
INSTRUKTIONER inför Lagmatcher på BBO 
 
Bortalagets kapten 
 
1. Kontakta hemmalagets kapten senast 1 timme innan start och ange vilka nicknames som kommer 
att sitta ÖV/NS. 

2. Instruera dina lagkompisar att de ska vara inloggade på BBO senast 18.25.  

3. Swisha 80 kr för hela laget till 123 262 63 15 ange BBO-ligan och dagens datum 

 

Hemmalagets kapten 
 
1. Du får laguppställningen från bortalagets kapten senast 1 timme innan start. Lägg till dessa 
nicknames som Vän (längst ned till höger på BBO-sidan). 
 
2. Mellan 18.25-18.30 ska du lägga upp matchen, vilket du gör på Tävling/Lagmatcher/Skapa 
Lagmatch. Nu får du upp ett fönster med flikarna Identifikation/Alternativ/Reservera platser. Under 
Namn skriver du Storsjöbygden, Beskrivning kan du hoppa över men fyll i Lagnamn. Klicka sedan på 
fliken Alternativ. Fyll i 10 brickor, låt allt övrigt stå kvar, men bocka ur rutan ”tillåt bakspelare att 
chatta med spelare”. Och till sist klickar du på fliken Reservera platser. Överst fyller du i dina spelare. 
I den undre delen fyller du i motståndarparen. När det är klar klickar du på Skapa lagmatch. Om alla 
är inloggade ska det komma popups på allihopa och sedan startar bordet automatiskt. 
 
3. När ni är klara med första halvlek noterar du ställningen i IMP någonstans. Ta ca 10 minuters paus. 
 
4. Registrera nu ny match på samma sätt som tidigare med den enda skillnaden att du kastar om NS 
och ÖV hos motståndarparen, så att ni får nya motståndare i andra halvlek.  
 
5. När matchen är klar: 
> skicka totalt resultat i IMP till Kenneth.fredriksson@bahnhof.se 
> swisha 80 kr för hela laget till 123 262 63 15 ange BBO-ligan och dagens datum 
 
 
Till samtliga: 
Vi har barometerfunktionen på för att det ska bli lite roligare att löpande följa ställningen i matchen 
för spelarna. Kom också ihåg (och gärna att du som kapten instruerar dina lagkompisar) att alertera 
egna bud och gärna skriva in förklaring till konventionella bud. Det är inte VM, lättsam stämning vid 
bordet uppmuntras och chat mot bord för att ställa frågor till motståndarna är helt ok. 
 
Ha kul! 
 
Ring mig om du undrar över något 070-229 47 56 eller maila gunnar@iuczgroup.se. 

 


