Instruks for utfylling av fil for klubbpoeng og serviceavgift
Skjemaet består av tre ark; ”Klubbpoeng”, ”Tabell B” og ”Tabell C”. ”Tabell B” inneholder
tabellen for klubbpoeng i parturneringer, mens ”Tabell C” inneholder tilsvarende for
singelturnering. Innlegging skjer i arket ”Klubbpoeng”.
Ta vare på originalfilen. Når du begynner på en ny fil lagres denne med et eget navn som
identifiserer både klubb og tidsrom, for eksempel Norrøna_jan_2013.xls.
Spilledatoer legges inn i stedet for Dato1, Dato2, osv. Klubbnavn legges inn feltet BC1.
Sp.nr. er spillernes medlemsnummer i NBF. Disse skal, så langt som mulig, fylles inn.
For- og etternavn fylles inn. Hvis spillernummer mangler er det viktig at disse staves
korrekt, da det forenkler identifiseringen av spillerne når data skal importeres til NBFs
database.
Kolonnen klp-totalt summerer oppnådde klubbpoeng som er registrert i de følgende
kolonner automatisk.
Deler av arket er skrivebeskyttet. Det gjelder alle felter/kolonner med grå bakgrunn.
Hver spillekveld har nå to kolonner; en hvit for redigering og en grå som er
skrivebeskyttet. Når det spilles parturnering, legges antall par inn rad 3. Ved
singelturneringer rettes B (= tabell B) i rad 2 til C (= tabell C), og antall spillere legges inn
i rad 3.
Ved flere puljer endres puljefaktor i rad 4, begge i den hvite kolonnen. Puljefaktor er satt
til 1 som ”default”. Det er kun aktuelt å endre denne hvis man spiller med rangerte puljer
(A/B..). Puljefaktorene er 1,2 – 0,8 med A- og B-pulje, 1,2 – 1 – 0,8 med A/B/C, og finnes
i ”Regler for norske mesterpoeng”. Har man flere puljer må disse legges inn som
forskjellige spillekvelder (p.g.a. puljefaktoren) med samme dato. Deretter registreres
plassering i den hvite kolonnen for alle deltakerne. I den grå kolonnen er det en formel
som slår opp i tabell B (C) og finner riktig antall klubbpoeng. Feltet klp-tot. oppdateres
automatisk.
Når det spilles annen turneringsform enn par og singel, må man først gå inn på ”Se
gjennom” på menyen og slå av arkbeskyttelsen ved å klikke på ”Opphev beskyttelse”.
Klubbpoeng legges så manuelt inn i den grå kolonnen. Legg inn 0 for de som har deltatt
uten å oppnå klubbpoeng. Oppdater også feltet for tabell. Det anbefales å slå på
arkbeskyttelsen igjen etterpå, for å unngå at man ved en feiltakelse ødelegger formler.
Ferdig oppdatert fil sendes på E-post til harald.berre.skjaran@bridge.no.
Innsending foretas én gang pr. måned etter den siste klubbkvelden i måneden.
Faktura for serviceavgift sendes klubben fra NBF i midten av påfølgende måned.

