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Snabbguide för kaptenen – Spela match i Uppsalas online-serie på BBO. 
1. Gå till www.bridgebase.com i din webbläsare, klicka Play bridge now och logga in.  

2. Klicka på Tävling 

3. Klicka på Lagmatcher 

4. Klicka på knappen Skapa lagmatch  

5. Fyll i enligt bilderna, OBS! Klicka INTE på nästa Skapa lagmatch förrän samtliga flikar är ifyllda! 

 

Flik 1: Skapa lagmatch Flik 2: Alternativ Flik 3: Reservera platser 

   
Fyll i Namn – Uppsalaserien och lagnamnen. 
Klicka sedan på fliken Alternativ 

Ställ in antal brickor, i Uppsalaserien spelas 10 
brickor per halvlek. Klicka ur Tillåt bakspelare och 
Barometer (denna inställning innebär att du inte 
ser resultatet efter varje bricka). Sedan klickar du 
på Reservera platser. 

Skriv in spelarna i hemmalaget i översta rutan, 
och spelarna i bortalaget i nedersta rutan.  
När du fyllt i alla namn så klickar du på Skapa 
lagmatch. Inbjudningar skickas nu ut till alla 
deltagare och borden startas automatiskt. OBS! 
Samtliga spelare måste vara inloggade för att 
matchen ska starta.  

  

http://www.bridgebase.com/
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6. Efter att 10 brickor är spelade vid bägge borden avslutas matchen automatiskt.  

Ta då minst tio minuters paus, innan du sätter upp andra halvlek.  

Flik 1 och 2 är samma som första halvlek – men observera att du måste  

byta plats på bortalagets par på flik 3!  

 

7. När matchen är färdigspelad hittar du enklast resultatet genom att gå till  

https://www.bridgebase.com/myhands/ 

 

8. Skriv in ditt användarnamn under Enter username och klicka på Get hands 

 
9. Du får nu upp en lista över alla de spelade givarna. Klickar man på matchens  

namn får man upp ”protokollet” för respektive halvlek. Rapportera resultat 

från till bägge halvlekarna, samt riktiga namn på spelarna till uppsalabridgen@hotmail.se.  

 
 

Tips! Lägg gärna till ditt lag, och motståndarlaget som 

vänner – så ser du om de är inloggade!  

Om någon blir utloggad under spelets gång så reserveras 

platsen, och man blir automatiskt satt på sin plats när man 

lyckats logga in igen.  

Skriv gärna till ”Tävling” när ni börjar närma er att första 

halvlek är klar, och säg vilken tid ni startar andra halvlek.  

Skicka gärna länken till er spelade tävling till lagkamraterna 

och motståndarkaptenen – det är kul och/eller lärorikt att 

gå igenom brickor i efterhand!  
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