
Hej och välkommen till Gävle BK:s nya hemsida. 
 
För att ni ska bli hemmastadda på den nya hemsidan så är vår förhoppning att denna guide 
ska bli till hjälp. 
Eftersom det kan vara svårt när man är insatt i sidan och tar vissa saker för självklara så kan 
det vara lätt att missa något. 
Tveka inte om Ni tycker att något är fel, oklart eller tokigt att kontakta styrelsen eller 
webmaster för att tycka till. 
 
Det ska också påpekas att vi styr mycket mer över innehållet och även utseendet till stor del. 
Vi kan också lägga till sidor efter eget behag och fylla dem med önskat innehåll. 
Vissa delar är dock standard som vi inte styr över. 
 
Tanken med guiden är att i stora drag presentera menyerna med deras undermenyer. 
 
 

 
 
Startsidan (HEM): 
Överst, under klubbnamnet, ser ni de sex huvudmenyerna. 
HEM, KLUBBEN, NYHETER, TÄVLING, MEDLEM och FORUM. 
Av dessa är det bara FORUM som inte är standard. 
Den länk som har vit botten och röd text är den sida där du befinner dig. 
 
Om du tittar på undermenyerna så ser du att en av dessa är i röd text. 
Färgen anger att du är på sidan för den undermenyn.  
 
Undermenyer: 
Hitta hit  Adress och karta till klubben. 
Gävleborgs BF Länk till Distriktet 
Svenska Bridgeförb. Länk till SBF. 
Varför logga in? Inloggningsinfo. 
Pensionärerna Pensionärernas info.sida 
Medlem på Nätet Medlemsdatabas, ligger kvar tills den är överflyttad centralt. 
Gamla Hemsidan Som det står, ligger kvar tills allt är överflyttad centralt. 
 
  



 
 
KLUBBEN (Startsidan): 
Lite allmän info om klubben. 
 
Undermenyer: 
Hitta hit  Adress och karta till klubben. 
Styrelse  Styrelsens medlemmar, protokoll etc. 
Matrikel  Lista över klubbens medlemmar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NYHETER: (Startsidan): 
De senaste nyheterna från klubben 
 
Undermenyer: 
Uppdaterade sidor Sidor som uppdaterats sedan du senast var inloggad. 
Resultat Resultat från dina senaste tävlingar och de senaste tävlingarna på 

klubben. 
Senaste nytt från SBF Senaste nyheterna från SBF 
 
 
  



 
 
 
TÄVLING: (Startsidan): 
Resultat Resultat från dina senaste tävlingar och de senaste tävlingarna på 

klubben. 
 
Undermenyer: 
Kommande  Kommande tävlingar på klubben. 
Kalender  Tävlingskalender. 
Spelprogram  Klubbens normala spelprogram, översikt. 
Gävleligan  Ligaspelet 
Övriga tävlingar … Tävlingar som spelas på klubben utanför ordinarie spelprogram. 
Simultantävlingar Simultantävlingar som spelas på klubben. 
Allsvenskan div 1-3 Länk till SBF:s sida för allsvenskan. 
Allsvenskan div. 4 Länk till distriktets sida för allsvenskan. 
Inbjudningstävlingar Tävlingar som andra klubbar, distrikt och SBF bjuder in till. 
 
 
 
 
 

 
 
MEDLEM: (Startsidan): 
 
Medlem  Dina senaste tävlingar 
 
Undermenyer: 
Listor  Klubblistor över hcp, MP, ranking samt medlemsmatrikel 
Tidningen Bridge Tidningen i digital form 
Medlemsnytt Medlemsnyheter från SBF 
Mina sidor  De uppgifter som finns om dig i systemet 
Medlem på Nätet Medlemsdatabasen 
 
FORUM:   Länk till SBF:s debattforum 
 


