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Detta dokument täcker följande: 

Ruter - Grund (=Förenklingar) 

• Visa fönster 
• Användare och inloggning 
• Öppna från Spader 
 
Ruter - Avancerat (=Förbättringar) 

• Automatisk utskrift av Misstänkta resultat 
• Löpande resultatrapportering till Spader 
• Display i stället för Aktuell ställning 
 
 
 
Ruter - Grund (=Förenklingar) 

Visa fönster 1 
 A. Gör så här (invänta förenklingen) 1 
 B. Gör så här (bestäm vilka fönster  1 
  som ska visas) 

Användare och inloggning 2 
 Gör så här 2 
 Gör inställningar för de olika användarna 3 
 Starta tävling för de olika användarna 3 
 Fler inställningar 3 
 Gemensamma inställningar 3 
 Framtida inställningar 3 

Öppna från Spader 4 
 Gör så här 4 
 Öppna alltid från Spader 4 
 Öppna tävlingar från Tävlingsutforskaren 4 
  eller öppna senaste tävlingarna 
 
 
 
Ruter - Avancerat (=Förbättringar) 

Automatisk utskrift av Misstänkta resultat 5 
 Gör så här 5 
 Korrigera resultat 5 
 OBS! Korrigera inte resultat slentrianmässigt 5 

Löpande resultatrapportering till Spader 6 
 LIVE-knapp 6 
 Gör så här 6 
 OBS! Tävlings-ID måste vara inmatat 6 
  för att det ska fungera 
 Var hittar jag tävlings-ID? 6 

Display i stället för Aktuell ställning 7 
 Länkar och nedladdning 7 
 Gör så här 7 
 Hämta en startlista från internet 7 
 Mata in filnamnet i Ruter 8 
 Skapa display 8 
 Visa display 8 

Visa fönster 

De flesta tycker att alltför många fönster visas vid ny 
tävling. Så är fallet, men det finns två sätt att bli av 
med en del av fönstren. 

 

A. Gör så här (invänta förenklingen) 

Den första metoden är att vid uppstart av tävling endast 
klicka på Nästa ett antal tävlingar i följd. Då kommer 
Ruter till slut att förstå att du inte använder fönstret och 
fråga om fönstret ska döljas. 

 

B. Gör så här (bestäm vilka fönster som ska visas) 

Den andra metoden är att en gång för alla välja 
Tävlingsmeny > Alternativ... > Partävling > Visa 
fönster. Då ser det ut som på bilden nedan, där du kan 
ta bort kryssen framför de oönskade fönstren. 

 

Många klick och många frågor ses som något ont av 
normala tävlingsledare och användare. Genom att ge 
dem ett minimum av alternativ vid uppstart av tävling 
kommer Ruter att uppfattas som enklare att använda. 
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Användare och inloggning 

När man hör begreppet Användare tänker man 
naturligtvis på personer. I Ruter kan du koppla 
inställningar till individer, men mer användbart kan 
vara att koppla det till profiler, dvs en mängd 
inställningar kopplade till en tävlingstyp. Benämningen 
i Ruter kommer dock alltid att vara Användare. 

Genom att skapa flera användare går det att ytterligare 
förenkla inställningarna. Du kan alltså en gång för alla 
göra inställningar för sådant som skiljer sig åt mellan 
användarna (tävlingsnamn, signatur, barometer eller ej, 
handikapp eller ej, osv). Sedan är det bara fråga om att 
välja rätt inloggning och så har uppstarten blivit ännu 
enklare. 

Låt oss säga att din klubb har tre typer av tävlingar: 

1. HCP. Kvällstävlingar med handikapp, 24-26 
brickor, 2 brickor per rond 

2. UTAN. Kvällstävlingar utan handikapp, 24-26 
brickor, 2 brickor per rond 

3. BARO. En månatlig barometer utan handikapp, 24 
brickor, 3 brickor per rond 

I det här fallet är det motiverat att ha tre typer av 
inloggningar enligt namnen. 

 

Gör så här 

Börja med att stänga Tävlingsutforskaren. Klicka sedan 
på knappen Användare nere till höger. 

 

Klicka därefter på knappen Lägg till... för att lägga till 
önskade användare: 

 

Fönstret för inmatning av användare ser ut så här: 

 

Det är frivilligt att ange lösenord för dina användare, 
men det rekommenderas starkt. Orsaken är att Ruter 
kommer ihåg föregående användare när du startar 
Ruter. Om du inte har angivit något lösenord är det lätt 
att slentrianmässigt trycka på Enter när Ruter startas 
och då logga in som fel användare. 

För att göra hanteringen så enkel som möjligt 
rekommenderar vi att använda inloggningsnamnet även 
som lösenord. Det är inte fråga om att höja säkerheten 
med svåra lösenord, utan det är fråga om att 
tävlingsledaren enkelt ska kunna välja rätt användare 
utan att av misstag logga in fel. 

Nästa gång du startar Ruter ser det ut så här: 
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Gör inställningar för de olika användarna 

Vi utgår från att du har stängt av visning av alla fönster 
enligt det första kapitlet (Visa fönster) i detta 
dokument. 

Låt oss börja med inloggning för handikapp = HCP. 

 

Det som sker när du loggar in första gången är att du 
får ett antal inledande frågor som är desamma som 
första gången du startade Ruter. Detta sker endast en 
gång. 

När du kommer till Tävlingsutforskaren klickar du på 
Tävlingsmeny och väljer Alternativ... > Partävling > 
Allmänt. Byt ut ”Ny partävling” mot 
”Handikapptävling”. Klicka på OK för att spara. 

Klicka sedan på Tävlingsmeny igen och välj 
Alternativ... > Partävling > Handikapp. Välj 
Nationellt handikapp och klicka på OK för att spara. 

Nu är inställningarna gjorda för HCP. Då är det dags 
att gå vidare till BARO. Stäng Ruter och starta igen: 

 

Du får samma inledande frågor som tidigare. Därefter 
klickar du på Tävlingsmeny och väljer Alternativ... > 
Partävling > Allmänt och kryssar för Barometer. Du 
kan också döpa om tävlingen till ”Barometer” innan du 
klickar på Spara. 

Inledningsvis bestämde vi också att barometern spelas 
med exakt 24 brickor och 3 brickor per rond. Den 
inställningen hittar du via Tävlingsmeny och 
Alternativ... > Stäng förberedelser.  

 

Starta tävling för de olika användarna 

När du väl har gjort dina inställningar är det bara att 
starta tävlingen som vanligt. Färre fönster än tidigare 
kommer att visas, och de viktiga alternativen (namn, 
barometer samt handikapp) är förinställda beroende på 
val av användare. 

Fler inställningar 

Ovan beskrevs några inställningar som var centrala för 
de olika användarna i dessa exempel. Naturligtvis kan 
du göra många fler inställningar. Den absoluta 
majoriteten av alla alternativ går att ställa in för 
respektive inloggning. 

 

Gemensamma inställningar 

Det finns några inställningar som är gemensamma för 
alla användare, till exempel val av medlemsregister, 
mappar för tävlingar, Inkorgen och Utkorgen, samt 
några inställningar till. Dessa inställningar kan endast 
göras via användaren Administratör. 

Knapparna Medlemsregister, Licens och Användare är 
exempel på gemensamma inställningar som inte är 
tillgängliga när du har loggat in som något annat än 
Administratör. 

 

 

Framtida inställningar 

När du skapar en ny användare ärvs alla egenskaper 
och inställningar från administratörens inställningar. 
Detta arv sker dock endast en gång. 

Det du bör vara medveten om är att när du har skapat 
inloggning via Användare, då administreras samtliga 
inställningar för de olika användarna oberoende av 
varandra. Det gör att om du gör en inställning som rör 
Bridgemate via en inloggning, då måste du göra 
samma inställning för samtliga användare.  

Detta är naturligtvis både en styrka och en svaghet. 
Styrkan ligger just i att det går att ha olika inställningar 
för de olika användarna, men om du har många 
användare och många inställningar, då kan det bli lite 
tjatigt att logga in som varje användare och upprepa 
inställningarna. 
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Öppna från Spader 

I föregående kapitel har vi använt inloggning för att 
förenkla uppstart av tävling. 

Det finns ytterligare en förenkling som vi verkligen vill 
rekommendera, och det är att starta tävling från 
kalendern i Spader. 

I Ruter finns sedan länge möjligheten att öppna 
tävlingar som är schemalagda i Spader (BIT). Detta är 
det absolut enklaste sättet att öppna tävlingar på; dels 
får du tävlingsnamn, datum, tävlingsledare och lite 
andra inställningar helt gratis, dels förenklar det 
rapporten till Spader då du inte behöver lista ut något 
tävlings-ID eller logga in i Spader och göra en manuell 
rapport. Det enda som krävs är en internetuppkoppling. 

 

Gör så här 

Öppna en tävling på detta sätt genom att klicka på 
knappen Special och välja Öppna från Spader. 

 

Det som händer är att Ruter helt enkelt frågar Spader 
vilka tävlingar som spelas i dag och som arrangeras av 
din klubb eller ditt distrikt och visar dem i 
Tävlingsutforskaren på följande sätt: 

 

När du väljer en av tävlingarna i listan är det som om 
du hade klickat på Ny tävling > Par. Enda skillnaden 
är att du får vissa inställningar via Spader-kalendern, 
till exempel tävlingsnamn, tävlingsledare, antal 
brickor, och så vidare. 

 

Öppna alltid från Spader 

Det finns också en inställning som gör att du alltid får 
erbjudande att öppna tävlingarna från Spader. Den tar 
bort ytterligare ett handgrepp när Tävlingsutforskaren 
öppnas. 

Klicka på Special och välj Öppna från Spader > ... 
varje gång tävlingsutforskaren öppnas: 

 

Detta alternativ gör att Tävlingsutforskaren öppnas och 
visar tävlingarna från kalendern i Spader helt 
automatiskt. Under förutsättning att alla dina tävlingar 
ligger i kalendern är detta det absolut enklaste sättet att 
starta tävlingar på. 

 

Öppna tävlingar från Tävlingsutforskaren eller 
öppna senaste tävlingarna 

Om du har ställt in så att Öppna från Spader alltid 
används när Tävlingsutforskaren öppnas, då bör du 
också få reda på hur du öppnar en tävling från vanliga 
Tävlingsutforskaren. 

Klicka på knappen Arkiv (till höger) och välj Öppna 
från > Normal plats. Då kommer den vanliga 
Tävlingsutforskaren att visas. 

Det finns även ett annat alternativ som du kommer åt 
genom att först stänga Tävlingsutforskaren. Klicka 
sedan på Tävlingsmeny och välj alternativet Öppna. Då 
ser du de senaste åtta tävlingarna som har öppnats via 
Tävlingsutforskaren. 
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Automatisk utskrift av Misstänkta resultat 

Sedan länge kan du skriva ut misstänkta resultat vilket 
är extra användbart när du använder Bridgemate. Det 
är alltså fråga om sådana resultat som inte verkar 
rimliga, till exempel när det finns tio 3NT med 
hemgång på Nord-Syd och en med hemgång på Öst-
Väst. I sådana fall anses det sista resultatet vara 
misstänkt.  

Denna rapport kan skrivas ut manuellt genom att klicka 
på Skriv ut och välja Rondresultat > Misstänkta 
resultat. Nackdelen med detta är att det är enkelt att 
glömma bort att skriva ut rapporten, och sedan står 
man där med ett rondresultat i barometer som 
innehåller felaktiga resultat. 

Nyligen tillkom möjligheten att kunna skriva ut 
Misstänkta resultat automatiskt i slutet av varje rond, 
så att man säkerställer att inga felaktiga resultat skrivs 
ut på rondresultaten. 

 

Gör så här 

Klicka på Tävlingsmeny och välj Egenskaper... > Skriv 
ut. Detta gäller alltså om du redan har en öppen 
tävling. Om du vill göra en permanent inställning för 
alla kommande tävlingar väljer du Alternativ... > 
Partävling > Skriv ut. 

Välj därefter fliken Skriv ut (auto) och kryssa för 
Misstänkta resultat: 

 

Detta gör att rapporten Misstänkta resultat skrivs ut 
före rondresultatet, men endast om det finns misstänkta 
resultat. Rapporten skrivs ut direkt på din skrivare: 

 

Rapporten innehåller nödvändig information som krävs 
för att lista ut om resultatet är rimligt eller ej. Den 

innehåller till och med bordplaceringarna i nästa rond 
för de två inblandade paren. Tanken är ju att paren har 
bytt rond och gått till nästa bord, så det är där du ska 
leta efter dem. 

 

Korrigera resultat 

Efter utskrift kommer du till följande fönster: 

 

Här kan du välja mellan några olika alternativ: 

• Markera ett resultat och klicka på Redigera. Då 
kommer du till ett fönster där du kan redigera 
Bridgemate-resultatet. Det är samma fönster som 
du når via Redigera-knappen i Mata in resultat. 

• Markera ett resultat och klicka på Bekräfta. Då 
bekräftar du att resultatet är korrekt, även om det 
kan te sig egendomligt. 

• Om alla resultat är korrekta kan du klicka på 
Bekräfta alla för att göra just det. 

Observera att om du inte gör någonting utan helt enkelt 
klickar på Stäng, då kommer de kvarvarande 
misstänkta resultaten att visas vid nästa automatiska 
utskrift av rondresultat. 

 

OBS! Korrigera inte resultat slentrianmässigt 

Om du hittar ett resultat som har ett uppenbart felaktigt 
väderstreck på spelföraren, då är det lätt hänt att bara 
ändra spelföraren och vara nöjd med sin insats. 

Gör inte så! Det finns nämligen (minst) två orsaker till 
fel väderstreck: 

1. Brickan har spelats i rätt riktning men fel 
spelförare har matats in. Detta är trots allt det mest 
sannolika alternativet. 

2. Spelarna har råkat vrida på brickan och 
följaktligen tagit ut korten ur fel fack. Därefter har 
de matat in spelföraren utifrån hur de verkligen 
sitter. 

Vår starka rekommendation är att kontrollera med 
spelarna vad som faktiskt har hänt. 
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Löpande resultatrapportering till Spader 

Fler och fler vill ha löpande resultatrapportering på 
internet. Rent tekniskt går det till så att varje gång det 
finns nya Bridgemate-resultat så skickas dessa samt 
den uppdaterade resultatlistan till Spader. 

 

LIVE-knapp 

 

... har vi ännu inte, men det kommer i Bridge-IT. Var 
den visas och hur den kommer att se ut är oklart i 
skrivande stund. 

 

Gör så här 

Klicka på Tävlingsmeny och välj Bridgemate > 
Egenskaper. Välj sedan fliken Bridgemate (rapport) 
och kryssa först i PBN och därefter Spader: 

 

Det är allt som krävs för att Ruter automatiskt ska 
skicka resultat till Spader vid varje Bridgemate-import. 

OBS! Tävlings-ID måste vara inmatat för att det 
ska fungera 

Resonemanget ovan bygger på att du redan har matat 
in ett korrekt tävlings-ID i Ruter alternativt startat 
tävlingen via Öppna från Spader och då fått tävlings-
ID automatiskt. 

Om du inte har gjort något av detta måste du manuellt 
mata in tävlings-ID. Klicka på Tävlingsmeny och välj 
Egenskaper... > Mästarpoäng och ranking. Välj sedan 
fliken ... (forts) där du kan mata in tävlings-ID: 

 

 

Var hittar jag tävlings-ID? 

Nu uppstår en relevant fråga: Var hittar jag tävlings-
ID? Den är relevant såtillvida att svaret är långt ifrån 
uppenbart. Det du måste göra är följande: 

Gå till listan över klubbens kommande tävlingar. Du 
hittar den på klubbens hemsida, antingen via 
framsidan, eller genom att välja TÄVLING > 
Kommande. 

Klicka därefter på önskad tävling. Nu får du allmän 
information att inga resultat har spelats i tävlingen. 

Om du nu tittar i internetadressen högst upp i 
internetläsaren ser du ett ID-nummer på slutet. Det är 
tävlingens ID: 

 

Som du förstår rekommenderar vi verkligen att ni 
använder funktionen Öppna från Spader som har 
beskrivits i detta dokument. 
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Display i stället för Aktuell ställning 

Fler och fler klubbar och distrikt har projektorer eller 
TV-apparater i sina klubblokaler. Den nya modulen 
Display är tänkt att ersätta Aktuell ställning eftersom 
det då går att tillverka bättre och snyggare rapporter. 

Ruter, Aktuell ställning och Display fungerar så att all 
dokumentation och alla instruktioner utgår från att du 
genererar Aktuell ställning. Det kan ske manuellt via 
krysset i resultatinmatningen, eller så kan det ske 
automatiskt när Bridgemate-resultat importeras. Du 
kan alltså inte generera en specifik display utan att gå 
vägen via Aktuell ställning. 

Alltså, Aktuell ställning måste genereras. Utöver det 
kan en display också genereras. Display har annat 
filnamn än Aktuell ställning, så det är inte någon risk 
för krock. Sedan väljer du vilken av de två du vill visa 
på din projektor eller TV. 

 

Länkar och nedladdningar 

Det finns en mängd fördefinierade displayer som går 
att hämta från följande internetsida (som för tillfället är 
på engelska): 

http://www.brenning.se/mcerdisplay.asp 

Den kompletta dokumentationen, även den på 
engelska, går att hitta här: 

http://brenning.se/mc/doc/mc_display.pdf 

Utöver exemplen går det också att "programmera" 
egna displayer. Just detta är rätt komplicerat men 
samtidigt helt görbart om du följer de befintliga 
exemplen. 

Gör så här 

Det bästa är att utgå från en befintlig display. Ett stort 
antal exempel i olika färger går att hitta på den 
engelska Display-sidan (se ovan för länk; svensk sida 
kommer vad det lider): 

 

Här finns exempel på startlistor, slutresultat, 
rondresultat och Gröna Hissen. Länken MCY leder till 
den fil som ska hämtas till din dator. Du kan klicka på 
Preview intill varje exempel för att se hur det ser ut i 
verkligheten. 

 

Hämta en startlista från internet 

Låt oss börja med en startlista. Klicka på en av MCY-
länkarna på översta raden. Filen ska sparas i mappen 
Display som du hittar i Ruter - Dokument. 

När du klickar på länkarna kan filen, beroende på dator 
och internetläsare, hamna i en speciell mapp för 
nedladdade filer, eller så får du en fråga om var du vill 
spara filen. Oavsett metod måste du lista ut hur du får 
över filen till Display-mappen. Då kommer det att se ut 
ungefär så här på din dator: 

 

Eftersom filnamnet är rätt långt finns det fördelar med 
att döpa om det till något lite mer lätthanterligt. Vårt 
förslag är att du högerklickar på filen, väljer Byt namn, 
och för just den här genomgången döper om filen till 
enbart ”x” (det blir enklare så). 

http://www.brenning.se/mcerdisplay.asp
http://brenning.se/mc/doc/mc_display.pdf
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Mata in filnamnet i Ruter 

Nästa steg är att mata in filnamnet i Ruter. Det gör du 
genom att klicka på Tävlingsmeny och välja 
Egenskaper... > Display då du kommer till följande 
fönster: 

 

I det aktuella exemplet (startlista) ska du mata in 
namnet enligt markeringen ovan. Om du har valt att 
döpa om filen enligt ovan räcker det att mata in ”x”. 

Det ska poängteras att det finns ett antal olika typer av 
displayer som kan matas in, och de kan aktiveras på 
olika sätt. Alternativen motsvarar de menyalternativ du 
hittar i resultatinmatningen när du klickar på 
Resultatmeny och väljer Aktuell ställning: 

 

Du kan läsa mer om dessa alternativ i dokumentationen 
för Aktuell ställning. 

Skapa display 

Eftersom vi håller på med en startlista ska du klicka på 
Tävlingsmeny och välja Aktuell ställning > Startlista: 

 

Nu skapas både Aktuell ställning och Display. 

 

Visa display 

För att visa startlistan går du till Ruter - Utkorgen som 
ser ut ungefär så här: 

 

Filen du ska visa är _display_a_1.htm. När du 
dubbelklickar på filen öppnas displayen i en 
internetläsare. 

Här vill vi poängtera att filen bäst visas i någon av 
internetläsarna Google Chrome eller Mozilla Firefox. 
Även om Internet Explorer fungerar, så blir det mindre 
skönhetsfel här och var. 

Hur du faktiskt visar filen på en projektor eller TV går 
inte att skriva i detta dokument då det skiljer sig åt från 
dator till dator och beror mycket på vilka tekniska 
förutsättningar som gäller. 

En fiffighet med display är att filnamnen, som kan se 
lite konstiga ut, fyller en funktion. Att de börjar med 
ett understrykningstecken säkerställer att filen visas 
överst i Ruter - Utkorgen så att du slipper leta fram och 
tillbaka innan filen hittas. 


