
HUR MAN SKAPAR
EN PRIVAT TÄVLING
För att skapa en tävling, gå till "privata tävlingar" spelläget  
och följ stegen nedanför:

Tryck på "Kom igång / Träna", sedan "Privata tävlingar" 
längst ner i listan
Tryck på "Skapa eller hantera mina tävlingar"
Välj ett meningsfullt namn relaterat till din tävling 
(t.ex. din bridgeklubbs namn) och fyll i tävlingens 
funktioner (namn, givantal, lösenord, osv.)
Tryck på "Öppna"

Nu har du skapat en tävling som visas på det här 
spellägets hemskärm. 

Spelare kan delta när den är öppen såvida de här 
tillräckligt med giv eller en Funbridge PREMIUM prenu-
meration med obegränsade giv.

HUR MAN HITTAR
EN PRIVAT TÄVLING
Spelare som är villiga att delta i dina klubbtävlingar ska 
följa stegen nedanför:

Öppna Funbridge appen
Gå till "Kom igång / Träna", sedan "Privata tävlingar"
längst ner i listan
Tryck på "Visa alla tävlingar"
Ange tävlingens namnet eller tävlingsskapare
 användernamn för att det visas i listan
Tryck på tävlingen
Ange tävlingens lösenord om någon
Tryck på "Spela" för att starta

HUR MAN LÄGGER TILL EN PRIVAT TÄVLING
TILL SINA FAVORITER
För att tilllägga en tävling till det här spellägets hemskärm, 
tryck på stjärnan bredvid namnet.

Hur man skapar en
bridgetävling för sin klubb
på Funbridge

Online-bridgeappen Funbridge gör att du kan skapa bridgetävlingar som 
heter "privata tävlingar". Tillgång till de här anpassningbara tävlingar 
(frekvens, givantal, poängsystem, osv.) kan begränsas till endast din 
bridgeklubbs medlemmar. Privata tävlingar är också ett ordväxlingsställe 
tack vare vårt inbyggt tävlingschatsystem.

Hur man skapar en bridgetävling på Funbridge

HUR MAN LADDAR NER FUNBRIDGE
på smartphone och surfplattor
 På en iPhone / iPad: ladda ner Funbridge

via App Store
 På en Android enhet: ladda ner Funbridge

via Google Play Butik

Öppna appen när nedladdningen har slutförts. Tryck på 
"Spela min första giv". Efter första given, ange ett använ-
darnamn för att få tillgång till appens huvudmenyn 
och spellägen.

HUR MAN SPELAR PÅ FUNBRIDGE
på en dator (PC och Mac)
Mata in "play.funbridge.com" i adressfältet av din 
webbläsare för att få tillgång till Funbridges online- 
version. 

Du måste skapa ett konto för tillgång till alla spellägen. 
För att skapa et konto, ange ett användarnamn, en 
mejladress och ett lösenord.
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Spela din första tävling på funbridge.com!
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Man kan skapa tävlingar direkt i Funbridge-appen som är tillgänglig på 
smartphones, surfplattor och dator via webbläsare.

https://itunes.apple.com/se/app/funbridge/id408841149?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gotogames.funbridge&hl=sv
http://play.funbridge.com
http://www.funbridge.com

