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En moderne bridgeklubb 

 

Utstyr og programvare 



Ruter 

 Ruter er et komplett system for 

turneringsregnskap.  

• Beregner alle aktuelle turneringsformer 

• Rapporterer til bridge.no slik at ansvarlig 

arrangør blir belastet avgiftene 



Hvor og hvorfor 

 NBF ønsker at klubbene bruker Ruter. 
•  Rapporterer alle sine spilleaktiviteter til 

bridge.no. 

 Bridge.no registrerer MP og beregner 
serviceavgifter.  
• Alle registreringer er knyttet til 

medlemsnummer og det er derfor mulig å 
lage et rankingsystem som er mer oppdatert 
enn summen av MP. 



Ruter gir mange fordeler for din 

klubb 

• Trenger kun et regnskapsprogram for å 

arrangere alle typer turneringer. 

• Å tilby god resultatservice er et godt 

rekrutteringstiltak. 

• Automatisk registrering av resultatlistene på 

klubbens hjemmeside. 

• Automatisk rapportering av serviceavgifter og 

mesterpoeng. Dette er arbeidsbesparende!  

 



Dobbeldummy-analyse 

• En funksjon som analyserer hvor mange stikk 

det er mulig å vinne NS og ØV i hver 

trumffarve. 

• En berikelse i forbindelse med gjennomgang 

av spill. 

• Dette er en funksjon som kanskje ikke alle vet 

om. 

• De to neste lysbildene viser hvordan denne 

funksjonen aktiveres og fungerer. 

 



Analyse av hvor mange stikk det 

er mulig å vinne 

- Analysen sier hvor mange  

stikk NS og ØV kan få 

i hver trumffarge.  

- Dette er nyttig når man  

går gjennom spillene etterpå. 

- En berikelse for spillere 

 på alle nivåer.  

-Denne funksjonen styrer 

man på det tredje 

hakepunktet: ”Utfør 

dobbeldummy-..” 



Analysen vises på hjemmeside 

og på spillutskrifter 

Nederst i venstre 

bildekant ser 

man hva som er 

optimalt resultat 

på spillet og hvor 

mange stikk som 

maksimalt kan 

vinnes NS og ØV 

i hver trumffarge. 



Bridgemate 

 Et system for registrering av resultater ved 

bordet. 

• Du registrerer spillerne og setter opp startlisten 

• Alle resultater registreres 

• Resultatene ved hvert bord (i barometerturnering) 

publiseres med prosjektør (enten etter hvert eller) 

etter ferdigspilt runde 



Prosjektor / TV / Ekstern skjerm 

 Alle bærbare PC har en ekstra skjermutgang 

 Der kan det vises et annet bilde enn på 
hovedskjermen 

 Utvid skjermbildet og bruk det til resultatservice 

 På stasjonær PC får du en USB til VGA 
skjermutgang for mindre enn kr. 500.-  

 Du kan spre resultatservisen til flere punkter ved 
å bruke en videosplitter som sender signalet til 
inntil 4 skjermer. Brukt flatskjerm på f.eks 40 
tommer får man billig 



Kortdublering / kortfiler 

 Det finnes mange dubleringsmaskiner i bruk 

• Engvall       Hull og strek 5bar og 7bar  

• Jannersten   Hull og strek 5bar og 11bar 

• Jannersten Handydup              11bar 

• Bridgepartner Strekkode 5bar og 7bar 

• Dealer4  Ingen merking av kortene  



Et ”perfekt” oppsett for en 

mindre klubb 

 Bærbar PC fra      kr 1250 hos Greentech 

 Projektor/ flatskjerm   kr  2000  
• Kontorprojektor miniprosjektor eller flatskjerm brukt 

 Bridgemate nytt system kr 2800 + n* 1375 

 Klubb med 6-7 bord kan anskaffe fullt utstyr 
for ca kr 17000.- 

 Det er mulig å starte med brukt BMpro noen 
tusen kr billigere 



Dublering ; Det kan lønne seg å 

kjøpe brukt om det kan skaffes 

 Leie av dubletter ca kr 2.- pr dublett 

 6 bord 22 spill krever 88 dubletter eller kr 

176 / 24 > kr 7,50 pr spiller pr kveld 

 Kostnad 6 år 176*30*6 >>       kr 44.000 

 Dubleringsmaskin Dealer4 ca kr 36.500.- 

 Kort og mapper 320 stk ca      kr 16.500.- 



En liten lokalkalkyle 

 For en klubb på ca 6-7 bord er 

investeringen i BM, PC, Prosjektor og 

dubleringsmaskin totalt på ca kr 70.000.- 

 Det er et stort beløp, men fordelt pr 

spiller pr spillekveld med 35 turneringer i 

året med i snitt 6 bord blir kostnaden pr 

spiller pr kveld kr 70000/35/24/5 >  

ca kr 17.-  



Klubbens medlemskontingent. 

 Klubb med 30 medlemmer, snitt 6 bord på 35 klubbkvelder i året 

 Kretskontingent klubb kr 300.- pluss kr 100.- pr spiller 

 Kontingenten blir da  

 Klubb              kr 1000+ kr 300   > kr 1300 

 Medlemmer     kr 6000 + kr 3000  > kr 9000 

 Serviceavgift    kr 240*35  > kr 8400 

 Investeringsbehov materiell    > kr 15000 

 Klubben ”betaler alt” 

 Kveldsavgift ex husleie og premiering m.v   > kr 40.- 

 Medlemmene betaler sin egen kontingent til NBF og krets 

 Kveldsavgift ex husleie og premiering m.v   > kr 30.- 

 Dersom det var en klubb med i snitt 12 bord ble avgift pluss 
investeringskostnad pr kveld     ca kr 20.- 



Hva ville jeg vise ?? 

 Det er fullt mulig å bygge reserver og sette selv små klubber i stand til å anskaffe godt 
utstyr. 

 Små klubber bør prioritere å leie dublering. 

 Klubb med 5 bord får leie dublering a kr 1.- pr dublett dersom de holder kort og mapper 
selv. 

 Behovet for utstyr er å få dublert til så mange klubbkvelder at det blir lite logistikk.  

 Eksempel: 6 bord med 3 spill pr runde >> 3 dubletter  

 Avhengig av antall spill fra 72 til 99 dubletter  

 Innkjøp kort ca kr 18,50- pr stokk,Mykplastmapper  ca kr 12,50 pr mappe. 
Hardplastmapper ca kr 26,25 pr mappe 

 Leveranse en gang pr mnd krever at klubben har ca 6 sett >> 600 mapper 

 Leiekostnad 72 mapper kr 144 pr kveld   >> ca. kr 6.- pr spiller. 

 Det er mange muligheter for å finansiere slikt.  
• Sponsorer nevnes – nye dubleringsmaskiner bruker ikke koder og reklamekort med 

standardsymboler kan brukes vel å merke dersom baksiden er symmetrisk nok. 

• Bygge investeringsfond i klubben med moderat heving av kveldsavgiften 



Hva er fordelen med dublerte 

kort BM og prosjektor ? 

 Alle resultatene vises sammen med kortene på 
skjerm straks runden er slutt. 

 Alle ser hva de andre har gjort, og hva de selv 
burde ha gjort for å få et bedre resultat 

 Det er særlig de spillerne som ikke husker spill 
i timer (og dager) som har glede av det 

 Spillene blir lagt ut på klubbens hjemmeside 
slik at de også der er en kilde til glede og 
læring.  

 Resultater uten kortfil er en læringskilde bare 
for de få som husker alle kortene rett  



Moderniser klubben din og bli 

med oppover inn i framtida 

 Det kommer klokke på prosjektørskjermen i 
en fremtidig oppdatering av Ruter. 

 Denne klokka vil sammen med den gode 
resultatservicen gi klubbmedlemmene en 
bedre opplevelse av klubbkvelden 

 Lokalt spiller jeg i en av to små klubber i 
Neadalen som har tatt i bruk ny teknologi.  

 Fremmøtet på klubbkveldene er på vei 
oppover. 



Ruter  - et redskap for 

turneringsadministratorer 

Hva skal ruter gjøre for deg 

og hvordan får du det til 



Hva er oppgaven i klubben?  

 Varierende deltakelse på kveldene 

• Howell eller barometer  

• Med og uten dublerte kort  

• Med og uten Bridgemate 

 Faste deltakere hver kveld (med vikarer) 

 A, B og kanskje C pulje i klubben 

• Puljer beregnes hver for seg eller sammen 

 Rapportere turnering til NBF for å beregne 

mesterpoeng og serviceavgift. 



Når du har definert behovet  

 Lag et oppsett i ruter som funker for deg! 

 Ikke nødvendig å bli generell ekspert 

 Bruksanvisningene er gode. Bruk dem!! 

 Råd på Teamviewer 7 ved å kontakte NBF. 
• Are Utvik  98001145  

• Harald Skjæran  95281167 

• Per Nordland  95248373 

• Vi arbeider direkte på din maskin mens vi har kontakt på 
telefon. Dersom du har høretelefoner og mikrofon kan vi 
bruke lyden i Teamviewer. Du åpner teamviewer fra 
Ruter > Turneringsmeny > Hjelp. 



 

Hvordan fungerer Ruter 

 Det samler inn, ordner og beregner 
bridgeresultater. 

 Programmet skal håndtere  
• Svært mange turneringsformer  

• Med mange beregningsmetoder 

 Programmet mottar data fra inntasting, 
Bridgemate og formatterte regneark. 

 Programmet er menystyrt. 



Hva betyr det? (forrige plansje) 

 Det er svært mange menyer 

• Hver Meny inneholder mange valg. 

• Det er ingen meny som sier at det du mener 

er fornuftig fører til riktige innstillinger. 

• Du må legge opp løpet slik at ruter gjør det du 

vil at det skal gjøre 

• Nesten alle avvik fra dette målet skyldes at du ikke 

har vært nøyaktig nok når du gjorde valgene. 



 

Forhåndsinnstillinger i Ruter 

 Det er gjort en del valg når du installerer 
ruter 

 Disse valgene ligger som ”default” i 
programmet og de er vedtatt på møter 
mellom NBF og ruter. 
• Et av de omdiskuterte valgene er utspillskort 

på Bridgemate – det ble det enighet om å ha 
med fordi det da ble lettere å vurdere 
spillstensilen 



Neste trinn er nå å gi litt til 

forskjellige brukere 

 Ikke Bridgemate eller prosjektor 

• Enkel klubbkveld Howell 2- 5 spill pr runde 

• Serieturnering (Barometer) med fra 6-12 spill pr 

runde 

• Flere puljer i klubben 

• Puljene beregnes særskilt eller sammen 

• Lagserie med butlerberegning 

 De samme oppgavene med Bridgemate 



Installere Bridgemate Pro 

Installasjonsveiledninger 



www.bridgemate.com trykk support 

http://www.bridgemate.com/


Hvordan gjør vi ting 

 Følg bruksanvisninger 
• Installer BMcontrol 2.7.9 

• Installasjoner BMpro (gammel type) bærbar PC  

• Installasjon av USBkabelen (neste bilde) 

• Når du trykker på rett driver får du opp en veiledning for 
installasjon – følg den 

• Installasjon av USB kabelen i BMII. 

• Driver må installeres før du setter i kabelen første gang. Hvis 
du plugger kabelen først så legger det seg en installasjon i 
enhetsbehandling som må avinstalleres før du får ordnet 
saken 

 



Drivere du må vite om du skal ha 32 

bits eller 64 bits 



Info er her: Datamaskin >systemegenskaper 



Programversjoner Oppdater!! 

 BMpro gammel type  
• Server 1.2.6 

• RF 1.3 

• Mater NO2.3.2a.bpf 

 BMII 
• Server usbs201d.exe  

• Mater  BM2_2-0-1.BM2  

 Windows 8 
• http://www.bridgemate.us/resources/Manual/USB%20Serve

r%20Manual%20Driver%20Installation.pdf  

• Her beskrives det hvordan man omgår driversignering i 
windows 8 opprinnelig innstilling tillater ikke installasjon av 
BMdriverne (ikke windowssignert). 

http://www.bridgemate.com/resources/firmware/BM2/usbs201d.exe
http://www.bridgemate.com/resources/firmware/BM2/BM2_2-0-1.BM2
http://www.bridgemate.com/resources/firmware/BM2/BM2_2-0-1.BM2
http://www.bridgemate.com/resources/firmware/BM2/BM2_2-0-1.BM2
http://www.bridgemate.com/resources/firmware/BM2/BM2_2-0-1.BM2
http://www.bridgemate.com/resources/firmware/BM2/BM2_2-0-1.BM2
http://www.bridgemate.us/resources/Manual/USB Server Manual Driver Installation.pdf
http://www.bridgemate.us/resources/Manual/USB Server Manual Driver Installation.pdf


Hvorfor snakker ikke mater og 

PC sammen? 

 Systemene må være oppdatert til siste versjon 
(endring i en av versjonene kan være nok). 

 Kanalinnstillingen i server må være den 
samme som i mater 

 Innstillingen endres slik i server 

 Server > Velg kanal > Sett rett kanal 

 Reparasjonsforsøk 1 
• Velg alle ”ta bort fra server” 

• Velg alle ”legg til server” 



Synkronisere databasen i PC 

med server. 

 Når man starter turneringen neste dag i en 
flere dagers turnering hender det at BM starter 
på nytt i runde 1. 

 2 muligheter 
• 1. Omgang > Synkroniser > Tilbakestilling Følg 

instruksjoner og turneringen kan fortsette slik den er 
lagret på maskinen 

• Turneringsmeny Lag ny database fra runde Y Du bør 
rename den databasen som er i bruk før du lager en 
ny base (den får samme navn). Rettinger i gamle 
runder fungerer best med kontakt med den gamle 
basen 



Sette de rette innstillingene  
for deg i Ruter 

Du har startet ruter og lagt inn 

lisensinformasjonen  

 

Hvordan akkurat du skal bruke Ruter  

 

Gå gjennom menyene og gjør dine valg 



Åpningsbildet 

Lisensinnehaver er normalt den klubben som får 

regningen for serviceavgiften. 

Dette kan endres ved å legge inn ny informasjon i  

hjemmeside forts. 

Det er ingen rapportmulighet til TL 

 

Trykk på Turneringsmeny 



Lage et oppsett som er spesielt for 
den enkelte bruker 

 Bruker kan være en klubb, person, 

turneringsform eller andre spesielle behov 

 F.eks en bruker for Barometer og en for 

Howell  

 Trykk på arkfanen bruker og du kan definere 

en bruker 



Brukeren opprettes her 



Neste gang du starter Ruter kommer 
dette bildet. Start den brukeren som 
har de rette forhåndsinnstillingene 



Valgene som gjelder for alle nye 
turneringer 

Trykk på alternativ for alle nye turneringer 



Egenskaper for alle nye parturneringer 



Menyoversikt I 



Mer om innstillinger i menyene 

Alt dette er arkfaner under allment du kan 

legge inn noe eller la det stå som det er fra 

ruter. 

Antall puljer og første puljebokstav er viktige 

for senere i turneringen 



Beregning 

Norske valg er gjort etter vårt 

reglement og du skal normalt  

ikke behøve å endre noe 

MEN dersom du ikke vil ha  

Middels = 0 så endres det her 



Legge inn navn og resultater 

Ved manuell inntasting av resultater 

Kan du velge å sløyfe den siste 0  

og du kan velge bort kontrakt  

og antall stikk 

Manuell tasting er ellers slik den ble  

laget av Brown eller Lange og brukt  

av BK 2000. 

 

Med Bridgemate er den eksisterende  

innstillingen OK 



Skriv ut 

Her er det også mange muligheter  

Dersom du ikke skal skrive ut så  

bør du gjøre som her å si nei til  

automatiske utskrifter 

 

Ved Barometerturneringer uten  

utskrifter hoppes det nå direkte til 

neste runde. Dersom autoutskrift  

er på så må det skrives ut før  

neste runde starter 



Legge inn en annen klubb 

Når en klubb er lagt inn her kan du 

opprette en turnering med den som  

arrangør. 

 

Du kan også velge en arrangør  

her før du rapporterer til NBF 



Hjemmeside 

Her bestemmes det hva som går til  

hjemmesiden når du trykker på 

Rapporter turnering 

 

Det finnes funksjon for automatisk  

oppdatering av hjemmesiden og  

for at siden fornyer seg selv. 

 

 



Poengserie sammendrag fra flere 
turneringer 

Dette er et sammendragssystem 

for bruk i klubben. 

Det kan baseres på plassiffer,  

totalpoeng eller % 

Sammendraget er individuelt  

vikarene får det de scorer. 

Det er varslet et parbasert  

sammendrag fra neste versjon 

 

Butlerscore i en lagturnering  

summeres med et slikt system 



Handicap er aktuelt særlig i store 
klubber 

Ruter kan administrere handicap 

for dine turneringer 

Jeg er dessverre helt ukjent med  

funksjonen. 



Starte flere rutervinduer 

Litt starthjelp 



Vi lager en pulje til og legger 

den til databasen 

 Turneringen blir kalt pulje B den er 4 

bord og vi oppretter helt frem til bildet 

der vi kan velge gjør ingenting 

 Så går vi til Turneringsmeny > 

Bridgemate > Legg til database og 

velger den basen som ble opprettet i 

forrige pulje 



Den andre puljen er lagt til merk 

Puljebokstav B og nummer fra 1 



Litt mer moro med dette 

 Innstillingen for å generere tilfeldige resultater fra 
BM og for å vise begge turneringene i prosjektør. 

 For hver av turneringene 

 Turneringsmeny > Egenskaper for denne 
turneringen > Bridgemate > Bridgemate(import) > 
hake av Lag tilfeldige resultater. Tiden 15 sek kan 
endres dersom du skriver -1 fylles hele turneringen 
ut med en gang 

 Hake av for Bridgemate i resultatbildet 



Stille inn prosjektørfilen  

Ruter i Norge 

 Turneringsmeny > Egenskaper for 

denne turneringen > Prosjektør > 

Prosjektør (og mer) legg inn suffiks for 

denne og neste.  

 Dette må gjøres for begge turneringer 



Endring av resultater i parturnering 

 Korrigering direkte i registreringsvinduet 

 Korrigering på BM 

 Disse gjøres uten videre, men du kan følge 
dem i Rediger > Visa ändringar. 

 DOM 

 Under arkfanene Resultatmeny og Rediger 
finner du muligheter for å tildele et resultat i et 
spill. Studer dem og test dem. Hvis du er 
usikker på effekten skriv ut spillstensiler.  



Endring av resultater 

Parturnering 



Endring av resultater i parturnering 

 Korrigering direkte i registreringsvinduet 

 Korrigering på BM 

 Disse gjøres uten videre, men du kan følge 
dem i Rediger > Visa ändringar. 

 DOM 

 Under arkfanene Resultatmeny og Rediger 
finner du muligheter for å tildele et resultat i et 
spill. Studer dem og test dem. Hvis du er 
usikker på effekten skriv ut spillstensiler.  



Utskrifter i Ruter 



Det er et utall av utskriftsmuligheter 

Velg rapporttype og gå videre derfra 



Tilpasse rapporter 

 Til venstre er det en ramme med 

størrelsesvalg. – mange rapporter 

tilpasses med det 

 Resultatslipp byr på problem med 

enkelte skrivere – Det kan funke å gå på 

ny rapport og endre skriftstørrelser før ny 

rapport lagres 



Utskrift av resultatslipper 

 Når automatiske utskrifter er på så skrives det ut før ruter 
skifter til neste runde 

 Dersom du skriver ut senere så er det noen få grep 

 Du må ”stå i rett runde” Det betyr at rett runde må være 
markert i ruten Runde 

 Dersom du ikke vil ha med senere resultater så går du til 
Turneringsmeny > Inkluder runder i beregningen. 

 Så er det en syntaks på utskriften 

 A+B+C, A er den aktuelle runden du skriver ut; B er den 
runden slippen deles ;C er plasseringen i neste runde 

 1+4+5 skriver ut runde 1 for utlevering i runde 4 pos R5 

 1-4+5 skriver ut runde 1-4 for utlevering i runde 5 



Standardrapporten 

lagkampresultat på minPC 



Utgangspunkt: NBF 2X5 lagturnering. Ny rapport> 

tegn redusert til 7 og i Ramme fjernet jeg Fet skrift,  

da ble det plass til to kolonner. 



Spesialturneringer   

flere omganger og 

singelturneringer 

En kort veiledning 



Singelturneringer er alltid 

BAROMETERturnering 

 Spillerne flyter rundt og det er svært 
vanskelig/umulig å lage Howellsystemer for 
singel. 

 Turneringer med 13,17 osv spillere har et 
oversittpar og fungerer i mange runder 

 Turneringer med 14,18 osv spillere har to 
oversittpar nå kommer oversittrundene tettere 

 Turneringer med 15,19 osv spillere har tre 
oversittpar. De fungerer greit i noen runder, 
men det blir flere gjenmøter og mer oversitt 
enn i de andre 



Monrad parturnering 

 Kjøres alltid med en rundes forsinkelse 

 Trekk to runder 

 Se sjekkliste fra Sven Pran 

 Standard flyttemønster. Mellom runde 1 og 2 

er at NS sitter i ro ØV går til et høyere bord. 

Ved oversitt skal ØV ved det høyeste 

bordnummeret sitte over i første runde og gå til 

bord 1 i andre runde. 



95 % monrad (et valg for den 

som er litt øvet. 

 Dette er monrad uten forsinkelse du 

trekker neste runde når nesten alle 

resultater er inne. 

• Du må passe tiden for trekning selv 

• Du må ha tid til å distribuere plasseringen i 

neste runde på en trygg måte. 

• Skriv ut resultater rett etter fullført runde 



Ny monradrunde 

Når en runde er slutt åpnes dette  

bildet. Gjør aktuelt valg 

 

Ved 95 % monrad åpner du vinduet 

Slik 

Turneringsmeny > Monrad > 

Legg til/Fjern/Gjøre om runde 

 

Flere møter får du ved å hake av  

for å tillate at parene (lagene)  

møtes flere ganger 



Flere omganger 

Lange turneringer 



Her startes flere omganger 



Vi går videre med en parturnering 

 Dette er en lang turnering med de samme deltakerne eksempler kan 
være NM par og Bergen storturnering. 
• BMPro – gamle bridgemate har begrensninger. Noen er beskrevet med formler, 

andre er absolutte. 

• Høyeste rundenummer og mappenummer BMPro 63, BM2 255 

• Formelsum BMPro Rx3+Sx4 < 480, BM2 R+S<257 

• Eksempel BMPro med 2 spill pr runde 44x3+88x4= 484 > crash 

• BM2 med 2 spill pr runde  85 + 170 = 255 ): OK 

 Dette betyr at NM par med 43 bord og 170 spill kan kjøres som en 
omgang med BM2 

 Det betyr også at en barometerturnering med 22 bord og 2 spill pr runde 
er OK – men med 23 bord er det trøbbel 

 Bord, spillprrunde OK i BMPro  22,2 - 16,3 - 13,4 -10,5 - 9,6 - 7,8  - 5,12 

 Bord, spillprrunde OK i BM2     43,2 – 25,3 – 21,4 – 16,6 – 12,8 – 9,12 



Planlegg turneringer slik at de 

ikke stanger i BM sine tak 

 Flere omganger  

 Her er de enkelte omgangene egne 

objekter slik at vi omgår reglene i BM 

 Vi kan velge å starte omgangene med 

nye kortfiler eller vi kan beholde den 

gamle. Det er også mulig i poengserie 



Dette er dest første 

”omgangsbildet” 

 Velg antall omganger 

 Velg om dato skal 

endres automatisk 

 



Kortfilvalget (foretrekk ny fil) 

 Viktig her  

• Skal vi ha ny kortfil for 

hver omgang eller skal 

vi bruke filen som den 

er. Dersom du har 

mapper som ikke er 

nummerert 1-32 (eller 

1-16 eller1-48) så må 

du skifte kortfil 

 



Dette valget er jeg lite kjent 

med , men kan være kjekt å ha 

 Vi velger som oftest 

ikke kvalifisering og 

finale 



Rapportsystem som skal velges 

 Et viktig valg 

 I en klubbturnering 

så er hver 

kveld/omgang en 

egen turnering 

 MEN NM / KM par er 

bare en turnering 



Rapporttype 

 Velg poengtype 

• Det må velges en 

rapporttype for at den 

skal gå til hjemmeside 

og NBF 

• Med avansert velger 

du hvilken hjemmeside  

turneringen skal 

rapporteres til. 



 Velg om turneringen  
/ omgangene er del 
av en poengserie 

 Neste bilde velger 
kortfil som vanlig 

 Spørsmål om puljer 
bruk bare en pulje 

 Lukk forberedelser 
som vanlig 



Standardvalg  

 Antall bord 



Turneringstype og flytteskjema 

 Valg i første omgang 



Menyen når du har trykt 

avansert 

 Her skal vi velge 

runde som 

omgangen starter 

med 

 Vi skal velge spill 

som omgangen 

starter med ut fra 

innlagt spillfil 



Bruke Bridgemate 

 



Dette er et spesielt valg 

 Når  

• Lag tilfeldige resultater er 

markert så er vi i en 

simulering 

• Når intervall i sekund er 

markert med -1 så 

genereres hele runden 

med en gang 

 Denne innstillingen er 

kun for simulering !! 



Vi har fylt hele omgangen med 

resultater 



Du kan lage alle omgangene før 

turneringen starter, men ikke åpne 

dem før det er ”deres tur” 



Neste omgang lages og startes 

 Turneringsmeny 

• Flere omganger 

• Trekk neste runde 

• Aktivere automatisk eksport ? JA 

• Slå av BM for ny BM fil genereres og neste 

omgang starter 



Neste omgang starter 

 Vi har bare brukt  

valget automatisk 

transport og kan lite 

om de andre 



Valgene som omtales finner du 

her 

 Når du har valgt 

flytteskjema velger 

du avansert og 

legger inn det du 

skal 



Antall bord 

 Bør selvsagt være 

det samme  



Antall spill i omgangen og i 

runden 

 Dette kan variere 

mellom omgangene i 

en turnering 

 Her kan du ved hjelp 

av flere omganger 

enkelt endre antall 

spill i runden i 

turneingen 



Velg rundenummer fra det store 

skjemaet  

 Tallet du legger inn 

her kan godt være 

større enn 63 



Flytteskjema 

 



Nummerere spill fra og med 

 Spillfil med 170 spill 

 Omgang 1  spill 1-30 

 Omgang 2 spill 31-60 

• Mappe 31,31 1-28 

 Omgang 3 spill 29 – 58 

• Slett spillene 1-32 

• Mappe 29-32 og 1-26  

 Omgang 4 spill 27 – 56 

• Slett de 64 første spillene 

• Mappe 27-32 og 1-24 

 Osv - Barneskirenn  

 



Beherske dette  

 Øvelse med simulering av turneringer 

 Forsøke forskjellige innstillinger for å bli 

kjent med hvordan systemet fungerer 

 Ingen er født mester – eller blir det etter 

et kort kurs øv og les bruksanvisninger. 

 



Når dette vises rapporteres det 

til Selbu sin hjemmeside 

Du kan leke med rapport 

Til Sjøvold BK 

 

Lisensinfo 

1857 Sjøvold BK  

3725-1323-3893-1317-2540 

 

Du finner det igjen på 

http://bridge.no/1857 

  

http://bridge.no/1857

