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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!  

 



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.- 



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 



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 



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 



Alternativer for nye lagturneringer 

Kvalitetsberegning må bestemmes etter turneringsform 



Legge inn navn og resultat manuelt i en 
lagturnering 

Jeg vet lite om dette og regner  

med at de aller fleste bruker  

Bridgemate 

 

De andre innstillingene er stort  

sett som for par 

 

Singelturneringsinnstillingene  

skiller seg lite ut fra  

parturneringsinnstillinger 



Lagturnering i ruter 

Turneringsoppsett med 

Ruter 



Lagturnering med BM og butler 

 All administrasjon i lagvinduet 

• BM lages her 

• Parvinduet lages her 

• Alle korrigeringen skjer her 



Her velger du master slave 

Master eksporterer ID Slave importerer ID 

 

I SM er 1.divisjon master og tre  

2.divisjonspuljer er slave.  

Parvinduet som opprettes i master  

omfatter alle bordene i slavene. 

 

Slaveturneringene må opprettes på  

vanlig måte. 



Gi turneringen et navn og velg VP-skala. 

WBF-skala (desimal) er fremtiden. 



Velg mesterpoengtype og arrangør. 

(resultater til dens hjemmesider) 



Kortfil velges i parvinduet. 



Legg inn antall lag,runder,segment 

(”halvrunder”), og spill pr segment 



Velg bevegelse 

Enkel serie er standard SM i Norge 

Enkel serie (delt) er det det sier.  

Husk at med delt serie så spilles  

det med 12 lag 5 runder første helg  

og 6 runder andre helg 

Med 10 lag blir det to 5lags puljer  

første helg og dermed oversitt i  

begge puljer 

I første runde andre helg møtes  

”oversitterne” deretter møter alle  

lagene den andre puljen.  

Det blir til sammen 10 runder. 

I SM oppsettet sitter høyeste  

lagnummer på det høyeste bordet.  

Rundene avvikles i rekkefølgen 1, n/2+1,2, n/2+2, Samme orden som i fotballserier. 



Kan gjøres manuelt her, men det er 

mye enklere å importere fra regneark 



Importformater fra regneark 

A: Startrekkefølgen er bestemt  

B: Ruter trekker startliste  



Regneark som er riktig utfylt 



Alternativ A: 



Lagene er inne i ruter 



Alternativ B: uten lagnummer 



Ruter har trukket startlisten 



Trurneringen er opprettet og vi 

starter BM og spillingen 



Du er i rett runde (blå) og har markert rett segment 

(rød) 

Turneringsmeny>Bridgemate>Lag database 



Noen spørsmål må besvares 

underveis 



Du ser dette i BMfila som åpnes 

Merk !! 

BM i åpent rom er merket A 

 

BM i lukket rom er merket B 

 

Du kan velge kanal på BM  

men det er alltid  

A i åpent rom og  

B i lukket rom 



Dette er et parvindu med åpent og lukket rom Resultater inn fra 

BM. overføres til lagvinduet. Butler er parvindu rapporten. Ingen 

arbeidsoppgaver i parvinduet, men du ser hvilke spill som 

mangler i åpent og i lukket rom.    



Enten venter du litt eller så gjør du 

slik 

Turneringsmeny > Registrere spillere 

pr kamp (eller halvrunde) >Import 

Denne importen importerer de  

spillernumrene som spillerne  

har trykt på BM 

 

Hvilke spillere som er på  

laget må være lagt inn før –  

det kommer også på lagkamplistene 



Resultatene kommer inn 



Første halvrunde er ferdig 

Du er klar til å starte neste 

Turneringsmeny > lag database  >>> 

Men vent med å starte neste 

halvrunde til BM Pro har lukket seg! 



Utskriftene finner du på ”Skriv 

ut” 

 Det er svært mange utskrifter 

 Lagkamplister og små resultatslipper er 

nødvendig 

 Det anbefales å skrive ut mistenkelige 

resultater 



Endring av resultater 

 

Lagturnering 



Dataflyt (med BM) i lagturnering 

 Spillernavn registreres i BM importeres i lagvinduet 
og eksporteres til parvinduet 

 Resultater registreres i BM > sendes til parvindu > 
scores i lagvindu når begge bord har spilt det.  

 Rettinger i Lagvinduet > databasen > parvinduet 

 Ruten fra parvinduet til databasen er normalt stengt, 
men dersom en score vektes f.eks 50 %x og 50 % y 
gjeldende for begge lag så kan det endres via dom i 
parvinduet og bli importert. Sjekk effekt i lagvinduet 
når du retter i parvinduet 

 Butler scores fra det som er i parvinduet 



Endring i resultat etter 

publisering 

 Retting i lagvinduet > database > parvindu > 

butlerscore > ny publisering. 

 Domsslutninger 

• Lagvinduet gir ikke slike muligheter. 

• Domsslutning f.eks vekting kan gjøres i parvinduet – 

sjekk effekten. 

• Splittet score (et lag momp hjem og et lag en bet eller 

en annen tildeling til et par gjøres i lagvinduet sjekk at 

effekten blir som du ønsker 

• Syntax på en senere plansje 



Splittet score på et eller flere spill 

 I lagkamp må spillet nulles i databasen f.eks med samme 
resultat i begge rom. Den splittede scoren legges til for 
egen side ved sammenligningen 

• Hjemmelagets score beregnes 

• Bortelagets score beregnes 

• Syntaks  i kolonnen TRPT H-B/B-H  
Det gir først hjemmelagets endring ved sin 
sammenligning og så bortelagets score ved deres 
sammenligning 

 Syntaksen er altså +-H-+-B/+-B-+-H 

 Det er det samme for +- VP 

 



Gi et lag tillegg eller fratrekk i 

resultet gjeldende for begge lag 

 Syntaksen H-B brukes for å gi den ene eller begge 
sider tillegg eller fratrekk (som gjelder for begge 
lag). 

• Eksempel alle i sonen: Du dømmer 50 % 4 spar 
N12 og 50 % 6 spar N12 Mens det på det andre 
bordet er registrert 4 spar N12 

• I BM er det registrert 4 sp N 12 på begge bord 

• Differansen mellom 4sp 12 (680) og 6 sp 12 (1430) 
er (750) ):13 IMP.  

• Fordelen til det ene laget er 6,5 imp legg inn 6,5-0  

 Syntaksen er altså +-H-+-B Det er det samme for +- VP 



Endringer i parvinduet i en 

lagturnering 

 Endringer her blir ikke skrevet til databasen og 

de påvirker ikke resultatet av lagkampen, men 

de blir en del av butlerscoren. 

 Dette er en mulighet til å score forskjellig i 

lagkamp og butler f.eks ved spill som er spilt i 

feil retning ved et bord.  

 Domsslutninger kan også implementeres i 

Butlerscoren, men effekten må beregnes og 

legges inn manuelt i Trpt i lagdelen 



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. 



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

