Nu får vi ses igen,, åtminstone på BBO!
Nu ger BBO oss möjlighet att spela klubbtävlingar med video och den tar vi förstås. Vi börjar
med att introducera videofunktionen på onsdagstävlingarna med start 18.30 28/4.
Du kan använda stationär dator, platta eller smart-telefon – men du måste alltid logga in via
internet på www.bridgebase.com. Det fungerar inte med appen som normalt används på
platta eller telefon!
Har du inte någon kamera eller mikrofon på din dator. Lugn – du kan vara med precis som
vanligtt och det kommer att se ut som vanligt på din skärm. Du ser ingen och ingen ser dig 
Meddela dock detta till tävlingsledaren direkt vid start, era motståndare får inte heller ha
video på i så fall.
Men vi hoppas att så många som möjligt vill använda videofunktionen,
videofunktionen, vi som har testat
tycker att det känns väldigt trevligt att se och prata med våra medspelare. Och vi slipper
många diskussioner om otillåten information mellan spelare.
Gör så här:
Anmäl dig precis som vanligt.
När tävlingen startar får du upp en bild som ser ut ungefär så här men bildrutorna
bild
kommer
att vara tomma. För att ta plats vid bordet måste du trycka på knappen ”Ta plats” ovanför
bilderna till höger (som tyvärr inte syns på bilden men som jag försökt rita in)

Siffra 1 markerar tillgång till mikrofonen, siffra 2 kameran. Om du klickar på mikrofonen
kommer den att stängas av, då får du ett streck över knappen. För att höras och synas måste
du alltså se till att ingen av knapparna 1 och 2 har något streck över sig.

Sedan är det bara att spela som vanligt. När tävlingsledaren kommer till bordet kommer
hens bild upp högst upp i bildkolumnen.
OBS! Om ingen av era motståndare syns och hörs måste du och din partner också stänga av
mikrofon och kamera annars blir det inte rättvist. Tävlingsledaren kommer att kontrollera
detta.
Vanliga frågor
1.Vad gör jag om jag inte får upp någon bild på mig i rutan?
1. Tryck på ”Ta plats”
2. Kolla att kameran är aktiverad (inget streck över)
3. Du har tappat förbindelsen med BBO. Logga ut och logga in igen.
4. Du har någon inställning på din dator som gör att den inte tillåter video-chat. Det
hinner du troligtvis inte göra något åt just nu, men till nästa gång kanske du kan
kontrollera inställningarna
OBS! Det går alldeles utmärkt att fortsätta spela även om du inte har någon bild eller ljud.
Lägg inte för mycket tid på att felsöka under tävlingens gång.
2. Hur alerterar vi?
Vi självalerterar precis som vanligt på BBO, i skriftlig form, via alertknappen. Det är absolut
förbjudet att prata om budgivningen.
4. Förklaringar under spelet
Uppkommer några frågor under spelföringen, t.ex. ”hur spelar ni ut, vilka vändor har ni”
tycker jag att man kan ta det muntligen, precis som vid live-spel.

Och till sist, det är jätteroligt att prata och träffas, men bara om allt annat utom
budgivningen och korten.
Den 28/4 är Lennart Ek teknisk support, ring honom på tel. 076 114 93 57 om ni har några
problem med videon.

