
 
 

Hur fungerar kibitz på RealBridge? 
 

1. Skriv in kibitz.realbridge.online i webbfönstret så kommer du till följande inloggningssida:  

 

 

Byt språk i rullisten till vänster om du önskar 
svenska. 

Skriv in ditt riktiga namn och klicka ”Login”. 

 

 

 

2. När du loggat in får du upp en meny av tävlingar som det är möjligt att titta på. Observera att 
sändningen visas med 30 min. fördröjning vilket innebär att om den officiella starttiden för 
matchen är kl.10.00, så är den inte tillgänglig för åskådning förrän tidigast kl.10.30. 

Välj den tävling som du önskar titta 
på genom att klicka på rubriken. Det 
är 2 timmars tidsskillnad vilket 
innebär att 08.30 GMT är 10.30 CET. 

 

När länken är gul är den aktiv. 

 

 

 

3. Du kommer nu in i tävlingens lobby där samtliga bord visas. Välj vilket bord du vill titta på.  

 

Klicka på den gröna rutan på det 
bordsnummer du önskar. 

 

 

 

 

 
 



 
 

4. Vid bordet visas följande vy:  

 
 
 
 
 
  
 

5. Som åskådare kan jag nöja mig med att enbart använda chattrutan för kommunikation. Men 
jag har också en möjlighet att: 

a) Ta själv plats som kommentator och börja sända med bild och ljud.  

Om du själv vill sända så startar du genom att 
klicka på ”BROADCAST MY VIDEO”. 
Sändningen startar direkt och du kan se dig 
själv i bild. 

 

Meddela sedan gärna i skrift i chattrutan att 
du startat en sändning. Publiken blir då upp-
märksammad och kan välja ditt namn i 
rullisten under rutan för att se dig.  

 

b) Välja att se och lyssna på någon annan som startat en egen sändning.  

Genom att klicka på rullisten kan man se vilka 
som sänder (gäller båda rutorna) och välja 
den person man önskar se och höra. Det går 
bra att välja två personer samtidigt. De 
sänder dock individuellt så det är enbart om 
de valt varandra i den andrar rullisten som de 
samarbetar. 

I exemplet sänder Suzanne till vänster och Eva 
till höger. Då Suzanne valt att lyssna på Eva 
samtidigt som hon sänder, och Eva gjort 
detsamma kan de kommentera tillsammans.  

 

Som åskådare kan man kommunicera med kommentatorerna (och andra) via chattrutan. 

Ny funktion som innebär 
att kommentatorer kan 
sända live med både ljud 
och bild. 

Du kan kommunicera med 
andra åskådare genom att 
skriva i chattrutan – 
spelarna kan inte se vad 
som skrivs här. 

Budgivning och 
spel på vänster 
sida. 

 


