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Att mata in resultat och namn 
Hur tävlingsledaren använder ligamodulen 
Här kommer en beskrivning hur TL matar in resultat och namn i den nya ligamodulen i BIT. 

 

Navigering 

Du kommer till rätt serie genom att gå in på 

den tävlingen och den tabellen som är 

uppstartad i ”spader” där även tabellen finns 

dock är det lite fel på den om det är den  

nya 20-0 skalan. Så använd BIT miljön här 

nedan för rätt återgivning av serien. 

 

Överst i menyn på hemsidan finner du dessa 

fyra knappar, det är de som hjälper dig utföra 

vad som ska göras. 

Mata in spelare 

Detta kan göras på två olika ställen i BIT. 

1. Dels via knappen Lag kan du ange det 

aktuella laget genom att trycka på 

lagnamnet. 

 

När du fått upp laget klickar du på plustecknet 

och lägger till de som önskas. Det är också här 

du kan ändra på lagets namn eller kapten 

genom att klicka på pennan.  

 

1. Den andra varianten att lägga till 

spelare är att du gör det när du lägger 

in ett resultat. Då klickar du på 

siffrorna till höger i kolumnen VP. 

 

Klicka därefter på Redigera. 

 

 

Sedan är det bara och klicka på Lägg till 

spelare. 

 

Mata in resultat 
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Tänk på att du måste lägga in båda 

halvlekarna då du bockar i vilka som spelat, 

även om det är samma spelare i andra 

halvleken. 

När spelarna är ifyllda matar du in resultat. 

Klicka i den ruta du vill skriva i och fyll på med 

IMP siffrorna så räknar resultatsidan själv ut 

VP resultatet.  

 

Klicka därefter på spara! 

 

 

Domslut 

På samma ställe fast i andra fliken. 

 

Här lägger du till eventuella korrigeringar, det 

kan vara allt från rena domslut i spelet, sen 

ankomst, ringande mobiltelefoner eller WO 

etc. Glöm inte att skriva i anledningen till 

varför ett domslut har fattats.  

Avsluta återigen med att klicka på spara. 

 

Utskrift av matchformulär 

 

 

Om du trycker på knappen Skriv ut så kommer 

det att skrivas ut matchformulär för alla 

matcherna i den omgången du står på. 

 

Mästarpoängsredovisning 

 

Tryck på knappen Mästarpoäng 

 

Sedan väljer du rätt rapporttyp. Trycker på 

Rapportera mästarpoäng. Då får du upp en 

lista på hur många MP som skall rapporteras 

till kansliet dit det gått ett automatmail så fort 

du tryckt på Rapportera

. 


