagen står beskrivna. 


För att underlätta inmatningen av resultat kan du 
använda bifogade protokoll Facitbridge – 
Nybörjarträffen. 


 


Starta tävlingen och mata in namn 


Starta en ny partävling som vanligt. Mata in namn som 
vanligt. 


 


Stäng förberedelserna 


Mata in antal bord som vanligt. Välj antal brickor som 
motsvarar antal ronder som kommer att spelas. Till 
antal brickor per rond väljs alltid 1. 


Välj Inget flyttschema eller något av dem som föreslås 
och passar. Välj barometer om du vill spela det (det vill 
man normalt). 


 


Mata in resultat 


Mata in parnumren som vanligt. Gör så här när du 
matar in resultaten: 


Rondens summa för Nord-Syd respektive Öst-Väst ska 
matas in. Det kan vara exempelvis 199 enligt facit till 
Nord-Syd och 101 enligt facit till Öst-Väst som vid 
exempelvis spel med tre brickor per rond i 
Nybörjarträffen. Mata då in s199s101 och tryck på 
Enter. 


Fortsätt på samma sätt med resten av resultaten. 


 


Rapportera tävling 


Det går alldeles utmärkt att rapportera mästarpoäng 
och ranking till Sveriges Bridgeförbund. Övriga 
rapporter fungerar också. 


Kommentar 


Effekten av denna typ av beräkning blir att summorna 
för respektive par blir riktiga medan procenttalen blir 
”uppåt väggarna”, något du säkert kan leva med. 


Om du absolut inte vill se de tokiga procenttalen kan 
du göra så här: 


• Klicka på Skriv ut. 


• Markera önskad rapport, klicka på Ny rapport och 
sedan på OK. 


• Klicka på fliken Namnutskrift. 


• Klicka på Fältlista. 


• Markera raden Procent och klicka på Ta bort. 


• Klicka på OK ett par gånger och testa utskriften. 


 







 


 


FACITBRIDGE - NYBÖRJARTRÄFFEN 
N  U  M  M  E  R POÄNG FACITPOÄNG 


BORD ROND N - S Ö - V BRICKOR 
SLUT-
BUD 


D 
RD 


SPEL-
FÖR. 


ANT. 
STICK N - S Ö - V N - S Ö - V 


             


             


             


         SUMMA        


 
 
FACITBRIDGE - NYBÖRJARTRÄFFEN 


N  U  M  M  E  R POÄNG FACITPOÄNG 
BORD ROND N - S Ö - V BRICKOR 


SLUT-
BUD 


D 
RD 


SPEL-
FÖR. 


ANT. 
STICK N - S Ö - V N - S Ö - V 


             


             


             


         SUMMA        


 
 
FACITBRIDGE - NYBÖRJARTRÄFFEN 


N  U  M  M  E  R POÄNG FACITPOÄNG 
BORD ROND N - S Ö - V BRICKOR 


SLUT-
BUD 


D 
RD 


SPEL-
FÖR. 


ANT. 
STICK N - S Ö - V N - S Ö - V 


             


             


             


         SUMMA        


 
 
FACITBRIDGE - NYBÖRJARTRÄFFEN 


N  U  M  M  E  R POÄNG FACITPOÄNG 
BORD ROND N - S Ö - V BRICKOR 


SLUT-
BUD 


D 
RD 


SPEL-
FÖR. 


ANT. 
STICK N - S Ö - V N - S Ö - V 


             


             


             


         SUMMA        


 
 
FACITBRIDGE - NYBÖRJARTRÄFFEN 


N  U  M  M  E  R POÄNG FACITPOÄNG 
BORD ROND N - S Ö - V BRICKOR 


SLUT-
BUD 


D 
RD 


SPEL-
FÖR. 


ANT. 
STICK N - S Ö - V N - S Ö - V 


             


             


             


         SUMMA        


 








Ruter, version 3.0  E-post 


 1 av 2 


Rent tekniskt finns det två sätt att skicka e-post direkt 
från Ruter: 


• Använd Outlook Express 
• Använd inbyggt e-poststöd 


Detta kan användas i olika sammanhang: 


• Rapportera tävling till hemsida och skicka den 
skapade filen till samtliga spelare i tävlingen 


• Fråga om hjälp 


• Rapportera tävling till ECats och skicka resultatet 
automatiskt för beräkning 


• Skicka en tävlingsfil (.mc2) till valfri mottagare 


 


Använd Outlook Express 


Detta alternativ kräver att du använder Outlook 
Express för din utgående e-post och att alla 
kontouppgifter för din e-post är korrekt inmatade i 
Outlook Express. 


Det sista steget när e-post ska skickas från Ruter är att 
ett litet varningsfönster öppnas av Outlook Express om 
att ett externt program försöker att skicka e-post. 
Klicka på Skicka (eller Send) i detta fönster för att 
bekräfta att meddelandet ska skickas. Nu hamnar 
meddelande i Utkorgen i Outlook Express. 


Beroende på dina inställningar i Outlook Express kan 
du behöva klicka på Skicka inne i Outlook Express. 
Detta beror på inställningen som styr om e-post ska 
skickas direkt eller ej. 


 


Använd inbyggt e-poststöd 


Ett mycket mer elegant sätt att skicka e-post är att mata 
in dina e-postinställningar direkt i Ruter. Det som 
händer är att Ruter kommer att kommunicera direkt 
med din e-postleverantör via internet så att alla 
meddelanden skickas utan några extra handgrepp. 
Detta kräver några inställningar: 


Klicka på Tävlingsmeny och välj Alternativ…, Allmänt, 
och fliken E-post. Kryssa för alternativet Mata in e-
postinställningar. 


Här kan du mata in önskade e-postinställningar precis 
som du hade matat in dem i ditt normala e-
postprogram. Detta gör att Ruter kan skicka e-post 
automatiskt.


Rapportera tävling 


När du rapporterar tävling kan en uppsjö olika filer 
skapas, bland annat är rapport till hemsida, PBN-fil 
eller textfil. 


Om du kryssar i E-postrutan (längst ned i fönstret) 
kommer samtliga rapporterade filer att skickas alla 
spelarna i tävlingen. 


 


Normala och extra e-postadresser 


Eftersom det går att hämta medlemsregister från 
Svensk Bridge finns också medlemmarnas e-
postadresser i Ruter. Det är dessa adresser som 
används när tävlingsresultat skickas till spelarna. 


Vissa spelare vill inte meddela sina e-postadresser till 
Svensk Bridge men vill trots det få tillgång till 
utskickade tävlingsrapporter. För dessa finns 
möjligheten att lägga in extra e-postadresser som 
administreras helt och hållet av klubben. Gör så här: 


• Starta Ruter 
• Klicka på Sök spelare 
• Sök efter önskad spelare 
• Välj fliken Telefon och internet 
• Här kan du mata in extra e-postadresser 


Sådana e-postadresser kan inte aktiveras ”i efterhand”, 
det vill säga om personen redan är inmatad i startlistan 
spelar det ingen roll att du ändrar i medlemsregistret. 
Den ändringen slår igenom först nästa gång personen 
matas in i en startlista. 


 


Be om hjälp 


Klicka på Tävlingsmeny, välj Hjälp, och välj Skicka e-
post. Här kan du skriva önskat meddelande. Den 
automatiskt e-postadressen ruter@svenskbridge.se 
leder till personal som kan svara på dina frågor. 


Du har också möjlighet att välja alternativet Skicka e-
post och bifoga tävlingen. Då sker precis samma som 
ovan men den öppna tävlingen bifogas automatiskt. 



mailto:ruter@svenskbridge.se
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Rapportera tävling till ECats 


En del av er deltar i simultantävlingar via ECats. Nu 
fungerar rapporteringen så här: 


• Beräkna tävlingen 
• Välj Tävlingsmeny-Rapportera tävling 
• Kryssa för ECats samt E-post 
• Klicka på OK 
• Vänta på att simultantävlingen automatiskt 


beräknas av ECats 


Ovanstående gör, utöver att de normala ECats-filerna 
skapas, att tävlingsfilerna automatiskt skickas via e-
post till ECats där ert resultat inkluderas i 
simultantävlingen. Detta sker normalt inom tio minuter 
från avklarad rapport. Ni behöver alltså inte längre 
använda ECats speciella program för att skicka 
tävlingsrapporter. 


 


Skicka en tävlingsfil (.mc2) via e-post 


Öppna en tävling. Välj Tävlingsmeny-Skicka till-E-
postmottagare. Detta öppnar ett e-postfönster där du 
kan skapa ditt meddelande. 


Tävlingsfilen bifogas automatiskt till e-
postmeddelandet. Om tävlingen beräknas med 
Bridgemate kan du också kryssa i motsvarande ruta för 
att bifoga Bridgemate-databasen. 


Du måste mata in mottagare manuellt. Det finns i 
nuläget ingen adressbok där du kan spara e-
postadresser. 
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Ruter kan nu analysera givar och på utskrifter och 
internet visa bästa resultatet i samtliga färger med alla 
spelare som spelförare. 


För många är dubbeldummy-analys synonymt med 
programmet Deep Finesse. Ruter kan dock göra denna 
analys utan hjälp från utomstående program. 


Ett stort tack går till Bo Haglund vars DDS-dll (Double 
Dummy Solver) har inkluderats i Ruter utan kostnad. 
DDS-dll är licensierad under GPL (GNU General 
Public Licence). Bo Haglunds hemsida ger lite mer 
information: 


http://privat.bahnhof.se/wb758135/ 


I stället för att göra analysen i Ruter finns även en 
möjlighet att importera motsvarande information från 
en speciell PBN-fil. För att detta ska fungera krävs för 
närvarande att programmet BOS från Jannersten 
används. Läs mer om detta på www.jannersten.com 
samt sist i detta dokument. 


 


Innehållsförteckning 


Innehållsförteckning 1 
 
Analysera givsamling 1 
 Automatiskt dubbeldummy-analys 1 
 
Utskriftsinställningar 2 
 Position relativt given 2 
 Hemgång (=makeable contract) 2 
 Allmänt 2 
 Komprimerad utskrift 2 
 
Exempel  3 
 
Jannersten och BOS 3 
 
PBN  3 


Analysera givsamling 


Gör följande för att analysera en givsamling: 


• Importera en givsamling 
• Klicka på Tävlingsmeny och välj Visa gisamling 
• Klicka på Arkiv och välj Utför dubbeldummy-


analys 


Om du har markerat en specifik giv kommer analysen 
att starta från och med den given. Om givarna är 
komplexa kan analysen ta ett tag. 


 


Automatisk dubbeldummy-analys 


När du startar en tävling kan det vara så att du får en 
fråga om att importera en givsamling. Detta fönster 
innehåller nu alternativet Utför dubbeldummy-analys 
automatiskt. Det innebär att du kan utföra analysen 
innan du fortsätter med andra förberedelser. Kom dock 
ihåg att analysen normalt tar en minut eller så, så detta 
kan endast rekommenderas ifall du har lite tid över 
innan du vill gå vidare men resterande steg i 
uppstarten. 


Om du inte får den frågan kan du aktivera den via 
Tävlingsmeny-Alternativ för alla nya tävlingar-
Partävling-Alla egenskaper. Detta är ett vansinnigt fult 
fönster med alltför många flikar. I nedre vänstra hörnet 
av flikarna finns en flik som heter Visa fönster. Här 
kan du aktivera direktimport av givsamling enligt 
ovan. 


Den automatiska dubbeldummy-analysen fungerar 
också i lagtävling. När du väl har startat lagtävlingen 
kan du välja Tävlingsmeny-Egenskaper...-Allmänt och 
fliken Givsamling. Om du nu aktiverar både Det är 
obligatoriskt att välja en givsamling och Utför 
dubbeldummy-analys automatiskt kommer parfönstret 
att analysera alla importerade givsamlingar så fort 
Bridgemate-databasen har skapats. 



http://privat.bahnhof.se/wb758135/

http://www.jannersten.com
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Utskriftsinställningar 


Via Tävlingsmeny-Egenskaper…-Skriv ut-Skriv ut 
(dubbeldummy-analys) finns ett antal inställningar som 
gör att du kan styra hur dina utskrifter ska se ut. Det 
finns även en inställning via Ny rapport-Giv. 


På nästa sida finner du ett antal exempel som beskriver 
inställningarna bättre. 


 


Position relativt given 


Följande alternativ är tillgängliga för var du vill 
placera analysen: 


• Ingen utskrift 
• Under (alltid vid internet) 
• Övre högra hörnet 
• Nedre högra hörnet 
• Nedre vänstra hörnet 


Om du placerar analysen någon annanstans än under 
given kommer små tecken att användas, så min 
personliga preferans är under given. Å andra sidan tar 
detta upp mer av utskriftsutrymmet på sidan, så allting 
har en baksida. 


Vid rapport till internet placeras analysen alltid under 
given. 


Här kan du välja att inte skriva ut analysen. Det är 
också något du kan göra om du skapar en egen rapport. 
Då kan du via fliken Giv välja att ta bort krysset för 
alternativen Visa dubbeldummy-analys (om tillgänglig) 
för att uppnå samma resultat. 


På grund av utrymmesbrist är inte nedre vänstra hörnet 
lämligt för att skriva ut analysen om du använder 
grundinställningarna för Hemgång (=makeable 
contracts). Om du däremot väljer Endast kontrakt med 
hemgång och Antal stick över 6 kommer rutan att 
minskas en aning så att det blir lite luft mellan 
analysen och Syds kort. 


 


Hemgång (=makeable contracts) 


Dessa alternativ begränsar utskriften till endast 
kontrakt som kan spelas hem. Exempel 4 visar hur det 
ser ut när båda alternativen är ikryssade. 


• Endast kontrakt med hemgång 
• Antal stick över 6 


Allmänt 


Här kommer några allmänna alternativ. Exempel 3 
visar hur det ser ut när par-kontraktet visas. 


• Par-resultat 
• Par-kontrakt 
• Stigande färgordning (KRHSN) 
• Ram 


Utskrift av ram är endast tillgängligt när du placerar 
analysen i något av hörnen. Avsikten är att visuellt 
separera analysen från spelarnas kort. 


 


Komprimerad utskrift 


Dessa alternativ är till för att komprimera och 
förtydliga utskrifterna. Exempel 4 visar hur det ser ut 
när det första alternativet inte är ikryssat. 


• Dölj Syd och Väst vid samma antal stick i alla 
färger 


• Ersätt antal stick med kolon (:) vid samma antal 
stick 
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Exempel 


 


Exempel 1 


Här ser du att bästa resultat är 660 till Nord-Syd. Både 
Nord och Syd kan ta lika många stick och detsamma 
gäller för Öst och Väst. 


660 ♣ ♦ ♥ ♠ N 
NS 11 11 9 10 11 
ÖV 2 2 4 2 2 


 


Exempel 2 


Liksom i förra exemplet kan Öst och Väst ta lika 
många stick. För Nord-Syd, däremot, gäller att Nord 
och Syd tar olika antal stick i hjärter medan kolon-
tecknen indikerar att Syd kan ta lika många stick som 
Nord. 


-450 ♣ ♦ ♥ ♠ N 
N 6 6 1 3 3 
S : : 2 : : 
ÖV 6 6 11 9 9 


 


Exempel 3 


Här visas Par-kontrakt tillsammans med analysen. I det 
aktuella exemplet kan Nord göra 4N medan Syd endast 
klarar 3N. I andra exempel kan 4N av N innebära 4N 
av Nord eller Syd. 


4N N 430 
 ♣ ♦ ♥ ♠ N 
N 10 7 6 10 10 
S : : : : 9 
ÖV 3 6 6 3 3 


 


Exempel 4 


Detta är ett exempel på när Hemgång har aktiverats. 
Endast kontrakt som går hem visas, och dessutom visas 
endast antal stick över 6. Somliga tycker att det är 
lättare att läsa (4♣ av Öst, 3♦ av Öst, osv). 


-400 ♣ ♦ ♥ ♠ N 
N - - - - - 
S - - - - - 
Ö 4 3 3 1 3 
V : : : - : 


Jannersten och BOS 


Om du använder Jannerstens program BOS kan du 
utföra dubbeldummy-analysen i det programmet och 
sedan importera data till Ruter. I BOS-fallet används 
Deep Finesse för analysen. Kontakta 
per@jannersten.se för mer detaljer. Såvitt jag vet är 
BOS gratis medan Deep Finesse inte är det. 


Om du har en DUP-fil som du vill analysera ska du 
göra så här: 


• Starta en BOS-session via File-New 


• Välj Run-Export_Import för att importera filen 


• Klicka på Makeable_Contracts för att utföra 
analysen 


• Använd HandPrint för att exportera en lämplig 
PBN-fil som sedan kan importeras i Ruter 


HandPrint-alternativet som ska aktiveras kallas 
Makeable contracts och du hittar det i mitten av 
fönstret till höger. Klicka sedan på knappen pdf Files 
vilket också exporterar PBN-filen. 


 


PBN 


Den senaste PBN-specifikationen tillåter följande 
taggar som är kopplade till dubbeldummy-analys: 


• OptimumScore 
• OptimumContract 
• OptimumResultTable 


Ruter hanterar både import och export av nämnda 
taggar. 



mailto:per@jannersten.se






Ruter, version 4.10  Flyttschema 


 1 av 7 


I detta dokument förutsätts att du är bekant med 
flyttscheman och tävlingsupplägg. 


Alla flyttscheman är tagna ur Tävlingsledaren (Hallén, 
Hanner, Jannersten) och referenser görs till den boken. 


1994 gavs den engelska motsvarigheten Movements – a 
fair approach ut. I vissa fall har flyttscheman 
vidareutvecklats, och när det har känts nödvändigt har 
flyttscheman ur den boken använts. De fallen är 
beskrivna i detta dokument. 


 


Tillgängliga flyttscheman 


Ruter levereras med ett antal inbyggda flyttscheman 
som kommer från Tävlingsledaren. I samtliga fall är 
alla bordsantal som är beskrivna i boken tillgängliga i 
Ruter. Eventuella undantag och särfall (markerade 
nedan med *) beskrivs senare i detta dokument. 


PARTÄVLING 
 
Howell 


 
 


Sida 
Howell 39-42 
Reducerad Howell 53-60 
Invävd Howell * 
Invävd Howell för flera omgångar * 


138-140 
153 


Reducerad Invävd Howell * 141-148 
Flyttschema för 2 bord 21-22 
Flyttschema för 3 bord 27-29 
Utökad Howell 160 
Förlängd Howell 161-163 
 
Oändlig Howell Sida 
2-48 bord Olika guidekort för 


respektive bordsantal. 
Tävlingsledaren: 2-42 
Movements: 43-48 


191 


2-20 bord Samma guidekort för alla 
bordsantal. 


192 


2-26 Bridgeakademin --- 
2-40 bord Samma guidekort för alla 


bordsantal. 
--- 


 


Mitchell Sida 
Boforsmitchell 
Boforsmitchell för flera omgångar 


79 
154 


Göteborgsmitchell * 81-84 
Uddabordsmitchell med två vinnare 62 
Hoppmitchell med två vinnare 63-64 
Blindbordsmitchell med två vinnare 64-66 
Vändbordsmitchell * 85-90 
Utfylld Vändbordsmitchell * 85-90 
Avkortad Vändbordsmitchell 85-90 
Avkortad Utfylld Vändbordsmitchell 85-90 
Blindtarmsmitchell * 90-94 
Utökad Boforsmitchell (1 rond) 95-98 
Utökad Boforsmitchell (2 ronder) 98-101 
Kombinerad Mitchell * Ej i TL 
Mitchell med 1½ blindtarm (Movements)  
Mitchell med 2 blindtarmar (Movements)  
  
Klubbmatch (Mitchell/Red Howell) Sida 
Saxad Mitchell * 378-379 
Boforsmitchell för klubbmatch 379-380 
Ringdansmitchell 
Reducerad Howell för tre klubbar 


380 
389-390 
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INDIVIDUELL TÄVLING 
 
2-3 bord 


 
 


Sida 
8-11 spelare 22-24 
12 spelare (3 varianter) 29-31 
13 spelare (2 varianter) 32-33 
14 spelare (2 varianter; en från Movements) 34 
 
Howell Sida 
16 spelare 311 
17 spelare 312 
 
Uppdelad Howell Sida 
16 spelare, 15 ronder 312-313 
16 spelare, 12 ronder 312-313 
 
Reducerad Howell Sida 
16 spelare, 12 ronder 314 
17 spelare, 13 ronder 314 
20 spelare, 15 ronder 314-315 
20 spelare, 12 ronder 314-315 
 
Enkelt Invävd Howell Sida 
26 spelare, 13 ronder 317 
 
Blandad Invävd Howell Sida 
16-30 spelare (ej alternativ vid 28 spelare) 318-321 
 
Mitchell och Boforsmitchell Sida 
Individuell Mitchell 
Oregelbunden Mitchell 
Regnbågsmitchell * 
Halv regnbågsmitchell * 


325 
326-332 
332-334 


--- 
 
Invävd Howell Sida 
5,7,8,9,11,12,13,16 bord 
 
Även 15 bord, 15 ronder enligt boken 
Movements. 
 
Svängningarna kan inte lottas enligt 
instruktionerna. Däremot har de fixerats till 
sista n ronderna vid 8 (n=2), 12 (3), 
respektive 16 (4) bord. 


345-348 


 
Individuell barometer Sid 
4-16 bord (vissa från Movements) 360-363 
 


 


Skapa egna flyttscheman 


Om du vill använda ett flyttschema som inte finns i 
Ruter kan du välja alternativet Inget flyttschema när det 
är dags att välja flyttschema. Då kan du mata in 
parnummer hur som helst utan några kontroller. 


Ett annat sätt att göra det är att skapa ett eget 
flyttschema. Det beskrivs under rubriken Flyttschema 
via Bridgemate sist i detta dokument. 


 


Udda antal par 


Vid udda antal par blir det en frirond. 


Vid namninmatning ska platsen vid ett bord lämnas. 
När du sedan stänger fönstret kommer du att få en 
fråga om du vill markera det utelämnade paret som 
blindpar. 


När det är dags att välja flyttschema måste du räkna 
med det bordet där blindparet sitter i det totala antalet 
bord. 9 par blir alltså 5 bord. 


 


Parnummer vid Mitchell 


Nord-Syd får bordets parnummer. Öst-Väst får Nord-
Syds parnummer plus antal bord. 


Detta är dock en inställning du kan styra själv genom 
att klicka på Avancerat efter att du har valt flyttschema 
och där via fliken Mitchell avgöra hur Öst-Väst ska 
numreras. 
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Parnummer vid Invävd Howell 


Invävd Howell samt Reducerad Invävd Howell är 
flyttscheman som fungerar för vanliga kvällstävlingar. 
Ett annat användningsområde är att kombinera 
flyttschemat med en Mitchell i tävlingar över flera 
omgångar, till exempel vid klubbmästerskap över två 
kvällar. 


I boken Tävlingsledaren är parnumren vid Invävd 
Howell löpande. Det går nu att modifiera via precis 
samma inställning som vid Parnummer vid Mitchell 
ovan. Det är inte så ologiskt som det kan låta. 


Om du har valt att låta Mitchell-gruppernas numrering 
starta vid varje jämnt tiotal (1 och 21) kommer också 
de två grupperna i din Invävda Howell att starta vid 
nämnda parnummer. Det gör att parnumren 
automatiskt kommer ha korrekt numrering när du 
startar omgång 2. Läs mer om detta i dokumentet Flera 
omgångar. 


Vid Invävd Howell är de stillasittande paren de högsta 
i respektive grupp. Vid Reducerad Invävd Howell 
däremot gäller inte alltid samma logik i boken 
Tävlingsledaren. Detta har ändrats i Ruter så att vid 
numrering från lägsta lediga tiotal får sitteparen de 
högsta parnumren i respektive grupp. 


Guidekorten kommer alltså ha en annorlunda 
numrering men det är irrelevant då innehållet i 
flyttschemat är detsamma. 


Här kommer några exempel: 


Invävd Howell har samma parnumrering som i 
Tävlingsledaren om du väljer löpande numrering av 
parnumren vid Mitchell: 


Invävd Howell, 16 bord, 15 ronder, löpande numrering 
• Grupp 1: 1-15 samt 16 
• Grupp 2: 17-31 samt 32 


Om du däremot väljer att starta parnumreringen vid 
lägsta lediga tiotal ser det ut så här: 


Invävd Howell, 16 bord, 15 ronder, lägsta lediga tiotal 
• Grupp 1: 1-15 samt 16 
• Grupp 2: 21-35 samt 36 


Vid Reducerad Invävd Howell gäller samma 
parnumrering som i Tävlingsledaren om du väljer 
löpande numrering. Det finns ingen speciell logik kring 
vilka sittepar som hör till vilken grupp, i alla fall inte 
någon jag kunde hitta. 


Om du däremot väljer att starta parnumreringen vid 
lägsta lediga tiotal ser det ut så här: 


Reducerad Invävd Howell, 15 bord, 12 ronder, lägsta 
lediga tiotal 


• Grupp 1: 1-12 samt 13-15 
• Grupp 2: 21-32 samt 33-35 


 


Kombinerad Mitchell 


Ibland har man ett antal bord som inte passar med 
tillgängliga flyttscheman. Om du till exempel alltid 
spelar Mitchell med 26 brickor och har 25 bord finns 
det ingen bra lösning via de normala flyttscheman. 


Normalt skulle man välja att spela i två grupper (A+B) 
men då blir det 12 ½ bord i varje grupp. Som Ruter 
fungerar nu går det inte att ha två grupper och 
samtidigt låta de två paren som har frirond i respektive 
grupp mötas. 


Nu kan du välja flyttschemat Kombinerad Mitchell. 
Det är ett flyttschema för en grupp där problemet ovan 
löses. 


Vid 25 bord betyder det att bord 1-12 motsvararar den 
ursprungliga grupp A. Bord 14-25 motsvarar grupp B. 
Bord 13 utgörs av ett flyttepar från grupp A (som Ö-V) 
och ett flyttepar från grupp B (som N-S). 


Paren och brickorna vandrar precis som vanligt med 
några få undantag: 


• 13 Ö-V går till 1 Ö-V 
• 13 N-S går till 14 Ö-V 
• 25 Ö-V går till 13 N-S 


Du behöver antagligen dubbel uppsättning brickor om 
du inte vill använda brickdelning mellan bord 1+14, 
2+15, osv. 


Kombinerad Mitchell fungerar för samtliga udda 
bordsantal. Följande Mitchellvarianter ingår: 


• Boforsmitchell 
• Göteborgsmitchell 
• Uddabordsmitchell 
• Hoppmitchell 
• Blindbordsmitchell 
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Brickdelning 


Brickdelning förekommer i vissa flyttscheman, bland 
annat Boforsmitchell vid jämnt bordsantal 
(Blindbordsmitchell) och vissa Howell-varianter. Detta 
kan orsaka vissa problem, men först lite allmän 
information om resultatinmatning: 


I Ruter finns möjligheten att få en lista med 
parnummer varvid du endast matar in resultaten. Du 
kan välja att mata in resultaten i rondordning eller i 
Nord-Syd-ordning beroende på hur spelarna skriver 
resultaten på brickprotokollen. Om du använder Nord-
Syd-ordning kan du sluta läsa här. 


Om du har valt rondordning kan det se ut så här i en 
Hoppmitchell med revanschrond, dock utan 
brickdelning eller (1 betyder Bricka 1): 


Bricka 1 / Nord / Ingen 
Rond Bord N-S Ö-V 1 


1 1 1 5 --- 
2 4 4 7 --- 
3 3 3 8 --- 
4 2 2 6 --- 


 
Markören placeras automatisk i första resultatfältet 
(den grå rutan) och du kan direkt börja mata in resultat. 


Vid brickdelning uppstår problem eftersom det finns 
flera resultat på samma bricka i samma rond. Det går 
inte alltid att avgöra vilken av brickorna i ronden som 
har spelats först vid vilket bord. 


Det finns två lösningar på problemet. Den ena är att 
som tidigare nämnts skriva resultaten i Nord-Syd-
ordning men då borde du ha slutat läsa mycket tidigare. 
Om du vill mata in resultaten i rondordning är 
lösningen denna: 


 


Vid brickdelning ska det högre bordsnumret 
alltid skriva sina resultat allra längst ned på 
protokollet. Tävlingsledaren måste meddela 
det högre bordsnumret att så är fallet. 


Då ser det ut så här vid Blindbordsmitchell: 


Bricka 1 / Nord / Ingen 
Rond Bord N-S Ö-V 1 


1 1 1 5 --- 
2 3 3 6 --- 
4 2 2 7 --- 
1 4 4 8 --- 


 
Som du ser visas resultatet från bord 4 på den nedersta 
raden eftersom brickan delas med bord 1. 


Vän av ordning tycker kanske denna variant är fånig 
och att det vore bättre att säga åt det högre 
bordsnumret att alltid skriva sina resultat nedanför det 
lägre. Det skulle dock innebära att på vissa brickor 
lämna ett tomrum och vissa andra skriva på första 
lediga raden. Det skulle säkert fungera men jag tror att 
färre fel uppstår ifall instruktionen är att alltid skriva på 
nedersta raden. 


 


Om det inte sitter något sittepar vid det högre 
bordsnumret kan det vara olämpligt att följa 
denna inmatningsmodell eftersom 
tävlingsledaren måste gå dit varje rond för att 
berätta var på protokollet resultaten ska 
skrivas. 


 


Flera brickdelningar i samma rond 


Flera brickdelningar i samma rond förekommer ibland, 
till exempel i Invävd Howell. 


Om ni fortfarande vill mata in resultaten i rondordning 
enligt den ovan beskrivna modellen måste ni vika ett 
antal rader längst ned på protokollet för detta, precis så 
många rader som det är brickdelningar. Där ska de 
högre bordsnumren skriva sina resultat i rondordning. 


Då ser det ut så här vid Invävd Howell, 9 bord, 9 
ronder: 


Bricka 1 / Nord / Ingen 
Rond Bord N-S Ö-V 1 


1 1 10 1 --- 
2 9 12 14 --- 
3 8 5 7 --- 
5 6 8 4 --- 
6 4 3 2 --- 
8 3 9 6 --- 
9 2 15 16 --- 
5 7 13 18 --- 
6 5 11 17 --- 


 
Som du ser skrivs resultatet från bord 7 på den näst 
nedersta raden eftersom brickan delas med bord 6 i 
rond 5. På samma sätt skrivs resultatet från bord 5 på 
den nedersta raden eftersom brickan delas med bord 4 i 
rond 6. De två resultaten längst ned är skrivna i 
inbördes rondordning. 


 


Skriv resultaten från det lägsta bordet längst ned 


Grundinställningen för vilket bord som vid 
brickdelning ska skriva sitt resultat längst ned är som 
ovan nämnt det högsta. Detta visade sig i efterhand 
vara ett ganska korkat beslut då det oftare vid det 
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lägsta bordet sitter ett par stilla. Det finns dock en 
inställning som löser detta: 


Klicka på Tävlingsmeny, välj Alternativ..., välj Stäng 
förberedelser och klicka på fliken Rond. Här har du 
möjlighet att välja att det lägsta bordet ska skriva sina 
resultat längst ned. 


Blindtarmsbord 


Bland de flyttscheman som medföljer förekommer 
blindtarmsbord endast vid Reducerad Invävd Howell 
samt Blindtarmsmitchell. 


 


Ruter kan för närvarande inte hantera 
blindtarmsbord som heter 3B, 5B eller 
liknande. Blindtarmsbordet får det första 
lediga bordsnumret. I övrigt fungerar 
flyttschemat som vanligt. Det spelar ingen 
roll om du i verkligheten använder 
blindbordsnamn i stil med 3B. 


Vi kan ta Tävlingsledaren, sid 141, som exempel. I 
tabellen för 11 bord, 8 ronder, ska par 8 och 22 sitta 
vid bord 3B. Eftersom det redan finns 10 bord kommer 
blindtarmsbordet att få nummer 11 i Ruter. Tabellen 
kommer att se ur så här: 


Bord NS ÖV b 
3 21 16 3 


11 8 22 3 
 
 


Reducerad Invävd Howell, 19 bord, 12 ronder, sid 
145+148 


Detta flyttschema innehåller ett blindtarmsbord som 
inte är blindtarmsbord i dess egentliga bemärkelse. 
Eftersom numreringen är 8B klarar inte Ruter av det. 
Därför blir numret på det bordet 19. 


 


Blindtarmsmitchell, 10 bord, 7 ronder, sid 92 


Blindtarmarna numreras som de högsta borden. 
Dessutom ges parnumren till blindtarmsparen i löpande 
ordning. 


Bord NS ÖV b 
1 15 8 1 
2 16 9 2 
3 17 10 3 
...    
8 1 18 1 
9 2 19 2 


10 3 20 3 
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Göteborgsmitchell 


I Tävlingsledaren gäller följande: 


Vid jämnt bordsantal ska paren hoppa ett steg efter det 
att ha spelat hälften av bricksatserna. Vid avkortad 
Hoppmitchell finns friheten att lägga hoppet tidigare. 


 


Denna frihet finns inte i Ruter utan hoppet 
måste komma efter det att hälften av 
bricksatserna har spelats oavsett hur många 
ronder som ska spelas. 


Om du trots allt väljer att ha hoppet tidigare måste du 
välja Inget flyttschema när det är dags att välja 
flyttschema. Sedan får du mata in både parnummer och 
resultat. 


 


Överlappning vid Göteborgsmitchell 


I Tävlingsledaren, sid 82, beskrivs svängscheman i ett 
par tabeller. I vissa fall överlappar de två tabellerna, till 
exempel vid 15 bord, 13 ronder. I de fallen gäller den 
översta tabellen. 


 


Göteborgsmitchell vid jämna bordsantal 


I Tävlingsledaren, sid 82, beskrivs svängscheman i ett 
par tabeller. Dessa används i de fall då man spelar två 
(eller fler) ronder färre än antal bord. 


I Movements, sid 92, har författarna brutit ut ett par 
särfall vid jämna bord, nämligen färdigspelad 
Göteborgsmitchell (en rond färre än bordsantalet) 
respektive Göteborgsmitchell med revanschrond. 


 
Dessa särfall används i Ruter och fungerar så 
här: 


Antal 
bord 


Antal 
ronder 


Sitteparen spelar brickorna som 
Ö-V i rond nr 


6 5 (6) 5, 6 
8 7 (8) 2, 3, 5, 6, 7, 8 


10 9 (10) 2, 5, 6, 7, 8, 9 
12 11 (12) 3, 5, 9, 10 
14 13 (14) 4, 5, 10, 12, 14 
16 15 (16) 2, 3, 5, 7, 10, 16 


 
Notera att i fallet med revanschronden (rondantalen 
inom parentes) borde du ha valt att spela 
Boforsmitchell (blindbordsmitchell med 
väderstreckssvängningar) ifall du visste om det före 
tävlingen. 


Saxad Mitchell 


På sid 379 finns en kommentar om valfrihet mellan 
Blindbordsmitchell och Hoppmitchell vid jämna 
bordsantal. Denna valfrihet finns inte i Ruter utan det 
är Blindbordsmitchell med brickdelning och inget 
annat som gäller. 


 


Blindtarmsmitchell med 
väderstreckssvängningar 


Nya villkor gäller från och med version 4.0 för 
guidekort vid val av detta flyttschema. Orsaken var att 
för mycket förvirring uppstod. Nu gäller följande: 


 


Vid Blindtarmsmitchell med 
väderstreckssvängningar skrivs inga 
flyttinstruktioner ut på guidekorten. 


I stället rekommenderas att du skriver ut guideremsor  
eller tomma privatprotokoll och delar ut till spelarna. 
Det kommer att göra det mycket enklare för spelarna 
att veta var de ska sitta varje rond. 


Från och med version 4.0.2 finns två varianter av 
flyttschemat, en utan och en med instruktioner. Detta 
gör att alla får som de vill. 


 


Gamla instruktioner, det vill säga före version 4.0 


De guidekort som kan skrivas ut för 
Blindtarmsmitchell med väderstreckssvängningar kan 
te sig förvirrande för spelarna. 


I mitten av en Blindtarmsmitchell förekommer ett antal 
bord med två flyttepar. Trots detta förekommer 
väderstreckssvängningar vid dessa bord (och för all del 
även vid borden med sittepar). 


Instruktionerna på de intilliggande guidekorten lyder 
”Nord går till bord 5” respektive ”Öst går till bord 5”. 
Vid bord 5 hittar paren i fråga sina placeringar genom 
att titta på parnumren på guidekorten. 


 


Det intressanta kommer efter rondens slut. 
Eftersom flytteparen hör till respektive 
riktning (Nord-Syd eller Öst-Väst) ska de 
fortsätta att gå enligt instruktionerna för den 
riktningen och ingenting annat. 
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Vändbordsmitchell 


Vid Vändbordsmitchell är placeringen på blindparet 
fixerad vid N-S vid det högsta bordet. När du i Ruter 
väljer flyttschemat sker tilldelningen av blindparet helt 
automatiskt. 


Om du får ytterligare ett par och går till Ångra Stäng 
förberedelser för att sedan välja Utfylld 
Vändbordsmitchell ändrar Ruter automatiskt blindparet 
till ett existerande par. 


 


Regnbågsmitchell (individuell) 


I Tävlingsledaren beskrivs hur, med hjälp av lotten, en 
Regnbågsmitchell går till. I Ruter har flytten 
specificerats enligt följande: 


• Efter första brickan byter Syd och Öst plats 
• Efter andra brickan byter (nya) Syd och Väst plats 


Det gör att guidekort kan skrivas ut med positioner. 
Däremot kan Ruter inte skriva ut flyttinstruktioner för 
spelarna. Därför rekommenderas att du skriver ut 
privatprotokoll åt spelarna så att de vet var de ska sitta 
vid varje speltillfälle. 


Av tekniska skäl delas varje rond in i tre ronder. Det 
betyder att om du avser att spela 9 ronder om 3 brickor 
kommer Ruter att visa det som 27 ronder om 1 bricka. 


Det finns också ett nytt flyttschema som inte beskrivs i 
Tävlingsledaren, och det är Halv regnbågsmitchell. 
Den går till som en vanlig Regnbågsmitchell men där 
endast ett byte per rond sker, dvs mellan Syd och Öst. 


Flyttschema via Bridgemate 


Du kan nu läsa in en tävling som någon annan skapat i 
Bridgemate utan att behöva stänga förberedelserna i 
Ruter. 


I stället använder du Bridgemate-databasen för att 
stänga förberedelserna. Gör så här: 


• Starta tävlingen som vanligt 
• När det är dags att stänga förberedelserna väljer du 


attgöra ingenting 
• Välj därefter Tävlingsmeny-Bridgemate-Stäng 


förberedelser 
• Välj den Bridgemate-databas som innehåller 


flyttschemat 


Detta läses in från Bridgemate-databasen:  


• Antal bord  
• Parnummer  
• Bricknummer 


Som den fiffige nu inser går det alltså att läsa in 
flyttscheman som Ruter inte har på menyn. Enda haken 
är att få in flyttschemat i Bridgemate-databasen. 


För närvarande finns ingen möjlighet att skapa nya 
flyttscheman i Ruter och spara dem i en Bridgemate-
databas. Däremot kan du använda Microsoft Access för 
att redigera en Bridgemate-databas efter eget huvud 
och sedan använda denna för framtida tävlingar. 


Det finns en del begränsningar som kommer att 
åtgärdas i framtiden. Sådana begränsningar är bland 
annat att endast en grupp kan läsas in samt att semi-
barometer inte kan läsas in. Dessutom är 
felhanteringen av ovan nämnda flyttschema obefintlig. 
Det gör att resultatet inte blir bättre än vad du gör det 
till. 


 


Tillverka flyttschema 


I det separata dokumentet Tillverka flyttschema 
beskrivs nu i detalj hur du använder Microsoft Access 
och ett specialprogram för att skapa egna flyttscheman. 


Det har också tillkommit en möjlighet att göra detta 
enbart med hjälp av Ruter och till exempel Excel. Det 
finns instruktioner även för detta i Tillverka 
flyttschema. 
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På riksstämman 2003 beslutades att nya medlemmar 
ska benämnas I-medlemmar. Det beslutades också att 
man måste vara medlem i en bridgeklubb ansluten till 
Svensk Bridge för att få spela bridge på en sådan 
bridgeklubb. Sådana medlemmar kan nu rapporteras 
till Svensk Bridge via Ruter. 


 


Skapa I-medlem 


Starta Ruter och stäng Tävlingsutforskaren. Klicka på 
Medlemsregister (till höger) och se till att Spelare är 
markerad i nedre listan. Klicka på Öppna. 


Klicka på Ny. Mata in de uppgifter du tillfrågas om och 
fortsätt med Nästa tills uppgifterna i alla fönster har 
matats in. När du till slut har klickat på Slutför kommer 
du se att listan utökas med den nya medlemmen. 
Fortsätt så med samtliga medlemmar. 


 


Mina medlemmar vägrar uppge sina födelsedagar 


Det sista fönstret innehåller födelsedag. Denna uppgift 
är obligatorisk för att undvika dubbelregistreringar. 


 


Diverse egenskaper i fönstret Annat 


I det sista fönstret finns en lång lista över andra 
egenskaper, t ex kön, 0-taxa, betalt, junior, osv. Dessa 
behöver du inte bry dig om. Det enda som är viktigt är 
att kön rapporteras, och det bör du redan ha valt på 
första sidan. 


 


Rapportera I-medlem för annan klubb 


Klubb och distrikt kommer från licenstagaren av Ruter. 
Du kan ändra dessa värden ifall du rapporterar I-
medlemmar för en annan klubb. Var mycket noggrann 
med att stavningen då är korrekt – annars fungerar inte 
den automatiska inläsningen på kansliet. 


Kopiera 


Det går att kopiera uppgifter från en tidigare medlem. 
Du kan kopiera på tre olika sätt: 


1. Kopiera. Den senast inmatade eller markerade I- 
medlemmens uppgifter kopieras till ett nytt 
fönster. Det som inte kopieras är förnamn, 
födelsedag och kön. Detta alternativ är användbart 
när du registrerar person 2 i ett gift par eller ett 
syskonpar. Kom ihåg att ta bort sådana uppgifter 
som inte är identiska, t ex e-postadress eller 
telefonnummer till arbetet. 


2. Kopiera medlem. Här får du välja en medlem 
bland medlemmarna i medlemsregistret. Detta är 
användbar endast när du vet att I-medlemmen är 
gift med en befintlig medlem. 


3. Kopiera endast klubb och distrikt. Detta ger dig ett 
tomt formulär precis som när du klickar på Ny. 
Enda skillnaden är att du får med dig klubb och 
distrikt från den senast inmatade eller markerade I-
medlemmen. 


 


Rapportera till Svensk Bridge 


Du skickar I-medlemmarna till Svensk Bridge på 
samma sätt som du begär en uppdatering av 
medlemsregister. Svensk Bridge kommer att skicka 
tillbaka en uppdateringsfil. Allt detta finns beskrivet i 
dokumentet Medlemsregister. 


 


Gör I-medlem av plusmedlemmar 


I-medlemmar är inget annat än plusmedlemmar. Enda 
skillnaden är att de inte är markerade för att rapporteras 
till Svensk Bridge. 


Klicka på Sök spelare. När du har fått upp medlemmen 
på skärmen måste du mata in klubb eller distrikt som 
överensstämmer med din licenstagare. Då kommer du 
åt att kryssa i Rapportera till Svensk Bridge. Detta gör 
att medlemmen rapporteras vid nästa rapport. 


 


Använder du inloggning i Ruter? 


Om du använder inloggning i Ruter måste du logga in 
som administratör för att det ska fungera. 
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Installera Ruter från CD 


1. Starta datorn. 


2. Stäng av alla startade program. 


3. Sätt i CD:n i CD-enheten. 


Om installationsprogrammet inte startar 
automatiskt klickar du på Start-knappen, väljer 
Kör, skriver D:\Autorun och klickar på OK. 


4. Klicka på Installera Ruter för att göra just det. 


5. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra 
installationen. 


Om du får frågan om att starta om datorn ska du göra 
det. 


 


Starta Ruter 


På datorns skrivbord ska det finnas en Ruter-ikon. 
Dubbelklicka på den för att starta Ruter. Du kan också 
klicka på Start, välja Program, och välja Ruter. 


 


Målet är att Ruter ska fungera utan handbok. 
Varje skärmbild den normala användaren kan 
tänkas använda har ett blått fönster längst ned 
där matnyttig information kan hittas. 


När Ruter startas första gången sker följande: 


1. Först ska du ange licensuppgifter som du finner på 
det bifogade licensformuläret. 


 


Innan det är dags att mata in licensuppgifter 
kan det tänkas att du får upp ett fönster med 
rubriken Databasproblem. Om så är fallet ska 
du följa instruktionerna i kapitlet 
Databasproblem nedan. 


2. Därefter ska du ange ett antal personliga 
inställningar. Grundinställningarna är sådana att de 
bör passa de vanligaste önskemålen. 


3. Sist av allt skapas medlemsregistret. Vid 
installationen kopierades ett underlag till 
medlemsregistret från CD:n till din dator. Detta 
underlag måste bearbetas och det kan ta ganska 
lång tid beroende på hur snabb din dator är. 


Efter att medlemsregistret har skapats kommer du till 
ett fönster med rubriken Tävlingsutforskaren. Detta 
fönster är det som möter dig varje gång du startar 
Ruter. 


Här har du möjligheten att göra det som 
Ruteranvändare vanligen gör – starta nya tävlingar 
eller öppna redan beräknade tävlingar. Första gången 
du startar Ruter finns det av naturliga skäl inga 
beräknade tävlingar att välja. 


Dokumentet De fem stegen hjälper dig att komma 
igång med Ruter. Därefter kan du gå till den övriga 
dokumentationen för mer detaljerade instruktioner. 


 


Databasproblem 


Om du får upp detta fönster kan du läsa på skärmen 
precis vad som gäller för databasstöd. 


Se till att Ruter-CD:n sitter i CD-enheten. Klicka på 
Start-knappen, välj Kör, skriv in D:\SetupDAO.exe 
och klicka på OK. Du kan också klicka på Installera 
DAO ifall det normala installationsprogrammet startas 
automatiskt när du sätter i CD:n. 


Installationen är ganska primitiv. Du ska klicka på Next 
tre gånger och sedan, efter ett litet tag, klicka på OK 
när du (felaktigt) blir ombedd att sätta i diskett 3. När 
du startar Ruter igen ska allt förhoppningsvis gå bra. 
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Kval och final gör att du kan spela en tävling över en 
eller flera omgångar och sedan automatiskt låta ett 
antal par spela final. 


Det är egentligen fråga om en helt vanlig tävling över 
flera omgångar där finalen spelas i någon eller några av 
de sista omgångarna. Grunderna till detta beskrivs i 
dokumentet Flera omgångar. 


Finalen kan spelas som Mitchell, barometer eller 
Gröna Hissen. 


Paren tar med sig den totala inspelade poängen i 
kvalet. När finalen börjar beräknas jämförs toppen i 
kvalet respektive final. Därefter skalas poängen om 
från kvalet så att det blir jämförbart med finalens topp. 


Vid vissa tävlingsupplägg kan man tänka sig en faktor 
som avgör vilken vikt kvalet har, till exempel att 
endast 50% av poängen från kvalet tas med till finalen. 
Detta fungerar alltså inte i nuläget utan 100% av 
kvalets poäng tas med. 


Framtida förbättringar: Möjliggör faktor. 


Ruter hanterar endast en A-final. Om du har ett 
upplägg med B- och eventuellt C-final måste du 
hantera dessa manuellt via helt nya tävlingar. 


Framtida förbättringar: Hantera B- och C-final. 


Rapportering av mästarpoäng och ranking haltar. 
Enligt reglerna ska kvalet rapporteras för sig och 
finalen för sig. Detta stöds inte i fullt ut i Ruter, utan 
manuell rapportering krävs för kvalet. Finalen kan du 
däremot rapportera på normalt sätt. 


Framtida förbättringar: Hantera rapportering av kvalet. 


Kval 


 


Grundinställningar 


Följande enkla steg krävs för att starta en tävling med 
kval och final: 


• Öppna Tävlingsutforskaren 
• Välj Special-Flera omgångar 
• Ange totalt antal omgångar inklusive finalen när 


du kommer till det fönstret 


Ytterligare några fönster senare når du fönstret Flera 
omgångar (kval och final). Där har du följande 
alternativ för kvalet: 


• Använd kval och final 
• Kvalet slutar efter omgång 


… och följande för finalen: 


• Antal grupper 
• Barometer 
• Gröna Hissen 


Alternativen kräver inga vidare förklaringar. 


Om du behöver ändra någon eller några av 
inställningarna efter starten av tävlingen kan du hitta 
dem via Tävlingsmeny-Egenskaper-Flera omgångar. 


 


Räkna kvalet 


När du räknar kvalet behöver du inte tänka på 
någonting som har med finalen att göra. 


När du hoppar mellan omgångar via Tävlingsmeny-
Flera omgångar ser du att det är en linje efter sista 
omgången i kvalet. 
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Final 


 


Skapa finalen 


Inte heller här sker något speciellt. Välj helt enkelt 
Tävlingsmeny-Flera omgångar-Skapa nästa omgång. 


Viss automatik tar vid beroende på vilken typ av final 
du spelar. Vid barometer eller Gröna Hissen får du 
frågor om antal bord och brickor i finalen. Följ 
instruktionerna på skärmen. 


 


Parnummer i finalen 


I finalen används samma parnummer som i kvalet. 
Dessa parnummer kommer du att se när du aktiverar 
den automatiska transporten. 


Fram till aktiveringen används placering i stället för 
parnummer. Det gör att om du inte aktiverar 
transporten kommer du endast att se ”parnummer” från 
1 och uppåt. Detta är alltså endast temporära nummer. 


Antag att du har ett par som måste sitta stilla. Då kan 
du helt enkelt byta plats på ”parnumren”, det vill säga 
placeringarna, och sedan aktivera den automatiska 
transporten. 


Detta byte går för övrigt att göra även efter att du har 
aktiverat transporten. Då använder du de verkliga 
parnumren för att byta plats på paren. 


 


Tag in ett annat par från kvalet 


Om ett kvalificerat par av en eller annan anledning 
väljer att inte spela finalen måste du ta in ett annat par 
från kvalet. Detta kan du göra både före och efter 
aktivering av automatisk transport. 


Gör så här om du har aktiverat automatisk transport: 


• Gå till Mata in namn 
• Klicka på parnumret som inte ska spela 
• Mata in parnumret som ska spela 


Du kommer att se att namnen ändras. Vid utskrift ser 
du nu det nya paret med dess poäng från kvalet. 


Om du vill göra det innan du har aktiverat automatisk 
transport ändrar du helt enkelt placeringssiffran i stället 
för placeringen. När du sedan aktiverar automatisk 
transport kommer rätt par att importeras. 


Barometer 


Här förutsätts att du använder Oändlig Howell som 
flyttschema i din final. 


När du skapar finalen kommer Ruter att fråga dig om 
antal bord i finalen och vilket flyttschema du vill 
använda. När det är klart tillfrågas du om du vill 
aktivera automatisk transport och sedan är allt klart. 


Placeringen av paren görs så att det stillasittande paret 
vid bord 1 möter övriga par i alternerande styrka. Det 
är bäst att låta ett exempel illustrera det hela: 


Det bästa paret sitter stilla vid bord 1. Vid 14 par i 
finalen ser ordningen ut så här: 


8 7 … 9 10 … 6 5 … 11 12 … 4 3 … 13 14 … 2 


”…” indikerar ändring i ”riktning”, dvs från fallande 
till stigande och vice versa. Den alternerande 
ordningen gör att om inte flyttschemat spelas till sitt 
slut kommer paret att ha mött en snittstyrka av fältet. 


Orsaken till att två par i taget används är att det ger 
viss balans för de vandrande paren. Som bekant möter 
vandrande par vartannat par vilket gör att snittstyrkan 
för paren blir acceptabelt jämn. 


Par 8 kommer att möta paren i följande ordning: 


1 9 6 11 4 13 2 7 10 5 12 3 14 


Par 13 kommer att möta paren i följande ordning: 


10 5 12 3 14 8 9 6 11 4 1 2 7 


Vid Oändlig Howell går det inte att få perfekt balans 
för samtliga par. Ovanstående ger i alla fall ett 
acceptabelt resultat. 


 


Gröna Hissen 


Här sker inget speciellt. Paren (=placeringssiffrorna) 
placeras automatiskt så att 1 möter 2, 3 möter 4, och så 
vidare. Därefter är det bara att räkna din tävling precis 
som vilken annan Gröna Hissen som helst. 
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Mitchell 


Om du väljer att spela finalen som Mitchell över flera 
grupper kommer paren att placeras som i en orm som 
ringlar fram och tillbaka över grupperna och borden. 


Vid till exempel nio bord i två grupper kan det se ut så 
här: 


Bord A-NS A-ÖV B-NS B-ÖV 
1 1 4 3 2 
2 33 36 35 34 
3 8 5 6 7 
4 32 29 30 31 
5 9 12 11 10 
6 25 28 27 26 
7 16 13 14 15 
8 24 21 22 23 
9 17 20 19 18 


Denna utplacering sker helt automatiskt men måste 
göras innan den automatiska transporten aktiveras. Den 
fungerar även om du ångrar Stäng förberedelser och 
anger ett annat bordsantal än det aktuella. 


Om inte grupperna är lika stora kommer inte alltid 
ovanstående att fungera. En ”orm” kommer viserligen 
att tillverkas, men vid bordet med de högsta 
placeringsnumren kan det bli fel. 


Framtida förbättringar: Fixa detta. 


Lite matematik i finalen 


 


Omskalning av toppen 


I kvalet och finalen används olika topp. Testa följande: 


• Öppna finalen, aktivera automatisk transport och 
skriv ut ett slutresultat. Nu kommer matchpoängen 
och procenten att vara identiska med sista 
omgången i kvalet. 


• Mata in några resultat i finalen och skriv ut ett 
slutresultat. Nu kommer matchpoängen se alldeles 
konstiga ut medan procenten verkar vettig. 


Orsaken till ovanstående är att det måste gå att jämföra 
topparna för att matchpoängen ska kunna summeras 
från kvalet till finalen. Det gör att poängen i antingen 
kvalet eller finalen måste skalas om för att bli 
jämförbara.  


Det spelar egentligen ingen roll vilken av topparna som 
skalas om, men för att scoretavlorna i finalen ska se 
vettiga ut skalas resultatet från tidigare omgångar om 
procentuellt enligt följande: 


• Faktor =   (Topp i finalen) / (Topp i kvalet) 
• Ny poäng =   (Poäng i kvalet) * Faktor 


Till skillnad från Neubergs formel (som används i 
andra lägen) är det här helt enkelt en fråga om en 
procentuell omskalning av toppen. 


 


Faktor eller vikt 


Tänk dig följande rimliga önskemål: 


• Kval över 3 omgångar 
• Final över 1 omgång 
• Både kvalet och finalen har 50% vikt 


Detta går alltså inte just nu. 


Om Ruter används för att beräkna en tävling enligt 
exemplet ovan kommer kvalet att ha 75% vikt och 
finalen 25% ifall lika många brickor spelas i varje 
omgång. 


Framtida förbättringar: Kommer att fixas. 
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Ruter är ett program för att bland annat beräkna 
bridgetävlingar. Målet är att Ruter ska vara så enkelt 
att använda att dokumentation är överflödig. 


Det är ofta skillnad mellan teori och verklighet och 
därför finns några lathundar. Utöver lathundarna är de 
vanliga fönstren i Ruter försedda med direkthjälp med 
blå text som ger aktuell information. Denna direkthjälp 
finner du i underkanten av de aktuella fönstren. 


Namnet på detta dokument – De fem stegen – står för 
de steg som ska genomföras för att beräkna en tävling. 
Givetvis ger det endast en schematisk bild av 
tävlingsberäkning och det finns säkert hundra andra 
saker man kan göra men det är i alla fall något att utgå 
ifrån. De fem stegen är: 


Steg 1: Förbered tävlingen 
Steg 2: Mata in namn 
Steg 3: Stäng förberedelser 
Steg 4: Mata in resultat 
Steg 5: Rapportera tävlingen 


Steg 2 och 3 kan göras i valfri ordning. Om du inte vet 
antal bord ska du börja med att mata in namn medan 
ordningen är frivillig om du vet antal bord. 


 


Navigera mellan stegen 


Stegen består av olika moment som ska göras. Du går 
hela tiden vidare genom att klicka på Nästa. I ett par 
lägen avslutar du steget genom att klicka på Slutför för 
att gå vidare. 


De stegen som avslutas via Slutför kan inte hur som 
helst ångras även om det finns sätt du kan ångra det 
utförda – mer om det senare. 


Oavsett var du befinner dig kan du alltid avbryta de 
fem stegen genom att klicka på Avbryt. Om du avbryter 
går det inte alltid att komma tillbaka till de fem stegen. 
Däremot kan du alltid genomföra stegen manuellt. 


I huvudfönstret samt i fönstren för namn- och 
resultatinmatning finns knappen Tävlingsmeny varifrån 
den manuella navigeringen sker. Där kan du välja steg 
2 till 5 beroende på hur långt du har kommit. 


Värt att notera är att namn- och resultatinmatningen i 
så fall inte längre innehåller några Nästa- respektive 
Avbryt-knappar utan helt enkelt en Stäng-knapp som 
går att du kommer tillbaka till huvudfönstret. 


Steg 1 – Förbered tävling 


Det första fönstret du kommer till är 
Tävlingsutforskaren. Namnet kommer från att det är en 
viss likhet med den vanliga Utforskaren i Windows 
som används för att bland annat öppna och ta bort filer. 
I Tävlingsutforskaren kan du skapa, öppna och ta bort 
tävlingar. 


Klicka på Ny partävling för att inleda steg 1. De 
följande fönstren kommer att guida dig genom 
förberedelserna. 


Du ska bland annat ange tävlingsnamn och datum, 
signatur, olika beräkningsinställningar, kryssa i ifall du 
ska beräkna barometer, vilken typ av 
mästarpoängstabell som ska användas om tävlingen 
ska rapporteras till Svensk Bridge och flera andra 
inställningar. Du har alltid stöd av direkthjälpen i 
underkanten av fönstren. 


När du är nöjd med ett fönster klickar du helt enkelt på 
Nästa för att gå vidare. Om du ångrar dig kan du alltid 
klicka på Föregående för att gå tillbaka. 


 


Tycker du att det är för många frågor som rör 
sådant du aldrig kommer att använda? Så här 
kan du bort en del av dem: 


Avsluta den aktuella tävlingen. Klicka 
därefter på Tävlingsmeny, välj Alternativ..., 
välj Partävling, och välj fliken Visa. Här kan 
med hjälp av kryssen avgöra vilka fönster 
som ska visas när du startar nya tävlingar.  


 


Vad vill du göra nu? 


Det sista fönstret ger dig följande val: 


Steg 2: Mata in namn 
Steg 3: Stäng förberedelser 


Som tidigare nämnts kan steg 2 och 3 göras i valfri 
ordning. Om du inte vet antal bord ska du välja Mata 
in namn medan om du vet antal bord kan du välja 
endera steget. 


 


Steg 2 – Mata in namn 


Namninmatningen är helt och hållet beskriven i ett 
dokument som heter Mata in namn.  


När du är klar med namninmatningen klickar du på 
Nästa (överst till höger) för att gå till nästa steg. 







Ruter, version 2.10  De fem stegen 


 2 av 3 


Steg 3 – Stäng förberedelser 


Stäng förberedelser består av att ange antal bord, antal 
brickor, välja flyttschema och ange några andra 
inställningar. 


 


Grundinställningen för totalt antal brickor 
och antal brickor per rond är två olika 
intervall (24-32 respektive 2-4). Tanken är att 
det ger dig flyttscheman för flera tävlingar av 
olika längd att välja mellan. 


Om du vill välja Inget flyttschema (se nedan) 
krävs att du anger exakt antal brickor och 
brickor per rond. 


 


Välj ett flyttschema som finns i Ruter 


Om du förbereder tävlingen innan den har spelats och 
du vet att du kan använda de flyttscheman som finns i 
Ruter ska du välja ett sådant. 


 


Om du vill kan du låta Ruter skriva ut 
guidekort (se Skriv ut rapporter i Steg 4 – 
Mata in resultat nedan). 


Naturligtvis kan du välja ett flyttschema även när du 
beräknar tävlingen i efterhand om du är helt säker på 
att det valda flyttschemat överensstämmer med de 
guidekorten du använde. 


 


Välj alternativet Inget flyttschema 


Om du efter tävlingen har en startlista och en bunt med 
protokoll men inte vet vilket flyttschema som användes 
ska du välja alternativet Inget flyttschema. 


Detta alternativ ska du också välja när dina 
flyttscheman inte överensstämmer med dem i Ruter. 


 


Vad vill du göra nu? 


Det sista steget i att stänga förberedelserna är att välja 
vad du vill göra härnäst. Alternativen är: 


Steg 2: Mata in namn 
Steg 4: Mata in resultat 


Beroende på vad du har gjort tidigare föreslår Ruter att 
du ska mata in namn eller resultat. Vid beräkning av en 
tävling med spel i flera grupper finns några fler 
alternativ. 


Steg 4 – Mata in resultat 


Detta steg består av några olika mindre steg. När du är 
klar klickar du på Nästa för att gå vidare till nästa steg. 


 


Skriv ut rapporter 


Innan tävlingen har startat, eller allra senast en bit in i 
första ronden, bör några rapporter skrivas ut: 


• En startlista kan vara bra för att paren ska veta 
vilka parnummer de har och vid vilka bord de ska 
sitta ifall de inte redan vet det. 


• Skriv ut guidekort att lägga på borden för att paren 
ska veta vart de ska gå efter varje rond. 


Alla rapporter skrivs ut via Skriv ut som du finner uppe 
till höger i fönstret. Där får du upp två listor. I den 
vänstra väljer du rapporttyp och i den högra väljer du 
utseende på den rapporttyp du har valt. 


 


Mata in resultat 


Resultatinmatningen är helt och hållet beskriven i ett 
dokument som heter Mata in resultat. 


Om du spelar barometer kommer Ruter efter varje rond 
föreslå att du skriver ut ett rondresultat. Det finns flera 
rapporter att välja mellan – välj den du och spelarna 
trivs bäst med. 


Om du spelar barometer och någon av spelarna 
kommer och undrar varför deras totala poäng inte 
stämmer kan du alltid skriva ut ett privatprotokoll så 
får de jämföra sina resultat med de inmatade. 


 


Skriv ut rapporter 


När du är klar med tävlingen ska du skriva ut ett 
slutresultat. Det finns ett antal typer att välja mellan. 


Du kan också skriva ut privatprotokoll till paren om de 
vill ha det. Det går att skriva ut privatprotokoll till alla 
paren samtidigt eller endast ange något eller några i 
taget. 
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Ångra Stäng förberedelser 


Om inställningarna av någon anledning har blivit 
felaktiga, eller det har tillkommit något eller några par, 
kan du ångra förberedelserna. Detta innebär dock att du 
tillfälligt avbryter stegen. Gör så här: 


1. Klicka på Tävlingsmeny och välj menyalternativet 
Ångra Stäng förberedelser. 


2. Efter några kontrollfrågor är du tillbaka i steg 3 
där du kan följa instruktionerna liksom tidigare. 


 


Kom ihåg att när du ångrar Stäng 
förberedelser kommer eventuellt inmatade 
resultat att tas bort. 


Du kan även från namninmatningen ångra Stäng 
förberedelser ifall du har valt att stänga 
förberedelserna innan du matade in namn. 


Steg 5 – Rapportera tävlingen 


När tävlingen är klar kan du rapportera tävlingen på 
flera olika sätt. I nuläget kan du göra följande: 


• Mästarpoäng och ranking 
• Hemsida 
• Poängserie 
• Handikapp 
• ECats simultantävling 
• SWAN internettävling 
• PBN (Portable Bridge Notation) 
• Textfil 


Detta kan du läsa mer om i dokumentet Rapportera 
tävling. 
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Att räkna individuell tävling är ungefär som att räkna 
en partävling. Därför kommer detta dokument att 
fokusera på vilka undantag och särfall som du kan stöta 
på. 


 


Starta tävling och stäng förberedelser 


Du startar en individuell tävling via knappen Ny 
tävling: Ind… i Tävlingsutforskaren. Därefter ska du 
svara på samma frågor som när du startar en 
partävling. 


 


Flyttschema 


I dokumentet Flyttschema finns beskrivet vilka 
flyttscheman du kan använda från boken 
Tävlingsledaren. 


 


Guidekort utan flyttinstruktioner 


Somliga guidekort saknar flyttinstruktioner. Detta 
beror på att en del individuella flyttscheman kräver att 
spelarna gör något eller några specialflyttar. Det gör att 
det inte går att skriva flyttinstruktioner som är 
desamma för samtliga ronder. 


I dessa fall rekommenderas du att skriva ut antingen 
guideremsor eller tomma privatprotokoll och dela ut 
dessa till spelarna. 


Överlag är det en bra idé att skriva ut guideremsor eller 
privatprotokoll då en del spelare kan bli lite snurriga i 
individuella tävlingar. Om du till exempel är lite sen 
till nästa rond och det endast finns en ledig stol är det 
lätt att sätta sig där utan vidare kontroller. Då är du i 
händerna på att övriga tre spelare har satt sig rätt. 


 


Mata in namn 


Detta sker precis som i partävling då du även här matar 
in fyra spelare vid varje bord. Det är ju irrelevant att 
det är fyra spelare i stället för två par. 


 


Mata in resultat 


Här är den enda skillnaden att fyra spelarnummer ska 
matas in i stället för två parnummer. 


 


Bridgemate 


Även om inte Bridgemate är avsett för individuell 
tävling går det alldeles utmärkt att använda 
Bridgemate. Det är endast en sak du bör nämna för 
spelarna: 


I en individuell tävling visas Nord som N-S och Syd 
som Ö-V i Bridgemate! 


Vän av ordning frågar då varför inte Nord som N-S 
och Öst som Ö-V? 


Hur konstigt det än låter är det helt logiskt. Den 
viktigaste kontrollen som måste utföras är riktningen. 
Om både Nords och Syds spelarnummer verifieras kan 
vi garantera att Öst och Väst i alla fall sitter Ö-V även 
om vi inte vet om de sitter på rätt stol. 


Om vi hade valt alternativ två hade vi verifierat att 
Nord och Öst satt rätt, men detta hade inte hjälpt oss 
eftersom Syd och Väst hade kunnat sitta på fel stolar 
och följaktligen på fel väderstreck. 
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Att rapportera tävling är ett samlingsbegrepp. De flesta 
av er tänker på att rapportera mästarpoäng och 
möjligen ranking till Svensk Bridge. Det är i och för 
sig sant, men totalt sett innehåller Rapportera tävling 
följande rapporter: 


• Mästarpoäng och ranking 
• Hemsida 
• Poängserie 
• Handikapp 
• ECats simultantävling 
• SWAN internettävling 
• PBN (Portable Bridge Notation) 
• Textfil 


Med hjälp av kryssrutan Skicka e-post kan du skicka 
dina rapporter via e-post. Läs om e-post mot slutet av 
detta dokument. 


Det finns möjlighet att tillverka ett eget program för 
vidare bearbetning av den data som Ruter kan 
producera. Ett sådant program heter Magic Adapter 
och beskrivs sist i detta dokument. 


 


Gör så här 


Om du följer de fem stegen är detta steg 5. Om du 
under resans lopp har klickat på Avbryt kan du klicka 
på Tävlingsmeny och välja Rapportera tävling. 
Menyalternativet är endast tillgängligt när du har 
kommit en liten bit in i tävlingen. 


Rapporterna ovan visas tillsammans med varsin 
kryssruta. Till höger om respektive alternativ finns 
någon inställning som gäller för just det alternativet. Se 
till att önskade rapporter är ikryssade, verifiera att 
inställningarna är korrekta, och klicka på OK. 


När rapporteringen är klar får du ett meddelande samt 
lite instruktioner hur du går vidare. Läs mer om detta 
under i respektive kapitel senare i detta dokument. 


 


Var hamnar rapporterna? 


Somliga rapporter skapar en fil som ska skickas eller 
bearbetas medan andra gör uppdateringar i 
medlemsregistret. 


Den gemensamma nämnaren för de kategorier som 
skapar en fil är att filen placeras i mappen Ruter – 
Utkorgen som du kan hitta i Mina dokument. Den 
tekniska sökvägen är: 


Gamla eller redan bearbetade filer placeras i en 
undermapp till Ruter – Utkorgen som heter Gammalt.  
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Mästarpoäng och ranking 


Mästarpoäng och ranking skapar ett underlag som 
skickas till Svensk Bridge där alla beräkningar sker. 
Det går inte att få fram någon information om antal 
mästarpoäng eller antal rankingpoäng i Ruter. 


 
Filen som ska skickas heter RuterRapport. 
Andra filer ska inte skickas. 


Filen som skapas heter RuterRapport_XXX där XXX 
står för datum och tid när filen skapades. Filen skapas i 
Ruter – Utkorgen och ska skickas per e-post till 


mailto:ruter@svenskbridge.se 


där den kommer att bearbetas. Inget kvitto kommer att 
returneras utan du kan se resultatet på Medlem på nätet 
dagen efter att rapporten har inkommit till Svensk 
Bridge. 


 


Om du inte har tillgång till internet och e-post 
kan du naturligtvis spara RuterRapport på en 
diskett och skicka den med vanlig post. 


På Medlem på nätet kan medlemmarna själva 
kontrollera sina mästarpoäng medan du kommer att 
kunna verifiera inskickade rapportfiler och tävlingar. 
Det finns också ett Ruterkonto (se nedan) där avgiften 
för tävlingen dras. Ruterkontot är lösenordsskyddad 
och lösenordet fick du på licensformuläret. 


 


Det finns inget som säger hur ofta du ska 
skicka RuterRapport till Svensk Bridge. Tänk 
på att täta rapporter ger bättre service till dina 
medlemmar. 


 


Nästa rapport 


När du rapporterar mästarpoäng och ranking märker 
Ruter ifall RuterRapport redan finns. Om den finns kan 
du välja mellan följande alternativ: 


• Jag vill skapa en ny fil. Låt Ruter flytta 
RuterRapport till Gammalt innan en ny fil skapas. 
Detta alternativ ska väljas när du vet att du har 
skickat den föregående filen till Svensk Bridge 
och vill skapa en ny fil med den aktuella tävlingen. 


• Jag vill använda den befintliga filen. Låt Ruter 
fylla på RuterRapport med den aktuella tävlingen. 
Detta alternativ väljer du när den föregående filen 
inte har skickats till Svensk Bridge. Detta är det 
alternativet du ska välja ifall du nöjer dig med att 
rapportera tävlingen var fjärde vecka eller så. 


• Du kan också välja att avbryta rapporteringen. 


 


Det absolut bästa är att du själv, ifall du har 
skickat RuterRapport till Svensk Bridge, 
flyttar filen till mappen Gammalt. Då har du 
full kontroll över vilka tävlingar som har 
rapporterats och inte. 


 


”Jag vill alltid använda den befintliga filen” 


När en tävling rapporteras ställs du inför valet att skapa 
en ny fil eller fylla på den befintliga (se ovan). 


Om du vill ha full kontroll över vad dina tävlingsledare 
gör finns ett nytt alternativ som gör att filen alltid fylls 
på utan att tävlingsledaren tillfrågas. Klicka på 
Tävlingsmeny, välj Alternativ för alla nya tävlingar 
och välj Rapportera tävling. Kryssa i alternativet Jag 
vill alltid använda den befintliga filen. Klicka på OK. 


Fördelen med detta alternativ är naturligtvis att du för 
över ansvaret för rapportfilen från tävlingsledarna till 
dig själv. Du måste bara komma ihåg att använda till 
exempel Utforskaren för att manuellt ta bort filen när 
den har skickats till Svensk Bridge. 


 


Rapportera tävling igen 


Om du har rapporterat en tävling och kommer på att 
det har blivit fel måste du rapportera den igen. Det går 
alldeles utmärkt men det finns två möjligheter: 


• Om du inte har skickat iväg rapportfilen kommer 
den nya rapporten att ersätta den gamla, oavsett 
hur många tävlingar som ingår i rapportfilen för 
tillfället. 


• Om du redan har skickat iväg rapportfilen måste 
du meddela Svensk Bridges kansli att du skickar 
en korrigering. 


 


Skicka e-post 


Om du väljer att kryssa i Skicka e-post kommer 
rapporten automatiskt att skickas till Svensk Bridge. 
Direkt efter att rapporten har skickats kommer den att 
tas bort. 


Endast en tävling ingår i varje rapport och den skickas 
alltid direkt vid rapport. Genom att använda detta 
alternativ kommer du ifrån all problematik (se ovan) 
med befintliga filer, skapa nya filer, och så vidare. 



mailto:ruter@svenskbridge.se
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Rapporterade tävlingar 


Inga kvitton kommer att skickas ut efter att de 
rapporterade tävlingarna har bearbetats. Däremot visas 
de rapporterade tävlingarna på Medlem på nätet med 
adressen: 


http://db.svenskbridge.se 


Du hittar de rapporterade tävlingarna via din egen sida 
(klubb, distrikt eller medlem). Där kan du kontrollera 
att alla tävlingar har rapporterats och att rätt personer 
har fått mästarpoäng. 


 
Om du inte har tillgång till internet kan du 
kontakta kansliet för utskick av ett kvitto. 


 


Ruterkonto 


Ett Ruterkonto har skapats för varje licenstagare. 
Balansen i Ruterkontot minskar när tävlingar 
rapporteras och ökar när pengar betalas in. I princip 
kan det jämställas med att köpa bronskuponger. 
Kontakta Svensk Bridges kansli för att få reda på hur 
sådana inbetalningar går till. 


Balansen måste vara över noll. När licenstagaren står i 
skuld till Svensk Bridge kommer tävlingsrapporter att 
förhindras fram till att balansen har korrigeras med 
hjälp av en inbetalning. 


Du finner Ruterkontot på Medlem på nätet med 
följande adress: 


http://db.svenskbridge.se 


Du hittar Ruterkontot via din egen sida (klubb, distrikt 
eller medlem). Den sidan är lösenordsskyddad så att 
inte vem som helst kan gå in och kontrollera ert saldo. 
Du finner lösenordet på licensformuläret. 


 


I ett inledningsskede kommer din balans 
kunna vara negativ för att vi ska få igång 
tävlingsrapporterna på ett smidigt sätt. Gamla 
bronskuponger kan naturligtvis fortfarande 
användas. 


Du kan även skicka in gamla bronspoäng för 
att på så sätt öka ditt saldo redan från start. 


 


Bridgeallians, Bridgens hus eller frilansande 
tävlingsledare 


Vid rapport av tävlingar till Svensk Bridge kommer, 
om inget annat anges, den vid installation angivna 
licenstagaren att ses som arrangör av tävlingen. Det är 
arrangörens Ruterkonto (se ovan) som kommer att få 
avdrag för kostnaderna för tävlingen. 


I sammanslagningar i form av bridgeallianser eller 
Bridgens hus delar flera klubbar på en dator. Vid 
installation kan endast en licenstagare och ett 
licensnummer anges. För att Ruterkontot för rätt klubb 
ska belastas måste du, när du startar en tävling, ange 
arrangör. Om du är en frilansande tävlingsledare kan 
din verksamhet jämställas med en bridgeallians. 


Förbered detta så här (du behöver respektive klubbs 
licensformulär): 


1. Klicka på Tävlingsmeny, välj Alternativ för alla 
nya tävlingar och Partävling. 


2. Klicka på fliken Tävlingsrapport (forts). 


3. Kryssa i kryssrutan Välj arrangör vid varje ny 
tävling. 


4. Klicka på Ny arrangör och ange licenstagare och 
licensnummer för varje möjlig arrangör. 


5. Om du klickar i rullgardinslistan Arrangör kan du 
avsluta med att ange vilket grundvärde du vill ha 
när du startar en ny tävling. 


Hädanefter, varje gång du startar en tävling, kommer 
du att bli tillfrågad om vilken klubb som är arrangör. 


 


Ifall du väljer att inte skicka in RuterRapport 
efter varje tävling är det absolut inga problem 
att flera arrangörer delar på samma fil. Detta 
kommer att ske automatiskt. 


 



http://db.svenskbridge.se

http://db.svenskbridge.se
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Hemsida 


Hemsida används för att visa slutresultat, scoretavlor 
och givar på din hemsida. Det är bara sidan som 
skapas. Därefter måste du själv skapa länkar till sidan 
och överföra den till hemsidan. 


 


Skicka e-post 


Om du väljer att kryssa i Skicka e-post kommer 
rapporten automatiskt att skickas till samtliga deltagare 
i tävlingen som har en e-postadress. Om du har 
rapporterat poängserie, PBN och/eller Textfil kommer 
dessa filer också att bifogas. För närvarande bifogas 
inte privatprotokoll. 


 


Rapportera privatprotokoll 


Klicka på Tävlingsmeny, välj Rapportera tävling, 
klicka på Egenskaper, och välj fliken Hemsida. 


Om du kryssar i rutan Rapportera privatprotokoll 
kommer rapporten att bestå av ett antal privatprotokoll 
utöver den vanliga resultatlistan och scoretavlorna. 


 


Anpassa utseendet på rapporten 


Klicka på Tävlingsmeny, välj Rapportera tävling, 
klicka på Egenskaper, och välj fliken Hemsida. 


Här kan du välja att rapportera startlista, rondresultat 
eller slutresultat. Det går också att avgöra vilka brickor 
som ska rapporteras. 


Via knapparna Startlista, Rondresultat och Slutresultat 
nere till höger kan du göra avancerade 
rapportinställningar precis som du kan för vanliga 
pappersutskrifter. 


 


Avancerade inställningar 


Klicka på Tävlingsmeny, välj Alternativ..., välj 
Rapportera tävling, och välj fliken Hemsida. 


Ruter stöder CSS (Cascading style sheets). Om du vet 
vad det är kan du titta i den skapade filen och göra 
lämpliga anpassningar. Du kan också välja att mata in 
bakgrundbilder och logotyper. 


Välj fliken Hemsida (mer). 


Här finns funktionalitet att mer i detalj styra utseendet 
på dina hemsidarapporter. Det finns ett antal fixa fält 
som används för att beskriva den generella 
uppbyggnaden av en hemsida. Mellan dessa hittar du 
inmatningsfält där du kan mata in din egen html-kod. 


 


Poängserie 


Poängserie är ett samlingsbegrepp som omfattar alla 
typer av tävlingar där man samlar poäng på ett eller 
annat sätt från två eller flera tävlingar. 


Det finns inga begränsningar i antal tävlingar som 
ingår i poängserien. Det går att välja att endast ett antal 
tävlingar, till exempel de fem bästa, ska ingå i 
poängserien. 


Här kommer några exempel på poängserier: 


1. Beroende på antal deltagare omvandlas 
placeringen i tävlingen till en poäng som 
summeras över sommaren. Endast de fem bästa 
resultaten räknas. Denna typ av poängserie 
premierar effektivt spel. 


2. Vid klubbmästerskap över fyra kvällar summeras 
poängen från varje kväll vilket ger en 
klubbmästare. 


3. Lången får 1 poäng. För varje placering bättre får 
man ytterligare 1 poäng. Varje säsong summeras 
dessa poäng och pris delas ut vid 
säsongsavslutning. Denna typ av poängserie 
premierar flitigt spel. 


4. Varje poäng över medel i alla tävlingar är värd 50 
öre. Prissumman delas ut en gång per år. 


Många fler varianter är möjliga. Endast fantasin sätter 
stopp när poängserien skapas. 


Spelarna behöver inte vara medlemmar i Svensk 
Bridge för att kunna delta i en poängserie. Däremot 
måste spelarna finnas i medlemsregistret. 


När du rapporterar poängserie uppdateras dels 
medlemsregistret med den senaste informationen, dels 
skapas en sida du kan presentera på internet. Efter att 
du har rapporterat tävlingen kan du klicka på Skriv ut, 
välja rapporttypen Poängserie och skriva ut någon av 
rapporterna. 
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Handikapp 


Klubbhandikapp används för att underhålla det 
automatiska handikappsystemet. Du kan ange hur 
många tävlingar som ska ligga till grund för ditt 
klubbhandikapp. Med jämna mellanrum eller 
kontinuerligt kan detta handikapp uppdateras. 


Det går att ha flera parallella klubbhandikapp. När 
tävlingen startas anger du vilket av dem du använder. 


Vid namninmatningen kopplas de inmatade spelarna 
ihop med det valda klubbhandikappet och, helt 
automatiskt, paret får ett handikapp i tävlingen. 


Spelarna behöver inte vara medlemmar i Svensk 
Bridge för att kunna ha ett klubbhandikapp. Däremot 
måste spelarna finnas i medlemsregistret. Detta är en 
funktion som kommer i en senare version av Ruter. 


 


Nationellt handikapp 


Ruter kan nu använda det nationella handikappet som 
Svensk Bridge underhåller. Inga uppdateringar av det 
nationella handikappet sker på klubbnivå – i stället 
använder Svensk Bridge samtliga tävlingar som har 
rapporterats via Mästarpoäng och ranking för att göra 
månatliga revisioner. 


 


ECats simultantävling 


Ruter kan rapportera till ECatsBridge där 
simultantävlingar kan arrangeras. Då vi sällan eller 
aldrig spelar simultantävlingar i Sverige är detta inte 
dokumenterat ännu. Du kan läsa mer om sådana 
tävlingar på: 


http://www.ecatsbridge.com/sims/default.asp 


Vid rapportering till ECats kan du välja att skicka 
rapporten via e-post. Då räknas dina resultat på ECats 
helt automatiskt. Det automatiska meddelandet skickas 
till: 


results@simpairs.com 


 


SWAN internettävling 


SWAN Games är Svensk Bridge officiella 
internetbridgeleverantör. Utöver att man kan spela 
bridge via internet tillåter SWAN också att tävlingar 
kan rapporteras för smakfull presentation. Detta kräver 
dock att tävlingen är officiellt inlagd på SWAN, så 
verktyget fungerar egentligen bara för Svensk Bridge. 


 


Portable Bridge Notation (PBN) 


PBN är ett format som gör det möjligt för olika 
bridgeprogram, till exempel olika budgivnings och 
spelträningsprogram, att utbyta information. 
Standarden är ett samarbete mellan många 
bridgespelare. Samordningen stod Tis Veugent från 
Holland och Kaj G Bakkas från Finland för. 


PBN har en hemsida där du kan läsa mer om vad det 
hela går ut på: 


http://home.iae.nl/users/veugent/pbn.html 


 


Textfil 


Detta alternativ kan användas av dem av er som är 
intresserade av att exportera rådata från Ruter och 
importera i externa program för vidare bearbetning av 
data. I dessa fall kan Hemsida respektive PBN vara lite 
otympliga att använda. 


Via Egenskaper finns ett antal inställningar som styr 
hur rapporten till textfil sker: 


• Skapa separat fil med scoretavlor. Detta betyder 
att du har möjligheten att skapa en fil med 
resultatlistan och scoretavlor eller de två listorna i 
två skilda filer. 


• Fältavgränsare. Tab, semikolon, kommatecken 
eller mellanslag. 


• Textavgränsare. Dubbelt citationstecken, apostrof 
eller ingenting. 


• Decimaltecken. Punkt eller kommatecken. 


• Filändelse. TXT eller CSV. Det senare alternativet 
låter dig öppna filen direkt i Excel. 



http://www.ecatsbridge.com/sims/default.asp

mailto:results@simpairs.com

http://home.iae.nl/users/veugent/pbn.html
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Skicka rapporter via e-post 


Längst ned finns en kryssruta som heter Skicka e-post. 
Denna används för flera av rapporterna och beskrivs 
under respektive rapporttyp. De rapporter som 
påverkas är: 


• Mästarpoäng och ranking 
• Hemsida 
• Poängserie 
• PBN (Portable Bridge Notation) 
• Textfil 


Grundinställningen i Ruter är att använda Outlook 
Express som i sin tur kräver att programmet är 
installerat och att det finns en giltig e-postadress som 
automatiskt kommer att användas som avsändare. Om 
du inte använder Outlook Express kan du läsa nedan 
om hur du går tillväga. 


Det som händer är att Ruter kommunicerar med e-
postprogrammet. Det första är att Ruter ”ber om 
tillstånd” att få skicka e-post. Det kan vara i form av ett 
litet fönster där du kan välja mellan Skicka och Skicka 
inte. 


Nästa steg är vad som händer när meddelandet har nått 
ditt e-postprogram. När du skriver och skickar ett 
vanligt meddelande i ditt e-postprogram händer det 
någonting när du avslutar med att klicka på Skicka. 
Antingen skickas meddelandet direkt eller så sparas det 
i Utkorgen. 


Ruter agerar precis som när du manuellt skriver och 
skickar ett meddelande, dvs skickar direkt eller sparar i 
Utkorgen. 


I Outlook Express går det att välja mellan Skicka direkt 
och Spara i Utkorgen. Denna inställning gäller även 
Ruter. Om du ha valt det senare alternativet måste du 
alltså gå till ditt e-postprogram och klicka på Skicka för 
att meddelandet faktiskt ska skickas. 


 


Parallellt e-postregister i Ruter 


När adresser hämtas för medlemmar i din klubb hämtas 
även den e-postadress de har angivit till Svensk Bridge. 
Om du skulle få för dig att ändra denna i Ruter och 
sedan hämta en ny uppdatering kommer ändringen att 
skrivas över. 


Därför går det nu att underhålla ett parallellt e-post-
register i Ruter. Klicka på Sök spelare, leta reda på en 
spelare och klicka på fliken Telefon och internet. Där 
kan du mata in en extra e-postadress. 


Om du använder e-postfunktionen vid Rapportera 
tävling och Hemsida kommer tävlingsresultatet att 
skickas till båda e-postadresserna. 


 


E-post direkt från Ruter utan Outlook Express 


Grundinställningen är som tidigare nämnts Outlook 
Express. Detta går att ändra: 


Om du klickar på Tävlingsmeny, väljer Alternativ..., 
väljer Allmänt, och klickar på fliken E-post, finns nu 
ett antal inställningar som du kan mata in genom att 
kryssa i Mata in e-postinställningar. 


Vad du gör, för att använda tekniskt språk, är att du 
sätter upp en SMTP-klient för utgående e-post. Dessa 
inställningar är desamma som när du gör 
inställningarna i Outlook Express eller för all del vilket 
annat e-postprogram. 


Skillnaden är att Ruter skickar meddelandet direkt i 
stället för att reläa det via ditt e-postprogram. Om du 
känner dig manad är detta ett bättre sätt att skicka e-
post. 


 


Magic Adapter 


För att möjliggöra för externa parter att använda data 
från Ruter har ett interface som kallats Magic Adapter 
öppnats upp. Uppstarten sker direkt efter att du har 
rapporterat tävling. Magic Adapter är ett program som 
vem som helst kan tillverka givet ett fåtal regler: 


• Programnamnet måste vara MagicAdapter.exe 


• Programfilen måste placeras i samma 
programmapp som Ruter 


Detta är en lista med parametrar som kan skickas till 
Magic Adapter via kommandolinjen: 


/m:Filnamn Mästarpoäng och ranking 
/p:Filnamn Poängserie 
/b:Filnamn PBN 
/w:Filnamn Hemsida 
/t:Filnamn Textfil 


Inga "lustiga" tecken är tillåtna i filnamnen. Detta 
betyder i princip att tillåtna tecken är A-Z, 0-9, streck, 
understrykning men definitivt inte blankslag. 


Ruter öppnar en helt ny process för Magic Adapter och 
förväntar sig ingen information om vad Magic Adapter 
har gjort i retur. 
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Limited warranty 


IMPORTANT—PLEASE READ THIS LIMITED WARRANTY CAREFULLY TO UNDERSTAND YOUR 
RIGHTS AND OBLIGATIONS! The term “Hardware Device” means the Bridge Systems hardware 
product. The term “You” means either an individual or a single legal entity who will be referred to in 
this Limited Warranty as “You” and “Your”. 
 


A. WARRANTIES. 


1. Express Warranty. Subject to the terms and conditions of this Limited Warranty and in lieu of any 
other (if any) express warranties, Bridge Systems warrants that under normal use and service, on the 
date of acquisition as shown on Your receipt or similar proof of payment and for the period of time 
stated below for the applicable Hardware Device (hereafter each defined as the “Warranty Period”), 
that the Hardware Device will substantially conform with the accompanying Bridge Systems packaging 
and documentation. As to any defects discovered after the Warranty Period, there is no warranty or 
condition of any kind. 


Warranty Period: 


For all hardware parts of the Bridgemate II scoring system: one (1) year. 


This Limited Warranty does not cover, and no warranty of any kind is provided with respect to any 
subjective or aesthetic aspects of the Hardware Device. The express warranty stated above is the only 
express warranty made to You and is provided in lieu of all other express or implied warranties and 
conditions (except for any nondisclaimable implied warranties that exist), including any created by any 
other documentation or packaging. No information or suggestions (oral or in a record) given by Bridge 
Systems, its distributors, agents, affiliates or suppliers or its or their employees or agents, shall create 
a warranty or condition or expand the scope of this Limited Warranty. 


2. Limitation on Duration of Implied Warranties. If you are a consumer, You may also have an implied 
warranty and/or condition under the laws of some jurisdictions, which is hereby limited to the duration 
of the Warranty Period. Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty or 
condition lasts, so the foregoing limitation may not apply to You. 


B. EXCLUSIVE REMEDY. Subject to applicable law and the following, and provided that You return 
the Hardware Device to Your place of acquisition (or, if that place will not accept the return, to Bridge 
Systems) with a copy of Your receipt or other bona fide proof of payment during the Warranty Period, 
Bridge Systems will, at its option and as Your exclusive remedy for breach of this Limited Warranty 
and any implied warranties:  
repair or replace the defective Hardware Device; or 
make payment to You for the allowable damages that You incurred in reasonable reliance, but only up 
to the amount You paid (if any) for the Hardware Device less reasonable depreciation based on actual 
use. 
The above remedy is subject to the following: 
Any repaired or replaced Hardware Device will be new or refurbished or serviceably used, comparable 
in function and performance to the original Hardware Device, and may include third party items; 
Any Hardware Device repaired or replaced under this Limited Warranty will be warranted for the 
remainder of the original Warranty Period or 30 days from the date of shipment of the item back to 
You, whichever is longer. 
Except as otherwise required by legislation in Your jurisdiction, costs associated with transport 
(including packaging) for warranty service shall be at Your expense; and Bridge Systems, its 
distributors, agents, affiliates and suppliers do not provide any warranties regarding any other services 
provided under this Limited Warranty and disclaim all duties (if any) of workmanlike effort or of lack of 
negligence regarding such services. 


C. NO OTHER WARRANTIES. The express warranty stated above is the only express warranty made 
to You and is provided in lieu of all other express or implied warranties and conditions (if any) 
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including any created by any other documentation or packaging. No other warranties or conditions are 
made with respect to the Hardware Device or the warranty services by any person, including but not 
limited to Bridge Systems, its distributors, agents, affiliates and suppliers. No information (oral or 
written) or suggestions given by Bridge Systems, its distributors, agents or suppliers or its or their 
employees, shall create a warranty or condition or expand the scope of this Limited Warranty. Also, 
there is no warranty or condition of title, quiet enjoyment, or noninfringement in the Hardware Device. 
You may have greater rights existing under legislation in your jurisdiction. 


D. EXCLUSION OF OTHER DAMAGES. 
TO THE FULL EXTENT ALLOWED BY LAW, BRIDGE SYSTEMS AND ITS DISTRIBUTORS, 
AGENTS, AFFILIATES AND SUPPLIERS ARE NOT LIABLE FOR ANY: 
(i) CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES; 
(ii) DAMAGES OR LOSS OF ANY NATURE WHATSOEVER RELATING TO LOST PROFITS, 
BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF DATA OR PRIVACY OR CONFIDENTIALITY, ANY 
INABILITY TO USE ALL OR PART OF THE HARDWARE DEVICE, PERSONAL INJURY, OR ANY 
FAILURE TO MEET ANY DUTY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY DUTY OF NEGLIGENCE, 
GOOD FAITH OR OF WORKMANLIKE EFFORT); OR 
(iii) INDIRECT, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATING IN ANY WAY 
TO THE HARDWARE DEVICE. THE FOREGOING APPLIES EVEN IF BRIDGE SYSTEMS OR ANY 
DISTRIBUTOR, AGENT, AFFILIATE OR SUPPLIER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH LOSSES OR DAMAGES; AND EVEN IN THE EVENT OF FAULT, TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE), STRICT OR PRODUCT LIABILITY, MISREPRESENTATION OR OTHER REASON. 
Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so 
the above limitation or exclusions may not apply to You. 


E. EXCLUSIONS FROM COVERAGE. This Limited Warranty shall not apply and Bridge Systems, its 
distributors, agents, affiliates and suppliers have no liability under this Limited Warranty if the 
Hardware Device: 
- is used for commercial purposes (including rental or lease); 
- is modified or tampered with; 
- is damaged by Acts of God, power surge, misuse, abuse, negligence, accident, wear and tear, 
mishandling, misapplication, or other causes unrelated to defects in the Hardware Device; 
- is damaged by programs, data, viruses, or files, or during shipments; 
- is not used in accordance with the accompanying documentation and use instructions; or 
- is repaired, modified or altered by other than a Bridge Systems authorized repair center and the 
unauthorized center causes or contributes to any defect or damage. 


F. REGISTRATION. You need not register Your acquisition of the Hardware Device for the Limited 
Warranty to be effective. 


G. BENEFICIARY. To the extent allowed by applicable law, the Limited Warranty is only made to You, 
the first purchaser of the Hardware Device, and there are no third party beneficiaries of the Limited 
Warranty. It is not intended for and does not apply to anyone else (except as required by law), 
including anyone to whom You make any transfer of the Hardware Device. 


H. FURTHER INFORMATION. Bridge Systems is the warrantor under this Limited Warranty. To 
receive instructions for obtaining performance of this Limited Warranty You must either contact the 
local Bridgemate distributor serving your country, or write to: Bridge Systems BV, Postal Box 21570, 
Rotterdam, 3001 AN, The Netherlands, or visit Bridge Systems on the World Wide Web at 
http://www.bridgemate.com.  


You must also: 
1. Submit proof of payment in the form of a bona fide, dated receipt, or invoice (or a copy) evidencing 
that You are the beneficiary of this Limited Warranty and that Your request for a remedy is made 
within the Warranty Period; 
2. Follow Bridge Systems’ shipping and other instructions if it determines that all or part of your 
Hardware Device requires return. To obtain the Limited Warranty performance, you must take or 
deliver the item in either its original packaging or packaging that provides an equal degree of 
protection to the location specified by Bridge Systems. Except as otherwise required by legislation in 
your jurisdiction, costs associated with transport (including packaging) for warranty service shall be at 



http://www.bridgemate.com
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Your expense. 
Failure to follow the above instructions may result in delays, cause you to incur additional charges, or 
may void your warranty. 


This Limited Warranty gives You specific legal rights and You may also have other rights which vary 
from jurisdiction to jurisdiction. Where any term of this Limited Warranty is prohibited by such laws, it 
shall be null and void, but the remainder of the Limited Warranty shall remain in full force and effect if 
its allocation of risks is not materially disturbed.
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Safety instructions 


Important safety warning 


Failure to properly set up, use, and care for the Bridgemate II system can increase the risk of serious 
injury or death, or damage to the system. Read this manual and the manuals of any peripherals for 
important safety and health information. Keep all manuals for future reference. For replacement 
manuals, go to http://support.bridgemate.com or contact your local Bridgemate supplier. 


Select a safe location for the Bridgemate server and scoring devices 
If the Bridgemate II server or Bridgemate II scoring devices falls and hits someone, it could cause 
serious injury. To reduce the risk of such injuries and damage to parts of the system, set them up 
according to these instructions and place them on a surface that:  


• Is flat and level. 


• Is stable and not likely to tip over. 


• Allows all four feet of both the server and scoring device to be in contact with the surface. 


• Is not likely to allow the server and scoring device to slip or slide off. 


• Is clean and free of dust and debris. 


If the surface or feet of server or scoring devices become dirty or dusty, clean them with a dry cloth.  


Arrange all cables and cords so that people and pets are not likely to trip over or accidentally pull on 
them as they move around or walk through the area. When the Bridgemate II server is not in use, you 
may need to disconnect all cables and cords from the server to keep them out of the reach of children 
and pets. Do not allow children to play with cables and cords. 


Do not place any part of the Bridgemate II system on a bed, sofa, or other soft surface. Do not place 
any part near heat sources, such as radiators, heat registers, stoves, or amplifiers. 


Avoid smoke and dust 
Do not use the Bridgemate II system in smoky or dusty locations. Smoke and dust may damage the 
Bridgemate II server and scoring devices. 


 


Insert batteries into the Bridgemate II scoring devices or server 


WARNING 
Improper use of batteries may result in battery fluid leakage, overheating, or explosion. Released 
battery fluid is corrosive and may be toxic. It can cause skin and eye burns, and is harmful if 
swallowed. To reduce the risk of injury:  


• Keep batteries out of reach of children. 


• Do not heat, open, puncture, mutilate, or dispose of batteries in fire. 


• Do not mix new and old batteries or batteries of different types (for example, carbon-zinc and 
alkaline batteries) 



http://support.bridgemate.com
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• Remove the batteries if they are worn out or before storing your Bridgemate II system for an 
extended period of time. When removing batteries from the Bridgemate II scoring device or 
server, do not use your fingers or finger nails to remove the batteries. Instead use a blunt object 
like a screwdriver or pen to safely remove the batteries. 


• If a battery leaks, remove all batteries, taking care to keep the leaked fluid from touching your 
skin or clothes. If fluid from the battery comes into contact with skin or clothes, flush skin with 
water immediately. Before inserting new batteries, thoroughly clean the battery compartment 
with a damp paper towel, or follow the battery manufacturer's recommendations for cleanup. 


• Dispose of batteries in accordance with Local and National Disposal Regulations, including 
those governing the recovery and recycling of waste electrical and electronic equipment 
(WEEE). 


Remove batteries aboard aircraft 


Before boarding any aircraft or packing the Bridgemate II scoring devices or server in luggage that will 
be checked, remove all batteries. The Bridgemate II server and scoring devices can transmit radio 
frequency (RF) energy, much like a cellular telephone, whenever batteries are installed. 


 
Do not attempt repairs 


 
Do not attempt to take apart, service, or modify the Bridgemate II server, Bridgemate II scoring 
devices, power supply, or its peripherals in any way. Doing so could present the risk of serious injury 
or death from electric shock or fire, and it will void your warranty. 


Any evidence of any attempt to open and/or modify the Bridgemate II system, including any peeling, 
puncturing, or removal of any of the labels, will void the Limited Warranty and render the Bridgemate II 
system ineligible for authorized repair. 


 


Disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment in the 
European Union and other countries/regions with separate 
collections systems 


This symbol on the product or its packaging means that this product must not be 
disposed of with your household waste. Instead, it is your responsibility to hand this over to an 
applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. This separate 
collection and recycling will help to conserve natural resources and prevent potential negative 
consequences for human health and the environment, which inappropriate disposal could cause due 
to the possible presence of hazardous substances in electrical and electronic equipment. For more 
information about where to drop off your electrical and electronic waste, please contact your local 
city/municipality office, your household waste disposal service, or the shop where you purchased this 
product.
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Introduction  


Thank you for purchasing your Bridgemate® II scoring system. Bridgemate II is an advanced 
electronic scoring system for bridge clubs and tournaments, designed to enhance the enjoyment of 
bridge. Bridgemate II automatically registers board results. The scores are verified and fed to the 
central PC. Tournament directors will value the user-friendly features of Bridgemate II, as it enables 
them to focus fully on their core tasks. 


This manual describes the operation of the Bridgemate II scoring system, including the central 
software program, the server and the Bridgemate II scoring devices. This manual serves as an 
addition to the manual supplied with your scoring program. As the Bridgemate II scoring system 
operates independently from the scoring program, this manual does not include instructions for 
operating your scoring program. 


This manual consists of the following chapters: 


- The components of the Bridgemate II scoring system are explained in Chapter 1. A brief and 
concise explanation is given of the individual components and how they relate to each other. 


- Chapter 2 explains how to configure and install the Bridgemate II software and hardware and 
how to configure the Bridgemates per section and table. This chapter also explains how to set 
the radio channels to enable wireless data exchange. 


- Chapter 3 explores the use of the Bridgemate Control Software in more detail. 


- Chapter 4 explains the different Bridgemate Control Software options offered by the 
Bridgemate II server. 


- Use of the Bridgemate II scoring devices is explained in Chapter 5. 


- Chapter 6 highlights the additional functions for the Bridgemate. 


- Chapter 7 contains tips on how to operate the Bridgemate II scoring system when multiple 
bridge clubs are playing simultaneously in one room. Practical advice is also offered on how 
to deploy Bridgemate II in big tournaments, involving different rooms and/or multiple servers. 


 


Version numbers 
This manual covers the following versions of the Bridgemate II components: 


Bridgemate Control Software  3.2.1 
Bridgemate II server   2.2.1d (firmware version) 
Bridgemate II scoring devices  2.2.1 (firmware version) 


 


Firmware updates 
Updates of the Bridgemate firmware can be downloaded from http://support.bridgemate.com.  
 



http://support.bridgemate.com
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Chapter 1: Description Bridgemate II scoring system 


This chapter describes the components of the Bridgemate II scoring system and how they relate to 
each other. It also explains how to use the Bridgemate II: from creating a session in your scoring 
program to registering the scores in the scoring program.  


Please read this chapter carefully. Once you understand the function of the individual components and 
how they relate to each other, you will quickly get to grips with the Bridgemate II scoring system. 


Description of components 
The Bridgemate II scoring system consists of the following hardware and software: 


• Bridgemate II scoring devices 
• Bridgemate II USB server + USB cable 
• Data cable for connection between Bridgemate and server 
• Bridgemate Control Software 


 
 
 
 
 
 


 


 


 


 


 


 


Bridgemate II scoring devices 
The Bridgemate II scoring devices are placed on the bridge table and are used to enter the scores. 
For the purpose of simplicity, we shall refer to these input devices as ”Bridgemates”. Wireless 
communication between the Bridgemates and the server is established and maintained using radio 
frequency waves. Only one Bridgemate is required per table. The use of the Bridgemates is explained 
in more detail in Chapter 5. 


Bridgemate II server 
The Bridgemate II server, “server” for short, is a small device connected to the PC. It acts as a bridge 
between the PC and the Bridgemates. As the PC cannot communicate directly with the Bridgemates, 
the server is a vital component. The server is equipped with a transmitter and a receiver, establishing 
and maintaining wireless data communication with the Bridgemates. The server sends all movement 
data to the Bridgemates, including board numbers and pair numbers, and receives the board results in 
return. The server can control up to 256 Bridgemates simultaneously. The server connects to the 
computer using the USB cable. 


Data cable 
Both server and Bridgemate are equipped with a small round connection socket. The devices can be 
connected to each other by using the small data cable which is supplied with the USB server. This 


             


        Bridgemate II USB server + USB cable 
 


     Bridgemate II  
     scoring device 


        


 


Data cable  
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wired connection can be used for hardware analysis of the Bridgemate device. This cable is only 
required in the rare occasion of a hardware failure and is not used during normal operations. 


Bridgemate Control Software 
A specific program is required to control the server from the PC: Bridgemate Control Software (“BCS”). 
This program runs on Windows XP SP3 or higher and is controlled in part by your scoring program. 
BCS fully controls the server and data exchange between the server and the PC. BCS first saves all 
the relevant session data used by the server to control the Bridgemates. BCS then retrieves all 
entered board results from the server and stores these in the result file. All other server controls are 
also executed from BCS. 


In addition, the following three components are important. Although they are not supplied together with 
your Bridgemate II scoring system, they are of crucial importance to the correct operation of the 
system. 


• Client (=Personal computer with Bridgemate Control Software) 
• Result file 
• Scoring program 


 


Client 
Bridgemate Control Software runs on a so-called “client” (Windows-based) personal computer (PC). 
The scoring program and BCS usually run on one client PC, to which the server is also connected. 
During big tournaments, multiple servers may be required to support the high number of Bridgemates 
and/or to establish and maintain the wireless communication between the server and the Bridgemates. 
In this case, the servers are connected to a network PC, and the network consists of multiple clients. 


Note: The term “client” suggests that the Bridgemate II scoring system also consists of a PC network 
server. This is not the case. All (network) PCs running the Bridgemate II scoring system are known as 
clients. 


Result file 
The result file is created by the scoring program. It contains all the session data, including sections, 
tables, movements, etc. This data is generated by the session configured in the scoring program. BCS 
reads this session data and feeds the correct data to the server. During the session, BCS reads all the 
board results entered in the server and saves these in the result file. All Bridgemate II result files have 
the file extension .bws. 


Scoring program 
The scoring program creates the session and calculates the scores. After you have created a session, 
the scoring program will create the abovementioned result file. This file contains all the relevant 
session data. The scoring program will read all board results saved in the result file and process these 
during the session. These procedures are explained in more detail in the user manuals or help files of 
your scoring program. 


Procedure  


Having examined the individual components of the Bridgemate II scoring system, the next step 
involves assessing the entire process and how the different components relate to each other. 


The process is outlined in the below diagram: 
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Activity Explanation 


Step 1: Session created in the 
scoring program 


This is the starting point in the process. In the session, users can set 
the number of sections to be played, the number of pairs per section, 
boards and movements. 


Step 2: Result file created in the 
scoring program 


Using the session data, the scoring program creates a result file, 
containing all data relating to the sections, corresponding movements, 
boards and pairs. 


Step 3: Bridgemate Control Software 
reads the result file 


The scoring program starts BCS. The result file is then read by BCS, 
generating the data for all tables used in each session. 


Step 4: Bridgemate Control Software 
transfers data to the server 


BCS initializes the server using the data contained in the result file. All 
session tables are stored in the server. Movements from each table are 
included, so that the server knows (per round) which pairs and boards 
correspond with which table. 


Step 5: The server has been 
activated and the Bridgemates can 
be activated  


Now that all the relevant data has been stored in the server, the 
Bridgemates can be activated. The players activate the Bridgemates, 
which log in to the server. The scores can now be entered.  


Step 6: Scores are entered in the 
Bridgemate and sent to the server 


During this process, the board number and pair number/direction of play 
are verified for accuracy. Verification is executed via direct 
communication between the Bridgemate and the server. The 
Bridgemate itself does not contain any movement data. Entered board 
results are sent directly to the server. This data is stored in the server 
memory. 


Step 7: Bridgemate Control Software 
retrieves the scores from the server. 
The scores are saved in the result 
file 


BCS reads all newly entered scores from the server and saves them in 
the result file.  


Step 8: The scoring program reads 
the scores saved in the result file 
and adds these to the session 


The scoring program reads the scores saved in the result file and stores 
these in its session file. The scores are processed and incorporated in 
the session data to calculate the final score. 


 


Automatic launch from your scoring program 
If your scoring program fully supports Bridgemate, BCS can execute steps 2 to 4 and read the scores 
(step 7) automatically via one simple command from the scoring program. For further information on 
how to enable automatic launch of the Bridgemate II scoring system, please contact the supplier of 
your scoring program.
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Chapter 2: Hardware configuration 


System requirements 
Operating system 
The Bridgemate II scoring system needs Windows XP SP3 or higher. Microsoft .Net 4 framework must 
be installed through Windows Update. 


Hardware 
Recommended configuration:  


Processor Intel Celeron 1.6 Ghz or higher 
Memory 1 GB or higher 


Installing Bridgemate Control Software 


To install the Bridgemate II scoring system, you will need to run the BCS install file. This software is 
supplied on CD Rom by your Bridgemate supplier, or the latest version may be downloaded from 
http://support.bridgemate.com or your Bridgemate supplier’s website. The requirements for the 
installation of the Bridgemate II software may differ, depending on your scoring program. For more 
information about where to install the software on your PC, please consult the information supplied 
with your scoring program or by your Bridgemate supplier. To install Bridgemate II on a separate 
client, we recommend the default folder (=C:\Program files\Bridgemate Pro). 


Installing driver for USB driver 


If this is the first time you are going to install Bridgemate Control Software on your computer, you are 
asked to install the driver for the Bridgemate II USB server. Please make sure you keep this option 
checked in order to have the driver properly installed. 


Installing the server 


Install driver and connect USB server 
Before connecting the Bridgemate II USB server to your computer, the driver must be installed. The 
driver is included in the installation package of Bridgemate Control Software. In case you haven’t 
installed this application yet, please do so. 


Once the driver has been installed on your computer, you can connect the server to any of your USB 
ports on your computer through the USB cable which is supplied with your server. Windows will 
automatically recognize the device and finalize the installation of the driver software.  


Power supply through USB port and batteries 
The server will receive its power supply from your computer through the USB cable. If a USB hub is 
used, make sure the hub is powered through an external power supply. Otherwise the server may not 
receive sufficient power to operate properly.  


Batteries 
Batteries are used in the event of power failure, for example when the computer is switched off. The 
battery compartment on the bottom of the server holds four AA 1.5 volt batteries (not included). Install 
the four batteries as indicated. 



http://support.bridgemate.com
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If both USB power and batteries are used, the server will obtain its power from the USB port. The 
batteries will only be activated if the USB port is not supplying power (when the computer is switched 
off). Power will immediately transfer to the batteries and no data will be lost. We recommend installing 
batteries as a back-up while the server is in operation. This will ensure no data is lost during the 
session. The batteries will operate approximately 50 hours. 


When the server is switched off and not connected to the USB port of the computer (or the computer 
is switched off), inserting batteries will not switch on the server. The server will only switch on after it is 
connected to the computer and receiving power from the computer. The server will also automatically 
switch off when removed from the USB port (or when computer is switched off) and the server does 
not contain any data. 


Warning 


• Always install the batteries as indicated. Incorrectly installed batteries could damage the server 
and the batteries. The batteries may start leaking, potentially damaging the server and voiding 
the warranty. 


• When removing batteries from the Bridgemate II scoring device or server, do not use your 
fingers or finger nails to remove the batteries. Instead use a blunt object like a screwdriver or 
pen to safely remove the batteries. 


Switching on / off 
The server will automatically switch on once the server is connected to the USB port of your computer 
and the computer is switched on. To switch off the server, the server must be disconnected from USB 
power (switch off computer, or disconnect the server from the computer), and, if batteries are inserted, 
keep the small push button next to “Battery OFF” pressed for a few seconds. If the server does not 
contain any data, it will automatically switch off after being disconnected from the server, even when 
batteries are inserted.  


Status indicators 
The server is equipped with two status indicators showing the texts “USB / battery power” and “Battery 
status”. “USB / battery power” indicator will light up green when the server is powered through USB, 
and red when powered by the batteries. “Battery status” indicates the voltage level of the inserted 
batteries. Green means sufficient power left, orange means batteries are half full, red means batteries 
have less than 25% power left, and blinking red means immediate replacement is required. When no 
batteries or empty batteries are placed, the indicator will not light up. 


Tip 


When connecting the server to your computer, verify that both indicators light up green. This ensures 
that the server is properly connected to the USB port of your computer and the batteries have 
sufficient power. 


Automatic power-off 
The server is equipped with an automatic power-off function. When the server runs on battery power, 
and there has been no activity for a certain period of time, the server will automatically switch off. The 
default auto power-off time is 1 hour. This can be changed in Bridgemate Control Software in menu 
Tools à Settings à General. 


 


Setting the region 
When you start up Bridgemate Control Software for the first time, you will be asked to select your 
geographic region. To enable the server to transmit data to the Bridgemates over the correct radio 
frequency, it is vital that you select the appropriate region. 


If your region is not listed, please contact your Bridgemate supplier for further assistance. 
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Setting the channel 
The radio frequency channel over which the server communicates is set to 0 by default. For more 
information on how to modify this channel, please see Chapter 4. 


Configuring the Bridgemates 
See chapter 5 on how to configure the Bridgemates and to put them in use. 


Operating instructions 
The Bridgemate II server is very easy to use. Only a few instructions need to be followed. The 
following rules must be observed: 


- Install the batteries as indicated. Incorrectly installed batteries could damage the server. 


- During use, make sure the server is placed horizontally on a level surface. 


- Do not place any objects on the server and make sure there is as much distance between the 
server and other objects as possible. The fewer objects there are between the Bridgemates 
and the server, the better the data exchange will be. 


- Where possible, make sure the Bridgemates and the server are not separated by a wall. The 
server should preferably be placed in a central location between the Bridgemates. If this is not 
possible, place the server as closely as possible to the Bridgemates along the edge of the 
playing room.
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Chapter 3: Bridgemate Control Software 


The Bridgemate Control Software program is the bridge between your scoring program and the 
Bridgemate system. BCS reads the session data from the scoring program though the result file and 
loads it into the server so that the server can control the Bridgemates. Then, BCS retrieves the 
entered board results from the server and stores these in the result file for posting by the scoring 
program. BCS has been designed for simplicity and ease of use and is very user friendly.  


This chapter contains information on the basic and advanced functions of Bridgemate Control 
Software. For general use of the program, it is not necessary to know all the information contained in 
this chapter. When first starting the system, make sure to read the paragraphs “Launching Bridgemate 
Control Software”, “Logging in and logging off Bridgemates” and “Board results” first. 


Launching Bridgemate Control Software 
Bridgemate Control Software is launched from your scoring program. Depending on your scoring 
program, there are several ways to launch BCS. The majority of scoring programs have a launching 
function, enabling fully automatic activation of the Bridgemate II server and results reading. For more 
information, please consult the manual of your scoring program. 


The BCS screen is displayed as follows: 


 


The name of the active result file is displayed in the title bar. If no result files are open, the text “No 
session active” will be displayed. 


Server information 
The pane in the top left-hand corner of the screen displays information relating to the server. If a 
server has been found, the text “connected” and the version numbers will be displayed. If batteries are 
used, the power meter will display the number of operating hours remaining in percentages. If you are 
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using batteries, we would recommend replacing them in time rather than overusing them. BCS will 
indicate when to replace the batteries. Lastly, BCS will display the region and the channel over which 
the server is communicating. 


Tables 
The bottom left-hand corner of the screen contains the tables in your session. A red or green dot 
behind the table indicates the status of the table. Red means the Bridgemate for that table hasn’t been 
activated yet, or has finished the session. Green means the Bridgemate has been activated and is 
currently in use. 


Received board results 
All board results read from the server are displayed in the right-hand side of the screen. Per board 
result, users can see the table(s) to which this score relates, the pair numbers, declarer, the overall 
score and the time this score was logged in BCS. Note that the time/date registration logs the exact 
time the board results were saved in the result file. If there is a server delay in reading the scores, the 
system logs the time/date when the server was read and the board result was saved in the result file. 
In other words, the system does not log the time/date when the score was actually registered in the 
server. 


Board monitor and round monitor 
To provide the tournament director with up to date information on the progress of the session, a round 
monitor and board monitor are available. The round monitor shows how many scores have been 
recorded for each table in each round. The board monitor shows how many scores have been 
recorded at each board for each table. Both monitors are updated in realtime when new results come 
in. 


Result matrix 
The result matrix shows the results conveniently arranged. A quick glance tells you which scores are 
recorded per board or table. The matrix has different viewing orientations which can be controlled from 
the Options menu. 


Players 
The players tab shows the member numbers as they are entered on the Bridgemates, and the names 
of the players (requires naming support in the scoring program, see chapter six for more information). 


Filtering and sorting board results  
The filtering and sorting functions, based on one or multiple criteria, are displayed in the bottom right-
hand corner of the screen. This enables users to perform a fast search for specific scores or to 
compare scores. Filter and sort options are available per section, table, round and board number and 
only apply to the results list, and not to the board/round monitors and the result matrix. 


Logging in and logging off Bridgemates 


Logging in Bridgemate  
After the corresponding tables have been added to the server, the Bridgemates can be activated.  


Once the Bridgemate has been switched on, it will display the main screen with the Bridgemate II logo. 
Press OK to go to the section and table number screen. Depending on the setting of section and table 
number entry (see chapter 5), you may be asked to select your section and table number first. Press 
OK again to log the Bridgemate in to the server. The flashing symbol in the top right-hand corner of 
the Bridgemate screen indicates that radio communication is taking place. Once the Bridgemate has 
logged in, all first round data will be displayed. The Bridgemate has now been activated. In the BCS 
screen, the red symbol in the “Status” column of the table list will turn to green. This column also gives 
a clear overview of all inactive Bridgemates: if the status column is still red, the table has not activated 
the Bridgemate.  
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In the following cases, the Bridgemate will not be logged in to the server, but instead the message 
“TABLE NOT ACTIVATED YET” will be displayed and the Bridgemate is returned to the main screen: 


- The Bridgemate II scoring system has not been started yet by the scoring program. 


- The corresponding table has not been added to the server. 


- The server and the Bridgemate are not communicating over the same channel. 


- The region setting in BCS does not match the region setting of the Bridgemates. 


- The server is outside the range of the Bridgemate and cannot communicate with the 
Bridgemate. 


The message “SYSTEM NOT ACTIVATED YET” will appear in the following scenario: 


- The Bridgemate has been set to scan for existing sections in the setup menu but the 
Bridgemate II scoring system has not been started yet. 


Two other messages may be shown as an indication that the Bridgemate cannot start the session: 


“TABLE STARTED BY ANOTHER BRIDGEMATE” 


- Another Bridgemate with the same section/table number setting has already logged in to the 
server. It is not possible for two Bridgemates to log in with the same section/table number. 


“END OF SESSION” 


- The session of this table has finished, all scores have been registered for this table. 


 


Logging off Bridgemate  
The “End of session” message will be displayed for all Bridgemates that have completed the rounds 
and sent all the scores. These Bridgemates are returned to the Bridgemate II main screen and are 
automatically logged off from the server. The status column of this table will turn red again, indicating 
that the session has been completed on this table. A clear overview is given of all the active tables. All 
Bridgemates with the green status display are still in use. 


As well as logging off automatically at the end of the session, users are given three alternative options 
for logging off manually: 


- Using the reset function in the TD menu (option 0). The Bridgemate is returned to the start-up 
screen and is logged off from the server. See chapter 5 for more information on how to reset 
the Bridgemates from the TD menu. 


- Via menu Server à Show tables, Reset table(s). See chapter 4 for more information. 


- Via menu Server à Show tables, Log off table(s). See chapter 4 for more information.  


The latter function can be used if you need to use another Bridgemate for a specific reason but cannot 
log off via the normal procedure. You will need to log off manually to start using another Bridgemate. 
See also chapter 7 for more information. 


Board results 


Reading from the server 
Once the Bridgemates have logged in, they will feed scores to the server during the session. These 
scores are first saved in the server. As long as the server is connected, BCS will continuously read the 
new scores from the server and save them in the result file. This is an automatic process and 
indicated by the following message in the status bar: “Status: retrieving data from server”. 
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If the server has been disconnected for a while, all scores not yet sent to BCS will be retrieved from 
the server, read and saved in the result file as soon as the server is reconnected. Delayed reading and 
processing of scores is therefore possible. It is advised, however, that the server is connected at all 
times during the session and BCS is running. 


Viewing and filtering or sorting scores 


Viewing scores  
Scores that have been read and saved in the result file are displayed in the right-hand table of 
Bridgemate Control Software. Per score, an overview is given of the corresponding table, the round, 
the players, the player declaring the game and the contract. The registration time and date is also 
displayed in the result file. Remarks are also displayed (“Not played” = the Bridgemate indicates that 
the game has not been played, 40%/60% = arbitral score entered in the Bridgemate, “Result erased” = 
score has been erased).  


Go to the menu Tools  à Show/hide columns to select the columns you would like to show or hide. 


Applying filter or sort order 
As more board results are added and displayed, the more time-consuming and difficult it becomes to 
find or compare specific scores. Although you will generally use your scoring program for this purpose, 
it is conceivable that you may wish to view the registered data in BCS. 


To display a specific section of board results, you can apply a filter to the entire list. This filter can be 
configured at the bottom of the screen. Enter specific criteria per section, table, round and board 
number and NS/EW pair number. It is possible to enter multiple criteria, for example section A, table 1, 
round 3. Per criterion, enter your filtering preference - equal to, not equal, equal or less, equal or 
greater, between - and enter the relevant values. Select Apply filter to apply the filter. To remove the 
filter and display all board results, press Reset filter. 


The sort function can be used to sort the (filtered) results according to various criteria. Select the 
criteria and choose Ascending or Descending for each criteria. Select Apply sort to start sorting the 
scores. 


Result matrix 
Another way of viewing the scores is the result matrix. The matrix shows the scores as a grid where 
the scores are outlined for each table and board. This provides a quick way for locating a specific 
score. 


The grid can be shown in four different formats: 


• Boards horizontally, tables vertically 
• Tables horizontally, boards vertically 
• Boards horizontally, declarer vertically 
• Declarer horizontally, boards vertically 


 


Boards vs tables and vice versa is the most practical viewing method. However, in movements where 
pairs are rotating and boards are played more than once at the same table, the viewing method should 
be changed to boards vs declarer or vice versa.  


To change the viewing method of the result matrix, go to menu Tools à Options à tab General, and 
select the desired method. If the score points should be shown as well, select the option “Contracts 
and score points”. 


Changing and deleting scores 
You have the option of changing or deleting results saved in the result file and displayed in the result 
list.  
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Changing scores  
Right-click on the score you would like to change and select Edit score. A detail screen will appear 
displaying all the score data. You can now edit the score using the following notation: NS/N/S to 
indicate the North-South direction of play, EW/E/W for East-West direction of play; clubs = C, 
diamonds = D, hearts = H, Spades = S, no trumps = NT, double = x, redouble =xx, pas = PASS. Enter 
a space between the value of the contract, the contract type and double/redouble. Enter a = symbol in 
front of contracts that have been exactly made. 


If the board result has already been read by the scoring program, it makes little sense to change the 
board result in BCS. It would be better in this instance to change it directly in the scoring program. If 
however the score has not yet been read, it does make sense to perform this change in BCS. The 
edited score will be displayed in your scoring program. It is however also possible to process the score 
first before performing the desired changes in the scoring program. 


If you wish to change a score from the result matrix, double click on the score to pop up the edit score 
window. 


Note that any changes made to the results in the result file will be fed again to the server. The 
Bridgemates will therefore show the edited score in the overview of previous board results. If no server 
is connected or the server doesn’t contain the session information anymore, BCS will show message 
saying that the score could not be updated in the server. 


Deleting scores  
To delete a board result, right-click on the score you would like to delete and select Delete score. To 
delete multiple scores simultaneously, press and hold the left mouse button and the Shift key to select 
the scores you would like to delete. Deleted scores will also be deleted from the scoring program (if it 
supports this function), even if the score has already been read. The score will also be deleted from 
the server. 


Scores cannot be deleted through the result matrix. 


Processing scores in the scoring program 
For information on how to read and process scores from the Bridgemate II result file, please consult 
the manual supplied with your scoring program. 


 


The following text will describe the more advanced functions in Bridgemate Control Software. 


Opening, saving and closing result files 
The result file is the starting point in the process. If no result files are opened in BCS, your options are 
limited. The Session menu is inactive and no scores can be processed from the server. During normal 
use of the Bridgemate II scoring system, your scoring program will create and automatically read the 
result file in BCS. You do not need to open the result file or read the relevant session data. This is 
processed automatically. To read other result files in BCS, use the Open and Close functions in the 
File menu. 


Opening existing result file 
Use the File à Open menu to open an existing result file. If this result file has not been opened 
previously on this client, BCS will ask whether the client wants to log in to this result file. This step is 
necessary to add tables to the client and interact with the result file.  


Saving existing result file 
The scoring program creates the result file and stores the file in a folder specified by the scoring 
program. Use the File à Save menu to create a copy of the file at a location of your choice. 
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Closing the result file 
Select File à Close to close the active result file. You can now open another result file. 


Using multiple clients 
In ordinary club sessions all scoring is done of one computer. In large tournaments, however, it may 
be necessary to split the session over multiple computers each serving a selection of the tables, while 
having the scores collected all in one Bridgemate result file. BCS supports multiple clients 
simultaneously logging in to a single result file and storing scores during the session from multiple 
Bridgemate servers. 


In order to change the program to multiple client mode, go to menu Tools à Options à tab General, 
and set the mode to “Tournament”. 


The list of tables will now show two tabs: “All tables” and “Client tables”. The All tables tab contains all 
the tables stored in the result file. These are generally all the tables used in the session. The Client 
tables tab displays the tables assigned to the client PC you are currently using. The name of this client 
is displayed in the bottom left-hand corner of the screen. The tables must be assigned to a client. If 
you are using one PC for your sessions, all tables will be assigned to the same client. In this case, the 
All tables and Client tables tabs contain the same tables. If you are using multiple clients, the All tables 
tab contains all tables in the session; the tables may be assigned to different clients. The Client tables 
tab only displays (on both PCs) those tables assigned to that specific client. 


The scoring program will create the result file for you. By default it is assumed that only one client is 
used. The program will automatically assign all tables to the PC you are currently using. You do not 
need to perform any manual changes. Manual changes are only required during big tournaments 
involving the use of multiple clients and servers. 


Adding a client to the result file 


The result file keeps track of which clients are using the result file. Your scoring program will 
automatically add your client to the result file.  


If the result file has not previously been opened by the client PC (it was created on another PC), this 
client has not yet logged in to the result file and cannot use the file. To add a new client to the result 
file, open the result file on the relevant client. BCS will ask you to confirm whether the client needs to 
be logged in to the result file. Confirm. You will now be able to start using the result file.  


Managing tables 
Assigning tables to a client 
Once a result file has been opened, all tables of the result file will be displayed under the All tables 
tab. The “Client” column will display the text “not assigned” if the scoring program has not assigned 
the table to the current client (this only occurs sporadically) or if the table has been removed by a 
client. To assign a table to the client you are currently using, right-click on the table and select Add to 
client. To add multiple tables simultaneously, select the table by clicking and holding the left mouse 
button and the Shift key, or use the Select all function to select all the tables. Once the table has been 
added to the client, the client name will be stored in the table. You can only assign tables to the client 
(PC) you are currently using. If you are using multiple clients in a network, the result file will need to be 
opened manually per client and the tables added to the relevant client. 
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Taking over tables from another client 
To transfer a table that has already been assigned to another client to your own client, repeat the 
above procedure. Right-click on the table and select Add to client. BCS will ask you to confirm whether 
you would like to take over the table from another client. 


Overview of tables assigned to a client 
The client to which the tables have been assigned is displayed in the “Client” column of the All tables 
tab. The Client tables tab only displays those tables assigned to the current client. 


Removing tables from the client 
Click on the Client tables tab for an overview of all the tables added to this client. Right-click on the 
table you would like to remove and select Remove from client. The table will now be removed from the 
client. 


Server control 


Activating the server 
To activate the server, connect it to the client PC and connect the power adapter or fit batteries. Once 
the server has been found, specific data will be displayed in the top left-hand corner of the BCS 
screen and the Server menu will be activated. You are advised to connect the server before launching 
BCS. 


Resetting the server 
The server contains no data when initially connected to a power source. New tables can be added 
instantly.  


If the server contains data which you would like to delete, you will need to empty the server. This is 
done using the reset function. Go to Server  à Reset. You will be asked to enter a verification number 
which is displayed on the screen. This verification number ensures that the server cannot accidentally 
be reset. Once the correct verification number has been entered, the server is emptied and all data 
removed. 


Adding tables  
The server is activated by adding tables. As soon as a table has been added, the server feeds this 
data to the corresponding Bridgemate, which in turn is activated. The Bridgemate cannot operate if the 
corresponding table has not been added to the server. Tables can only be added once to the server. If 
you attempt to add a table that has already been added to the server, an error message will be 
displayed. 


To add a table to the server, go to the Client tables tab, select the relevant tables, right-click on one of 
the tables and select Add to server. The tables will now be added one by one to the server, and the 
corresponding movement loaded per table. An overview of the added tables will be displayed. 


Removing tables  
It is also possible to remove tables from the server using the Client tables tab. Select the tables you 
would like to remove, right-click on these tables and select Remove from server. The tables will now 
be removed. You will not be able to use any Bridgemates that are configured to these tables. 


Synchronizing the server and client  
All data relating to the tables is saved separately in both the result file and the server. This may result 
in discrepancies between the two in the event of a temporary disconnection between the server and 
the PC. These discrepancies can be rectified using the Session à Synchronize client <-> server menu 
function. 
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Check the relevant options to indicate your synchronization preferences. You are effectively 
determining whether to synchronize the server to the result file, or whether to update the result file 
using the data stored in the server. 


Tables in server which are not in client 


Use this option to determine what to do with tables stored in the server but not assigned to the client. 
To delete these tables from the server, select “Delete from server”. To add them to the client, select 
“Add to client”. Tables that have already been assigned to another client can only be assigned to the 
current client if the “Take over from other client” option has been checked. If this box has not been 
checked, the tables cannot be added to the client. 


Tables in client which are not in server 


Conversely, some tables may have been assigned to the client but not to the server. To add these 
tables to the server, select the option “Add to server”. To delete these tables from the client, select the 
option “Delete from client”. This option also allows you to delete all the tables from the result file by 
checking the “Delete from session” option. 


Delete tables from server which are not in session 


The synchronization function will also verify whether the server contains tables not contained in the 
result file. These are so-called “obsolete tables”. Check the “Delete tables from server which are not in 
session” option to delete these tables from the server. If this option is unchecked, these tables will not 
be removed. 


Synchronizing client to server and vice versa 
As outlined above, the main function of the synchronization process is to synchronize the client to the 
server and vice versa. The default settings of this function are configured to synchronize the client to 
the server: tables that have been assigned to the server but not to the client are added to the client, 
and tables that have been assigned to the client but not to the server are removed from the client. 


These settings will need to be adjusted when synchronizing the server to the client. In this case, delete 
all tables from the server that have been assigned to the server but not to the client (select “Delete 
from server”). Conversely, add to the server all tables that have been assigned to the client but not to 
the server (select “Add to server”). 


In all these cases, make sure the “Delete tables from server which are not in session” option is 
checked to delete all tables that have been assigned to the server but not the result file (and therefore 
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not to the session). Should it transpire that these tables were correctly stored in the server and not in 
the result file, a new result file will need to be created, or the current file updated. 


Recovering the server 
The Synchronize menu function also offers users the opportunity to fully synchronize the result file and 
the server. To do this, go to the “Recovery” tab and press the “Recover server” button. All existing 
data will be deleted from the server and overwritten with the tables and the scores contained in the 
result file. The server is synchronized with the current position of the result file.  


This function is ideal in the event of data loss and if you wish to configure the server from the moment 
data was lost. Make sure however to move the scores from the server to the result file in time. 


Updating movement in the server 
Movement data is assigned to all tables added to the server during the synchronization process. The 
synchronization function does not update the movement data of tables already stored in the server 
and which have not been updated. If the movement data of the result file has been synchronized from 
the scoring program, and the scoring program does not order BCS to update this data, use the 
Session à Update movement menu function to update the server with the correct movement for these 
tables. 


 


All sections are checked by default. Uncheck all sections that you do not wish to update. By default, 
data is updated from round 1. To update from a later round, select another round number using the 
selection option. Press Update now to update the sections with the correct movement. All table scores 
belonging to sections that you wish to update will now be deleted from the selected round onwards. A 
report will be displayed of the executed operations. 


When the movement is set to be updated from round 2 or higher, your have the possibility to delete 
the movement of all prior rounds and have the Bridgemates automatically moving on the selected 
round. This is convenient for example when the Bridgemates are still in an earlier round and you want 
them to move on quickly. However, as this will erase all movement information of previous rounds and 
delete all scores from the server of those rounds, it is advised to be very cautious with this 
functionality. If you only want to move the Bridgemates to the next round, you should use the function 
“Close rounds”. 


Please note 


The scoring program will normally update all movements in BCS automatically. It is therefore not 
necessary to invoke this function manually. Please refer to the manual of your scoring program for 
more information on movement updating in BCS. 


Closing rounds 
If a Bridgemate hasn’t received all the scores of a round and it needs to be moved on the next round, 
for example due to late play or when players didn’t enter their score in the Bridgemate, you can simply 
close the round in BCS and force all Bridgemates to move on to the next round. Go to menu Session 
à Close rounds. 







Chapter 3: Bridgemate II Control software           26 


 


 


Select the sections of which you want the Bridgemates to move on, and select the number of round 
you wish to close. For example, if you want all Bridgemates of section B to move on the 4th round, then 
select only section B by deselecting the other sections, set close rounds 1 till 3 (not 4!), and press 
“Close rounds”. All missing scores up to round 3 for all tables of section B will be filled up with Not 
played, and this will also appear in the result list and result matrix. Bridgemates of section B which are 
still in round 3 will automatically move on to round 4. 


Program settings 
Program settings of BCS can be changed using menu Tools à Options à General. 


 


To disable the automatic server detection while the program is running, check Disable server 
detection. You may decide to do so whenever you are running BCS without a server connected. 
During your sessions, however, you are always advised to leave this function unchecked. 
Note that disable server detection will not disable detection at startup of BCS. 


In order to close BCS automatically at the end of the session, check “Close program at end of 
session”. This requires that all tables at least one time during the session are logged in (all status 
indicators are green) and at end of the session all tables are logged off. In case some tables are not 
played, the program will not automatically close. 
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Some scoring programs require that the original score record is erased once a score in the 
Bridgemate is erased. If your scoring program requires this, check “Erase original records of deleted 
scores”. 


To view the settings that Bridgemates will be used before the Bridgemate system is actually started, 
check “Show Bridgemate options when starting new session”. This allows the TD to verify if all settings 
are correct and make changes where needed. 


Program mode is explained earlier in this chapter. 


Tab View 


 


When the scoring program updates the movement, the result of it is shown on the BCS screen through 
a report window. If you want to disable this report, uncheck Show report when movement updated by 
external program. 


Results in BCS are by default shown as overtricks/downtricks. If you want to show results using a 
different method, you can select here the desired method. 


Result matrix options are explained earlier in this chapter. 


File locations 
BCS tracks important events and logs them in a log file. This log is named “BMProLog.log” and is by 
default stored in the same folder where BCS is stored, usually C:\Program files\Bridgemate Pro, or in 
the User appdata folder (C:\Users\<username>\Appdata, by default this is a hidden folder). 


If the default location is not suitable, a different location can be selected manually. In the Options 
window, select the tab “File locations”, click “Other folder”, and select the folder where the log file 
should be stored. If no log file exists yet, a new log file will be created. 
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The location of the BMplayerDB.mdb Bridgemate player names lookup database file is by default 
located in the user appdata folder, or in the same folder where BCS is installed. When a different 
location is required, the folder can be specified.
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Chapter 4: Server functions 


Once the server is connected to the PC, menu Server is active in BCS. This menu contains several 
useful server functions. It is not necessary to open a result file to use these functions. 


Overview of tables 
Use the Server à Show tables menu to create an overview of the tables stored in the server.  


 


Per table, the green or red status light indicates whether this table has logged in to the server, logged 
off, or has not yet logged in.  


To delete a table from the server, select the relevant table(s) and choose “Delete table(s)”. The tables 
will be deleted from the server, as will all the registered scores of these tables. 


To log off a table manually, select the relevant table(s) and press “Log off table(s)”. 


Press the “Show scores” button to create an overview of the scores entered by the Bridgemate. Select 
the table(s) of which you would like to see the board results and select this function. 


Press the “Retrieve scores” button to move all entered scores for the selected tables to the result file. 


When the Bridgemate settings have been modified, they are updated in the Bridgemates by selecting 
the tables and pressing “Update settings”. 


To force a Bridgemate to reset itself, log off from the server and return to its main screen, select the 
table and press “Reset table(s)”. Upon next communication with the server, the Bridgemate will reset 
itself. 


Overview of entered scores 
The Server à Show all scores menu function displays an overview of all board results entered in the 
server. Depending on the number of tables stored in the server, there may be a delay in reading and 
displaying the data. 
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Restarting Bridgemate network 
The wireless network can be restarted from the server using the function Server à Force restart. Use 
this function to solve wireless communication problems between multiple Bridgemates and the server. 


Resetting the server 
The Reset server menu function resets the entire server and deletes all entered data. To avoid 
accidental resets, you will be asked to enter a verification number which is displayed on the screen. 


Note: If the server is not connected to the power adapter and/or is not fitted with batteries, all data will 
be lost. It is therefore not necessary to reset the server before disconnecting it from the power source 
or after connecting it to the power source. 


Setting the region 
The Bridgemate II score system communicates over a predetermined frequency spectrum. The 
permitted frequency differs per region. Three regions are currently supported: Europe, North America 
and Australia / New Zealand. When first launching Bridgemate Control Software, you will be asked to 
select your region. The server will select the corresponding frequency spectrum to communicate with 
the Bridgemates. Remember to set the corresponding region in the Bridgemate setup menu.  


If you want to change the regional settings of the server, go to Server à Region selection.  


 


The “Current region” function displays the current region. Select the new region and press “Set”. The 
new region has now been set. 


Setting the channel 


The server and the Bridgemates must be set to the same channel to communicate with each other. To 
set the channel on the server, use the Server à Channel selection menu. 


 


The “Current channel” function displays the current channel. Select the new channel and press “Set”. 
The new channel has now been set.
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Chapter 5:  Use of the Bridgemate®  II  scoring 
devices 


The Bridgemate is a small device designed to 
enhance the enjoyment of bridge for tournament 
directors and bridge players alike. The system 
enables you to enter scores faster than before, and 
is guaranteed to prevent operator errors. As well 
as allowing players to enter board results, the 
Bridgemate also feeds information to the players, 
such as the achieved percentage on the board 
played, and the traveler overview. We are 
convinced that tournament directors and bridge 
players will appreciate the convenience of the 
Bridgemate! 


 


 


Preparing the Bridgemate for use 


The Bridgemates are individually packed in compact sturdy cardboard boxes. Each Bridgemate comes 
complete with two AA batteries, which must be inserted into the bottom of the Bridgemate unit. The + 
and – signs in the casing indicate the insertion direction of the batteries. Insert the batteries in the 
direction indicated, close the lid and press the OK button. Check whether the “Bridgemate II” logo 
appears. The Bridgemate is now ready for use. 


Exploring the Bridgemate 


 


   


Large LCD screen for easy entry of scores, viewing results and 
other information. 


     


Four function keys offering all kind of additional functionality. 


 


 


Keypad consisting of 25 large keys for easy input of scores and 
controlling the Bridgemate. 
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The keyboard 


The Bridgemate keyboard contains 29 keys. Some of the keys have a dual function. 


Keys Explanation 


1 to 9, 10 
These keys are used to enter numbers in the Bridgemate, for 
example board numbers, pair numbers, contract and result. The 
10 button is used to enter 0 (when entering member numbers, 
board numbers etc) and to indicate 10 as the lead card. 


♣, ♦, ♥, ♠, NT These keys enable you to indicate the contract type or the card 
color of the lead card. 


+, - Indicates overtricks or downtricks of the result. 


= Indicates that the contract has been exactly made. 


J, Q, K, A Use these keys to specify Jack/Queen/King/Ace as the lead 
card. 


X, XX Double or redouble. 


N/S, E/W Declarer’s direction of play. 


PASS Indicates a pass-out. 


CANCEL Correct an entry and cancel commands. 


OK Confirm an entry. 


Function keys 4 functions keys in the top row provide access to all kind of 
additional functionality which is not covered by the 25 keys. 


 


Switching on/off 


The Bridgemate does not have a separate on/off button. To switch on the Bridgemate, press the OK 
button. It is not possible to switch off the Bridgemate manually. The Bridgemate will automatically 
switch off after it has been idle for a while, i.e. no buttons have been pressed. No data will be lost 
when the Bridgemate switches off. Simply press the OK button to continue as before. In other words, 
you can continue entering scores as soon as the Bridgemate has been activated again.  


The default autopower-off time is set to 20 seconds. This value can be changed to between 5 and 60 
seconds. See chapter 6 for more information. 


Activating the Bridgemate 
When switching on the Bridgemate II for the first time, you will be taken to the main screen: 
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Depending on the version you have, the version number and language may differ. 


Battery indicator 


In the upper left corner there is a small battery indicator. Full batteries are indicated with a full 
indicator. If the battery power is extremely low, the battery indicator will show an empty battery and the 
indicator starts blinking. Although it is safe to continue using the Bridgemate for several more 
sessions, it is recommended that you replace the batteries as soon as possible. The average battery 
life is approximately 400~500 sessions. However, this depends largely on the length of each session, 
the time frame over which these sessions are played, and how the Bridgemates are stored. Make sure 
no keys are pressed during storage. 


Configuring the Bridgemate 


Before the Bridgemate is put into use the first time, it needs to be configured with the correct settings. 
Press the SETUP function key to access its internal settings menu. In case the menu is proteced with 
a setup code, enter one of the following fixed 3-digit setup codes: 749 or 769. 


            


You can scroll through the menu using the up and down function keys. Press the BACK function key 
to exit the setup menu. Any changes in the settings will then be saved. 


Configuring the section and table 


Before the Bridgemate can be used in the session, it needs to be configured with a section, table 
number. There are three ways to set this information:  


• Fixed setting which the players cannot change 


• Flexible setting which can be changed before the session starts. 


• Flexible setting with selection of available sections only 


 


Fixed section and table setting 


A fixed section and table setting allows you to configure the Bridgemate for a specific table, while not 
having the risk that this setting is changed by anyone. Once the setting is made, the Bridgemate must 
be placed on the correct table that matches the setting. To do so, scroll the focus up or down to 
“Section”, and use the + and - key to adjust the section. Sections range from A to Z. Once the correct 
section has been set, scroll one position down to table and use the number keys to set the correct 
table number. Press CANCEL to delete the current number. Table numbers range from 1 to 511. 


The Bridgemate will retain these settings until you next change the section and table number. In other 
words, these settings will be retained even after the session has been completed. It is therefore not 
necessary to change the settings for the next session. All you need to do now is move the Bridgemate 
to the correct table. 


Flexible setting of section and table 


A flexible setting allows you to freely distribute the Bridgemates over the tables, and upon start of the 
session, the Bridgemate will ask the players to confirm the section and table number of the table which 
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they are sitting at. This method allows you to assign numbers and sections to tables at the very last 
minute while the Bridgemates are already placed on the table. 


In order to set the flexible setting, scroll the focus up or down to “Section” and press the - key just as 
much until you see “Select” behind “Section”. Automatically “Select” will also be placed behind “Table”. 
Press BACK function key to accept the settings and return to the main screen. The Bridgemate is now 
configured for flexible entry of section and table number at the start of the session. The Bridgemate 
can be freely placed on any table in the session. 


Flexible setting with selection of available sections only 


This setting is very similar to flexible setting of section of table, but it limits the selection of section to 
the sections which have been uploaded to the server. Instead of allowing the choice of a section 
ranging from A to ZZZ, only the sections which are used in the session can be selected. 


To configure the Bridgemate for this setting, scroll to “Section”, and press the - key until “Scan” 
appears behind “Section”. Press the BACK function key to exit the settings menu. The Bridgemate can 
be placed on any table in the session. 


Setting Bridgemate region and channel  
Use the up and down function keys to move to the “Region” row. Use the + and – keys to browse 
through the available regions. Choose the region that matches the region of your server. 


The Bridgemate II scoring system can communicate over different radio channels. This enables users 
to install multiple systems next to each other without causing interference (see also Chapter 6,  
“Multiple clubs”). To enable a Bridgemate to communicate with the server, both must be set to the 
same region and channel. The default setting for the Bridgemate and server channel is channel 0. To 
modify the channel, move to the “Channel” row. Erase any existing channel number with the Cancel 
key and input the new channel number. 


Language 


Indicates the language of the current firmware. 


SETUP security code 


By default the setup menu is always accessible. To protect the setup menu from unauthorized access 
by players, set the “Setup code” to On using the + or - key. Once the setup code is set to On, the next 
time the setup menu is accessed, it will ask for a setup security code. This is a fixed code and is 749. 
Alternatively, you can use 769 to access the setup menu with the focus directly on the channel row. 
This allows for quickly reconfiguration of the channel setting. 


Once you have finished all configuration settings, press the BACK function key to return to the main 
screen. Your Bridgemate is now ready to be used. 


Starting the session 
Who operates the Bridgemate?  


As with the score card, the Bridgemate is operated normally by North. North is responsible for the 
correct operation. East (or west) is responsible for verification of the entered board results.  


Switching on/off 


To switch on the Bridgemate, press the OK button. The Bridgemate will automatically switch off after it 
has been idle for a while, i.e. no buttons have been pressed. No data will be lost. Press the OK button 
again to continue as before. 
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Activating the Bridgemate and confirming section and table setting 


At the start of the session, the Bridgemate will by default display the “Bridgemate II” main screen. 
Press OK to view the table and section settings of the Bridgemate.  


Fixed section and table 


If the section and table numbers are set as fixed numbers, it will be shown as follows: 


 


Confirm that the Bridgemate is placed on the correct table, and press OK once more to log it on to the 
server. The Bridgemate has now been activated and can be put into use. 


Flexible entry of section and table 


If the Bridgemate is set to flexible entry of section and table number, the players are asked to confirm 
the section and table number in the Bridgemate. The screen will look like: 


     and      


First the section is configured using the + and – key. Once the correct section is choosen, press OK to 
confirm 


Next, enter the table number. Confirm again with OK. A confirmation screen appears: 


 


In case of a wrongly entered table number, use the Cancel button to go back and correct the entry. 
Once the table number is correct, press the OK button to start the Bridgemate. 


Flexible entry with selection from available sections 


If the Bridgemate is set to selection from available sections, it will allow the players to choose their 
section from a list of available sections. After activating the Bridgemate with the OK key, the screen 
may look like this: 
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Players choose their section by pressing the number that corresponds with the section they will play 
in. Next, they will be asked to confirm their choice by pressing OK. If a mistake has been made, 
pressing the Cancel key will bring the Bridgemate back to the selection screen. 


After confirmation of the section, the Bridgemate will ask for table number and final confirmation. This 
is identical to the method of flexible entry of section and table number method. 


The flexible entry with selection from available sections requires that the server has been started and 
all section tables have been uploaded to the server. In case the server hasn’t been started yet, the 
Bridgemate will return the message “System not activated yet”. Players should then wait till the 
tournament director has started the Bridgemate system. 


Remark 


The SCAN function scans all available servers which are operating on the same channel as the 
Bridgemate. In case you have one server containing tables for section A, B and C, and another server 
containing tables of section D and E, and both servers are on the same channel, the Bridgemate will 
show all five sections. After selecting the section, it will automatically make contact with the 
appropriate server. 


Table logged on wrongly 


When players enter the section and table number, it may happen that accidently a wrong number is 
entered. Moreover, if the board numbers of the wrongly entered table are the same as what the 
players are supposed to play, it is very likely this will go unnoticed. As soon as the other, but correct, 
table wants to log on, the following message is displayed: 


 


If you are sure your table is the table shown on this screen, press OK to proceed. The following screen 
is displayed: 


 


To continue as this table, confirmation by the TD is required. The TD enters his PIN code to confirm 
this Bridgemate taking over the table. If data has already been entered on the incorrectly logged on  
Bridgemate, your Bridgemate will now ask whether this data should be erased: 


 


Press ERASE to delete all data entered on the previous Bridgemate. This includes player numbers 
and any scores. If you wish to proceed without erasing data, press CONTIN. The Bridgemate will now 
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start the session. The wrongly logged on Bridgemate will show a message that its table has been 
taken over by another Bridgemate and it will reset itself. 


Entering member numbers (optional) 


If you have specified in BCS or your scoring program that you wish to enter member numbers, the 
Bridgemate will ask you  to enter the member numbers of the four players.  


 


The number must be numeric and has a maximum of 12 digits. Use the number keys to enter the 
number, and confirm by pressing the OK key. If a player does not know his member number or does 
not have a member number, press OK without entering a number. No number will be registered for 
this player. Navigation between the four numbers is simplified by using the up and down keys. 


Once a member number has been entered for West, the numbers will be fed to the server. If the 
scoring program has preloaded the names into Bridgemate Control, the Bridgemate system will be 
able to report the names back to the players for verification.  


 


In case one or more names are incorrect, press the Cancel button to apply corrections. After the 
numbers have been corrected, the new names will be displayed again for verification. When all four 
names are correct, press OK to start the first round. 


Enter results with the Bridgemates 
Information before the start of the round  


At the start of each new round, the Bridgemate will display the new round and the expected pairs, as 
well as the direction of play. The board numbers will also be displayed. For example, you can verify at 
the start of the round whether you are seated in the correct direction and have the correct boards on 
the table. This information is displayed as follows: 


 


Press OK to confirm this screen. 


Review player names 
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If the Bridgemate is configured to show player names, Bridgemate will show the names of the players 
at the start of the round. Player names must be pre-loaded by the scoring program, or players must 
have entered their player numbers at the beginning of the game. 


 


Press OK to confirm this screen and continue with the board input. 


 


Entering board results 


The following screen will be displayed when entering the board results: 


 


The information at the top of the screen shows the current round, the pair numbers in the current 
round and the boards to be played. The flashing line indicates the input position. 


Entry and verification of board number 


Before starting to play the board, enter the board number and press OK to confirm. The Bridgemate 
will verify the number. In case the board number is incorrect, or the board has already been played in 
that round, the Bridgemate will notify so. It will also mention the boards that are yet to be played. 


To assist the players entering the correct board number, two additional features are available which 
can be enabled or disabled through the Bridgemate settings (see chapter 6): 


• Automatic entry of board number. When enabled, the Bridgemate will automatically fill in the 
next board number in sequence. Assuming that boards are played in order, this reduces the 
chance of entering a wrong board number.  


• Board order verification. When enabled, the Bridgemate will verify if the board number 
corresponds to the logical order. If the Bridgemate expects a different board number to be 
entered, it will ask to confirm that the boards are played out of sequence. If you do wish to 
play an out-of-sequence board, press OK. The board number will be accepted, and the 
Bridgemate will assume that you have chosen to deviate from the logical order. If the board 
number was entered wrongly, press Cancel to return to the previous screen and enter a new 
board number. 


Once the board number has been entered and confirmed, the cursor will jump to the second line. You 
can now begin the bidding. As soon as the contract has been determined, enter the contract type and 
the direction of the declarer.  


Entry of contract and declarer 


To enter the contract, use numbers 1 to 7 and the ♣, ♦, ♥, ♠ and NT keys. If required, you can also 
use the X and XX keys to indicate double or redouble. To specify the declarer, use the N/S and E/W 
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keys. If the declarer is North, press N/S once. If the declarer is South, press this key twice. Ditto if the 
declarer is East or West. The screen is displayed as follows:  


 


Entering lead card (optional) 


If you have specified in Bridgemate settings that lead cards must be entered, the Bridgemate will ask 
you to enter the lead card. If not, this line will not be visible and the input position will jump to result 
instead. 


Select the lead card using keys 2 to 9, 10, J, Q, K or A and the card type using ♣, ♦, ♥ or ♠. You are 
free to decide in which order to enter the card and the card suit. 


Entering the result 


Once you have finished playing the board, you can enter the result. When the contract has been 
exactly made, press the = key. To indicate overtricks, use the + key and enter the number of 
overtricks. For downtricks, use the – key. 


Depending on the settings in BCS, the result can also be entered as the total number of tricks won or 
by using the American style (tricks made/down). The standard method is entering overtricks or 
downtricks and is used in this manual. 


Verification by east and confirmation of board result 


Once you have entered the contract, the lead card and the result, press OK. The message 
"Verification by east" will now be displayed, including the number of score points which are calculated 
by the Bridgemate. Depending on the Bridgemate setting, the number of score points will be displayed 
as assigned to the North/South pair or to the declarer. 


 


The Bridgemate must now be passed to East to verify the entered data.  


In a short while, the screen will automatically change and repeat all the information previously entered 
by North. The verification screen will for example be displayed as follows: 


 


The board data entered by North is displayed on one total screen.  
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East verifies the data displayed on the verification screen. If this data is incorrect, East will press 
CANCEL to edit the data. If the result is correct, East will press the ACCEPT function key to confirm 
the result. The message “Entry completed” will now be displayed. The data is saved and sent to the 
server. 


Validation of lead card 


If you have specified in Bridgemate settings that lead cards must be validated by means of the 
declarer and known hand record, this validation will be done once east presses the ACCEPT function 
key. If the lead card is invalid given the declarer and hand record of that board, a warning message 
appears and the Bridgemate will return to the score entry screen. The lead card or declarer must first 
be corrected in order to accept the board result. 


Special entries: pass-out and board not played 


Pass-out 


If the players have passed four times without making any bid, enter ‘Pass’ at CONTR and confirm with 
OK. You will not be asked for the lead card and the result, and the Bridgemate will switch immediately 
to the verification screen. 


Board not played 


If a board has not been played in a particular round due e.g. to time constraints, the Bridgemate must 
be informed. If this step is skipped, the Bridgemate will remain in the uncompleted round, and other 
pairs will be prevented from entering their results. To enter an unplayed board, press the 10 key as 
contract in the CONTR row. The screen will now display the text ”NO PLAY”. Confirm by pressing OK. 
The Bridgemate will now display the verification screen again. 


The Bridgemate will not display an overview for unplayed boards. As it is possible to play the board in 
a later round, players must be prevented from seeing the results of previous boards. The board can be 
played afterwards without the Bridgemate; in that case, the relevant score must be entered manually 
in the scoring program. 


When rules in your club say that players are not allowed to skip a board without notifying the 
tournament director, the Bridgemate has the possibility to let the players confirm their entry of no play. 
In the Bridgemate settings in BCS, enable the option “No Play requires TD confirmation” (see chapter 
6). The Bridgemate will show the following screen upon no play entry. 


 


The tournament director enters his PIN code to confirm the no play. This prevents players from 
entering a no play when they are not authorized to do so. 


General comments: 


• It is not necessary to enter the number of score points (+420, -50 etc.) in the Bridgemate. The 
Bridgemate will calculate the score using the entered contract and result, taking vulnerability 
into account. 


• The Bridgemate monitors the active rounds. In case of a sit-out, the Bridgemate will skip this 
round. 
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• Before starting a new round, verify whether you and your opponents are seated in the correct 
direction to avoid playing in the wrong direction. At the start of the round, press OK to display 
the directions. 


Overview of percentage achieved and previous results 


After East has confirmed the board result, players have feedback options for viewing their achieved 
result and board results achieved by other pairs. Depending on the Bridgemate settings, the following 
information can be displayed: 


• Achieved percentage for the entered board result 


• Overview of scores of other pairs on the entered board 


The percentage is shown directly after the board result has been transmitted to the server. The server 
calculates the percentage by reviewing the other scores registered on the board, the value of the 
entered score and how the entered score compares with the other scores. This percentage will have 
little significance at the start of a session. As the session progresses, the percentage will approximate 
the actual end percentage on the board. 


 


Press OK to exit this screen. When you have enabled the overview of scores of other pairs on the 
board, these scores are now shown. 


The scores are shown as a frequency list, indicating the number of times a result has been recorded, 
or as a score list with individual scores. The first score is the highest achieved score so far in the 
session on this board. 


Depending on the setting in BCS, the scores can be shown in six different formats: 


 


Frequency list with 4 scores per screen. Own score is 
indicated in bold. 


 


Frequency list with 6 scores per screen. Own score is 
indicated by an arrow. 


 


Frequency list with 6 scores per screen. Own score is 
indicated by an arrow. Scores in two columns. 
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Individual score list with 4 scores per screen. Lead card is 
shown. Own score is indicated in bold. 


 


Individual score list with 6 scores per screen. Lead card is 
shown. Own score is indicated by an arrow. 


 


Individual score list with 6 scores per screen. Lead card is 
shown. Own score is indicated by an arrow. Scores in two 
columns. 


 


If there are multiple board results, up and/or down function keys are visible and can be used to move 
to the next or previous set of results. 


View hand record 


If a hand record has been preloaded for this board, or entered by the players in a previous round, the 
hand record can be reviewed by the players to verify if the correct board was played. Press the 
HANDS button in the overview of previous results to show the hand record. 


 


 


End of round  


At the end of the round, the Bridgemate will display the message "End of round". You do not need to 
do anything. The Bridgemate will automatically switch off after a few seconds. Press OK again to 
begin entering the scores in the next round. 


Show seatings for the next round 


At the end of the round, Bridgemate can guide the pairs to their next table. This information is shown 
together with the end of round message. 
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Seatings for next round information can be enabled from the Bridgemate settings in BCS (see chapter 
6). 


In case the Bridgemate has left the screen with next round’s seatings, it can be retrieved again by 
pressing BACK in the subsequent screen, which is the round information screen of the following 
round. 


End of session  


At the end of the last round, the Bridgemate will display the message “End of session”. If no keys are 
pressed for a while, the Bridgemate will return to the Bridgemate II main screen after a few seconds. 
The Bridgemate has completed its tasks and can now be safely stored away. 


View ranking and end of game summary 


After each round, and at the end of the session, the Bridgemate system can calculate a provisional 
ranking based on the results collected so far. To view this ranking, press the RANK key. The ranking 
shown is for the two pairs that finished that round or that table. 


 


The ranking shows the pair number and their direction, their current rank, and their percentage overall 
percentage. Note that this ranking is calculated by the Bridgemate system itself and consequently may 
differ from the rankings calculated by your scoring program, although the differences will be minimal. 


When the last round has been played, the Bridgemate offers the players to view their personal game 
summary. In the ranking screen, press the GAME SUMMARY key (only visible when the Bridgemate 
finished the session). 


 


The game summary is initially shown for the NS pair. To switch over to EW pair game summary, press 
the E/W key. Results obtained on all boards are shown, including the final percentage or total match 
points awarded for these results. Use the up and down keys to browse through the summary. 


View ranking and end of game summary after session has completed 


After the session has finished, it is possible to retrieve the ranking and personal game summary from 
any random Bridgemate. Take any Bridgemate which belonged to the section you were playing in, and 
activate it on using its section letter and table number. It will show the End of Session screen. Press 
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the RANK button and enter your pair number and direction in which you have played, for example 4 
NS. The Bridgemate will now show your final rank and the personal game summary. 


Reviewing and rectifying scores 
Reviewing scores entered 


After a board result has been entered and confirmed in the Bridgemate, it may very well be that 
players still want to review what they just have entered. The Bridgemate allows the players to review 
their own scores at any time during the round and at end of round. To facilitate this function, the option 
“Score recap” in Bridgemate settings in BCS must be enabled first. When enabled, the Bridgemate will 
show the SCORES function key as shown below. 


  


Pressing the SCORES function key will show the score recap. 


 


The entered board results including the score points are shown in order of board number. If more than 
four boards are played in the round, up and down function keys are visible for navigating through the 
results. To exit the score recap screen press the BACK function key. 


Rectifying an input error 


During the entry process 


If you have made an input error while the board result has not been confirmed yet by East, press 
CANCEL to rectify the error. In principle, it is possible to return to the board number input row by 
repeatedly pressing this button. It is also possible for East to reject the entered data by pressing 
CANCEL. The Bridgemate will now return to the input screen, and the entered data can be deleted by 
pressing CANCEL again. 


After East has confirmed the board result 


Once East has confirmed the score and the message “Entry completed” has been displayed, the score 
can only be edited in the following two ways: 


• By the tournament director through the special tournament director’s menu (TD-menu). See 
the section “TD-menu” below. 


• By the players themselves through the score recap screen. To allow this, it is required that in 
Bridgemate settings in BCS the option “Allow players to erase scores” is enabled. The score 
recap screen will show the CORREC function key. Press this function key, and when asked 
for the board number to correct, enter the board number followed by OK. The result is now 
erased and can be entered again by the players. 
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Reviewing and amending names 
Reviewing and rectifying during the round 


During a round, players can review the player names that are currently registered in the Bridgemate 
system. Pressing the NAMES function key displays the names of the four players expected to be at 
the table. 


  


In events where players pre-register, and player numbers are not entered into the Bridgemate, the 
Bridgemate only displays the player names and modification by the players is not possible. When 
players register manually by entering their player number into the Bridgemate, players can amend 
their player number during the event. The following screen is then displayed when pressing the 
NAMES function key: 


 


Press the CORREC function key to amend the player numbers. The player number entry screen then 
appears, and one or more player numbers can be edited. Once done, the player names are updated 
and can be confirmed. 


Reviewing and amending at the beginning of each round 


In events where the composition of the pairs (or teams) can vary from round to round, the Bridgemate 
can be configured to request confirmation of the player names at the beginning of each round. To this 
end, the names of the four expected players are set to display on the Bridgemate and if the 
composition has changed, players can easily amend this by pressing the Cancel key to update the 
player numbers. This feature is of most benefit in team games, where the actual player configuration 
of the team is relevant. 


Posting Bridgemate II scores 
Scores to Bridgemate Control Software 


Scores entered on the Bridgemates are first saved on the server. The Bridgemate Control Software 
program continuously reads the scores from the server and stores these in the result file. 


Posting scores in the scoring program 


Once the scores have been saved in the result file, your scoring program can post the scores. For 
more information, please consult the manual of your scoring program. 
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TD menu 
Tournament directors have far-reaching powers to verify and edit the entered scores and to award 
adjusted scores. A special TD menu is available for this purpose. This menu is accessed with a 4 digit 
PIN code which must be set in Bridgemate settings in BCS. The default PIN code is 0000. It is advised 
that the PIN code is modified before the Bridgemates are brought into use. 


Activating the menu 


To access the TD menu, press the TDMENU function key whenever it is visible. The Bridgemate will 
ask for the TD PIN code. 


 


Enter the 4 digit PIN code. The TD-menu will now appear. 


        


The TD-menu consists of two pages. Use the up and down function key to navigate between the two 
pages. To exit the menu, press the BACK function key. 


Menu options 


The TD-menu has ten options: 
 


1. To enter an arbitral (adjusted) score, press ‘1’. 


2. For an overview of the entered scores, press ‘2’. 


3. To delete an entry, press ‘3’. 


4. If you would like to view the corresponding table and section of the Bridgemate and/or the 
corresponding round and pairs, press ‘4’ (retrieve status). 


5. To retrieve an overview of the board numbers not yet entered, press ‘5’. 


6. To retrieve a score recap of the current round, press ‘6’. 


7. A sub-menu for various hand record functions. 


8. To reset the Bridgemate, press ‘0’. 


9. To set the contrast of the screen, press + or -. 


10. To retransmit all scores to the server, press the RESEND function key. 


All options are available from both pages by pressing the corresponding key. There is no need to 
move to page which lists the options in order to use them. 
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Entering an arbitral score 


It is possible to specify in the Bridgemate that an adjusted score must be entered for a certain board. 
Proceed as follows: in the principle entry screen of the Bridgemate, enter the board number and 
confirm with OK. The cursor is positioned at CONTR. Now access the TD-menu by pressing the 
TDMENU function key, enter the PIN code, and once arrived in the TD-menu, press '1'. The following 
screen appears: 


 


Enter the arbitral score for both pairs. You can choose between 40% (average-minus), 50% (average) 
and 60% (average-plus). Press 4 or – key to enter 40%, 5 or = key to enter 50%, 6 or + key to enter 
60%. It is not possible to enter a value other than these percentages. Press OK after you have entered 
both percentages. The Bridgemate will now return to the result entry screen and the assigned arbitral 
score is now displayed at CONTR. Press OK to confirm this, and confirm the verification screen. The 
Bridgemate has now saved an arbitral score for this board and will feed this to the scoring program 
during read-out. 


Retrieving overview 


To obtain a overview of the results that have been entered on a specifc board on this table, use the 
view results function of the TD menu. To access this overview, press ‘2’ in the TD-menu. You will be 
asked to enter the board number. The overview displays the pair number, direction of play, contract 
and result. The number of score points is not displayed in this overview. 


Note 


Results that have been entered on the same board but in other Bridgemates, will not be shown in this 
overview. 


Erasing entry 


Tournament directors have always the option of erasing entries. This can either be a board result from 
the current round or the previous round. If board results have not yet been entered in the current 
round, the board result of the previous round will be erased. This method enables you to erase all 
results from the Bridgemate. To erase a board input, press ‘3’ in the TD-menu. You will be asked to 
enter a board number. Enter a board number and confirm with OK. If that particular board can be 
erased, the message “Board erased” will be displayed to indicate that the entered result has been 
erased. If the board has not yet been played, or not played on this table in the current or previous 
round, the Bridgemate will return a message saying that no results could be found for that board 
number. When the board has been played multiple times on that table, the Bridgemate will ask you 
from which round the result should be erased. 


Retrieving current status 


If you no longer know to which table and section the Bridgemate relates, you can retrieve this 
information in the status part of the TD menu. Press ‘4’ to retrieve the status. The expected table and 
section of the Bridgemate will be displayed first, followed by the current round, corresponding pairs at 
the table and the boards to be played in this round. 
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Overview of missing scores 


From the TD menu, it is easy to establish which boards of the round have not yet been entered. Press 
‘5’. The Bridgemate will now display the numbers of the boards not yet entered in this round at this 
table. 


Retrieving score recap 


From the TD-menu, the TD has at any time access to the score recap of the current round, even when 
access to the score recap function has been disabled for the players. In order to retrieve the score 
recap of the current round, press ‘6’. 


Hand records menu 


From the TD-menu, various functions for hand records are available to the tournament director. These 
functions can be accessed at any time by the tournament director. 


 


1. To view a pre-loaded or manually entered hand record, press 1.  


2. The TD can manually enter a hand record himself by using option 2. It is not needed that this 
board is currently played at the table. 


3. To erase any hand record, press 3. This can also be a hand record which was entered in a 
different Bridgemate. 


See chapter 6 for more explanations about using hand records with Bridgemate. 


Resetting the Bridgemate 


The Bridgemate can be reset from the TD menu. Press ‘10’ and OK when prompted to confirm ‘Reset 
Bridgemate?’. It will now return to the main screen. 


Setting contrast 


It is possible to set the contrast of the screen from the TD menu. Press + to make the screen darker,  
– to make the screen lighter. Press the button several times to adjust the contrast.  
It is also possible to adjust the contrast if the Bridgemate is in the Bridgemate II main screen without 
using the TD-key. 


Retransmitting all scores 


Each score entered in the Bridgemate is stored in the Bridgemate’s internal memory. When one or 
more scores are entered, the TD-menu will show the function key RESEND. This allows the TD to 
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retransmit all scores to the central server. For more information about its usage, see chapter 7, part 
“Resending results”.
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Chapter 6: Additional Bridgemate functions 


Bridgemate Control Software has a number of functions specifically designed for the Bridgemate II 
scoring devices. 


Bridgemate settings 
Bridgemate settings can be changed via the menu Tools à Options à Bridgemate tab and 
Bridgemate II tab. 


     
 


Settings specified by Bridgemate Control Software or scoring program 
Bridgemate settings can be specified either by the scoring program or by BCS. If you want your 
scoring program to control Bridgemate settings, choose “Use Bridgemate settings specified by Scoring 
program”. Consult the manual of your scoring program for more information on how to set Bridgemate 
settings through the scoring program. Select “Use Bridgemate settings specified by Bridgemate 
Control Software” when you want to manually set the Bridgemate settings. 


Settings 
Displaying previous results overview and percentage 


To enable the Bridgemate to display an overview of previous board results, check the “Show previous 
results” option.  


Results can be shown in six different formats: frequency lists consisting of 4 results per screen, 6 
result per screen with score points in two columns, or 6 results per screen with score points in one 
column, or travelers consisting of 4 results, 6 results in two columns or 6 results in one column. 
Traveler will show all individual results including lead cards. The 4 results per screen format displays 
the results in a large font, the other two formats use a smaller font. 


If you would also like to display your own score in this overview, check the “Show own result” option. 
Your own score is indicated by a à (when showing six scores per screen) or by bold characters (when 
showing four scores per screen). Limit the number of scores to be displayed by entering a maximum 
number. To remove the limitation, set the maximum to unlimited. 


To display the board result percentage achieved so far, check the “Show percentage of own result” 
box. 
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When multiple sections are calculated as one, you should check the option “Group sections for 
results”. The percentage will be calculated across the field, and the results on all boards with the same 
number are shown in the overview of previous results. Especially in this case, it is recommended to 
set a maximum number of scores you want the Bridgemate to show. Without doing so, the players will 
use up a greater amount of time watching the results at large sessions. 


Perspective of score points 


The score points can be displayed from the perspective of the declarer or from the North/South 
direction of play. In the latter case, score points are obtained by displaying East-West as an opposite 
score (4H+1 by East-West is displayed as -450 of -650). This applies to the score points displayed in 
the verification screen for East and the score recap. The overview of previous board results (frequency 
list and traveler) always shows the scores as North/South scores. The end of game summary always 
shows the score points from the perspective of the pair whose summary is being viewed. 


Entering results 


Results can be entered in three ways: as overtricks / downtricks, as the total number of tricks won, or 
by using the American style (tricks made/down). The default setting is overtricks / downtricks. 


Displaying the pair number 


If you do not wish to display the pair numbers in the round-information screen, disable the “Show pair 
numbers at round info” function. This option can be used for team-of-four events.  


Transmitting contracts 


The Bridgemate offers users the option of feeding information to the server immediately after the 
contract and/or lead card have been entered. This could for example be displayed on vuegraph 
presentations while the game is still being played. If you wish to feed this information to the server, 
check the “Intermediate transmission of contract” box.  


Board order verification 


Check the relevant box if you would like the Bridgemate to check whether the boards are to be played 
in the logical order. An error message will appear on the Bridgemate if the entered board number does 
not correspond to the logical order. The logical order starts with the first board of the round and the 
numbers of subsequent boards should be entered in ascending order. For example, if boards 1 to 4 
are to be played in round A, the logical order is 1, 2, 3, 4. 


Lead card  


If you would like to enter the lead card on the Bridgemate, check this setting. To control for correct 
entry of lead card by means of the entered declarer and hand record, check the “Validate lead card 
against hand record” setting. 


Member numbers 


If you would like to enter the member numbers on the Bridgemate, check this setting. By default, 
players have the option of leaving the entry blank when entering the member number. If entry of 
member numbers is compulsory, check the “Blank entry not allowed” box.  


Validate member number 


Some federation member number systems contain an checksum for validating the member number. 
Bridgemate contains algorithms of selected federations. Choose the federation to which your club 
belongs. Note: many federations don’t have such an algorithm and these are therefor not listed. 


Enter number at each round 


To enter member numbers at the beginning of each round (useful for example in team games), check 
this setting. When member numbers vary only marginally and you prefer to display the known 
numbers from previous round, check setting “Preload existing numbers”. Numbers are preloaded each 
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round based on the numbers entered in the previous round, and players are asked to verify their 
names. 


View contract 


Use this function to specify whether the Bridgemate uses card symbols or letters for displaying the 
contracts. 


Autopower-off periods 


The Bridgemate will automatically go into autopower-off mode if it remains idle for a while. The default 
setting is 20 seconds. To change this setting, enter a value between 5 and 60 seconds in “Autopower-
off period”. In “Verification message”, enter the length of time you would like the message “Verification 
by East” to be displayed on the screen. 


More Bridgemate settings 
The following Bridgemate settings can be found on the tab Bridgemate II. 


Pair number entry as part of declarer 


The declarer on a board is normally indicated by its direction only. If you require an additional 
verification of a possible arrow switch of the pairs (not uncommon in Howell games where pairs switch 
direction), the Bridgemate allows you to enter the pair number as part of the declarer as well. When 
the combination of pair number and direction input is not valid, Bridgemate will warn the players. 


Show player names 


Show the names of the players at the start of each round. See the paragraph below for more 
information. 


Ranking and game summary 


To show the provisional ranking after a round or only at the end of the session, set the option Ranking 
to “Show ranking after each round” or “Show ranking at end of session only”.  


If you enable the ranking, the end of game summary can be enabled as well. This summary provides 
to the pairs an overview of what scores they have achieved on each board. The summary can be 
shown in percentage or match points. 


TD PIN code 


Set the PIN code which protects the TD-menu from unauthorized access. 


TD confirmation for No Play  


Check the “No Play requires TD confirmation” box if players must call the TD for approval when they 
did not play a board, e.g. due to time constraints. 


Show remaining boards to be played 


Enable this option if the Bridgemate must show the number of remaining boards to be played in the 
current round after East has confirmed the board result. 


Show seatings for next round 


To let the Bridgemate indicate to which table the pairs should go in the next round, enable the option 
“Next seatings at end of round”. The Bridgemate will tell the pairs to which table they should go and to 
sit in which direction, or that they should stay in their current position or that they will have a bye. 


Show score recap and allow score corrections 


To allow the players to retrieve a score recap of their own scores entered in the current round without 
the TD’s assistance, check this box. If you enable the option “Show score recap automatically”, the 
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Bridgemate will show the score recap automatically at the end of the round, which encourages players 
to verify once more their results for correct entry. 


If players are allowed to make corrections to their own scores, check the box “Allow players to erase 
scores”. 


Automatic entry of board number 


If you want the Bridgemate to automatically fill in the board number and players only to confirm the 
number with OK, enable this option. This is convenient when boards are always or most of the time 
played in logical and ascending order. If board sharing takes place frequently and the order of boards 
played deviates from the logical order, it is advised to disable this function. 


Enter first board in round manually 


When boards are shared among tables, some tables will not start with the first board of the series as 
this board is played at the table which the boards are shared with. Enable this function when the first 
board should be excluded from automatic entry. Players will need to enter the first board number 
themselves. 


Enable RESET function key 


The RESET function, which returns the Bridgemate to the title screen, is available to the players after 
pressing the TDMENU function key, but without accessing the TD-menu. If you won’t allow the players 
to be able to reset the Bridgemate, disable this function. 


Recording of bidding and play 


Bridgemate has a build-in capability of recording the bidding and play. This feature is generally only 
used at the larger/international tournaments where live coverage of the game or full recording for 
statistic or review purposes is done. Refer to the Bridgemate developer’s guide for more information 
on this topic. 


Update settings during play 
Bridgemate settings are sent to the Bridgemates when a new session is started and Bridgemates log 
in to the server. It is also possible to modify the Bridgemate settings during play and have the 
Bridgemates using these new settings. 


To update the Bridgemate settings while the Bridgemates have already started the session, do as 
follows: 


1. Update the Bridgemate settings either through the Bridgemate and Bridgemate II settings tab 
in menu Options, or through your scoring program (verify with your scoring program whether it 
relays any changes in Bridgemate settings made during the session towards the Bridgemate 
system) 


2. Go to menu Server à Show Tables. 


3. Select the tables you wish to update the settings for, or press CTRL + A to select all tables at 
once. 


4. Press the “Update settings” button. All Bridgemates will now receive the modified settings. 
Upon their next contact with the server, the settings will be updated. 
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Showing player names 
To promote correct seating of the players, Bridgemate offers the possibility to show the names of the 
players at the start of the round. By reviewing the names, players understand whether they have taken 
their correct positions. Proper functioning of this feature depends on the support for player names in 
the scoring program. Please consult the manual of your scoring program to decide how this 
Bridgemate function should be utilized. 


Configure name settings 


To show names on the Bridgemate, go to menu Tools à Options à Bridgemate à tab Bridgemate II 
and set the player names option to “Show names at each round”. Next, click “Settings” to configure 
which source BCS should use to find the player names. 


 


Choose “Bridgemate score file” when the scoring program stores the player names in the result file at 
the start of the session. This is the most common approach. The scoring program will store all known 
names in the result file, and BCS will retrieve the names from here. 


Choose “BMPlayerDB.mdb lookup database file” when you have been provided a separate file named 
BMPlayerDB.mdb which contains all the player names. This option is mostly used at national 
tournaments where large player databases are required. 


Choose “No name source” when the scoring program preloads the names of the participating players 
at their actual table position, or when the program continuously retrieves the entered player numbers 
and returns the player names. This option is mainly used when the players pre-register for the event, 
and their seatings are known before the session starts. 


Choose “First Bridgemate score file, second BMPlayerDB.mdb lookup database file” when BCS 
should first search the Bridgemate result file, and if the number is not found, thereafter the 
BMPlayerDB.mdb lookup file. 


In case your club or federation uses names which may contain leading zeros, you should check “Use 
text-based number search”. This ensures that numbers like 123 and 00123 are treated as different 
players. 


Remark: 


• The location of BMPlayerDB.mdb can be configured from the General Options window. See 
chapter 3 “Program settings” for more information. 
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Showing names using member numbers 


When players are not pre-registered, entry of member numbers at the start of the session is 
mandatory to recognize the players. Make sure that member number entry is enabled. BCS uses the 
member number to find the player name. This requires that the correct source for the player names 
has been selected, either “Bridgemate score file” or “BMPlayerDB.mdb lookup database file” and that 
the source contains the names. If the wrong source is selected, or the source doesn’t contain any 
names, BCS will not be able to find the player name.  


Once BCS has found the player name, it will show the name and number in the “Players” tab, and 
show the name on the Bridgemate. 


Showing the names using pre-registration of the players 


When players pre-register and their seatings are allocated before the start of the session (players 
cannot take random seats, they must take their starting seats according to the scoring program’s 
instructions), the scoring program can load the names and numbers of the participating players when 
the session is started. Entry of member number is not required in this case. Player names are directly 
shown on the Bridgemate without any further action of the players. Check the manual of your scoring 
program whether this function is supported. 


Changing names 


When players entered accidently a wrong member number, corrections can be made in BCS from the 
Players tab. Double-click in the column “Name” at the correct table and direction, and enter a new 
name or modify the existing name. The new name will automatically show on the Bridgemate. 
Alternatively you may double-click on the member number and provide the correct member number. 
BCS will look up the name belonging to this member number and update the name. 


Using hand records 
Hand records are at the core of each bridge session. Bridgemate II contains extensive functionality for 
both viewing and entry of hand records. Hand records can be entered by the players during the 
session to save this valuable information into the Bridgemate result file and for further export to the 
club’s website for example. When pre-dealt boards are used and the hand record is digitally available 
in .dup (Duplimate) format, this file can be imported in BCS and hand records can be loaded into the 
Bridgemate II system. This is useful for TDs who can retrieve the hand record at any time from the 
Bridgemate device and also players can be allowed the possibility to review the hand record after the 
board is played (for verification purposes). 


Manual entry of hand records by the players 


In sessions where boards are manually shuffled and dealt by the players, hand records can be 
entered on the Bridgemates during the session. To activate this functionality, go to menu Tools – 
Options – Bridgemate – tab Bridgemate II, and check the option “Enter hand records”. You can enter 
hand records at the end of the round or at the end of the board. Entry at the end of the round is useful 
when there is often time left for the players after they have completed all boards. Instead of waiting for 
all other tables to finish, this unused time can be used to enter a hand record in the Bridgemate. The 
game will not be delayed by adding additional time to the round(s). 


Entry at the end of the round 


Once the round has completed, the Bridgemate will ask the players to enter hand records of one or 
more boards. It will only ask so when one or more boards are missing hand records. When all boards 
of the round are provided with hand records, the Bridgemate will not raise this question. The numbers 
of the boards without hand records are displayed, and the players can enter the number of the board 
which hand record they will enter. Once the number has been entered and verified by the Bridgemate, 
the following screen will appear: 
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First the north hand is entered. Cards are recorded in the order spades – hearts – diamonds – clubs. 
Using the up and down arrows the entry position can be moved between the four suits. A counter in 
the upper right tells you how many cards you have entered so far in the current hand. Once all thirteen 
cards have been entered, you press OK or arrow down to advance to the next hand. 


The following procedure is recommended for a smooth and quick entry of hand records: 


1. At the end of each round, the Bridgemate will check if one or more boards are still without 
hand records. If so, the Bridgemate will ask the players whether they volunteer to enter hand 
records now. Slow players can deny this and advance to the next table without entering a 
hand record.  


2. When there is enough time left at the end of the round, players answer this question with OK. 
The Bridgemate indicates which boards require a hand record and the players choose a 
number of one of the indicated boards and confirm the number with OK. 


3. The entry screen is shown. Players put the right board at the table, and each player takes his 
thirteen cards and sorts the cards suit by suit. Spades together with spades, hearts together 
with hearts, etc. It is not needed to sort the cards in a specific order. 


4. North enters his hand first, starting with spades. The entry position is already at the spades 
row and it is sufficient to enter only the cards. In the above example screen this means 
pressing the A – 9 – 8 – 2 buttons. After the north cards have been entered, north presses OK 
or the arrow down to move to hearts row. Hearts are now entered, followed by diamonds and 
clubs. Cards are automatically sorted in descending order. A maximum of thirteen cards can 
be entered in one hand. The total number entered thus far is indicated by a counter upper 
right. 


5. After north has completed his hand, press one more time on OK or arrow down to move to the 
next hand. Now east is asked to enter his hand. Move the Bridgemate to east so he can enter 
his thirteen cards. Once east is finished, the Bridgemate is passed on to south who is the last 
one to enter his hand. 


6. Once south finished his hand, a total of 39 cards have been entered. The remaining thirteen 
cards will be automatically assigned to west. To verify the hand of west, press one or more 
times the arrow down key until the west hand is shown. It is good practice to have west 
verifying his hand as well. Once west approves the hand, press ACCEPT to confirm the hand 
record and transmit the information to the computer. 


7. The hand record has now been entered and confirmed. In case there are stiIl boards with 
missing hand records, the Bridgemate will ask the players if they wish to enter another hand 
record. If no time is left, this question can be answered with the Cancel key which will move 
the Bridgemate to the next round. 


8. During the entry process, an error can be rectified using the Cancel key. Note that due to the 
automatic sorting procedure the last card on the row is not necessarily the last card entered. 
For example if order of entry was 5 followed by ace, the ace is automatically placed before the 
5 and pressing the Cancel key will first erase the 5. To erase the ace, you must press the 
Cancel key twice in this case. To rectify a card in another suit, you should first navigate to the 
correct suit using the up/down arrow keys to make the correction. 
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9. When a card is entered that has already been entered in a previous direction, the Bridgemate 
will notify you. You should manually rectify the wrongly entered card in the other direction first 
before the card can be entered in the current direction. To do so, press N/S or E/W button to 
navigate quickly to that direction and correct the mistake. You can use the same N/S or E/W 
button again to move back to the current direction and continue the entry process. 


Remarks 


• During the entry process, you can press HANDS at any time to retrieve a full overview of the 
hand record entered so far. 


• Within a section a hand record is only entered once. This can be done in any round and it is 
not required to enter all hand records in round 1. As the entry of hand records is done at the 
end of the round (when this method is used), players decide for themselves whether there is 
sufficient time to enter the hand record. Once players get experienced, the entry of hand 
records will take less than two minutes per board. 


Entry at the end of the board 


Entry of hand records at the end of a board is comparable to entry at the end of a round. The 
difference is that as soon as a board is finished, the Bridgemate will ask the players if they wish to 
enter the hand record of this board (only if no hand record was entered before on this board). If the 
offer is denied, players at the next table will be asked. If the players decide to enter the hand record, 
they follow the same entry procedure as described before. 


Printing, exporting and importing hand records 
Printing hand records and exporting to document formats (pdf/doc/html) 


Hand records entered on the Bridgemates are stored in the result file by BCS. If your scoring program 
is able to read hand records from the Bridgemate result file, please refer to the manual of your scoring 
program how to process the hand records. 


Hand records can be printed or exported to Adobe pdf, HTML, Microsoft Word or Excel format from 
menu File à Print. 


Exporting hand records to PBN or DUP format 


Hand records can also be exported directly from BCS into PBN (Portable Bridge Notation) and DUP 
(Duplimate®) formats. These formats are popular formats and used by a variety of other programs like 
Dealmaster Pro or Deepfinesse. To export the hand records, go to menu File à Export and choose 
the desired export format. Select a folder where to store the export file and provide a name for the file. 
Press Save to generate the export files. A separate file is generated for each section in your session. 


Importing hand records 


Pre-dealt hand records can be imported in BCS and uploaded to the Bridgemates. This information 
can be used by TDs to review the hand record from the Bridgemate using the TD-menu. If your 
scoring program automatically stores the hand records in the Bridgemate result file and instructs BCS 
to upload them to the server, no further operation is required. If this automated procedure is not 
supported by your scoring program, you can do so manually. Go to menu File à Import à From .Dup 
(only DUP files are supported for import) and select the DUP file you wish to import. If your sections 
have different hand records, select the DUP file each section separately. Click Import File(s) once you 
have selected the files. The hand records are now imported in the result file. The final step is to upload 
the hand records to the server. Go to menu Session à Upload hand records. Select the sections and 
press Upload Hand Records. The hand records have now been uploaded to the Bridgemate server 
and are available to the Bridgemates. 
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Analysis of makeable contracts (double dummy analysis) 
BCS has integrated makeable contract analysis based on Bo Haglund’s Double Dummy Solver (see 
http://privat.bahnhof.se/wb758135/ for more information. Version 2.2.3 is integrated in BCS). 
Makeable contract information is stored in the result file and can be printed or exported together with 
the hand record information. 


Automatic or manual analysis 


Hand records can be automatically or manually analysed for makeable contracts. Automatic analysis 
can be used in conjunction with the entry of hand records on the Bridgemates. Each hand record will 
be automatically analysed and the information is stored in the result file together with the entered hand 
record. To enable automatic analysis, go to menu Session à Report session à tab Hand record 
analysis, and check the option “Automatic analysis of hand record during play”.  


When hand records are not automatically analysed, or you have imported hand records through the 
File à Import function, makeable contract information can be added to the result file by manually 
running the analysis. To do so, go to menu Session à Report à Session à tab Hand record analysis, 
and click on “Analyse hand record now”.  


Printing hand records with makeable contract information 


Makeable contract information which is stored in the result file is automatically included in the 
print/export output that can be generated from menu File à Print. Note that no analysis is performed 
at the time of printing. When makeable contract information is missing on your output, make sure you 
run the hand record analysis first before you print or export the hand records. 


Updating Bridgemate firmware 
The Bridgemate is controlled by a piece of software in the internal memory. This software can be 
changed from BCS. In concrete terms, this means that the Bridgemate can be updated and that new 
functions can be added. In other words, the Bridgemate can be updated without requiring you to 
purchase new Bridgemates. 


WARNING 


Only use this option on the instructions of the supplier. Incorrect use may result in faulty operation. 
Only use those files supplied by your supplier and follow the instructions carefully. We strongly advise 
against any other use.  


Preparing the Bridgemates: 


• Collect all the Bridgemates you want to update. 
• Make sure they are set to the same region and channel as the server. 
• Make sure they show the main screen with the Bridgemate logo. 
• Bridgemates should have enough battery power; the battery indicator should not blink. 
 
 


Preparing the computer: 


• Connect the server to your computer and the mains power. 
• Start Bridgemate Control Software (BCS) without an active session. BCS can be started from 


the Windows Start menu. 
• Make sure the region and channel settings of the server match those of the Bridgemates. 
 


Starting the firmware broadcast: 


• In BCS, go to menu Tools à Bridgemate à Bridgemate II update firmware. 



http://privat.bahnhof.se/wb758135/
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• Click “Select firmware file”. 
• Browse to the desired .bm2 firmware file and click “Open” to open the file. 
• In case different versions are available in the firmware file, select the desired version. 


Otherwise, if there is only one version available, this version will be automatically selected. 
• Click “Upload firmware” to upload the firmware to the server. This may take a while to 


complete.  
• Make sure “Continuous transmit” is checked and press “Transmit firmware”. Press OK to 


confirm. 
 


The firmware is now continuously being broadcasted by the server. A progress bar shows the ongoing 
status of the server’s broadcast – starting again after reaching 100%.  This will continue until the “Stop 
transmission” button is pressed, or after the firmware has been broadcasted twenty times. 


Next step is to let the Bridgemates start receiving the firmware update. 


Receiving the firmware by the Bridgemates: 


• Press OK on the Bridgemate to awaken the device. 
• Press SETUP to enter the setup screen; if needed, enter pin code 749. 
• Press INFO to enter the version info screen. 
• Press UPDATE to enter the firmware update mode, and press OK to start the receive mode. 
 


Provided that the firmware broadcast has been started in BCS, the Bridgemates will start receiving the 
firmware. A progress bar on the Bridgemate indicates how much of the firmware has been received. 
When the firmware is received completely, the Bridgemate will return to the main screen. 


After all Bridgemates have finished the firmware update, press “Stop transmission” to stop the 
broadcast and close the firmware update window.  


Remarks: 


• Do not abort the transmission before all Bridgemates that are receiving the firmware update 
have finished. 


• In case firmware transmission has been interrupted, the Bridgemate will remain in firmware 
update mode until the firmware is again broadcasted and received fully by the Bridgemate. 


• The transmission progress bars in BCS and on the Bridgemate do not necessarily progress 
equally. 


• When the progress bar on the Bridgemates reaches 100%, it will usually take a few more 
seconds to complete as it waits for parts of the firmware to be resent. This is normal 
behaviour. 


• The firmware update mode in Bridgemate can be activated at any time. Bridgemates will 
automatically start receiving the firmware, even when the transmission has started earlier. 
Bridgemates do not have to be in the firmware update mode before firmware transmission is 
started. 
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Chapter 7: Tips for use 


Bridgemate logged on as the wrong table 
When a Bridgemate logs on under a wrong section or table number, this will have its effect on this 
Bridgemate, but also on the Bridgemate of the other table which section and table number has now 
been occupied. To rectify this situation, the Bridgemate has a simple “take over table” procedure. Just 
let the Bridgemate of the correct section/table start the session. It will prompt that the table was 
already started by another Bridgemate asks to proceed or to cancel. Press OK to proceed, and call the 
TD to confirm the take-over through his PIN code. After his confirmation, the table will start the 
session. The wrongly logged on table will now stop functioning and they will soon report themselves to 
the TD. See also chapter 5, paragraph “Starting the session” for more information. 


Replacing Bridgemate 
If for whatever reason you need to replace a Bridgemate during a session, and you are unable to log 
off the Bridgemate using its reset function, proceed as follows: 


- In BCS, go to menu Server à Show tables. 


- Select the relevant table and press “Log off table(s)”. The Bridgemate will now be logged off 
from the server. 


- Take another Bridgemate and set this Bridgemate to the correct section and table number. 
Also make sure to set the correct channel. 


- Activate this Bridgemate. The Bridgemate will take over the position of the old Bridgemate. 


Besides this procedure, it is also possible to use the “take over table” feature of the Bridgemate. This 
makes it extremely simple to replace a Bridgemate with a new one. Proceed as follows: 


- Remove the Bridgemate to be replaced out of the game. 


- Take another Bridgemate and set this Bridgemate to the correct section and table number. 
Also make sure to set the correct channel. 


- Activate this Bridgemate. It will inform you that the table has been started by another 
Bridgemate. Press OK to proceed, enter TD PIN code and press OK again. When it asks you 
to erase or retain previously entered data, press CONTIN to retain the data and continue 
where the old Bridgemate has left the game. This Bridgemate has now replaced the old 
Bridgemate. 


Recovering the server 
If the server is accidentally disconnected from the power supply, all data will be lost and the 
Bridgemates will stop functioning. Bridgemate Control Software is able to recover the old situation. 
Proceed as follows: 


- Make sure the server is reconnected to the power supply. 


- In BCS, go to menu Session à Synchronize client <-> Server. 


- Go to the “Recovery” tab and press “Recover server”. All information from the result file will 
now be moved to the server.  
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When recovering the server, it is important that all scores have been moved previously from the server 
to the result file. If this is not the case, scores that have not been moved to the computer will be lost 
and the server cannot restart fully from the previous position. Make sure therefore that the data 
retrieval is always activated during the session. 


Procedure in the event of data loss 
The security of the board results entered in the Bridgemate II scoring system is given top priority. The 
best defense against data loss is to store the results in multiple locations, namely: 


• The Bridgemate memory 
All results entered in the Bridgemate are sent to the server. At the same time, each result is also 
stored in the Bridgemate’s internal memory. These results are stored until the Bridgemate is 
started up again for a new session. Then the memory will be erased. 
The data remains stored in the internal memory of the Bridgemate, even if no batteries are 
installed. 


• The server memory 
Results entered in the Bridgemate are sent to the server, and stored in the server’s internal 
memory. It is essential that the server is connected to a power source (batteries and/or power 
adapter). If there is no power source, or in the event of power failure, all data will be lost. 


• Bridgemate Control Software result file and log file 
BCS continuously reads the new results from the server and processes these into the result file. 
This data is immediately written to the hard disk of your PC, ensuring the data is safe even in 
the event of power failure. All results shown on the BCS screen have been written to the result 
file. 
BCS also has a log file, containing all the relevant events. All received results are written to this 
log file. To view the log file, go to the Tools à Show log file menu.  


• Session file in your scoring program 
Lastly, the scoring program retrieves the results from the result file. The scoring program stores 
the results in its own files. 


The results are therefore stored in five locations in total. In the event of data loss in one of the five 
locations, it is possible to check whether the results are still stored at the next level up, and to 
reprocess the results from that location. 


Scoring program data loss  


In the event of data loss in the scoring program, check whether the results are still stored in the BCS 
result file. The recommended method is to launch BCS from the Windows Start menu à All Programs 
à Bridgemate II. Once BCS is started up, go to the File à Open menu and select the result file you 
used for your session. If the results appear on the screen, they have been stored in the result file. The 
results can now be reprocessed from the scoring program. For further information about processing 
Bridgemate results, see the instructions included with the scoring program. 


Bridgemate Control Software data loss 


If the result file contains no results (see the above-mentioned step), it is possible to retrieve them from 
the server and to read them in the result file. The first step is to check whether the results are still 
stored on the server. Use the Server à Show all scores menu for this purpose. All the results stored in 
the server will now be shown. If the correct results are shown, it is possible to read them manually 
using the Server à Show tables menu. Select all tables (hold down the left mouse button and the Shift 
key) and press “Retrieve scores”. The results of the selected tables are retrieved from the server and 
processed in the result file. The results can now be read by the scoring program. 
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Server data loss  


If neither the server, nor the result file, nor the scoring program contains any data, your last resort is to 
retrieve the results from the Bridgemates. All results entered in the Bridgemate are stored in the 
internal memory of the Bridgemate and can be resend to the server. See paragraph “Resending 
results” for more information. 


Warning 


The board results are stored in the internal memory of the Bridgemate. Once the Bridgemate has been 
started up again for a new session and the first result is entered and confirmed, the memory is erased 
and all the data removed. Ensure that no players are operating the Bridgemates at the end of the 
session to avoid a possible loss of data. 


Retrieving results from the log file 


Results can also be retrieved from the log file. All results entered in BCS are stored in the log file. To 
view the log file, go to the Tools à Show log file menu. The selected rows can be copied and saved to 
an empty text file and printed. Automatic processing is not possible; the results must be entered 
manually in the scoring program. The actual file, BMProLog.log, is located in the Bridgemate Control 
Software folder, normally C:\Program files\Bridgemate Pro. 


Resending results 
The Bridgemate retains the board results in its internal memory. With a simple command these results 
can be resent to the server. This is useful when results have been erased from both the computer and 
server inadvertently and your last resort is the Bridgemate device itself.  


Results can be resent from both the TD-menu and the setup menu. Proceed as follows: 


1. Make sure the server is connected, and is loaded with the session data (tables, movements). 
When all data in the server was lost as well, restart the Bridgemate II scoring system from 
your scoring program in order to load the session data back in the server. 


2. a) Bridgemates which are still in result entry mode can resend the results from the TD-menu. 
Access the TD-menu with the TDMENU function key and PIN code, and press RESEND 
function key. 
b) Bridgemates which show the main screen can resend the results from the setup menu. 
Press SETUP function key to access the setup menu (enter the Setup PIN code 749, if 
needed), press INFO function key, followed by RESEND function key. 


3. The number of board results in the Bridgemate memory is displayed. Press OK to start the 
retransmission. Retransmission will only succeed when the server is activated and contains 
the session data. 


4. After retransmission, the board results can be posted in the scoring program using the normal 
procedures. 


Resent scores are not automatically restored back in the server. By recovering the server, the scores 
will all be restored in the server. Alternatively, there is a setting that automatically restores the resent 
scores back in the server. Go to menu Tools à Options à General à tab General, and check the 
setting “Restore resent backup scores automatically to server”. All resent scores will now automatically 
be restored in the server. This requires that the tables are loaded in the server before scores are being 
resent.  
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Multiple bridge clubs playing simultaneously 
There may be times when two or more bridge clubs are playing at the same time in one building. As 
the Bridgemate II server can incorporate a specific table number only once at a time, it is not possible 
for two clubs to make use of one server simultaneously. Both bridge clubs will therefore require their 
own server. It is of course vitally important that they do not interfere with each other. This problem can 
be rectified by getting the systems to communicate over different channels. The first club sets its 
system (server and Bridgemates) to channel 0, while the other uses channel 1. A third and fourth club 
can then use channel 2, 3, etc. This method enables multiple clubs to use the Bridgemate II scoring 
system simultaneously without causing any interference. 


Large tournaments 


During large tournaments, more than one server will be required to control over 256 tables. The layout 
of the tables is important in this respect. If the tables are outside the range of the server, an extra 
server will be needed to increase the range. The Bridgemate II scoring system supports multiple 
servers over a network. In principle, this network can support an unlimited number of tables. The 
following guidelines must be observed: 


- You will need a fully operational network in which all used PCs are interconnected, enabling 
them to access and process files. 


- Only one result file is used, containing all session data and board results of all tables. 


- The scoring program is running on one of the computers in the network. It is not necessary for 
the scoring program and/or the result file to be running on one of the client computers that run 
BCS. From an organizational point of view, it may be easier to use a separate PC containing 
the scoring program and result file. Client PCs access the result file over the network. 


- Each Bridgemate server is connected to its own PC (=client) where BCS is running. Do not 
connect two servers to one client. Although technically feasible, it may cause unnecessary 
confusion, as both servers are using the same client name. Worse still, it may even be 
counter-productive if both servers are operating over the same channel. 


- Use different channels for each server, especially if the servers are within range of each 
other. Only use the same channels if you are sure that the servers are not interfering with 
each other (e.g. in different buildings). 


Using Bridgemates II and Bridgemates Pro together 
If you have both a Bridgemate Pro and a Bridgemate II system, it is possible to use both systems 
together to score a single event. As Bridgemates II only communicate with a Bridgemate II USB 
server, and Bridgemates Pro only communicate with a Bridgemate Pro server, it is a requirement that 
both servers are connected to the computer. 


To use both Bridgemate Pro and Bridgemate II in your event, act as follows: 


1. Before you start Bridgemates, connect both Bridgemate II USB server and Bridgemate Pro 
server to your computer. The Bridgemate Pro server can be connected through the USB-serial 
converter. Please refer to the manual of Bridgemate Pro for operation instructions of the 
Bridgemate Pro server. 


2. Start the Bridgemate system from your scoring program. This will start the Bridgemate II 
system first. 


3. After the Bridgemate Control Software has been loaded and Bridgemate II has been activated, 
click on menu Session à Start Bridgemate Pro concurrently. This will load a second instance 
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of the Bridgemate Control Software and this program instance will start the Bridgemate Pro 
server. You are now ready to use the both systems together. 


4. When the session is finished, you manually close both instances of Bridgemate Control 
Software. 


Please keep in mind the following when working with both systems together: 


• All tables will be loaded into the Bridgemate II server and the Bridgemate Pro server. You 
decide which tables are used by the Pro system, and which by the II system. As a 
consequence, both systems may show that certain tables are not activated yet within their 
server, as they are logged into the other server. 


• Make sure that both Bridgemate Pro and Bridgemate II have their own tables, for example 
section A uses Bridgemate II, and section B uses Bridgemate Pro.  


• Scores are exchanged between the two systems. Scores entered in Bridgemate Pro will also 
appear on the Bridgemate II scoring devices, and vice versa. 


• A movement update will first be carried out by Bridgemate II, and a few seconds later by 
Bridgemate Pro. This is done automatically. 


• If you accidently close the second instance of BCS, you can start it again by using the same 
menu Session à Start Bridgemate Pro concurrently. It will remember that it has already been 
started before, and will not start from round 1 but instead continues from where it left at the 
moment you closed the program. 


• Bridgemate II has more settings than Bridgemate Pro. Bridgemate Pro will only use those 
settings that are for Bridgemate Pro only. For example, the names appearing on Bridgemate II 
will not appear on Bridgemate Pro. 
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Radiation Exposure Statement 
 
This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled 
environment. This equipment must not be co-located or operating in conjunction with any other 
antenna or transmitter. 
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two 
conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any 
interference received, including interference that may cause undesired operation. 
 
Caution: 
Any changes or modifications not expressly approved by Bridge Systems BV could void the user's 
authority to operate the equipment. 
 
 
Canada Regulatory Compliance Statement 
 
This device complies with Industry Canada Standard RSS-210. Operation is subject to the following 
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept 
any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. 
 
Ce dispositif est conforme avec la norme CNR-210 d’Industrie Canada. Le fonctionnement du 
dispositif est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas causer de brouillage, et 
(2) le dispositif doit accepter tous brouillages, incluant tous brouillages.







 


 


 


 


EC Declaration of Conformity  
to the Essential Requirements of  
the applicable Directive 1999/5/EC 


 


We, Bridge Systems BV, Rotterdam The Netherlands, declare under our sole responsibility that the 
Radio-communication products 


 
Product Name:    Bridgemate® II 
Product Description:   Bridgemate® II Wireless Scoring System 
Model Number of the Server:  BMS2-1 
Model Number of the Table Terminal: BM2-1 


 
are fully in conformity with the essential requirements of the Council Directive 1999/5/EC (R&TTE). 
This declaration is based on the full compliance of the products with the following European 
Standards: 


 Radio:   EN 300 220-3 v1.1.1 
 EMC:   EN 301 489-1&3 v1.4.1 (August 2002) 
 Electrical safety: EN 60950-1:2001 
  


 


Authorized Representative: BRIDGE SYSTEMS BV 
    Postbus 21570 
    3001 AN  Rotterdam 
    The Netherlands 


 


Date:  August 31st, 2009 


 


Signed:   


 


 


 


  R.F. Bouwland 
  Executive Director 


 


 







 


 


 English Hereby, Bridge Systems BV, declares that this Bridgemate® II Wireless Scoring System is in 
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. 


Finnish Bridge Systems BV vakuuttaa täten että Bridgemate® II Wireless Scoring System tyyppinen laite on 
direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. 


Dutch Hierbij verklaart Bridge Systems BV dat het toestel Bridgemate® II Wireless Scoring System in 
overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. 


French Par la présente Bridge Systems BV déclare que l'appareil Bridgemate® II Wireless Scoring System 
est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 
1999/5/CE. 


Swedish Härmed intygar Bridge Systems BV att denna Bridgemate® II Wireless Scoring System står I 
överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår 
av direktiv 1999/5/EG. 


Danish Undertegnede Bridge Systems BV erklærer herved, at følgende udstyr Bridgemate® II Wireless 
Scoring System overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. 


German Hiermit erklärt Bridge Systems BV, dass sich dieses Bridgemate® II Wireless Scoring System in 
Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der 
Richtlinie 1999/5/EG befindet. (BMWi) 


Greek ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Bridge Systems BV ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Bridgemate® II Wireless Scoring System 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ 
ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. 


Italian Con la presente Bridge Systems BV dichiara che questo Bridgemate® II Wireless Scoring System è 
conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. 


Spanish Por medio de la presente Bridge Systems BV declara que el Bridgemate® II Wireless Scoring 
System cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles 
de la Directiva 1999/5/CE. 


Portuguese Bridge Systems BV declara que este Bridgemate® II Wireless Scoring System está conforme com 
os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. 


Malti Hawnhekk, Bridge Systems BV, jiddikjara li dan Bridgemate® II Wireless Scoring System 
jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC. 


Estonian Käesolevaga kinnitab Bridge Systems BV seadme Bridgemate® II Wireless Scoring System 
vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele 
sätetele. 


Hungarian Alulírott, Bridge Systems BV nyilatkozom, hogy a Bridgemate® II Wireless Scoring System megfelel 
a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak. 


Slovak Bridge Systems BV týmto vyhlasuje, že Bridgemate® II Wireless Scoring System spĺňa základné 
požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. 


Czech Bridge Systems BV tímto prohlašuje, že tento Bridgemate® II Wireless Scoring System je ve shodě 
se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. 


Slovene Šiuo Bridge Systems BV deklaruoja, kad šis Bridgemate® II Wireless Scoring System atitinka 
esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. 


Lithuanian  Šiuo Bridge Systems BV deklaruoja, kad šis Bridgemate® II Wireless Scoring System atitinka 
esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. 


Latvian Ar šo Bridge Systems BV deklarē, ka Bridgemate® II Wireless Scoring System atbilst Direktīvas 
1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.  
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Board-A-Match är en spelform som spelas mest i USA 
och Kanada. Man kan beskriva det som en 
kombination av lagtävling och partävling. 


Somliga säger att det är den ultimata partävlingen då 
varje stick i varje kontrakt kan vara avgörande. Det 
kräver också en extra färdighet att försöka lista ut vad 
som spelas vid andra bordet och vilka åtgärder som ska 
tas vid det här bordet för att vinna brickan. 


Normalt spelas tävlingen som Mitchell över en hel 
kväll. Varje rond sitter paren så att de kan jämföra sina 
resultat med varandra. Detta åstadkoms med hjälp av 
ett speciellt flyttschema avsett just för Board-A-Match. 


Man jämför alltså enbart med sina lagkamrater. Vid 
jämförelsen mellan de två paren i laget används 
partävlingsberäkning (2/1/0). Minsta möjliga skillnad 
mellan resultaten avgör var de utdelade poängen 
hamnar. 


Följande krävs för att få Board-A-Match att fungera: 


• Ange beräkningsformen Board-A-Match 
• Ange att tävlingen spelas i två grupper 
• Välj speciellt flyttschema för B-gruppen 
• Aktivera Klubbmatch och mata in lagnamn 


 


Starta tävlingen 


Starta en helt vanlig partävling. I första fönstret ska du 
ändra beräkningsformen till Board-A-Match. 


Det går också att kombinera Board-A-Match med 
Flera omgångar. Starta helt enkelt en tävling över flera 
omgångar och kombinera dessa instruktioner med 
instruktionerna för Klubbmatch med Flera omgångar. 
Resten ska ske helt automatiskt. 


 


Bordsplacering i första ronden 


I första ronden hör borden ihop, såtillvida att om ett par 
sitter Nord-Syd i ena gruppen ska deras lagkamrater 
sitta Öst-Väst vid motsvarande bord i andra gruppen. 


Flyttschema (se även barometer nedan) 


Som nämnt ovan spelar de två paren i varje lag samma 
brickor mot samma lag varje rond vid två olika bord. 
Det åstadkoms via en vanlig Mitchell i grupp A och en 
Board-A-Match-Mitchell i grupp B. De tillgängliga 
flyttscheman som finns är följande: 


• Board-A-Match-Uddabordsmitchell 
• Board-A-Match-Hoppmitchell 


Båda flyttscheman finns också i avbrutna versioner. 
Blindbordsmitchell kan inte används. 


Det är inget krav att du använder ovan nämnda 
Mitchell. Du kan också använda en vanlig Howell eller 
Reducerad Howell om du vill. I så fall måste du följa 
barometerinstruktionerna nedan för att välja speglat 
flyttschema. 


Du kan också använda Boforsmitchell för udda antal 
bord eller Göteborgsmitchell för jämnt antal bord om 
du avser att också beräkna tävlingen som en vanlig 
partävling. Läs mer om detta i separat kapitel nedan. 


Det ena paret i laget kommer att sitta stilla som Nord-
Syd i en av grupperna medan det andra paret kommer 
att vandra som Öst-Väst. 


Paren och brickorna flyttas olika i de två grupperna: 


• I grupp A spelas en högst ordinär Mitchell där par 
och brickor flyttar som vanligt. 


• I grupp B spelas en Board-A-Match-Mitchell. Där 
går Öst-Väst-paren ett steg ned och brickorna två 
steg ned. Allt detta ser du om du skriver ut 
guidekort. 


Vid Board-A-Match-Hoppmitchell sker hoppet vid 
samma tillfälle som i en vanlig Mitchell. Hoppet går 
till så att Öst-Väst-paren går två steg ned och brickorna 
tre steg ned. 
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Barometer 


Om du önskar spela tävlingen som barometer går det 
alldeles utmärkt. Det finns två varianter du kan 
använda: 


• Du kan välja ovan nämnda flyttscheman och följa 
flyttinstruktionerna för respektive par. Brickorna 
är av naturliga skäl desamma vid alla bord. 


• Du kan välja valfritt flyttschema, t ex Oändlig 
Howell eller vanlig Howell, men du måste 
använda samma flyttschema i båda grupperna. För 
grupp B klickar du sedan på Avancerat och väljer 
fliken Par (första fliken). Där finns alternativet 
Använd speglat flyttschema, dvs byt parens 
position i alla ronder. Kryssa i den så kommer 
paren att sitta vid samma bordsnummer men i 
olika väderstreck varje rond. 


 


Klubbmatch 


De exakta detaljerna för Klubbmatch är beskrivna i ett 
separat dokumentat med just det namnet. 


Enklast aktiverar du klubbmatchen genom att först 
stänga alla förberedelser och sedan välja 
Tävlingsmeny-Egenskaper-Beräkning samt fliken 
Klubbmatch. 


Du ska använda alternativet Beräkna parens 
medelvärde i respektive klubb för att lagens poäng ska 
motsvara normal Board-A-Match-beräkning. 


 


Lagnamn 


För att Klubbmatch ska fungera krävs att du matar in 
antingen klubbnamn eller lagnamn. 


Om du spelar en perfekt Board-A-Match med exakt två 
par från respektive respresentationsklubb behöver du 
inte göra mer än att mata in spelarnas namn. Annars 
måste du ange klubb- eller lagtillhörighet. 


Gör så här: 


• Gå till Mata in namn 
• Mata in samtliga namn 


Därefter finns det två vägar att gå: 


• Klicka på Spelare och välj Medlemsnummer, 
namn och klubb. Mata in önskade klubbnamn på 
de olika spelarna 


eller 


• Klicka på Spelare och välj Laginformation. Mata 
in önskade lagnamn på de olika spelarna. Du 
behöver endast mata in lagnamnet på den första 
spelaren i varje par. 


 


Fler grupper än två 


Det går att arrangera Board-A-Match över flera 
grupper än två. I så fall ska du ange ett jämnt antal 
grupper. Grupp A och B hör alltid ihop, C och D, och 
så vidare. 


 


Beräkna tävlingen som vanlig partävling 


För att detta ska fungera krävs att du ändrar 
beräkningsformen till Partävling och att du eventuellt 
också avaktiverar Klubbmatch. 


Det går inte att visa Board-A-Match-resultat samtidigt 
som resultat från vanlig partävling. 
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Med hjälp av Ruter kan du rapportera en beräknad 
tävling till Svensk Bridge för automatiska mästarpoäng 
och rankingpoäng. 


En del av er önskar kunna rapportera tävlingar som inte 
har beräknats med Ruter. Det går, men eftersom Ruter 
inte är designat specifikt för det får lösningen ses för 
vad den är. 


Detta dokument kommer inte i detalj beskriva hur du 
utför de olika momenten utan kommer i stället att 
hänvisa till andra dokument, närmare bestämt De fem 
stegen, Mata in namn samt Rapportera tävling. 


Stegnumreringen nedan är lite konstig eftersom den 
refererar till dokumentet De fem stegen. Det är den 
därför att steg 2 och 3 kan genomföras i valfri ordning 
och i detta exempel gäller den omvända ordningen. 


 


Steg 1 och 3 – Starta tävlingen 


Följ instruktionerna i De fem stegen för att starta en 
tävling på vanligt sätt. Välj att stänga förberedelserna 
direkt utan att mata in namn. 


När du stänger förberedelserna ska du mata in exakt 
antal bord och brickor. Detta krävs för att kunna välja 
alternativet Inget flyttschema när det är dags att välja 
sådant. 


 


Steg 2 – Mata in namn och poäng 


Därefter ska du mata in namnen uppifrån och ned, men 
innan du gör det ska du klicka på knappen Par och 
poäng för att kunna mata in poäng för respektive par. 


Inmatningsordningen spelar ingen roll. Det enklaste är 
att du använder parnumren till att indikera parens 
placering och matar in de placerade paren uppifrån och 
ned enligt resultatlistan. Använd medlemsnummer 
och/eller namnsökning som vanligt. 


I kolumnen Extra poäng ska du mata in parens poäng. 
Detta kommer att avgöra den rapporterade placeringen 
som är det enda som är intressant för mästarpoängen. 
Du får inte använda de övriga poängkolumnerna 
eftersom de inte räknas in i den totala poängen vid 
rapportering av mästarpoäng och ranking. 


Det normala är att drygt bästa tredjedelen av paren får 
mästarpoäng. Du behöver endast mata in namnen för 
dessa. 


Om du har udda antal par måste du berätta det för 
Ruter eftersom antal par är avgörande vid beräkningen 
av mästarpoängen. Det gör du som vanligt genom att 
ange ett av paren som blindpar. Placera markören på en 
av raderna utan inmatade namn, klicka på Namnmeny 
och välj menyalternativet Markera som blindpar. 


 


Du mata in vad du vill i poängkolumnen. Vid 
till exempel har 10 par kommer 4 par att få 
mästarpoäng. Då kan du mata in 4, 3, 2 
respektive 1 poäng för de tre högst placerade 
paren. Det innebär att det par som har fått 4 
poäng kommer att rapporteras som vinnare av 
tävlingen. 


 


Steg 4 – Mata in resultat 


När du är klar med namninmatningen och klickar på 
Nästa kommer du automatiskt till resultatinmatningen. 
Eftersom inga resultat ska matas in kan du klicka på 
Nästa igen för att gå vidare till den faktiska 
rapporteringen. Det finns dock ett undantag vid 
rapportering av silver- och guldtävlingar som beskrivs 
sist i detta dokument. 


 


Steg 5 – Rapportera tävlingen 


Den avslutande rapporteringen går till precis som 
beskrivs i dokumentet Rapportera tävling. 


 


Rapportera silver- eller guldtävling 


En del tävlingstyper kräver antal motståndare för att 
mästarpoängen ska kunna beräknas korrekt. Stegen 
nedan görs inifrån resultatinmatning, det vill säga steg 
4 ovan. Gör så här: 


1. I listan till vänster visas antingen alla ronder eller 
alla brickor. Välj det högsta numret som användes 
i den riktiga tävlingen. Normalt ska det alternativet 
vara längst ned i listan. 


2. Mata in två godtyckliga parnummer, dock ej 
blindparets ifall du har ett sådant. 


3. Mata in =0/0 i resultatkolumnen och tryck på 
Enter. 


Det som har hänt är att du har lurat Ruter att tro att alla 
paren, inte bara de inmatade, har det antal motståndare 
som motsvarar det högsta inmatade rondnumret. Klicka 
därefter på Nästa för att gå vidare. 
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Nu kan Ruter starta tävlingar med hjälp av 
tävlingskalendern i Spader. Det som krävs är att du 
använder kalendern i Spader och att du har en 
internetuppkoppling från beräkningsdatorn. Följande 
kommer att beskrivas: 


• Visa tävlingar från kalendern i Spader 
• Speciella symboler i Tävlingsutforskaren 
• Öppna tävling 
• Hämta startlista från Spader 
• Rapportera till Spader 
• Välj datumintervall 
• Välj arrangör 
• Namngivningskonventioner 
• Startlista från Spader (mer detaljer) 


 


Visa tävlingar från kalendern i Spader 


• Starta Ruter 
• Klicka på Special och välj Öppna från Spader 


Nu visas dagens schemalagda tävlingar. I kolumnen 
Tvlnr (tävlingsnummer) ser du tävlingens Spader-ID. I 
tävlingsnamnet ser du dessutom speltiderna samt 
eventuellt några speciella symboler. 


 


Speciella symboler i Tävlingsutforskaren 


Om det är en flerdagarstävling markeras sluttiden med 
en stjärna (*). Om tävlingen redan är rapporterad till 
Spader markeras tävlingsnamnet med ett lika-med-
tecken (=). 


 


Öppna tävling 


Om du väljer en tävling och klickar på Öppna eller 
trycker Enter så är det precis som om du hade klickat 
på Ny tävling i Tävlingsutforskaren, det vill säga du 
ska ange tävlingsnamn, datum, tävlingsledare, 
mästarpoäng, och så vidare, och därefter ska du stänga 
förberedelserna. 


Fördelen med att starta tävlingen på det här sättet är att 
du får följande information gratis via inställningarna i 
Spader: 


• Tävlingsnamn 
• Datum (från och till) 
• Total antal brickor och antal brickor per rond 
• Tävlingsledare 
• Mästarpoäng (brons, silver eller guld) 
• Antal omgångar (vid Flera omgångar) 


Hämta startlista från Spader 


Vissa tävlingar tar emot föranmälan i Spader. Om så är 
fallet kommer Ruter automatiskt att importera 
startlistan från Spader utan att du behöver tänka mer på 
saken. 


Därefter rekommenderas du att via Namnmeny göra en 
slumpmässig bordsplacering eftersom paren efter 
import är placerade i anmälningsordning. 


 


Rapportera till Spader 


När du har beräknat tävlingen går du till Tävlingsmeny-
Rapportera tävling. Där ska du kryssa i både PBN och 
->Spader och klicka på OK. 


I och med att tävlingen startades via Spader känner 
Ruter till tävlingens Spader-ID och rapporteringen 
kommer att gå helt automatiskt. 


 


Välj datumintervall 


Under tävlingarna i listan finns möjlighet att styra 
vilket datumintervall som visas. Alternativen är att 
välja nästa/denna/föregående dag/vecka/år. 


Markera önskat alternativ och klicka på Öppna eller 
tryck på Enter. Då visas tävlingarna för det nya 
datumintervallet. 


 


Välj arrangör 


Under datumintervallen finns dina tillgängliga 
arrangörer. Liksom i listan över datumintervall 
markerar du önskad arrangör och klickar på Öppna 
eller trycker på Enter för att visa tävlingarna för den 
arrangören. 


Om du vill lägga till arrangörer gör du det via 
Tävlingsmeny-Alternativ för alla nya tävlingar-
Partävling-Mästarpoäng och ranking. I den andra 
fliken kan du lägga till arrangörer, men kom ihåg att du 
behöver arrangörens licensnummer för att få lägga till 
den. 
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Namngivningskonventioner 


När du namnger din tävling i Spader kan du styra 
diverse inställningar i Ruter. Inställningarna aktiveras 
om tävlingsnamnet innehåller de angivna 
textkombinationerna, och det spelar ingen roll om det 
är i början, mitten eller slutet av namnet. Stora och små 
bokstäver spelar ingen roll.  


I vanliga Tävlingsutforskaren kan du klicka på Special 
för att starta vissa olika tävlingsformer. Motsvarande 
uppstart sker i följande fall om tävlingsnamnet i Spader 
innehåller följande text: 


• Italiensk barometer 
• Gröna Hissen 
• Paul Jones 


Dessutom är det vanligt att Gröna Hissen-tävlingar 
döps till något med "hissen" i sig. Därför fungerar även 
den kortare varianten för att starta Gröna Hissen. 


Kryssrutan Barometer aktiveras med följande text: 


• barometer 
• barro 


Dessutom, om mästarpoäng har definierats som Guld 
eller Silver aktiveras kryssrutan Barometer. 


Beräkningsformen IMP över fältet sätts med följande 
text: 


• iaf 
• imp över fältet 


Nationellt handikapp aktiveras med följande text: 


• hcp 
• handicap 
• handikapp 


Kryssrutan Mixedtävling (damen i paren placeras alltid 
först) aktiveras med följande text: 


• mixed 


Startlista från Spader (mer detaljer) 


Eventuellt kan du ha mer avancerade behov när det 
gäller startlistan. Kanske vill du modifiera den på ett 
eller annat sätt innan den importeras i Ruter. Då kan du 
göra så här: 


• Välj Special-Öppna från Spader 
• Öppna tävlingen 
• Startlistan hämtas automatiskt och placeras i Ruter 


- Inkorgen 
• Mata in tävlingsnamn, datum, tävlingsledare, och 


så vidare 
• Stäng förberedelserna 
• Startlistan importeras automatiskt 
• Startlistan tas bort ur Ruter - Inkorgen 


Det betyder att innan du har stängt förberedelserna 
finns en fil i Ruter - Inkorgen som du kan 
experimentera med efter bästa förmåga. 
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Det medlemsregister som finns i Ruter i dag är lite 
primitivt. Det enda du kan göra är att importera ett 
medlemsregister från Svensk Bridge och sedan 
uppdatera detta med jämna mellanrum. 


I framtiden kommer rutinerna för medlemsregistret att 
finslipas. Bland annat kommer du kunna göra följande: 


• Rapportera adressändringar till Svensk Bridge. 


• Skriva ut olika typer av medlemslistor, till 
exempel medlemsmatriklar, telefonlistor, 
betalningsförteckningar, startlistor i silvertävlingar 
som visar vilka som har betalt till Svensk Bridge, 
med mera. 


Eftersom det går att lägga till spelare som inte alls är 
medlemmar i Svensk Bridge kommer detta dokument 
referera till medlemmarna som spelare eftersom det 
inte finns någon garanti för att de verkligen är 
medlemmar. Däremot sparas spelarna i 
medlemsregistret. 


 


Vad ingår i medlemsregistret? 


Medlemsregistret är uppdelat i två delar, dels den 
information som ingår i grundinstallationen, dels det 
som ingår när du begär en uppdatering av 
medlemsregistret. I Sök spelare nedan kan du läsa i 
detalj vilken information som ingår för varje medlem. 


Vid installation av Ruter fick du ett medlemsregister 
med samtliga medlemmar i Svensk Bridge. I 
grundinstallationen ingår medlemsnummer, namn, 
klubb och distrikt för varje medlem i Svensk Bridge. 
Dessutom ingår lite information som ifall medlemmen 
har betalt årsavgiften, huruvida hon är junior och så 
vidare. 


Vid senare uppdateringar kan du hämta adress, telefon 
och e-postadress för medlemmarna i din klubb eller ditt 
distrikt. 


Utöver faktiska uppgifter om medlemmen ingår en 
mängd annan information som du kommer att skapa 
själv, till exempel automatiska klubbhandicap, poäng i 
serietävlingar, med mera. Denna information kommer 
efterhand. 


Sök spelare 


I de vanligaste fönstren i Ruter finns en knapp som 
heter Sök spelare (uppe till höger). Klickar du på den 
kan du leta i medlemsregistret efter en specifik spelare.  


 


I dokumentet Mata in namn kan du läsa mer 
om namnsökning och hur du lägger till 
spelare i medlemsregistret. 


När du har valt en spelare visas fem flikar med 
information om henne. 


 


Flik 1: Allmänt 


Här finns medlemsnummer, namn och klubb- samt 
distriktstillhörighet. Det finns också något som heter 
Status. Det finns fyra möjliga värden: 


• Aktiv 
• Ej aktiv 
• Borttagen 
• Avliden 


De två första har inte att göra med om spelaren har 
betalt eller ej utan har snarare att göra med om någon 
klubb vill veta av spelaren. Varje spelare har en 
klubbtillhörighet när hon blir medlem i Svensk Bridge. 
Om klubben inte ”vill veta av” medlemmen av någon 
anledning, till exempel att hon inte spelar på klubben, 
kan klubben meddela Svensk Bridge detta. Då placeras 
medlemmen i en temporär klubb och anses vara Ej 
aktiv så länge hon inte aktiverar sig. 


 


Övriga flikar 


Flikarna Adress respektive Telefon och internet 
innehåller data först när du har begärt en uppdatering 
av medlemsregistret från Svensk Bridge. 


Fliken Annat innehåller betalningsinformation, kön, 
med mera. Data i denna flik ingår i grundinstallationen. 


Fliken Normal partner används för spelare som alltid 
eller oftast med en och samma partner. I Ruter kallas 
en sådan partner Normal partner. Du kan läsa mer om 
detta i dokumentet Mata in namn. 
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 Begär uppdatering 


”När får jag en uppdatering av medlemsregistret” är en 
av de vanligaste frågorna. Svaret på den frågan är att 
någon sådan får du inte. Däremot kan du skaffa dig en 
uppdatering. 


Tanken är att du med jämna mellanrum, och på eget 
initiativ, ska uppdatera ditt medlemsregister. I 
uppdateringen ingår följande: 


• Nya och ändrade medlemmar. 
• Adresser för medlemmarna din egen klubb. 
• Adresser för andra klubbar/distrikt (frivilligt). 


I och med att inte hela medlemsregistret skickas hålls 
storleken på filen nere. Detta är bra för dem av er som 
är uppkopplade mot internet via långsamma modem. 
Ifall du får uppdateringen per diskett är det ett krav att 
filen är liten. 


 


Steg för steg 


Uppdateringen av medlemsregistret går till så här: 


Steg 1: Först skapas en fil i Ruter med information 
som krävs för uppdateringen. 


Steg 2: Därefter skickas filen till Svensk Bridge som 
bearbetar filen och returnerar uppdateringen. 


Steg 3: Sist av allt läser du in uppdateringen i 
medlemsregistret i Ruter. 


 


Steg 1: Skapa fil med uppdateringsinformation 


Ruter håller själv ordning på när du senaste gången 
uppdaterade medlemsregistret. Gör så här för att skapa 
en fil med uppdateringsinformation: 


1. Starta Ruter. Tävlingsutforskaren visas. Eftersom 
du inte ska starta någon tävling ska du klicka på 
Stäng. 


2. Klicka på Medlemsregister (till höger). 


3. Klicka på Begär uppdatering. 


4. Läs instruktionerna längst ned i respektive fönster 
och klicka på Nästa några gånger. Avsluta med 
Slutför. En fil med uppdateringsinformation 
skapas. 


 


Steg 2: Skicka filen till Svensk Bridge 


Filen som ska skickas till Svensk Bridge ligger i 
mappen Ruter – Utkorgen som du hittar i Mina 
dokument. Namnet på filen är RuterMedlemF.mcd. 


Du ska skicka filen till Svensk Bridge som en bilaga 
till ett e-postmeddelande. Skicka filen till följande e-
postadress: 


ruter@svenskbridge.se 


 


Steg 3: Uppdatera medlemsregistret i Ruter 


Du kommer att få filen RuterMedlem.mcd i retur från 
Svensk Bridge som en bilaga till ett e-postmeddelande. 
Spara filen i mappen Ruter – Inkorgen som du hittar i 
Mina dokument. 


Starta därefter Ruter. Medlemsregistret kommer att 
uppdateras med ändringarna i filen. Detta kan ta ett tag, 
lite beroende på hur lång tid som har förlöpt sedan 
senaste uppdateringen. 


Om du gör en uppdatering direkt efter Svensk Bridges 
årsbryt som sker under sommaren kommer 
uppdateringen att ta extra lång tid eftersom ny 
betalningsinformation kommer att sparas i filen. 


 


Jag har inte tillgång till internet 


Om du inte har internet kan du spara filen 
RuterMedlemF.mcd på en vanlig diskett och skicka den 
i ett vanligt brev. Uppdateringen kommer också att 
returneras i ett vanligt brev. 


 



mailto:ruter@svenskbridge.se





Ruter, version 3.0  Medlemsregister 


 3 av 5 


Alternativa uppdateringar 


Stegen ovan beskriver hur du begär en uppdatering av 
nya medlemmar, ändrade medlemmar och adresserna 
för medlemmarna i din egen klubb. Dessa adresser får 
du alltid, oavsett vilka ytterligare inställningar du gör. 


Om du vill kan du få adresserna till medlemmarna i en 
annan klubb eller ett helt distrikt. Innan du slutför steg 
1, punkt 4, kan du ange extra inställningar för att 
avgöra vilken typ av uppdatering du vill ha: 


• I fältet 80 Klubb kan du mata in klubbnamn eller 
klubbnummer för den klubb vars medlemmar du 
vill ha adresserna till. Klubbnamnet måste vara 
stavat exakt som i Svensk Bridges 
medlemsregister. Du kan kontrollera stavningen på 
Medlem på nätet. Om du hellre vill ange 
klubbnummer får du även det från Medlem på 
nätet. 


• Fältet 81 Distrikt fungerar som 80 Klubb (se ovan) 
fast för hela distrikt. Om du vill ha adresserna till 
samtliga medlemmar i Svensk Bridges register kan 
du mata in 101. 


• Om du vill ha ett komplett medlemsregister kan du 
klicka i alternativet Alla medlemmar. Detta är 
möjligt men är tämligen poänglöst eftersom du får 
en fil med samtliga medlemmar utan adresser, det 
vill säga en likadan fil som den som användes vid 
grundinstallationen. 


• En del klubbar har haft problem vid installation av 
medlemsregistret (ni känner till det själva och har 
också personligen meddelats). Lösningen på 
problemet var en anpassad installation. För att 
fortsätta med den anpassningen ska ni mata in ett 
versalt X i det fria fältet 83 när ni begär 
uppdatering av medlemsregistret. 


När du har gjort dina inställningar klickar du på Slutför 
och följer där instruktionerna ovan. 


 


Skriv ut 


Det finns inga rapporter i nuläget. Meddela oss vilka 
rapporter du tycker kan vara intressanta. 
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Är medlemsregistret tillgängligt för andra 
program än Ruter? 


Svaret är ja men det kräver att du kan hantera 
Microsoft Access eller något annat program som 
hanterar databaser i mdb-format (Accessdatabaser). 
Detta kapitel är till för de tekniskt intresserade. Om du 
inte känner igen dig på den beskrivningen kan du sluta 
läsa här. 


Databasen ligger i C:\Program\Ruter\Ruter – 
Dokument och heter Ruter.mdb. Databasen är skapad i 
Access95-format. Oavsett om du har Access95 eller en 
senare version rekommenderar jag att du inte öppnar 
databasen direkt från Access utan skapar en parallell 
databas. 


När du väl har den nya databasen väljer du 
menyalternativet Arkiv-Hämta externa data-Länka 
tabeller. Länka därefter till tabellerna Player och 
PlayerNCBOProperty. 


Denna länkning gör att du, utöver tillgång till data i 
tabellera i Ruter.mdb, har en helt egen databas där du 
kan spara frågor, rapporter, makron, egna tabeller och 
egen programkod samtidigt som Ruter har full kontroll 
över sin egen databas. 


Om du förstör databasen tar jag inget ansvar för 
konsekvenserna. 


 


Lägg till nya spelare 


Om du vill kan du naturligtvis lägga till nya spelare 
den här vägen. Tänk då på följande: 


• PlayerID är den interna räknaren som håller 
ordning på spelarna och ger varje spelare ett unikt 
nummer 


• MemberID innehåller medlemsnumret från Svensk 
Bridge. 


• LastName och Sort1 ska sättas till samma värde, 
det vill säga efternamnet. 


• FirstName och Sort2 ska sättas till samma värde, 
det vill säga förnamnet. 


• NCBOProperty är ett kodat fält som representerar 
en mängd värden. 


Läs mer om MemberID, Sort1 samt NCBOProperty 
nedan. Övriga fält i tabellen kan du tills vidare ignorera 
även om du kan fylla i adressuppgifter om du vill. 


MemberID 


När du, via Ruter, kommer att kunna lägga till nya 
medlemmar kommer Ruter att ge dessa medlemmar 
medlemsnummer med plustecken före. Den första nya 
medlemmen kommer att få +1 och sedan kommer de 
nya medlemsnumren gå uppåt. Dessa nummer kommer 
sedan att kunna användas i namninmatningen. 


Om du lägger till medlemmar är det viktigt att du följer 
denna standard. Naturligtvis behöver du inte ge 
spelarna något medlemsnummer alls men då kan du 
inte heller använda den smidiga varianten vid 
namninmatning att helt enkelt ange ett 
medlemsnummer. 


 


Sort1– namn med von, af, de och så vidare 


Det finns namn som inte sorteras utifrån första 
bokstaven i efternamnet. Det är namn som börjar med 
följande ”prefix” (om du känner till några fler får du 
gärna tipsa mig): 


von, van der, van, de la, de, d’, di, af samt ter 


Det är bäst att ta ett exempel. En spelare som heter 
Tomas von Otter ska ha sitt namn sorterat mellan 
Nilsson och Pettersson. Däremot är von en del av 
efternamnet. För denna personen ska du sätta fälten till 
följande: 


LastName von Otter 
FirstName Tomas 
Sort1 Otter 
Sort2 Tomas 


När du sedan söker efter denna person kan du söka dels 
efter ”von Ot,To” eller ”Ot,To” – båda varianterna 
kommer att leda till målet. I alla namnlistor kommer 
”von” att synas men namnet kommer att sorteras 
korrekt. 


Om du däremot inte följer instruktionerna utan sätter 
Sort1 till samma värde som LastName kommer du inte 
att kunna genomföra någon namnsökning 


 


NCBOProperty – kodade värden 


Detta fält är kodat och används tillsammans med 
tabellen PlayerNCBOProperty. Fliken Annat (se Sök 
spelare ovan) visar värden från detta fält. Hanteringen 
är lite snårig men fungerar så här: 


En spelare kan ha NCBOProperty = 222119. Ett par 
exempel får illustrera hur fältet fungerar. 
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Exempel 1 


För att få fram betydelsen på den första tvåan behöver 
vi först den siffrans position. Genom att räkna från 
vänster med start på 1 får vi fram att den första siffran 
har position 1. 


Därefter går vi in i tabellen PlayerNCBOProperty och 
letar reda på posten där fältet Position = 1. Den posten 
ser ut så här: 


Position 1 
Caption Kön 
PossibleValues 0=Vet ej;1=Kvinna;2=Man 


Med hjälp av Caption får vi reda på att position 1 
representerar spelarens kön. 


För att få reda på vad tvåan (2) i position 1 står för går 
vi in i det semikolonseparerade fältet PossibleValues 
(det är inget semikolon efter sista värdet). Där finner vi 
2=Man, det vill säga att spelaren är en man. 


Exempel 2 


Nästa exempel täcker den första ettan. Position 4 i 
PlayerNCBOProperty ger posten: 


Position 4 
Caption Betalt 
PossibleValues 0=Vet ej;1=2001;2=2000;3=1999;… 


Caption och PossibleValues ger vid handen att 
spelaren har betalt medlemsavgiften år 2001. 


 


NCBOValue – kodade värden 


Detta fält används inte för tillfället men kommer att 
användas på ungefär samma sätt som NCBOProperty. 


 


Normalisering 


”Normalisering” är en fin term som används i 
databassammanhang. Om du känner till vad det är 
fråga om kanske du har lite invändningar emot tabellen 
Player som inte ens med god vilja kan anses vara 
normaliserad, i alla fall inte om man ser till fälten 
ClubName respektive DistrictName. 


Fördelen med denna design är att den är enkelt att 
administrera och underhålla. Dessutom är det så lite 
data det handlar om att den praktiska approachen är 
viktigare än teorin. 
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Det pågår ett kontinuerligt arbete att väva samman 
Ruter och Spader. Nu har turen kommit till lagmodulen 
i Spader. 


Lagtävlingar kan representeras på olika sätt i Spader: 


• Tävlingskalendern: Denna typ av tävling läggs upp 
för föranmälning. Syftet är att ta in anmälningar 
och sedan normalt sett beräkna tävlingen i Ruter 
eller i det speciella lagprogrammet som används 
för till exempel Chairman’s Cup och SM Lag 
Veteran. 


• Lagmodulen: Här läggs divisionen upp med avsikt 
att beräknas i Spader. Detta görs genom att lägga 
in lag och spelare i förväg. Sedan matar 
tävlingsledaren in spelare och IMP-siffror per 
halvlek. 


• Kombination av kalendern och lagmodulen: Det 
går att skapa en division i lagmodulen som 
kopplas ihop med en tävling i tävlingskalendern. 
Detta gör att en division i lagmodulen kan hämtas 
till Ruter komplett med lag, spelare och 
flyttschema. Sedan beräknas tävlingen i Ruter och 
till sist rapporteras den tillbaka till lagmodulen via 
PBN-fil. 


Sedan tidigare kan du från Tävlingsutforskaren i Ruter 
hämta en tävling från tävlingskalendern. Sådan 
funktionalitet hittas via knappen Special och 
menyalternativet Öppna från Spader. 


Detta dokument kommer att beskriva både manuella 
och automatiska sätt att hämta lag, spelare och 
flyttscheman från Spader och använda dem i Ruter. 


 


Innehållsförteckning 


Hämta data manuellt från lagmodulen i Spader 1 
 Hämta startlista och flyttschema från Spader 1 
 Vad är en .tsv-fil och hur använder jag den? 1 
 Tillverka flyttschema i Ruter 2 
 Skapa lagtävling i Ruter 2 
 Använd tillverkat flyttschema vid Stäng förb... 2 
 Importera startlista 2 
 
Hämta data automatiskt från kalendern i Spader 2 
 
Hämta data automatiskt från lagmodulen i Spader 3 
 Förberedelser i Spader 3 
 Lag, spelare och flyttschema från lagmodulen 3 
 
Rapportera tävling till Spader 3 
 


Hämta data manuellt från lagmodulen i 
Spader 


Följande tävling från Allsvenskan 2013 kan användas 
som exempel: 


http://www.svenskbridge.se/e107_plugins/league/divisi
on.php?action=view&id=5153 


 


Hämta startlista och flyttschema från Spader 


I övre högra hörnet ser du länkarna Ruter-startlista och 
Ruter-flyttschema. Klicka på dessa och spara filerna på 
lämpligt ställe på din dator.  


Filerna som sparas heter division-1234.tsv respektive 
flyttschema-1234.tsv. ”1234” står för det interna ID-
nummer tävlingen har i lagmodulen i Spader. 


 


Vad är en .tsv-fil och hur använder jag den? 


De sparade filerna är så kallade .tsv-filer. Under 
normala omständigheter, om du dubbelklickar på en 
sådan fil, öppnas Excel och du ser information i 
klartext på skärmen. Dessutom, och det är viktigt, ska 
informationen visas i raka kolumner, men det bör ske 
automatiskt. 


Det är inte säkert att något program öppnas 
automatiskt. Det är lite från dator till dator. Då måste 
du i Windows välja ”lämpligt” program. Excel 
fungerar, och det gör också Anteckningar, Wordpad 
eller andra program som kan visa information i 
klartext. 


Poängen är att filerna måste öppnas på ett eller annat 
sätt eftersom överföring av data till Ruter sker manuellt 
via klipp-och-klistra. 


Som kuriosa ska ”tsv” utläsas ”tab-separerad fil”. 


 



http://www.svenskbridge.se/e107_plugins/league/divisi
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Tillverka flyttschema i Ruter 


Detta är beskrivet i detalj i dokumentet Tillverka 
flyttschema. Här kommer snabbversionen: 


• Öppna filen flyttschema-1234.tsv 
• Markera all text Ctrl-A 
• Kopiera all text Ctrl-C 


• Starta Ruter och stäng Tävlingsutforskaren 
• Klicka på Flyttschema i nedre högra hörnet 
• Välj Skapa flyttschema  
• Välj Lagtävling (1/2 segment per match) 
• Klistra in den kopierade texten Ctrl-V 
• Klicka på OK 
• Ange lämpligt filnamn för flyttschemat 


Nu har du tillverkat det flyttschema som du senare 
kommer att använda när du stänger förberedelserna. 


Tips: 


Markeringarna i högra kanten (Ctrl-A, Ctrl-C och Ctrl-
V) är snabbkommandon i Windows för att göra det 
som står på raden. Håll ned Ctrl-knappen och tryck på 
den angivna bokstaven. 


En kommentar: 


Texten som kopieras innehåller 6 kolumner inklusive 
lagnamn. Instruktionerna vid inklistringen ber om 4 
kolumner. Detta kan du överse med då Ruter ignorerar 
de sista två kolumnerna. 


 


Skapa lagtävling i Ruter 


Gå till Tävlingsutforskaren och klicka på Ny tävling: 
Lag. Starta tävlingen precis som vanligt. 


När Ruter vill stänga förberedelserna avbryter du de 
normala rutinerna. I stället ska det från Spader hämtade 
och tillverkade flyttschemat användas. 


 


Använd tillverkat flyttschema vid Stäng förb... 


Detta är också beskrivet i dokumentet Tillverka 
flyttschema. 


• Klicka på Flyttschema i nedre högra hörnet 
• Välj Stäng förberedelser 
• Ange antal brickor per segment 
• Välj det tidigare skapade flyttschemat 


Nu har du stängt förberedelserna med flyttschemat som 
ursprungligen hämtades från Spader. 


 


Importera startlista 


Det enda som återstår är att importera lag och spelare. 


• Öppna filen division-1234.tsv 
• Markera all text Ctrl-A 
• Kopiera all text Ctrl-C 


• Gå till lagtävlingen i Ruter 
• Klicka på Tävlingsmeny 
• Välj Mata in namn 
• Klicka på Importera 
• Klistra in den kopierade texten Ctrl-V 


Nu har lagnamn och spelare importerats. Nu kan du 
fortsätta med att beräkna tävlingen i Ruter. 


Tips: 


Markeringarna i högra kanten (Ctrl-A, Ctrl-C och Ctrl-
V) är snabbkommandon i Windows för att göra det 
som står på raden. Håll ned Ctrl-knappen och tryck på 
den angivna bokstaven. 


 


Hämta data automatiskt från 
tävlingskalendern i Spader 


Om du har lagt upp en lagtävling med föranmälan kan 
du starta Ruter och i Tävlingsutforskaren klicka på 
Special och välja Öppna från Spader. Då visas de 
tävlingarna som ligger i tävlingskalendern i Spader. 


Efter att du har valt en lagtävling och stängt 
förberedelserna ser du alla lag och spelare om du går 
till Tävlingsmeny-Mata in namn. Du kan läsa mer om 
detta i dokumentet Tävlingsutforskaren från Spader. 


Det som är viktigt att poängtera är att när du gör så här 
använder du Ruter för att välja flyttschema. 
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Hämta data automatiskt från lagmodulen i 
Spader 


En division som är enbart är upplagd i lagmodulen är 
inte synlig i tävlingskalendern, och följaktligen kan 
inte Ruter hitta den. Lösningen ser ut så här: 


• Lägg upp en division i lagmodulen 
• Lägg upp en tävling i tävlingskalendern 
• Skapa en länk mellan de två 


När Ruter hämtar data från tävlingskalendern används 
länken för att vidarebefordra data från lagmodulen. 


 


Förberedelser i Spader 


Så här gör du om du redan har en lagmodul, eller om 
du börjar med att skapa lagmodulen: 


• Skapa en ny division i lagmodulen. Lägg in lag, 
spelare och flyttschema. 


• Skapa en ny tävling i tävlingskalendern. När du 
har gjort det ska du klicka på det nya 
menyalternativet Ligakoppling i menyn 
FUNKTIONÄR. 


• I nästa fönster väljer du Liga, Säsong och 
Division. När du sparar inställningarna är 
kopplingen gjord och det går att i Ruter hämta lag, 
spelare och flyttschema från Spader. 


Om du i stället börjar med att skapa tävlingen i 
tävlingskalendern gör du så här: 


• Skapa en ny tävling i tävlingskalendern. 


• Klicka på Ligakoppling. 


• Välj *** Ny *** i stället för befintliga alternativ 
(kan väljas på valfri nivå av Liga, Säsong eller 
Division). 


• Välj att skapa nya nivåer. När du sparar är 
kopplingen gjord. 


 


Lag, spelare och flyttschema från lagmodulen 


Tillvägagångssättet är alltså detta om kalendern och 
lagmodulen är ihopkopplade: 


• Starta Ruter. 


• Klicka på Special och välj Öppna från Spader. 


• Välj önskad tävling. 


• Tävlingen startas. Diverse inställningar görs. 


Bakom fasaden hämtas både lag, spelare och 
flyttschema från lagmodulen i Spader. 


• När du kommer till sista fönstret ska du välja att 
stänga förberedelserna. Om du inte gör det faller 
all automatik. 


• Nästa fråga rör flyttschemat från lagmodulen i 
Spader. För att kunna fortsätta måste du ange antal 
segment per match. Du kan välja mellan 1 och 2. 
Segment i det här fallet är alltså detsamma som 
halvlek. 


Syftet med denna fråga är att skapa ett lokalt 
flyttschema för att sedan verkligen kunna stänga 
förberedelserna. Även om du kan läsa om flyttscheman 
i dokumentet Tillverka flyttschema är det inget du 
egentligen behöver känna till eftersom Ruter döljer all 
normal funktionalitet. 


• Därefter ska du ange antal brickor per segment. 
Sedan stänger Ruter automatiskt förberedelserna. 


Bakom fasaden skedde detsamma som om du manuellt 
hade klickat på knappen Flyttschema och valt Stäng 
förberedelser. 


 


Rapportera tävling till Spader 


I skrivande stund kan Ruter inte rapportera tävlingen 
tillbaka till Spader. Det gör att om du vill ha löpande 
rapportering i Spader måste du mata in alla information 
manuellt. 


Däremot finns ett projekt för automatisk rapportering 
på ritbordet. Vad det lider kommer nog den 
automatiska rapporteringen att utvecklas. 








Ruter, version 4.5.2  Ruter och Spader 


 1 av 1 


Ruter kan skicka PBN-filer direkt till Spader. Det är 
riktigt enkelt, och det tar bort de manuella handgrepp 
som i dag krävs, men du kan naturligtvis fortsätta göra 
det manuellt om du föredrar det. Gör så här: 


• Se till att din dator har fungerande internet 
• Beräkna en tävling och välj Rapportera tävling 
• Kryssa för PBN samt det alternativet →Spader 
• Klicka på OK 


Ruter kommer att skicka tävlingen till Spader. 
Beroende på resultatet kommer du att få olika 
meddelanden. Följ instruktionerna på skärmen ifall ett 
fel har inträffat. Om rapporten har gått bra öppnas 
Spader i din internetläsare och den rapporterade 
tävlingen visas på skärmen. 


För tillfället måste du fortsätta att rapportera 
mästarpoäng via de normala rutinerna, men du kan läsa 
mer nedan om vad som planeras för framtiden. 


Nu följer lite detaljer som kan vara bra att känna till 
om du har speciella önskemål eller behov. 


 


Identifiera arrangören 


Först och främst måste Ruter identifiera sig gentemot 
Spader. Det görs helt automatiskt via datorns Ruter-
licens. 


Det finns dock ett alternativ, och det är att mata in en 
arrangör. Tänk dig att din klubb arrangerar DM Par. 
Nu är distriktet den verkliga arrangören (dit tävlingen 
ska rapporteras) medan Ruter-licensen tillhör klubben. 


I dokumentet Rapportera tävling som du hittar bland 
dokumentationen på Ruter-hemsidan finns ett kapitel 
som heter Bridgeallians, Bridgens hus eller 
frilansande tävlingsledare. Där kan du läsa hur du gör 
för att mata in en arrangör för tävlingen. 


 


Identifiera tävlingen via datum och namn 


Det enklaste sättet att identifiera tävlingen är att som i 
exemplet ovan helt enkelt rapportera tävlingen. 


Under förutsättning att datum och tävlingsnamn i Ruter 
är helt identiska med en schemalagd tävling i Spader 
kommer tävlingen att rapporteras. Inget annat än exakt 
korrekt stavning accepteras av Spader. 


Identifiera tävlingen via Tävlings-ID 


Varje tävling i Spader har ett unikt Tävlings-ID. Det är 
inte uppenbart var du hittar detta, men om du går in på 
tävlingssidan i Spader hittar du Tävlings-ID i 
adressfältet i internetläsaren. I följande exempel är 
alltså Tävlings-ID = 75264. 


www.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/comp
etition.php?id.75264 


Om du vill kan du använda detta för att identifiera 
tävlingen. Då spelar inte schemalagt datum eller namn 
någon roll. 


Du matar in Tävlings-ID via Tävlingsmeny-
Egenskaper-Mästarpoäng och ranking och fliken 
Mästarpoäng och ranking (forts). 


 


Omrapportering 


Om du upptäcker ett fel i en tidigare rapportering är det 
bara att rapportera igen. Den nya rapporten skriver 
automatiskt över den gamla. 


 


Bridgemate och Aktuell ställning på internet 


Om du går till Tävlingsmeny-Egenskaper-Bridgemate 
och fliken Bridgemate (rapport) hittar du alternativet -- 
Spader intill PBN. Om du kryssar för de två 
alternativen kommer Ruter, efter varje Bridgemate-
import, också att skicka resultatet till Spader. 


Till skillnad från vid normal rapportering via 
Tävlingsmeny-Rapportera tävling visas ingen 
internetläsare upp med resultatet. Resultaten i Spader 
uppdateras bakom fasaden. 


 


Framtiden 


Detta första steg öppnar många dörrar. Framtiden 
innehåller sannolikt följande funktionalitet (utan något 
löfte om exakt när): 


• Starta tävling direkt från Spader 
• Automatiskt hämta startlista från Spader 
• Rapportera utan att behöva schemalägga i Spader 
• Spader tar hand om rapporten av mästarpoäng 
• Mycket mer 


 



http://www.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/comp
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Nu går det att spara handikapp i form av procenttal i 
medlemsregistret. När startlistan matas in används de 
procenttalen automatiskt. Vid utskrift av rapporter 
omvandlas procenttalen till poäng som läggs till parets 
totala poäng. Ett handikapp på -10% innebär alltså ett 
avdrag. Eftersom båda spelarna har varsitt handikapp 
läggs de två talen ihop och delas med två för att få 
fram parets handikapp. 


Det går att underhålla flera parallella handikappsystem. 
Motala Bridgeallians är ett bra exempel på det. De 
spelar oftast i flera grupper (A+B) indelade efter styrka 
där varje grupp är en separat tävling. Varje spelare har 
ett A-handikapp och ett B-handikapp. Ibland blir det 
inte tillräckligt med spelare för två grupper. Då har 
spelarna ett AB-handikapp. Deltagande i respektive 
grupp påverkar endast handikappet för den aktuella 
gruppen. 


Det är ett krav att du underhåller medlemsregistret, 
startlistan och handikappet på samma dator. Det går 
alldeles utmärkt att låta plusmedlemmar ingå i 
handikappsystemet parallellt med vanliga medlemmar. 


Om du aldrig vill använda handikapp kan du klicka på 
Tävlingsmeny, välja Alternativ för alla nya tävlingar, 
och Partävling. Klicka sedan på fliken Visa fönster och 
ta bort krysset från Handikapp. 


 


Påbörja handikappsystemet 


Varje spelare behöver ett initialt handikapp. För att få 
in detta i medlemsregistret måste en tävling skapas där 
handikappen matas in och sedan förs över till 
medlemsregistret. Det bästa är att starta en tävling utan 
att ange antal bord. Då kan du göra en startlista av 
valfri längd som du sedan kan rapportera utan att 
behöva ange bestämt antal bord och brickor. 


När du startar en tävling kommer ett av de fönster du 
får se heta Handikapp. Där kan du klicka på Ny för att 
skapa ett nytt handikappsystem. 


 


Grundinställningar 


Varje handikappsystem måste ha ett namn som matas 
in i Namn. 


I nuläget kan du endast välja att mata in handikapp i 
procent. Detta görs i Typ. I framtiden kommer det 
också att gå att underhålla ett handikappsystem för 
IMP över fältet och datumscore. 


Om du kryssar i Behåll medel kommer tävlingens 
medel att vara 50%, oavsett de utdelade handikappen.  


Det går till så att alla handikapp läggs ihop, summan 
delas med antal par och detta dras sedan från varje pars 
handikapp. Resultatet blir då att tävlingens medel 
fortfarande är 50%. 


Varje spelare har varsitt handikapp, t ex –5%. Om två 
sådana spelare spelar ihop innebär det att 5% av den 
maximala poängen dras från deras poäng. Om en 
spelare med –5% och en med +1% spelar ihop blir 
deras totala avdrag 2%. 


Multiplicera med sätts i grundinställningen till 1,0 och 
då fungerar avdraget eller tillägget som ovan. Om du i 
stället vill att –5% per spelare ska innebära totalt –10% 
kan du sätta Multiplicera med till 2,0. 


Visa antal decimaler styr hur många decimaler som 
visas för handikappet i procent. På rapporterna visas 
både handikapp i procent och det faktiska antalet 
poäng som det omvandlas till. Decimalerna för den 
faktiska poängen styrs genom motsvarande inställning 
för tävlingens poäng. 


 


Fortsätt 


Klicka på OK för att spara grundinställningarna för 
handikappsystemet och klicka sedan på Avancerat. Där 
finns en kryssruta som heter Sätt handikappet i 
medlemsregistret till de värden som finns i startlistan. 
Den rutan ska vara ikryssad för att du ska kunna 
använda startlistan för de initiala handikappen. Denna 
ruta ska du även använda när du i framtiden manuellt 
ska revidera dina spelares handikapp. 


Här kan noteras att inget av alternativen i Revidera 
handikapp kan väljas. Orsaken till detta är naturligtvis 
att Ruter ännu inte kan revidera några handikapp. 


När du har kommit till namninmatningen ska 
medlemsnummer och handikapp matas in (se nedan). 
Där kan du, om du inte har angivit antal bord och 
brickor, mata in en startlista av valfri längd så att alla 
dina medlemmar får plats. Det går alldeles utmärkt att 
rapportera ingångsvärden utan att stänga 
förberedelserna i tävlingen. 


 


Rapportera ingångsvärden 


När handikappen är inmatade klickar du på 
Tävlingsmeny och väljer Rapportera tävling. Se till att 
Handikapp är ikryssat och klicka på OK. Nästa gång 
du startar en tävling och väljer samma 
handikappsystem kommer du att få automatiska 
handikapp när du matar in namnen. 
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Mata in namn och handikapp 


När du har kommit till namninmatningen kan du klicka 
på Spelare (till höger). Då ser du kolumnerna MID 
(medlemsnummer), Namn, Klubb, Lag och Hcp%. 
Markören står i Namn. 


Mata in ett medlemsnummer och tryck på Enter. Tryck 
sedan på Enter tills du kommer till Hcp% där du kan 
mata in spelarens handikapp. Fortsätt på samma sätt 
med övriga spelare. Du kan använda decimaler i 
handikappet. Huruvida de syns eller ej beror på 
inställningarna när du skapade handikappsystemet. 


 


Rapportera handikapp 


Du rapporterar tävlingen till handikappsystemet på 
samma ställe som övriga rapporter, dvs via 
Tävlingsmeny och Rapportera tävling. Se till att 
Handikapp är ikryssat och klicka sedan på OK. 


Om du i stället för OK klickar på Egenskaper och 
väljer fliken Handikapp (forts) ska du se till rutan 
Rapportera tävlingen som grund för framtida 
handikapprevision är ikryssad. Det är en förutsättning 
för att rapporteringen görs. 


Det som händer är att tävlingen sparas i 
medlemsregistret som grund för en framtida 
handikapprevision. De befintliga handikappvärdena 
påverkas inte. 


Om du har lagt till en ny medlem i ditt 
handikappsystem kan du samtidigt som du rapporterar 
tävlingen även sätta nya ingångsvärden. Då ska du 
komma ihåg att kryssa i rutan Sätt handikappet i 
medlemsregistret till de värden som finns i startlistan 
via knappen Egenskaper och fliken Handikapp (forts). 


 


Revidera handikapp 


Detta första försök till handikappsystem innehåller det 
mesta utom automatiskt underhållna eller reviderade 
handikapp. Det är tänkt att det ska komma i framtiden. 


Tills vidare kan ni rapportera tävlingarna eftersom det 
framtida systemet kommer att innehålla funktioner där 
handikappet beräknas utifrån de senaste tio eller tjugo 
tävlingarna. Om ni då har lyckats rapportera ett antal 
tävlingar kanske systemet ger en rättvis revision från 
början. 


 


Importera handikapp från Excel 


Det går bra att importera handikapp från till exempel 
Excel. Det kan vara praktiskt ifall du har befintliga 
handikapp i en Excelfil och inte vill skriva in dem en 
gång till. 


För att få reda på det exakta formatet som krävs för 
importen kan du från namninmatningen klicka på 
Namnmeny och välja Exportera startlista till vilket ger 
dig en textfil du kan importera i Excel. 


När du har skapat Excelfilen med handikapp i samma 
format som vid export ska du spara filen som en textfil. 
Den filen kan du sedan importera genom att klicka på 
Namnmeny och välja Importera startlista från. 


 


Mästarpoäng baserade på handikapp 


Reglerna för handikapptävlingar säger att även 
resultatlistan inklusive handikapp är 
mästarpoänggrundande, dock till halv skala. Följande 
gäller: 


• Först beräknas mästarpoängen utifrån resultatlistan 
exklusive handikapp. 


• Sedan beräknas mästarpoängen utifrån 
resultatlistan inklusive handikapp, denna gång till 
halv skala. 


• Man kan endast få en kupong, så när en spelare får 
mästarpoäng enligt båda beräkningssätten gäller 
den bästa kupongen. I detta fall blir kostnaden för 
spelaren endast kostnaden för en kupong. 
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Detta dokument utgår från att du använder Bridgemate 
för att räkna din lagtävling. Om inte, kan IMP-resultat 
alltid matas in manuellt likaväl som brickresultat för 
IMP över fältet (IAF). 


Under resans lopp kommer flera Ruter- och andra 
fönster vara öppna. Ett för lagtävlingen, ett för 
Bridgemate och resten för IAF:en för respektive 
segment. Dessa fönster kommer att refereras till så här: 


• Lag eller Lagfönster 
• Par eller Parfönster 
• BM Control eller Bridgemate Control 


Det kan vara svårt att skilja lag- och parfönstren från 
varandra eftersom båda är Ruter-fönster. Det finns två 
sätt att identifiera typen på det aktiva fönstret: 


• Det enklaste sättet att lista ut vilket fönster som är 
vilket är att titta i övre vänstra hörnet där det står 
”L A G …” eller ”P A R …”. 


• Ett annat sätt är att öppna Tävlingsmeny, 
Namnmeny eller Resultatmeny. Överst i dessa 
menyer ser du skrivet typen av fönster du befinner 
dig i. 


Lagfönstret används för grundinställningar för lagen, 
laguppställningar, officiella lagresultat, samt utskrifter 
av dessa. Detta fönster visas normalt i mitten av 
skärmen. 


Parfönstret används för att skapa Bridgemate-databas, 
ändra brickresultat, och beräkna IAF. Detta fönster 
visas alltid i övre vänstra hörnet av skärmen. 


Bridgemate Control används för kommunikationen 
med Bridgemate. BM Control sparar resultaten i 
databasen som lag- och parfönstren läser data ifrån. 


Allt som händer i lagfönstret är kopplat till en specifik 
rond och segment. Detta betyder att du innan du skapar 
en databas eller importerar resultat måste se till att ha 
valt aktuell rond och segment (se separat kapitel 
nedan). 


Om du använder Bridgemate måste alla matcher spela 
samma brickor som alla andra matcher i varje rond och 
segment. När du skapar en databas tillfrågas du om den 
första brickan för den ronden och segmentet (som 
alltså gäller samtliga matcher). Om du inte använder 
duplicerade givar kan du ignorera givsamling och IAF. 


Den automatiska IAF:en beräknas för närvarande som 
IMP över fältet och inte som datumscore som är 
vanligare internationellt. Om man synar de två 
metoderna i sömmarna blir slutresultatet oftast 
detsamma. 


Några vänliga ord på vägen 


Detta kapitel har inget att göra med att vara negativ 
eller nedlåtande. Begrunda följande uttalande ett 
ögonblick: 


 


Under inga omständigheter kommer du att 
kunna räkna en lagtävling med Bridgemate, 
lagberäkning och IAF-beräkning utan att läsa 
detta dokument samt noggrant testa ett flertal 
gånger innan du kör en riktig tävling. 


Jag är inte helt säker på att ovanstående angreppssätt är 
pedagogiskt korrekt, men jag föredrar att skrämma dig 
eller rent utav att provocera dig om det får dig att läsa 
detta dokument från början till slut. 


Nog med pekpinnar. Jag hoppas att du fortfarande läser 
och inte är alltför arg. 


Det är inte så mycket att det är svårt. Det är fråga om 
att det är så många nya saker att om du försöker 
tillämpa gamla Ruter-kunskaper och gissa dig fram i 
lagdjungeln kommer du mycket sannolikt att 
misslyckas. Dessutom, lag- respektive parfönstret är 
samtidigt öppna, och vissa saker sker i det ena fönstret 
och vissa i det andra. 


Orsaken att jag använder så kraftfulla ord är fyra års 
erfarenhet från det program som heter Magic Team 
som ledde fram till lagmodulen i Ruter. Många 
tävlingsledare och scorers har använt det programmet 
och misslyckats på ett eller annat sätt då det finns så 
många saker att tänka på i en lagtävling. Några har 
lyckats och de har alla respekterat dokumentationen. 


Skulle det kunna vara så att programmet kvalitet är så 
låg att det helt enkelt är ett dåligt program? 


Naturligtvis kan så vara fallet, men om du läser steg-
för-steg-kapitlet kommer du att inse att det är en miljon 
saker att tänka på även om du inte tar hänsyn till 
programmets kvalitet (starta Bridgemate, stoppa 
Bridgemate, importera laguppställning, skapa IAF, 
rapportera tävling, etc.), för att inte glömma att 
ordningen på alla dessa också ska tas hänsyn till. 


Jag kan helt enkelt inte lista ut vilka steg som kan tas 
bort från steg-för-steg-listan. Om steg inte kan tas bort 
kan grundkoncepten inte göras enklare. Om de inte kan 
göras enklare spelare det ingen roll om programmet är 
svårt eller enkelt att använda – grunderna är för svåra. 


 


Det finns många ställen där du kan göra fel. 
Var mycket noggrann när du räknar en 
lagtävling. Tro inte att du kan beräkna en 
lagtävling utan att först testa noggrant. 
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Steg-för-steg 


Dessa instruktioner beskriver inte hur du utför olika 
steg. I stället ligger fokus på att beskriva vad du ska 
göra och när det ska göras. Det borde ge dig en allmän 
uppfattning om vad som krävs för att räkna en 
lagtävling med Bridgemate. 


Det antas att du låter spelarna mata in sina 
medlemsnummer i Bridgemate i början av varje rond 
och segment. 


 


Starta tävlingen 


Lag Starta tävlingen och gör in alla inställningar 


Lag Mata in lag och spelare. Notera att spelare 
inte är absolut nödvändigt då det är möjligt 
att importera spelarna från Bridgemate-
laguppställning. 


Nu är det dags att starta Bridgemate för första gången. 
Följ instruktionerna i Starta ny rond nedan. 


 


När ronden har slutat 


Det enda som är riktigt viktigt när ronden har slutat är 
att aktivera Bridgemate för nästa rond. Detta är 
uppdelat i två delar: 


• Avsluta aktuell rond 
• Starta ny rond 


 


Avsluta aktuell rond 


Par Verifiera att alla resultat har importerats 


BM 
Control 


Stäng detta fönster. Detta ska ske 
automatiskt om samtliga Bridgemate har 
loggat ur. 


Lag Stäng av Bridgemate-importen 


Skapa ny rond (endast Gröna Hissen) 


Lag Skapa nästa rond via Lägg till / ta bort rond 


Du måste göra detta manuellt, till skillnad från i en 
partävling, eftersom fönstret Lägg till / ta bort rond 
inte visas automatiskt när alla resultat har importerats. 


 


Starta ny rond 


Lag Välj nästa rond och segment 


Lag Välj Skapa databas för att starta nästa rond. 
Detta öppnar automatiskt ett nytt parfönster. 


Par Databasen skapas automatiskt och 
Bridgemate Control öppnas 


Par Importera givsamling 


Par Importera resultat 


Lag Återvänd till föregående rond eller segment 
så att resultaten kan slutföras 


 


Efter 5-10 minuter av den nya ronden 


Detta är den tidpunkt då du bekräftar 
laguppställningarna och påbörjar importen av 
Bridgemate-resultat. 


Lag Importera laguppställning och rätta till fel 


Lag Importera resultat 


 


IAF för föregående rond 


När du känner för det kan du rapportera IAF:en för 
föregående rond. Det sker precis som vid rapport av 
vilken annan partävling som helst med poängserie 
(som är Ruter-benämningen för IAF). Läs mer om 
detta i Medlemsregister och IMP över fältet nedan. 
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Ändra ett resultat i den aktuella ronden 


Om du behöver ändra ett resultat i den aktuella ronden 
rekommenderas att du gör ändringen i Bridgemate (via 
TL-menyn). Du kan också göra det i parfönstret: 


Par Gör ändringen såsom du normalt ändrar 
resultat (knappen Redigera under kryssrutan 
Bridgemate) 


Lag Vid nästa Bridgemate-import kommer 
lagresultatet att uppdateras 


 


Ändra ett resultat i en gammal rond 


Om du behöver ändra resultat i en gammal rond måste 
du göra några fler saker: 


Par Starta ett nytt Ruter-fönster och öppna 
ronden och segmentet i fråga. Det fönstret är 
möjligen redan öppet. 


Par Gör ändringen såsom du normalt ändrar 
resultat (knappen Redigera under kryssrutan 
Bridgemate) 


Lag Ändra aktuell rond och segment så att det 
motsvarar ronden du ändrar i 


Lag Starta Bridgemate-import. Lagresultatet 
kommer att uppdateras. 


Lag Ändra tillbaka aktuell rond och segment 


Par Rapportera IAF på nytt för den gamla ronden 


 


Straffpoäng 


Straffpoäng (eller snarare VP-korrigering) delas ut i 
lagfönstret: 


Lag Använd kolumnen +/– till att mata in VP-
korrigeringar. Korrigeringen läggs till till 
den totala poängen, så ett positivt tal ger mer 
poäng och ett negativt mindre. 


Läs mer om detta i Domslut mot slutet av detta 
dokument. 


 


Lag som spelar i samma riktning 


Läs mer om detta i Domslut mot slutet av detta 
dokument. 


 


Andra domslut 


Läs mer om detta i Domslut mot slutet av detta 
dokument. 
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Bridgemate 


Det mesta är helt automatiskt och bör förbli så. Detta 
rör specifikt databasnamn och bordsnummer. 


 


Databasnamn 


En databas skapas för varje rond och segment. För att 
Ruter ska kunna importera laguppställningar och 
resultat från olika ronder och segment måste 
databasnamnen förbli desamma som Ruter föreslår. 


Om du har skapat en databas för en rond och du av 
någon anledning måste skapa den igen måste du skriva 
över det ursprungliga databasnamnet. Om du inte gör 
det kommer Ruter inte hitta några laguppställningar 
eller resultat. 


 


Grupper och bordsnummer 


När du skapar en databas skapar Ruter ett öppet och ett 
slutet rum. Bridgemate-grupperna A och B används för 
de rummen. Bordsnumren som används är: 


Öppet rum: A1-… 
Slutet rum: B1-… 


Dessa inställningar bestäms av programmet och kan 
inte ändras. Det betyder att när du importerar 
parresultat sker det i två olika fönster. Du ändrar 
mellan dessa två fönster i Mata in resultat genom att 
klicka på Öppet rum eller Slutet rum. 


 


Parnummer 


Parnumren som används är också förbestämda: 


A1 N-S 1 
A1 Ö-V 201 
B1 N-S 101 
B1 Ö-V 301 


Parnumren är dock helt irrelevanta. Det är bordsnumret 
som styr vilket resultat som hör hemma var. När det 
blir fråga om IAF:en är det medlemsnumren som styr 
vilken spelare som får poäng. 


Bricknummer 


När du stänger förberedelserna matar du in antal 
brickor per rond. Detta styr vilken VP-skala som 
kommer att användas. 


När du skapar en Bridgemate-databas får du frågan om 
första bricknumret. Antal brickor per rond samt första 
bricknumret styr vilka brickor som spelas i ronden. 


Alla matcher måste spela samma brickor som alla 
andra matcher i varje rond och segment. När du skapar 
en databas tillfrågas du om den första brickan för den 
ronden och segmentet (som alltså gäller samtliga 
matcher). 


Det är inte nödvändigt att använda duplicerade givar, 
men om du inte gör det kan du inte heller använda 
några givsamlingar eller någon IAF. 


 


Diverse inställningar för parfönstret 


Följande inställningar når du via Tävlingsmeny-
Egenskaper-Bridgemate och fliken Parfönster: 


• Stäng parfönstret efter att Bridgemate-databasen 
har skapats. Kan vara användbart om man föredrar 
att använda Bridgemate Control för att se vilka 
resultat som har matats in. 


• Beräkna IMP över fältet. Om du väljer att inte 
beräkna IMP över fältet kommer inte heller några 
länkar till detta att visas på rapport till hemsida. 


• Använd datumscore i stället för IMP över fältet. 
Detta styr helt enkelt vilken beräkningsform som 
används. I Sverige är IMP över fältet vanligt 
medan man internationellt ofta föredrar 
datumscore. 


• Använd färginställningar där resultat endast visas 
som vita och svarta rutor. Grundinställning är att i 
parfönstret inte visa några detaljresultat utan mer 
fokusera på om ett resultat finns eller ej. Det ger 
tävlingsledaren ett verktyg att se hur inmatningen 
av resultat fortgår vid de olika borden. Om du 
stänger av den kommer de normala färgerna du 
använder vid partävling att användas även här. 







Ruter, version 4.5.1  Lagtävling 


 6 of 22 


Laguppställning i Bridgemate 


Om du vill kan du låta spelarna mata in sina 
medlemsnummer i Bridgemate i början av varje rond 
eller segment. Detta låter dig enkelt beräkna en IAF 
parallellt med lagberäkningen. Dessutom kan det vara 
nödvändigt ifall mästarpoäng baseras på antal spelade 
ronder. 


 


Bridgemate-inställningar för medlemsnummer 


Det finns tre inställningar du måste ställa in för att få 
Bridgemate-inmatningen att fungera. Välj 
Tävlingsmeny-Egenskaper…-Bridgemate: 


• Välj fliken Bridgemate (import) och kryssa för 
Mata in medlemsnummer i Bridgemate… 


• Välj fliken Bridgemate Control (inställningar) och 
sätt Valfri inmatning-Medlemsnummer till Ja 


• Sätt även Valfri inmatning-Inmatning är 
obligatorisk i samma flik till Ja 


När du skapar databasen kommer ovanstående 
inställningar att låta Bridgemate fråga efter 
medlemsnummer och samtidigt inte acceptera OK utan 
någon inmatning. 


 


Inte vid något läge kommer du att tillfrågas 
om att importera namn i parfönstret. Inte 
heller ska du göra detta manuellt. I stället ska 
du i lagfönstret importera laguppställning och 
sedan automatiskt exportera dessa till 
parfönstret. 


 


Medlemsnummer eller spelarnummer 


Laguppställning i Bridgemate förutsätter förstås att du 
använder ett medlemsregister och att spelarna vet sina 
medlemsnummer. Det finns dock ett alternativ ifall så 
inte är fallet: 


Numrera spelarna i respektive spelartrupp från 1 och 
upp, normalt 1-6 men upp till 15 spelare tillåts i ett lag. 
Sedan låter du spelarna mata in sina spelarnummer i 
stället för medlemsnumren. 


Mata in laguppställning kommer att tolka numren 1 till 
15 som löpnummer inom varje lag och högre nummer 
som medlemsnummer. 


Sedan har vi naturligtvis problemet med riktiga 
medlemsnummer mellan 1 och 15. Dessa måste du ge 
ett löpnummer i laget som de matar in i stället för sitt 
riktiga medlemsnummer. 


 


Kombinera medlemsnummer och spelarnummer 


Det är möjligt att kombinera de två världarna och låta 
somliga spelare mata in sina medlemsnummer medan 
andra matar in sina spelarnummer. 


Detta är normalt fallet då du har ett medlemsregister 
där spelarna känner till sina medlemsnummer. Sedan 
har du ett utländskt lag där du har lagt till spelarna som 
plusmedlemmar och sedan givit dem spelarnummer 
från 1 till 6. 
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Medlemsregister och IMP över fältet 


För att lagtävling ska fungera krävs ett 
medlemsregister med spelare. Skälet är att ett 
medlemsregister är nödvändigt för att kunna räkna 
IAF. 


Beräkningen av IAF sker via den normala poängserien 
i Ruter. Det finns några specialfall som gäller för 
lagtävling: 


• Rapporttypen Slutresultat innehåller nu en ny 
rapport som heter IMP över fältet, scoretavlor i 
bordsordning 


• Rapporttypen Poängserie innehåller nu två nya 
rapporter som heter IMP över fältet… 


Du rekommenderas att använda de rapporterna för 
IAF-utskrifter då de är skräddarsydda för just det. 


Starta tävlingen 


Tävlingsstarten sker på normalt sätt. Klicka på Ny 
tävling-Lag i Tävlingsutforskaren. 


Framtida förbättringar: Cup kommer att göras 
tillgängligt på ett bättre sätt än nu. 


 


Vinstpoäng (Victory Points) 


I slutet av detta dokument hittar du en komplett tabell 
med de officiella WBF-VP-skalorna. 


Framtida förbättringar: Du kommer att kunna skapa 
dina egna VP-tabeller om de officiella WBF-VP-
skalorna inte duger. 


 


Flyttschema 


För närvarande är Oändlig Howell det enda tillgängliga 
flyttschemat. Skillnaden mellan detta och det normala 
parflyttschemat är att bord 1 svänger varje rond så att 
sittelaget alternerar mellan hemma- och bortalag. 


Inget flyttschema är inte tillgängligt i lagtävling. 


Om du vill att det lägsta bordsnumret ska vara något 
annat än 1 kan du klicka på Avancerat och ange önskat 
bordsnummer. 


 


Gröna Hissen 


Detta beskrivs i ett separat kapitel i slutet av detta 
dokument. 


 


Board-A-Match 


Detta beskrivs i ett separat kapitel i slutet av detta 
dokument. 
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Mata in lag och spelare 


Välj Tävlingsmeny-Mata in namn. Samma fönster 
används för detta som för laguppställningar. Vissa 
alternativ är dock inte tillgängliga när du matar in lag 
och spelarnamn. 


Det går att importera startlista om du inte vill göra det 
manuellt. Detta beskrivs på nästa sida. 


 


Lägg till, redigera, flytta eller ta bort ett lag 


I mitten av fönstret hittar du en lista som heter Bord / 
Lag. Här ser du bordsnummer, lagnummer och 
lagnamn. 


Du kan lägga till lag endast om du inte har stängt 
förberedelserna. Efter det kan du endast redigera och 
flytta lag. 


Varje lag har ett nummer. När du förbereder tävlingen 
börjar detta på 1 och går uppåt efterhand du lägger till 
lag. När du har stängt förberedelserna ser du 
lagnumren som kommer från det valda flyttschemat. 


Använd knapparna Ny och Redigera för att lägga till 
eller ändra lag. Lagnamnen måste vara unika. 


Om du vill flytta ett lag är det mer en fråga om att byta 
plats på två lag än att flytta ett. Du använder lagens 
respektive lagnummer för att byta plats. Gör så här: 


• Leta reda på de två lagnumren 
• Välj ett av lagen 
• Klicka på Redigera 
• Mata in det andra lagnumret i lagnummerrutan 
• Klicka på OK 


Detta byter plats på lagen och deras spelartrupper. 
Lagnumret är inte kopplat till laget utan till bord och 
väderstreck. Det gör att lagen byter nummer. 


Du kan endast påverka placeringen i första ronden. 
Notera också att om du byter plats på två lag kommer 
eventuellt inmatade resultat att också byta plats 
(resultaten är kopplade till lagnumret, inte laget själv). 
Detta betyder att du endast bör flytta lag före och under 
första ronden. 


Du kan inte ta bort lag. Detta är ekvivalent med 
partävling då par inte heller kan tas bort när du 
förbereder startlistan. I stället kan du flytta lag från 
högre bord till lägre. När du sedan stänger 
förberedelserna kommer du att mata in antal lag varvid 
extra förberedda bord/lag kommer att tas bort. 


Lägg till eller ta bort spelare 


I övre högra hörnet hittar du en lista som heter 
Spelartrupp. Du kan lägga till upp till 15 spelare i 
truppen. Under listan ser du knapparna Ny och Ta bort. 


Klicka på Ny för att lägga till spelare i truppen. Detta 
låter dig leta efter spelare i medlemsregistret. Om 
spelaren inte finns i medlemsregistret måste du skapa 
en ny spelare för att kunna utöka truppen. 


Välj en spelare och klicka på Ta bort om du vill ta bort 
en spelare från spelartruppen. 


Du kan inte flytta spelare upp och ned. Om du måste 
flytta spelare får du helt enkelt ta bort dem och lägga 
till dem i rätt ordning. 


Till vänster i listan finner du spelarnumren (1-15). Om 
du låter spelarna mata in laguppställning i Bridgemate 
är det dessa nummer du ska ge till spelarna så att de 
veta vad de ska mata in. 


Om du försöker lägga till samma spelare två gånger, 
eller och en spelare redan finns i ett annat lag, kommer 
du att få en varning men du kan fortfarande bekräfta att 
du vill lägga till spelaren. 


 


Lägg till spelare från laguppställning 


I stället för att mata in spelare, vilket kan vara rätt så 
tråkigt, eller rent utav omöjligt ifall du inte vet vem 
som spelar i vilket lag, kan du låta spelarnas inmatade 
laguppställningar skapa respektive spelartrupper. 


Detta betyder att efter att spelarna har matat in 
laguppställningen i Bridgemate kan du importera de 
namnen till respektive spelartrupp. Detta fungerar 
naturligtvis endast om medlemsnummer används. Om 
du vill tillåta dem att mata in spelarnummer måste du 
skapa spelartrupperna i förväg. 


Läs mer om detta i Mata in laguppställning nedan. 


 


Slumpmässig bordsplacering 


Under listan Bord / Lag hittar du knappen 
Slumpmässig bordsplacering. Använd denna om du 
vill ha just det. 


Du kan också få slumpmässig bordsplacering ifall du 
först matar in namnen och sedan stänger 
förberedelserna. I fönstret där du matar in antal lag 
finns också kryssrutan Slumpmässig bordsplacering. 
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Importera lag och spelare 


Nu kan du tillverka startlistan i Excel och sedan med 
ett handgrepp importera den i Ruter. Formatet är 
mycket viktigt: 


• Ett lag per rad 


• Kolumnerna innehåller följande information: 
• Kolumn A: Lagnamn 
• Kolumn B: Land (kan vara tomt) 
• Kolumn C: MID1 
• Kolumn D: MID2 
• Kolumn E och så vidare till sista spelaren 


Du gör så här för att importera namnen: 


• Markera alla celler i Excel (uteslut eventuella 
rubriker) 


• Välja Redigera-Kopiera (eller tryck Ctrl-C) 


• Gå till Ruter och Mata in namn och klicka på 
Importera 


• Högerklicka och välj Klistra in (eller tryck Ctrl-V) 


• Klicka på OK 


Lagen importeras uppifrån och ned i bordslistan. Efter 
slutförd import görs en grundläggande validering av att 
spelarna endast tillhör ett lag. Om en spelare tillhör 
flera lag får du frågor om vilket lag spelaren faktiskt 
tillhör. 


Det finns ett alternativt format som kan användas om 
du redan i Excel vill ange lagnummer. Då använder du 
första kolumnen som lagnummer enligt följande: 


• Ett lag per rad 


• Kolumnerna innehåller följande information: 
• Kolumn A: Lagnummer 
• Kolumn B: Lagnamn 
• Kolumn C: Land (kan vara tomt) 
• Kolumn D: MID1 
• Kolumn E: MID2 
• Kolumn F och så vidare till sista spelaren 


När lagen importeras kommer lagen placeras utifrån 
lagnumren i Excel och Ruter, och inte uppifrån och ned 
som i första alternativet. 


Om du vill ha en startlista i Excel som går att läsa med 
blotta ögat finns det ett alternativt format för MID1, 
MID2, och så vidare. Det ser ut så här: 


• MID Spelarnamn 


Det gör att om du placerar MID och Spelarnamn i 
samma cell i Excel och har ett mellanslag mellan dem 
kommer Ruter att tolka första delen av cellen som ett 
MID och ta hand om importen på korrekt sätt. 


Du kan importera plusmedlemmar precis som vilken 
annan medlem som helst. Det du bör tänka på är att det 
i Excel inte hur som helst går att mata in ett plustecken 
följt av ett numeriskt värde. När du trycker på Enter 
kommer plustecknet tas bort eftersom Excel tolkar det 
som ett numeriskt värde. I stället måste du mata in en 
apostrof först som är en instruktion till Excel att det 
efterföljande plustecknet ska tolkas som ren text. 
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Välj aktuell rond och segment 


När du arbetar med Bridgemate-databaser baseras valet 
av databas på aktuell rond och segment. I början av 
tävlingen ser rubriken i Mata in resultat ut ungefär så 
här: 


… >  1  < 2 … 
 
Aktuell rond 1 och aktuellt segment 1 markeras med 
tecken (> och <) såväl som färg (rött). 


 


Klicka och välj 


Om du vill välja segment 2 som aktuellt segment 
klickar du helt enkelt på ”2” i rubriken vilket då ger 
följande utseende: 


… 1 >  2  < … 
 
Om du vill ändra aktuell rond väljer du först aktuell 
rond i listan till vänster och sedan klickar du på aktuellt 
segment i den nya ronden. 


 


Använd Resultatmeny 


Om du föredrar det kan du också använda 
Resultatmeny för att välja aktuell rond och segment. 
Det menyalternativet hittar du högst upp och det heter 
Välj aktuell rond och segment. 


Skapa Bridgemate-databas 


Välj Tävlingsmeny-Bridgemate-Skapa databas. Ett nytt 
fönster visas där du hittar aktuell rond och segment 
samt antal brickor per rond. Det frågar också efter den 
första brickan i ronden. 


Ett nytt parfönster öppnas automatiskt (se nedan) efter 
att du har matat in första brickan. När du återvänder till 
lagfönstret får du frågan att importera laguppställning 
eller resultat beroende på dina inställningar (se 
Laguppställning i Bridgemate ovan). 


 


Innan du fortsätter att skapa Bridgemate-
databasen måste du försäkra dig om att 
Bridgemate Control för föregående rond och 
segment har stängts. 


Om inte, kommer det nya parfönstret att 
försöka öppna Bridgemate Control igen 
(vilket inte är möjligt). Då kommer du att få 
problem och tvingas förlita dig på andra sätt 
att uppdatera Bridgemate (se nedan). 


 


Öppna parfönstret 


Efter att du har matat in första brickan i lagfönstret 
öppnas ett nytt Ruter-parfönster helt automatiskt i övre 
vänstra hörnet av skärmen. Följande händer: 


• En partävling med två grupper (öppet och slutet 
rum) och endast en rond skapas 


• En Bridgemate-databas skapas automatiskt av 
parfönstret 


• Bridgemate Control öppnas automatiskt och alla 
Bridgemate initieras 


• Parfönstret frågar efter en givsamling. Efter att du 
har importerat givsamlingen får du frågan om du 
vill börja importera resultat. 


Om du matar in IMP och IAF-resultat manuellt måste 
du fortfarande skapa en Bridgemate-databas. Detta är 
enda sättet som parfönstret för aktuell rond och 
segment kan skapas. 


För att då slippa starta Bridgemate Control kan du välja 
Tävlingsmeny-Egenskaper-Bridgemate och fliken 
Bridgemate Control. Där tar du bort krysset för Starta 
Bridgemate Control automatiskt. 


Om du inte har någon givfil finns en inställning som 
gör att du aldrig får frågan om givsamling. Du finner 
den i lagfönstret via Tävlingsmeny-Egenskaper-
Bridgemate och fliken Givsamling. 
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Spela brickor ”över brytet” 


Antag att du spelar 7 ronder med 6 brickor per rond. 
Bricknumreringen börjar om efter 32 brickor. Nu har 
du ett problem i rond 6 när brickorna 31-32 samt 1-4 
spelas. 


Enda lösningen är att numrera brickorna 31-36 i den 
ronden. Det är också vad spelarna måste mata in i 
Bridgemate. När du senare startar rond 7 kan du mata 
in bricka 5 som lägsta bricknummer och låta spelarna 
mata in riktiga bricknummer igen. 


Detta kan skapa problem i rond 6 ifall du har två 
givfiler, och i rond 7 ifall du endast har en. Läs mer om 
detta i Importera givsamling nedan. 


 


Jag glömde att stänga Bridgemate Control 


Om du glömde att stänga Bridgemate Control för 
föregående rond och segment kan det nya parfönstret 
inte öppna Bridgemate Control igen. Detta betyder att 
Bridgemate inte har uppdaterats med data för den nya 
ronden och segmentet. Gör följande för att lösa 
problemet: 


BM 
Control 


Stäng fönstret 


Nytt 
Par 


Välj Tävlingsmeny-Bridgemate-Skapa 
databas 


Nytt 
Par 


Behåll det ursprungliga databasnamnet och 
klicka på Spara 


Nytt 
Par 


Nu kommer Ruter att protestera eftersom 
databasen redan existerar (den skapades 
automatiskt innan Bridgemate Control inte 
kunde öppnas) 


Nytt 
Par 


Försäkra dig om, trots Ruters protester, att 
använda det föreslagna databasnamnet och 
skriva över den befintliga databasen 


Nu ska problemen vara ur världen. 


 


Du måste vara medveten om att du här 
balanserar på gränsen till undergången. Om 
du av misstag använder något annat än det 
nya parfönstret (flera parfönster kan vara 
öppna samtidigt) kan du råka skriva över en 
Bridgemate-databas som innehåller giltig 
data. 


 


Spela olika brickor 


Här följer en beskrivning av hur du beräknar en 
lagtävling med Bridgemate där brickorna inte är 
duplicerade. Du kan fortfarande använda 
Bridgemateinmatning av medlemsnummer för 
automatiska mästarpoäng samt Bridgemateresultat för 
resultatlista på Aktuell ställning. 


Detta betyder att du kan ha en situation med brickorna 
1-8 på bord 1, 9-16 på bord 2, och så vidare. Gör så här 
för att få det här att fungera: 


• Välj Tävlingsmeny-Bridgemate-Egenskaper och 
välj fliken Parfönster. Se till att alternativet 
Beräkna IMP över fältet är inaktivt. 


• Välj Tävlingsmeny-Bridgemate-Skapa databas. 


• I stället för att mata in det första bricknumret 
matar du in -24 om 24 är det högsta möjliga 
bricknumret och -32 om 32 är det. 


• Nu öppnas alla Bridgemate för hela 
brickintervallet, dvs 1-24 i exemplet ovan. 


• En Bridgemate-databas skapas automatiskt av 
parfönstret. 


• Spelarna matar in laguppställningen och sedan de 
brickor de spelar. När de är klara lämnar de 
Bridgemate som den är (som vid det laget vill ha 
att du ska mata in en ny bricka). 


• Lagberäkningen, dvs val av VP-tabell, baseras på 
antal brickor per rond som du matade in redan när 
du stängde förberedelserna. 


• Innan du startar nästa rond är det vitalt att du 
nollställer samtliga Bridgemate. Annars kan det bli 
problem med laguppställningen i nästa rond. I 
Bridgemate-Andra inställningar ovan kan du läsa 
om ett sätt som du automatiskt kan nollställa 
Bridgemate II utan att trycka på varje maskin. 
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Importera givsamling 


Om du använder duplicerade givar kan du importera en 
givfil (.DUP, .BRI, .DLM, etc.) i parfönstret. Du måste 
importera givarna i varje parfönster (=varje rond och 
segment). 


Om du inte har någon givfil finns en inställning som 
gör att du aldrig får frågan om givsamling. Du finner 
den i lagfönstret via Tävlingsmeny-Egenskaper-
Bridgemate och fliken Givsamling. 


I normalfallet har du en givfil med 32 brickor. Sedan 
spelar du 8 ronder om 4 brickor var. Samma givfil 
kommer då att importeras i var och en av de 8 
ronderna. 


Ifall du har fler brickor finns några specialfall som 
kräver viss varning. 


 


8 ronder, 8 brickor, två givfiler 


Detta är standardfallet som inte erbjuder några som 
helst problem att lösa. För rond 1-4 använder du den 
första givfilen och för 5-8 den andra. 


 


8 ronder, 8 brickor, en givfil 


Låt oss anta att givarna är numrerade 1-32 respektive 
1-32 men att du endast har en givfil som innehåller 
samtliga 64 givar. 


Det finns två möjliga lösningar för rond 5 (som börjar 
med fysiskt bricka 1): 


• Mata in 33 som första bricknummer och låt 
spelarna mata in det i Bridgemate. Använd 
givfilen som om inget har hänt. 


• Mata in 1 som första bricknummer. Nu kan inte 
givfilen användas i aktuellt skick. I stället måste 
du dela den i två delar (se nedan). 


 


Den första lösningen fungerar för de första 7 
ronderna. I rond 8, däremot, kommer du att 
snubbla på ett annat sött problem – 
Bridgemate tillåter inte bricknummer över 63. 


Detta betyder att lösningen är bra upp till 7 
ronder (om du spelar 56 eller 48 brickor), 
men sedan måste du använde den andra 
lösningen. 


7 ronder, 6 brickor, två givfiler 


Detta problem beskrivs i Spela brickor ”över brytet” i 
Skapa Bridgemate-databas ovan. Lösningen för rond 6 
(bricka 31-32 samt 1-4) är att importera båda givfilerna 
i parfönstret på det här sättet: 


• Skapa Bridgemate-databasen 
• Importera den första givfilen 
• Stäng av den automatiska Bridgemate-importen 
• Välj Tävlingsmeny-Visa givsamling 
• Välj Arkiv-Importera 
• Välj Sist som val av placering 
• Importera den andra givfilen 


 


Dela givfil i två (eller flera) delar 


Ifall du har en givfil med brickorna 1-64 kan du 
behöva dela den i två delar. Egentligen går det inte att 
”dela” en givfil. I stället skapar du en ny givfil med 
brickorna 1-32 som motsvarar de ursprungliga 33-64. 
Gör följande: 


• Öppna ett nytt Ruter-fönster 
• I Tävlingsutforskaren, välj Arkiv-Öppna 


givsamling 
• Öppna den ursprungliga givfilen 
• Välj den första brickan 
• Välj Arkiv-Ta bort 
• Upprepa detta för brickorna 2-32 
• Välj Arkiv-Exportera och spara 33-64 i en ny fil 


Denna givfil kan nu importeras vid spel av den andra 
uppsättningen 1-32. Spelarna kan också mata in riktiga 
bricknummer i Bridgemate. 


Nu kanske du undrar vad du gjorde för att omvandla de 
ursprungliga 33-64 till 1-32 eftersom fönstret 
fortfarande visade 33-64 efter att du hade tagit bort 1-
32. Svaret är att du inte gjorde något – givfilen gjorde 
allt jobb. 


Förklaringen är att en givfil inte innehåller några 
bricknummer. I stället innehåller den endast en lång 
lista med brickor och sedan är det upp till det 
importerande programmet att bestämma vilka 
bricknummer som faktiskt importeras. 


Såsom Ruter fungerar när en givfil importeras är att 
första given alltid får nummer 1 och de övriga 
numreras stigande. Det gör att när du sparade 33-64 i 
en ny fil och sedan importerade dem igen blev de 
numrerade 1-32. 
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Mata in laguppställning 


Välj Tävlingsmeny-Mata in laguppställning för att 
mata in eller importera laguppställningar. Ronden som 
används är alltid den rond och det segment du har valt i 
Mata in resultat. Du kan inte ändra rond eller segment 
i det här fönstret. 


Detta är samma fönster som används i Mata in namn. 
Skillnaden är att du också kan använda listan 
Laguppställning i nedre högra hörnet. Det finns också 
några fler knappar som används för laguppställning via 
Bridgemate. 


Laglistan ser lite annorlunda ut. Mellan lagnumret och 
lagnamnet finns två kolumner som visar följande typ 
av information: 


– Ingen laguppställning 
Tom kolumn Komplett laguppställning 
1, 2 eller 3 Antal spelare i laguppställningen 
x Något fel i laguppställningen 


I fallen med fel i laguppställningen kan du klicka på 
laget och titta i listan med laguppställningar. En eller 
fler spelare kommer att vara markerade med ett ”x” (se 
Validering av laguppställning nedan). 


Du kan skapa laguppställningarna på två sätt – lägg till 
spelare manuellt eller importera medlems- eller 
spelarnummer från Bridgemate. Först kommer 
importen att beskrivas och därefter det manuella sättet. 


Om du avser att använda Bridgemate för 
laguppställningarna måste du aktivera detta (se 
Laguppställning i Bridgemate ovan). 


 


Validering av laguppställning 


Laguppställningarna valideras på ett antal sätt och 
följande fel kan hittas: 


• Ej komplett laguppställning. Det är färre än fyra 
spelare i laguppställningen. 


• Dubbel spelare. Samma spelare är med två gånger 
i en laguppställning. 


• Fel lag. En spelare i en laguppställning är med i 
motståndarnas spelartrupp. Detta är vanligtvis ett 
tecken på att spelarna sitter i fel riktning. 


• Ej med i spelartruppen. En spelare i en 
laguppställning är inte med i spelartruppen. Det 
kan vara en ny spelare men det kan också vara en 
felaktig inmatning i Bridgemate. 


Importera laguppställning 


Om du har aktiverat laguppställning i Bridgemate kan 
du klicka på knappen Importera för att göra just det 
från den aktuella databasen. 


Du kan klicka på Importera hur många gånger du vill. 
Alla ändringar visas i listorna Bord / Lag respektive 
Laguppställning. 


Klicka på OK när alla laguppställningar är kompletta. 
Om det finns fel kommer du att få en varning innan 
fönstret stängs (se Validering av laguppställning 
ovan). 


 


Lägg till spelare från laguppställning till 
spelartruppen 


Som nämndes i Mata in lag och spelare går det att 
lägga till spelare från laguppställning till spelartrupp. 
Detta kräver naturligtvis att spelarna matar in sina 
medlemsnummer och inte sina spelarnummer. 


Det finns två sätt att lägga till spelare till spelartruppen. 
Använd någon av följande knappar: 


• En 
• Alla 


En kräver att du har markerat en spelare i listan 
Laguppställning. Denna spelare kommer att vara 
markerad med ett ”x” då den inte finns i spelartruppen 
(se Validering av laguppställning ovan). 


Alla tar samtliga spelare som finns i någon 
laguppställning men inte i motsvarande spelartrupp och 
lägger till dem. 


 


Manuella ändringar kontra Bridgemate-import 


Tänk dig följande kedja av händelser: 


• Importera laguppställning från Bridgemate 
• Gör manuella ändringar 
• Importera laguppställning från Bridgemate igen 


Detta skulle kunna skapa en konflikt mellan inmatning 
i Bridgemate och manuell laguppställning. Den enkla 
regeln är att manuella ändringar har företräde och 
aldrig skrivs över av inmatningar i Bridgemate. 
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Lägg till eller ta bort laguppställning manuellt 


Spelare läggs tills manuellt uppifrån och ned i listan 
Laguppställning. För hemmalag är ordningen Nord, 
Syd, Öst och Väst medan den för bortalag är Öst, Väst, 
Nord och Syd. 


Du väljer helt enkelt spelare i listan Spelartrupp och 
klickar på Lägg till nedanför listan Laguppställning. 
Ett snabbare sätt är att dubbelklicka på spelaren i listan 
Spelartrupp. 


Om du vill lägga till en spelare på en specifik position 
väljer du först spelaren i listan Spelartrupp varefter du 
dubbelklickar på positionen i listan Laguppställning. 


Du tar bort en spelare från laguppställningen genom att 
klicka på Ta bort nedanför listan Laguppställning. 


 


Lägg till reserv 


Överst i spelartruppen ser du texten Lägg till reserv till 
laguppställningen… Se detta som en helt vanlig 
spelare i spelartruppen. Detta betyder att allt du kan 
göra ovan för vanliga spelare även gäller för reserver. 


Vad som händer om du har valt reserven är att du får 
välja spelare från medlemsregistret innan någon 
spelare faktiskt läggs till i laguppställningen. 


 


Töm laguppställning 


Du kan använda knapparna Töm samt Töm alla för att 
tömma den aktuella laguppställningen eller samtliga 
laguppställningar. Töm alla ger dig först en varning 
innan allt tas bort. 
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Mata in resultat 


Så här ser Mata in resultat ut vid lagtävling: 


Bord Hemma Borta Trpt 1 >  2  < (3) (4) IMP +/– VP # 


1 1 2  13-21 26-0   39-21  23-7 3 


2 3 4  31-9 22-18   52-27 -1-0 24-4 5 


… … …          
 


Många av kolumnerna kommer aldrig att användas 
men de finns där så att fönstret ser likadant ut varje 
gång. 


Trpt Transport av IMP 


IMP Total IMP (summan av transport samt alla 
IMP-segment) 


>2< Aktivt segment (se Välj aktuell rond och 
segment ovan) 


(3) Parenteserna indikerar att det är ett segment 
som spelas som särskiljning i händelse av lika 
resultat 


+/– Det här är kolumnen där du matar in 
korrigerade VP om detta behövs. Om du ger 
straffpoäng måste du mata in ett minustecken 
före straffpoängen. 


VP Automatiskt beräknade vinstpoäng 


# Antal jämförelser när Bridgemate-resultat 
importeras 


 


Mata in IMP-resultat manuellt 


Så här matar du in IMP-resultat manuellt: 


1 2 – 2 5 Enter 


Vinstpoängen beräknas automatiskt utifrån IMP:en, 
den valda VP-tabellen, samt antal brickor per rond. 


Använd Bridgemate 


Steg-för-steg-kapitlet i början av denna dokumentation 
beskriver vad du ska göra och i vilken ordning. Det 
finns separata kapitel som beskriver stegen mer i 
detalj: 


• Välj aktuell rond och segment 
• Skapa Bridgemate-databas 
• Importera givsamling 
• Mata in laguppställning 


När du har gått genom de stegen kan du börja 
importera resultat från Bridgemate. 


 


Importera resultat 


Använd kryssrutan Bridgemate för att importera 
resultat. Du kommer att se att IMP, VP och antal 
jämförelser kommer att ändras ju fler resultat som 
kommer in. 


Du kan endast importera resultat i aktuell rond och 
segment, och den ronden måste också visas på 
skärmen. 


Databasen väljs automatiskt och kan inte ändras. Det 
gör att om du måste använda parfönstret för att skapa 
databasen manuellt måste du använda det 
ursprungligen föreslagna databasnamnet. 


Jag rekommenderar att du använder Resultatmeny-
Färger-Visa Bridgemate-bord i färg. Detta kommer att 
ge dig en god överblick av vilka bord som spelar 
långsamt och vilka som är färdiga. 
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Ändra importerade resultat 


Det är möjligt att både importera IMP-resultat och 
manuellt ändra dem. Däremot fungerar det så att 
manuellt ändrade IMP-resultat skrivs över vid nästa 
import. 


Ett sätt du löser detta på är att göra alla ändringar i 
parfönstret: 


• Ändra resultatet i parfönstret 
• Importera resultatet i lagfönstret 
• IMP och VP ska då ändras 


Den andra fördelen av att ändra i parfönstret är 
självklart att IAF:en kommer att bli korrekt. 


Ett annat sätt är att använda knappen Redigera i 
lagfönstret. Då visas ett komplett lagprotokoll med 
öppet och slutet rum. Via de två Redigera-knapparna 
kan du här redigera resultaten. 


När du har ändrat ett resultat skrivs detta resultat till 
Bridgemate-databasen. Det gör att parfönstret kan 
importera ändringen. 


Dessutom kan du lägga till resultat via Redigera-
knapparna. Detta kan du göra om ett bord inte har 
matat in ett av resultaten. Även detta resultat skrivs till 
databasen för senare import i parfönstret. I det här 
fallet gäller inte den omvända riktningen. 


 


Skriv ut lagprotokoll 


Om du i lagfönstret går vägen via Redigera finner du 
också knappen Skriv ut. Den skriver ut ett otroligt 
simpelt lagprotokoll ifall spelarna behöver verifiera 
sina (felaktiga?) resultat. 


Med tiden kommer nog bättre designade lagprotokoll 
även i Ruter. 


 


Mata in domslut 


Detta beskrivs i Domslut nedan. 


 


Aktuell ställning 


Du ska endast aktivera Aktuell ställning från 
lagfönstret. När det har aktiverats fungerar det i princip 
på samma sätt som vid partävling. 


Just nu betyder det att du antingen kan visa löpande 
resultat (resultatlista och scoretavla) eller uppdatera 
resultaten först när samtliga matcher är färdiga. Detta 
motsvarar det normala beteendet i Aktuell ställning. 


Det finns också en inställning som gör att matcher 
visas efterhand de blir färdigspelade. När alla matcher 
är färdigspelade visas resultatlistan. Om du går till 
inställningarna för Aktuell ställning, klickar på 
Schema, och väljer alternativet Projektor. Lagtävling. 
Endast färdigspelade matcher uppnår du denna effekt.  


Framtida förbättringar: Slå ihop lagresultat med IAF-
resultat från parfönstret till en enda Aktuell ställning. 
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Domslut 


En del domslut matas in i lagfönstret och andra i 
parfönstret. 


 


VP-korrigeringar 


Placera markören i +/– kolumnen. Mata in VP-
korrigeringar för båda lag genom att använda samma 
format som vid manuella IMP-resultat (se ovan). 


Detta betyder att inmatningen kan se lite lustig ut 
beroende på att minustecknet används både för att 
skilja mellan korrigering för hemma- respektive 
bortalaget och för att indikera negativa tal. Om du ger 
båda lagen 1 VP avdrag ser inmatningen ut så här: 


– 1 – – 1 Enter 


1VP avdrag endast för bortalaget ser ut så här: 


0 – – 1 Enter 


Decimaler är tillåtna. 1 VP avdrag delat mellan de två 
lagen ser ut så här: 


– 0,5 – – 0,5 Enter 


Om du matar in ett positivt tal kommer det att läggas 
till till lagets totala VP. Det betyder att den här 
kolumnen kan användas både för straffpoäng och för 
extra VP om det skulle krävas. 


Lag som spelar i samma väderstreck 


Nedanstående sekvens ser till att brickor som har 
spelats i samma väderstreck inte jämförs i 
lagberäkningen medan de fortfarande inkluderas i 
IAF:en: 


Lag Du kan inte ändra laguppställningen så att 
två par från samma lag sitter till exempel 
Nord-Syd. 


Par Använd Bridgemate-Redigera för att ändra 
väderstreck på svängda brickor. Om alla 
brickor har svängts kan du klicka på det ena 
parnumret och mata det andra för att få 
samtliga brickor svängda. 


Lag Importera Bridgemate-resultat. Brickan eller 
brickorna som spelades i samma väderstreck 
kommer att exkluderas från IMP-jämförelsen 
men kommer fortfarande visas i antal 
jämförda resultat. 


Lag Ge straffpoäng till båda lagen ifall alla 
brickor spelades i samma väderstreck. Detta 
är normalt –3 VP för båda lagen ifall en 15-
15-skala används. 


Ifall endast några brickor spelades i samma 
väderstreck kan du behöva ge straffpoäng 
ifall det finns ett skyldigt lag. 


 


Båda borden spelar i fel väderstreck 


När båda borden spelar i fel väderstreck kommer IMP 
och VP att inverteras. Lösningen är att svänga 
väderstreck för resultaten vid båda borden i parfönstret 
(se Lag som spelar i samma väderstreck ovan). 


När samtliga resultat har svängts kommer IMP och VP 
att vara korrekta. 


Du kan inte ändra i laguppställningen. Det faktum att 
du svänger samtliga resultat vid båda borden betyder 
att både lag- och IAF-resultaten kommer att vara 
korrekta. 


Däremot kommer laguppställningarna antagligen inte 
vara korrekta ifall du importerar dem från Bridgemate. 
Det kommer troligen att vara fyra spelare i varje lag 
som hör hemma i andra lagets spelartrupp. Det betyder 
att du redan när du importerar laguppställning från 
Bridgemate har möjligheten att hitta och korrigera 
felet. 
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Lag 12C1c 


Detta domslut fungerar alldeles utmärkt. Mata in det 
som vanligt i parfönstret. Vid nästa import kommer 
lagfönstret att dela ut korrekt IMP för jämförelsen. 


 


Medel +/=/– domslut 


Om du ger medeldomslut kommer lagresultatet inte att 
påverkas. Däremot kommer IAF:en att bli korrekt. 
Detta betyder att du måste räkna ut och mata in en VP-
korrigering manuellt. 


Framtida förbättringar: Inför detta. 


 


Andra domslut 


Framtida förbättringar: Fler domslut kommer att 
införas, till exempel IMP-straffpoäng som endast 
påverkar det ena lagets IMP-total. För närvarande 
måste effekten av ett sådant domslut beräknas och 
matas in manuellt som en VP-korrigering. 


Skriv ut 


Alla rapporter som används för partävling fungerar 
också för lagtävling. Däremot är vissa mindre lämpliga 
än andra, till exempel scoretavlor (frekvenstabeller), 
som inte fyller någon funktion i lagtävling. 


För att hålla saker så enkelt som möjligt krävs vissa 
kompromisser. En sådan är att varje gång en rapport 
refererar till en bricka betyder det rond när den 
används i lagtävling, och råkar det stå ”par” betyder 
det ”lag”. 


 


Lagnamn och spelarnamn 


Alla kolumner som tidigare (i partävling) användes för 
spelarnamn används nu för att visa lagnamn. Längst till 
höger finns nu en extra kolumn som visar alla 
spelarnamn. 


Formatet för spelarnamnen är inställt så att endast 
efternamn syns. Orsaken är att ett lagnamn och fyra 
(eller fler) hela spelarnamn skulle ta upp för mycket 
utrymme på rapporten. 


Det finns två vägar du kan gå om du vill visa förnamn 
eller initialer: 


• Ändra inställningarna för tävlingen 
• Ändra inställningarna för rapporten 


Tävlingsinställningarna ändrar du via Tävlingsmeny-
Egenskaper…-Skriv ut samt fliken Skriv ut (layout). 


Rapportinställningarna ändrar du genom att skapa en 
ny rapport, välja fliken Namnutskrift, klicka på 
knappen Fältlista, och sedan redigera fältet 
Spelartrupp (endast lagtävling). 


Om du inte vill skriva ut spelarnamnen kan du välja 
Tävlingsmeny-Egenskaper…-Skriv ut och ta bort 
krysset för Spelartrupp. Detta tillämpas på startlistor 
och slutresultat. 


 


Ej tillgängliga rapporter 


Följande rapporter fungerar för närvarande inte vid 
lagtävling: 


• Guidekort 
• Privatprotokoll 


Framtida förbättringar: Kommer att fixas. 
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Rapportera tävling och Rapportera IAF 


Du måste rapportera tävlingen både från lag- och 
parfönstret. 


 


Rapportera tävling 


Lagrapporteringen sker i lagfönstret: 


• Välj lagfönstret 
• Välj Tävlingsmeny-Rapportera tävling 
• Kryssa för alternativen du vill rapportera 
• Klicka på OK 


 


Rapportera IAF 


IAF:en hanteras helt och hållet från parfönstret: 


• Välj parfönstret 
• Välj Tävlingsmeny-Rapportera tävling 
• Kryssa för Hemsida (valfritt) samt Poängserie 
• Kryssa för PBN och TXT om du vill ha sådana 


rapporter 
• Klicka på OK 


Nu kan du skriva ut: 


• Klicka på Skriv ut 
• Välj Slutresultat 
• Skriv ut IMP över fältet, scoretavlor i 


bordsordning 
• Välj Poängserie 
• Skriv ut IMP över fältet (liggande) 


Rapporterna du skriver ut är skräddarsydda för IAF-
utskrifter. 


 


Hemsida 


När du via parfönstret rapporterar IAF ska du inte 
ändra några filnamn. Det garanterar att filnamnen är 
unika för den händelse att du har en lagtävling i veckan 
med samma tävlingsnamn varje gång. 


Ytterligare en anledning att låta filnamnen vara 
oförändrade är att när du via lagfönstret rapporterar 
lagtävlingen till hemsidan visas även länkar till IAF:en. 
För att det ska fungera korrekt används de föreslagna 
filnamnen. 


Rapportera mästarpoäng 


Det du måste göra för att rapportera mästarpoäng 
korrekt beror till viss del på vilken rapporttyp du har 
valt: 


• Lagbarometer kräver endast en spelartrupp. 
Samtliga spelare får lika mycket mästarpoäng 
baserat på slutresultatet. 


• Serier med längre matcher kräver laguppställning 
från varje halvlek och match. Resultatet i 
respektive match avgör hur många mästarpoäng 
som ska delas ut. 


 


Lagbarometer 


I en lagbarometer där du inte matar in line-up eller 
låter spelarna göra det räcker det om du matar in alla 
spelarna i spelartruppen. Mästarpoängen baseras endast 
på slutresultatet i lagtävlingen. 


Om du beräknar IAF kommer du visserligen att mata in 
laguppställningar, men det påverkar inte de utdelade 
mästarpoängen. 


 


2 halvlekar – Inmatning av IMP för varje halvlek 


Om du tar in halvtidsresultat måste du också mata in 
laguppställning för varje halvlek. Det är fullt möjligt 
att en spelare spelar första halvlek och en annan andra. 


Om du endast matar in laguppställningen för ena 
halvleken kommer endast hälften av mästarpoängen att 
delas ut. 


 


2 halvlekar – Inmatning av IMP endast för 
slutresultatet och ingen IMP över fältet 


Ibland spelas serier med två halvlekar där det alltid är 
samma fyra spelare som spelar i varje lag. 


För att förenkla hanteringen kan du välja att när du 
stänger förberedelserna ange totalt antal brickor för 
matchen och att det endast är ett segment. 


Då behöver du bara mata in total-IMP samt 
laguppställning en gång per match. 
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Gröna Hissen 


Det finns ett separat dokument som beskriver Gröna 
Hissen. Det är skrivet ur partävlingsperspektiv, men 
om du tänker ”lag” fungerar det dokumentet alldeles 
utmärkt för en lagtävling. 


Precis som vid Gröna Hissen för par startar du 
tävlingen via knappen Special i Tävlingsutforskaren. 


Kom ihåg att nya lagronder skapas i lagfönstret. Det 
finns en skillnad mellan Gröna Hissen för par och lag: 


Möjligheten att väderstreckssvänga udda ronder är inte 
tillgänglig i lagtävling. Däremot räknar Ruter hur 
många hemma- och bortamatcher lagen har haft och 
ser till att detta blir balanserat. 


 


95%-hiss 


Det finns något jag kallar 95%-hiss. Det kan användas 
när det är mycket korta pauser mellan ronderna samt 
att du inte vill ha en ronds fördröjning i tilldelningen 
av bordsplacering. 


Den enda skillnaden mot en vanlig Gröna Hissen är att 
du skapar nästa ronds bordsplacering fem minuter 
innan rondslut. Det är något du gör manuellt via 
Tävlingsmeny-Gröna Hissen-Lägg till / ta bort rond. 


Då brukar de flesta resultaten vara på plats men inte 
alla. Detta räcker dock normalt för att skapa en 
acceptabel bordsplacering för nästa rond. 


Om du använde duplicerade brickor rekommenderas 
du börja på samma bricknummer vid båda borden i 
varje match. Visserligen får de då inte spela samma 
fysiska brickor men det gör att antal jämförelser 
kommer att maximeras med fem minuter kvar av 
ronden. 


För att kunna presentera bordsplaceringen med god 
marginal inför nästa rond bör 95%-hiss kombineras 
med projektorer eller plasmaskärmar för att visa 
Aktuell ställning som innehåller nästa ronds 
bordsplacering. I dokumentet Aktuell ställning finns ett 
kapitel som beskriver hur du bäst gör inställningarna 
för detta. 


För att undvika att nästa rond skapas automatiskt när 
det sista resultatet importeras bör du aktivera 
alternativet Tävlingsmeny-Gröna Hissen-Använd 95%-
hiss. 


Board-A-Match 


Board-A-Match kan beräknas men inte inom ramarna 
för lagtävling. I stället öppnas en partävling och sedan 
används Klubbmatch för att utföra Board-A-Match-
beräkningen. 


Det finns ett separat dokument som beskriver hur du 
går tillväga för att räkna Board-A-Match. 


 


HUM 


Om ett lag använder HUM-system (Highly Unusual 
Methods) blir deras motståndare automatisk hemmalag 
i alla matcher så att de kan välja vilket par som ska 
spela mot paret med HUM-system. 


Välj Tävlingsmeny-Mata in namn. Välj lag och klicka 
på Redigera. Nu finns alternativet att kryssa för om 
laget är ett HUM-lag. 


Detta kommer att ändra bordsplaceringen i samtliga 
icke-spelade matcher samt i alla framtida Gröna 
Hissen-matcher. 
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Master/slave – Flera parallella lagtävlingar 


Om du endast har en Bridgemate-server och vill 
beräkna flera parallella lagtävlingar, till exempel vid 
flera divisioner, ska du följa dessa instruktioner. 


Terminologin kring master/slave är lite tveksam på 
svenska men så mycket bättre alternativ finns inte. 
Detta är grunderna: 


• Skapa en master. Här sker Bridgemate-
inställningar. 


• Skapa en slave som enbart kommer att läsa från 
databasen som master skapar. 


• Master och slave måste ha bordsnummerserier 
som är unika, till exempel 1-4, 5-8, 9-12, och så 
vidare. 


• Använd master för att skapa databasen. 
• Du är inte begränsad till en slave utan till varje 


master kan du koppla flera stycken. 
• Du kan räkna en total IAF eller separera dem 


division för division. 


 


Koppla ihop master och slave 


Skapa den lagtävling som är master. Gör sedan 
följande: 


• Välj Tävlingsmeny-Egenskaper-Bridgemate  
• Välj fliken Bridgemate (flera lagtävlingar) 
• Pricka för Master 
• Mata in totalt antal bord för master och alla slaves. 


Det som refereras till är alltså antal bord i ett av 
rummen, dvs antal matcher. 


• Klicka på Exportera ID 
• Klicka på OK 


Nu är inställningarna gjorda för din master. 


Skapa sedan den lagtävling som är slave. När du har 
valt flyttschema måste du göra följande innan du helt 
stänger förberedelserna: 


• Klicka på Avancerat 
• Ange det första bordsnumret för din slave 


Gör sedan följande: 


• Följ instruktionerna för master ovan 
• Pricka för Slave 
• Klicka på Importera ID 
• Klicka på OK 


Om du har flera slave-tävlingar gör du precis som ovan 
för respektive slave. Kom ihåg att använda olika 
bordsnummerserier i de olika slave-tävlingarna. 


Skapa gemensam databas 


Parfönster måste skapas för både master och slave. 


Välj först master: 


• Välj Tävlingsmeny-Bridgemate-Skapa databas för 
att skapa den gemensamma databasen. 


• En databas skapas med det totala antalet bord du 
angav i inställningarna för master. 


• Parfönstret för master innehåller det antal bord 
som avser enbart den lagtävlingen. 


Välj sedan slave: 


• Välj Tävlingsmeny-Bridgemate-Skapa databas för 
att skapa parfönstret för slave. 


• Parfönstret för slave innehåller det antal bord som 
avser enbart den lagtävlingen. 


Handgreppet för slave kan synas ologiskt men tänk i 
termer Skapa parfönster snarare än Skapa databas så 
finner du en slags logik. 


 


Fortsätt med beräkning och annat 


Nu kan du fortsätta med beräkning av master 
respektive slave. Allt hädanefter sker i separata fönster 
och ingenting speciellt mer måste göras för att få saker 
att fungera. När du rapporterar tävling gör du det i alla 
fönster var för sig. 


 


Gemensam IMP över fältet 


Om du vill beräkna en gemensam IMP över fältet är 
handgreppen faktiskt enklare än ovan. 


I steget när du kopplar ihop master och slave gör du 
följande för master: 


• Välj Tävlingsmeny-Egenskaper-Bridgemate 
• Välj fliken Bridgemate (flera lagtävlingar) 
• Kryssa för Gemensam IMP över fältet 
• Ange ett lämpligt namn för IAF:en 
• Klicka på OK 


Sedan behöver du inte göra mer. När du skapar 
databasen för master kommer du att se att parfönstret 
innehåller alla bord för båda master och slave. 


Du ska inte skapa någon databas (parfönster) för slave 
eftersom alla bord som hör till slave nu finns i 
parfönstret för master.
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Officiell WBF-vinstpoängskala (VP) 


 


  1-5 brickor  6-8  9-10  11-12  13-14 
           


VP  IMP  IMP  IMP  IMP  IMP 
15 15  0 1  0 1  0 1  0 1  0 2 
16 14  2 4  2 5  2 6  2 6  3 7 
17 13  5 6  6 8  7 9  7 9  8 10 
18 12  7 8  9 11  10 12  10 12  11 14 
19 11  9 10  12 14  13 15  13 16  15 18 
20 10  11 12  15 17  16 18  17 20  19 22 
21 9  13 14  18 20  19 21  21 24  23 26 
22 8  15 16  21 23  22 25  25 28  27 30 
23 7  17 19  24 26  26 29  29 32  31 34 
24 6  20 22  27 29  30 33  33 36  35 38 
25 5  23 25  30 33  34 37  37 40  39 43 
25 4  26 29  34 37  38 41  41 45  44 48 
25 3  30 33  38 41  42 45  46 50  49 54 
25 2  34 37  42 45  46 50  51 55  55 60 
25 1  38 41  46 50  51 55  56 61  61 66 
25 0  42   51   56   62   67  


 
 


  15-16  17-20  21-24  25-28  29-32 
           


VP  IMP  IMP  IMP  IMP  IMP 
15 15  0 2  0 2  0 3  0 3  0 3 
16 14  3 7  3 8  4 9  4 10  4 10 
17 13  8 11  9 12  10 14  11 15  11 16 
18 12  12 15  13 16  15 19  16 20  17 22 
19 11  16 19  17 21  20 24  21 25  23 28 
20 10  20 23  22 26  25 29  26 31  29 34 
21 9  24 27  27 31  30 34  32 37  35 40 
22 8  28 31  32 36  35 39  38 43  41 46 
23 7  32 36  37 41  40 45  44 49  47 52 
24 6  37 41  42 47  46 51  50 55  53 58 
25 5  42 46  48 53  52 57  56 61  59 65 
25 4  47 52  54 59  58 64  62 68  66 73 
25 3  53 58  60 65  65 71  69 76  74 82 
25 2  59 64  66 72  72 79  77 85  83 91 
25 1  65 71  73 79  80 87  86 94  92 100 
25 0  72   80   88   95   101  
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Högst upp till vänster ser du knappen Tävlingsmeny. 
Den kan du klicka på för att gå till namninmatningen, 
titta på givsamlingen, ändra egenskaper för tävlingen 
och mycket annat. 


Nedanför Tävlingsmeny finner du knapparna Bricka, 
Rond, Par och Bord. De styr innehållet i listan 
nedanför samt vilka resultat som visas i fönstret i 
mitten (se kapitlet Protokoll nedan). 


Innehållet i listan under de fyra knapparna beror på 
vilken av knapparna du har klickat på. Välj i listan 
genom att klicka med musen eller klicka på någon av 
knapparna Nästa eller Föregående. 


Till höger om Tävlingsmeny finner du knappen 
Resultatmeny. Om du klickar på den får du fram ett 
antal menyalternativ där du kan mata in domslut, mata 
in straffpoäng, svänga brickor, leta efter resultat, ta 
bort resultat, och mycket mer (se separata kapitel 
nedan). 


I det stora fönstret i mitten visas de resultat du har valt. 
Ovanför fönstret visas bricknummer, giv samt 
zonförhållanden. Eventuella frironder visas alltid på 
nedersta raden (gäller Bricka och Rond). 


Parnumren visas i kolumnerna N-S respektive Ö-V. 
Om ett par sitter stilla är parnumret understruket. När 
du visar privatprotokoll (se kapitlet Protokoll nedan) 
visas det valda paret i fetstil. Om en bricka är svängd i 
ronden skrivs parnumren med röd text. 


I resultatkolumnerna visas zonförhållandena med olika 
färger på bakgrunden. Dessa beskrivs i kapitlet 
Zonförhållanden nedan. 


Till höger ser du rubriken Återstående. Under den finns 
två listor där den övre visar återstående bord och par 
för den aktuella brickan (eller ronden) medan den 
nedre visar antal återstående resultat för samtliga 
brickor. Efterhand du matar in resultat kommer listorna 
att uppdateras. När båda listorna är tomma ska alla 
resultat vara inmatade. 


Längst ned till höger ser du kryssrutorna x10 (som i 
”multiplicerat med 10”) och Aktuell ställning. Om x10 
är ikryssad ska du inte mata in sista nollan i resultaten, 
dvs 42 betyder utgång i ozon. Aktuell ställning är 
beskrivet i ett separat dokument. 


Protokoll 


Du kan välja att visa resultaten på flera olika sätt. När 
du klickar på någon av knapparna Bricka, Rond, Par 
eller Bord visas en meny där du detaljerat kan välja hur 
resultaten ska visas på skärmen. 


Bricka och Rond ger dig möjligheten att visa de 
vanligaste typerna av protokoll. Här väljer du även om 
du vill ha automatiska parnummer eller om du ska 
mata in parnumren. 


Par leder till privatprotokoll. Bord leder till guidekort. 


Första gången du matar in resultat visas resultaten på 
följande sätt: 


Vanlig 
kvällstävling 


När Ruter startades första gången var 
en av frågorna vilken typ av protokoll 
ni vanligen använder. Detta val 
används vid inmatning. Du kan ändra 
det genom att klicka på Bricka eller 
Rond och välja ett av alternativen. 


Barometer Ruter förutsätter att du använder 
rondprotokoll med parnummer och alla 
resultat i ronden och att den 
informationen ska matas in. Detta kan 
du ändra genom att klicka på Bricka 
eller Rond. 


Du ska mata in Nord-Syd. Om du har 
valt ett flyttschema får du Öst-Väst 
automatiskt annars får du mata in Öst-
Väst. Mata därefter in alla resultat i 
ronden. 


 


Begränsningar vid tävling utan flyttschema 


Om du har valt att beräkna en tävling utan flyttschema 
är endast ett fåtal av alternativen ovan tillgängliga. 


Till att börja med är endast Bricka och Rond 
tillgängliga. När du klickar på en av knapparna får du 
inte välja hur resultaten visas på skärmen utan du tas 
direkt till inmatningsläget där du matar in parnummer 
och resultat. 
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Mata in resultat 


I kapitlet Protokoll ovan beskrivs hur du väljer för att 
skärmen på bästa sätt ska efterlikna dina protokoll. 


Du matar in resultatet genom att helt enkelt mata in det 
och trycka på Enter, t ex 4 5 0 Enter för 450 till Nord-
Syd. Öst-Väst-resultat matas in med ett minustecken 
före eller efter resultatet. Om du inte har ändrat 
grundinställningarna ska ett minustecken efter 
resultatet fungera som en Enter-tryckning. 


 


Rundpass 


Om du vill mata in resultatet Rundpass ska du mata in 
en nolla (0) och trycka på Enter. 


 


Mata in resultat med automatiska parnummer 


Om du har valt korrekt protokoll ska de tomma 
resultaten på skärmen stå i samma ordning som 
resultaten på ditt protokoll. Eftersom parnumren redan 
är ifyllda behöver du endast mata in resultaten från 
protokollet. 


Efterhand du matar in resultaten ser du att listorna 
Återstående ändras. 


Denna variant fungerar endast när du har valt ett 
flyttschema. 


 


Mata in parnummer och resultat 


Här har du valt inmatning via Bricka eller Rond. 


Mata in Nord-Syds parnummer. Om du har valt ett 
flyttschema får du Öst-Västs parnummer automatiskt, 
annars måste du mata in det. 


Mata in resultatet. Om du har valt Rond ska du mata in 
alla resultaten i ronden. 


Efterhand du matar in resultaten ser du att listorna 
Återstående ändras. 


 


Repetera resultat 


En del brickor har många identiska resultat. I stället för 
att mata in resultatet gång på gång kan du repetera 
resultatet genom att trycka på Kommatecknen eller 
Punkt. Det föregående resultatet kopieras och 
markören direkt flyttas till nästa resultat. Du ska inte 
trycka på Enter eftersom markören flyttas automatiskt. 


Det går också att använda plus- och minustangenterna 
för motsvarande repetition. Däremot kan du inte 
använda Enter på det numeriska tangentbordet. 


 


Fortsätt inmatningen med nästa rond eller bricka 


Efter att det sista resultatet har matats kan det vara 
lämpligt att snabbt kontrollera inmatningen. Eftersom 
resultaten står i två kolumner – en för Nord-Syd och en 
för Öst-Väst – är det enkelt att jämföra skärmen med 
protokollet. 


När du har jämfört resultaten finns det flera sätt att gå 
till nästa (eller önskad) bricka eller rond för att fortsätta 
inmatningen: 


• Klicka på önskad bricka eller rond i listan till 
vänster. 


• Klicka på Nästa nere i vänstra hörnet för att gå till 
nästa bricka eller rond. 


• Tryck på Enter. Under försättning att ingen 
inmatning just pågår kommer det att fungera på 
samma sätt som att klicka på Nästa. Du ser att 
ingen inmatning pågår om du tittar på var 
markören är placerad i inmatningsfönstret. Om det 
är en grå ram i rutan kommer detta att fungera. 


I barometer går du automatiskt till utskriftsfönstret när 
inmatningen är klar, men efter avslutad utskrift gäller 
instruktionerna ovan. 
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Samla in protokoll med några ronder kvar 


Det finns protokoll med karbonpapper. Dessa kan du 
använda för att, till exempel med tre ronder kvar, riva 
av originalet och mata in resultat till och med ronden i 
fråga. Det finns ett litet knep som kan hjälpa till vid 
resultatinmatning: 


Antag att du spelar 13 ronder och samlar in protokollen 
efter 10. Gå till bricka 1. Mata in de 10 resultaten. Nu 
står du på rond 11. Tryck på Snedstreck (/) på det 
numeriska tangentbordet. Detta indikerar slut på bricka 
1. 


Tryck på nu Enter för att gå till bricka 2. Mata in 10 
resultat. Efter det 10:e resultatet ser du att Ruter inte 
förväntar sig några fler resultat. Detta gör att du kan 
trycka på Enter för att gå vidare till nästa bricka, osv. 


När du avser att mata in resultat för rond 11-13 går du 
till valfri bricka och rond 11. Mata in ett resultat så 
kommer Ruter ”öppna upp” inmatningen för rond 11-
13. 


Om du vill kan du använda flera Snedstreck, till 
exempel ifall du först samlar in protokoll efter rond 6 
och sedan efter rond 10. 


 


Nästa bricka vid flera grupper 


Ibland kan det vara så att resultatinmatningen sker 
bricka för bricka i stället för grupp för grupp vid spel i 
flera grupper. I stället för att brickan byts inom 
gruppen skulle man vilja byta grupp men kvarstå i 
samma bricka. Gör så här: 


Välj Tävlingsmeny-Egenskaper-Mata in namn och 
resultat-Mata in resultat. Där hittar du inställningen 
Byt grupp (i stället för bricka) ... som har följande 
alternativ: 


• Nästa bricka, samma grupp 
• Samma bricka, nästa grupp 


Grundinställningen är att fortsätta inom samma grupp. 


Ändra parnummer 


Om du vill ändra ett parnummer klickar du på 
parnumret och matar in det nya. Det spelar ingen roll 
om det nya parnumret redan är inmatat eller ej, du 
kommer att få bekräfta ändringen. 


 


Svängd bricka 


Om en eller alla brickor har svängts en rond ställer du 
markören på resultatet (eller raden ifall det är hela 
ronden), klickar på Resultatmeny och väljer Sväng 
väderstreck. Därefter får du en kontrollfråga som rör 
ifall du vill svänga endast det markerade resultatet eller 
hela ronden. 


Ett alternativ är att klicka på ett av parnumren och 
mata in det andra parnumret. Då får du samma 
kontrollfråga även om denna variant endast fungerar 
för hela raden eller för den första brickan i raden. 


 


Om du har valt att beräkna tävlingen utan 
flyttschema och gör inmatningen bricka för 
bricka så svängs endast den aktuella brickan, 
inte parallellbrickorna i ronden. 


Om endast en av brickorna är svängda vid 
rondinmatning så skrivs parnumren med röd text. Den 
röda texten används för all del också om du har bytt ett 
parnummer på en av brickorna (se ovan). 


 


Ta bort resultat 


Om du vill ta bort ett enstaka resultat går du till önskat 
inmatningsfält och trycker på Delete-tangenten. 


Om du vill ta bort fler resultat i stöten klickar du på 
Resultatmeny och väljer Ta bort alla resultat: 


• Om du vill ta bort resultaten för en hel rad väljer 
du på denna rad. 


• Om du vill ta bort alla resultat du ser väljer du på 
skärmen. Därefter får du en kontrollfråga där du 
får bekräfta att du vill ta bort resultaten. 


• Om du vill ta bort alla resultat i tävlingen väljer du 
i denna grupp. Därefter får du en kontrollfråga där 
du får bekräfta att du vill ta bort resultaten. 


• Om du vill ta bort alla resultat i tävlingen väljer du 
i tävlingen. Därefter får du en kontrollfråga där du 
får bekräfta att du vill ta bort resultaten. 







Ruter, version 3.2  Mata in resultat 


 4 av 6 


Domslut 


Du kan mata in domslut direkt i resultatinmatningen. 
Läs mer om detta i dokumentet Mata in domslut. 


Ett annat sätt är att klicka på Resultatmeny och välja 
Domslut. 


Här ska du markera respektive mata in resultat för 
Nord-Syd (till vänster) och Öst-Väst (till höger). Du 
väljer typ av resultat i respektive lista och matar vid 
behov in ett resultat eller en procentsats i 
inmatningsfältet nedanför. 


Vid Normalt resultat samt Normalt resultat (split 
score) kan du också välja vilken förvanskad version av 
brickan som används. Se dokumentet Mata in domslut. 


 


Straffpoäng 


Om du vill dela ut straffpoäng markerar du önskat 
resultat där du vill dela ut straffpoängen, klickar på 
Resultatmeny, väljer Straffpoäng, och matar in de 
straffpoäng du önskar dela ut. Du ska inte mata in 
något minustecknen utan mata in de poäng som ska 
dras ifrån respektive pars totala poäng. 


I partävling finns två typer av straffpoäng – 
matchpoäng respektive procent av topp. Välj ett av 
alternativen. 


 


Brickdelning (gäller ej barometer) 


Vissa flyttscheman gör att två bord spelar samma 
brickor i samma rond. Om du samtidigt använder 
protokoll där resultaten skrivs in uppifrån och ned och 
vill ha automatiska parnummer kan du få problem. 


Detta problem finns beskrivet i kapitlet Brickdelning i 
dokumentet Flyttschema. Läs noggrant hur du ska göra 
för att det ska blir rätt. 


 


Leta reda på resultat 


Det finns en sökfunktion som är användbar när du har 
många par. Klicka på Resultatmeny och välj Sök par. 
Markören kommer att placeras på den rad där det 
eftersökta paret finns. 
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Skriv ut 


 


Slutresultat och scoretavlor i en kvällstävling 


Klicka på Skriv ut. Välj Slutresultat i den vänstra 
listan. I den högra listan ser du de tillgängliga 
rapporterna. Välj en av dem och klicka på Skriv ut eller 
Förhandsgranska. 


Nu ska du ange vilka brickor du vill skriva ut. Se till 
att alternativet Skriv ut alla brickor är markerat och 
klicka på Slutför. För samtliga rapporter utom de två 
översta är detta alternativ förkryssat. 


Det kan vara en idé att skriva ut samtliga scoretavlor 
och jämföra med protokollen. Om du väljer en rapport 
med samma sorteringsordning som protokollen har 
fyllts i blir det lättare att kontrollera dem. 


 


Automatiska rondresultat i barometer 


När du har matat in det sista resultatet i ronden förs du 
automatiskt till utskriftsfönstret. I den högra listan ser 
du de tillgängliga rapporterna. Välj Vanliga 
scoretavlor. Klicka på Skriv ut eller Förhandsgranska. 


Därefter ska du ange vilka brickor du vill skriva ut. I 
fönstret med blå text längst ned beskrivs i detalj hur du 
gör. Ruter föreslår /1 vilket betyder Rond 1. Följ 
instruktionerna och klicka på Slutför. 


I efterföljande ronder kommer den valda rapporten 
automatiskt att väljas efter att sista resultatet har matats 
in. Eftersom utskriften från rond 2 och framåt sker 
automatiskt finns ingen möjlighet att precis före 
utskriften välja hur många kopior av rapporten som ska 
skrivas ut. Däremot finns en inställning där du kan 
sätta detta antal en gång för alla: 


Klicka på Tävlingsmeny, välj Egenskaper för denna 
tävling, och välj Skriv ut. Här kan du välja mellan 
följande alternativ: 


• En kopia 
• En kopia per bord (samt ett original) 
• En kopia per par (samt ett original) 
• Mata in antal kopior 


 


Resultatlistan och scoretavlorna på samma sida? 


För Slutresultat och Rondresultat gäller att 
resultatlistan och scoretavlorna kan placeras på samma 
sida eller på olika sidor. Inställningen görs nedanför 
rapporterna där det finns en lista som heter Detaljer. 
Om du klickar på pilen till höger i listan får du några 
alternativ att välja mellan. 


Grundinställningen för Slutresultat är ett de placeras på 
olika sidor medan grundinställningen för Rondresultat 
är att de placeras på samma sida. 


 


Automatisk brickutskrift i en kvällstävling 


I en vanlig kvällstävling går det att låta Ruter skriva ut 
scoretavlor efterhand protokollen matas in. Om du har 
en assistent kan dessa publiceras för de otåliga spelarna 
efterhand inmatningen sker. 


Klicka på Tävlingsmeny, välj Egenskaper..., välj Skriv 
ut, och välj Skriv ut (auto). Här kan du välja 
automatisk utskrift för vanlig kvällstävling. 


Du kan också välja om du vill bekräfta vilka brickor 
som ska skrivas ut. Om du tar bort bekräftelsen 
kommer dina utskrifter att vara helt automatiska. 


När det sista resultatet på ett protokoll matas in skrivs 
motsvarande scoretavla ut på en sida. Inget annat än 
given och resultaten skrivs ut, så det kan vara värt att 
ändra textstorleken (nedre vänstra hörnet i Skriv ut-
fönstret) till 250% eller något i den stilen. 


 


Ändra storlek på texten 


Nere till vänster i utskriftsfönstret finns alternativet 
Textstorlek (%). Om du tycker att texten på utskriften 
är för liten kan du ändra den genom att ange lämplig 
procentuell ökning. 


 


Namnformat 


Ibland finns ett behov att visa namn på olika sätt på 
olika platser. Detta rör vanliga utskrifter, rapport till 
internet samt Aktuell ställning på projektor. 


Välj Tävlingsmeny-Egenskaper...-Skriv ut-Skriv ut 
(forts). Här kan du välja olika namnformat för olika 
tillfällen, bland annat för alla utskrifter. 
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Färger 


Det finns ett antal färginställningar du kan välja mellan 
som påverkar hur resultaten visas. De nås via 
Resultatmeny-Färger och de är alla av typen på eller 
av. 


 


Zonförhållanden i färg 


Ovanför inmatningsfönstret finner du zonförhållandena 
i klartext. Dessutom visas zonförhållandena i 
resultatkolumnerna med olika färger på bakgrunden. 


Vitt och rött används när ingen respektive alla är i 
zonen. Däremot finns inga givna färger för när endast 
Nord-Syd eller endast Öst-Väst är i zonen. Vi har valt 
blått för Nord-Syd i zonen och gult för Öst-Väst i 
zonen. 


Om du tycker att resultatinmatningen ser ut som en 
julgran kan du stänga av färgerna genom att avaktivera 
detta alternativ. 


 


Använd grå bakgrund för saknade resultat 


Detta alternativ gör att du tydligare ser vilka resultat 
som saknas. Det är extra användbart när Bridgemate 
används då den grå bakgrunden mycket tydligt visar 
var det saknas resultat. 


 


Använd vit text för inmatade resultat 


Denna inställning används företrädesvis vid inläsning 
av Bridgemate-resultat. Poängen med inställningen är 
att med skärmen vänd mot lokalen kan tävlingsledaren 
på ett mycket enkelt sätt se var det saknas resultat utan 
att för den skull riskera att spelarna ser några resultat. 


 


Visa Bridgemate-bord i färg 


Denna inställning är användbar om det är många 
brickor per rond. Bord som inte har mata in några 
resultat kommer att visas i rött, bord som är kompletta 
blir grå, ett missat resultat visas i grönt, och mellan rött 
och grönt är det en fallande färgskala.  


 


Färg på protokoll 


Om du räknar en tävling i flera grupper kan det vara 
bra att använda olika färg på protokollen. 


Välj Resultatmeny-Färg på protokoll och välj där den 
färg du önskar att bakgrunden ska visas i. Denna 
inställning kan du också göra när du stänger 
förberedelserna och anger antal bord för respektive 
grupp. 


 





