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DENNA MANUAL INNEHÅLLER INFORMATION OM HUR MAN LÄGGER UPP EN
”BETALTÄVLING” PÅ BBO. FÖR INFORMATION OM HUR MAN LÄGGER UPP EN ”GRATISTÄVLING”, GÅ TILL SVENSK BRIDGES HEMSIDA OCH TÄVLINGAR / BBO!.

MED BETALTÄVLING MENAS EN TÄVLING DÄR DEN STARTANDE MÅSTE BETALA EN
STARTAVGIFT TILL BBO I FORM AV BBO-DOLLAR (”BB$”).

I.

GENERELL INFORMATION OM TL-FUNKTIONEN I BBO

Användare som har behörighet att lägga upp tävlingar på BBO har en extrameny som du kommer
åt genom att klicka på ”Tävlingsledare”. Detta gäller såväl individer som klubbar/arrangörer som
fått behöriget.
Klubbar eller arrangörer som anordnar ”betaltävlingar” ska logga in med det användarnamn man
fått av SBF (Namnet börjar med ”Sweden”), inte med sitt personliga log-in!

Delen till höger, som längst upp har ”Tävlingsledare” i vitt mot svart bakgrund, kallar vi för ”TLpanelen” i detta dokument.
För att lägga upp, eller administrera en redan upplagd, tävling klickar du på knappen
”Tävlingsledare” märkt med gul pil ovan, därefter på ”Skapa Tävling”, märkt med röd pil.

Spelande eller icke-spelande TL?
Vi rekommenderar icke-spelande TL, framför allt i början om man har liten eller ingen erfarenhet
med att lägga upp tävlingar på BBO, men utvärdera spelade TL när man fått mer vana.
En fördel med en icke-spelande TL är att denne kan gå in som ersättare om någon tappar sin
internetuppkoppling (el dyl).
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II.

VEM KAN DELTA → ETABLERA EN ”NICK-LISTA”

Klubben bestämmer vem som får vara med. Det kan vara endast klubbens medlemmar,
medlemmar i klubbar i närområde, medlemmar i distriktet, etc.
Vi rekommenderar en restriktiv hållning så att inte klubben ”översvämmas” av spelare som inte
skulle ha kommit till klubbens vanliga speltillfällen. Dock kan det vara en bra idé att samordna
med en eller flera ”kamrat”-klubbar för att minska den administrativa belastningen.
Man kan i tävlingens titel ange begränsning som ex vis ”end klubbmedlemmar” eller ”end
Upplands BF”.
Spelare identifieras med sitt BBO-användarnamn – så alla måste ha registrerat sig (gratis) på
BBO. I detta dokument använder vi den engelska benämningen ”nick” (för ”nick-name”).
För att kunna sända en riktig ruter-rapport (för mp) efter tävlingen, och för att se vem som ”gömmer
sig” bakom varje nick (det är ju avgörande för om man kan/får vara med) måste varje TL sätta upp
en lista där varje nick kopplas till ett spelarnamn och ett MID. Detta är ett nödvändigt arbete som
förstås bara behöver göras en gång per deltagande spelare och arrangör.
Vi rekommenderar följande steg:
Dessa steg är dessutom nödvändiga om du ämnar använda en Excel-modul för att
snabbrapportera resultat från BBO till Ruter. Hör av dig till kansliet om du önskar få
del av denna fil, samt instruktioner om denna,
Excelmodul” som du finner på samma webbplats som denna fil!
1. Skapa en Excel-fil med minst tre kolumner.
2. Kolumnerna ska ha rubrikerna: ”Nick”, ”Namn” och ”MID” och se ut ungefär så här:

Nick
strandfyra
capiforum
faggeboss
allanchris
nansita
andershse
ramosharif

•
•
•

Namn
Agneta Nilsson
Agneta Östlund
Alexander Fagrell
Allan Christensen
Anastasia Chamouza
Anders Hansson
Anders Nilsson

MID
29389
92852
65276
65809
61646
47032
14931

Observera att för att passa i datamodellen måste kolumnerna vara i ovan angivna
ordning.
Om du vill lägga till mer info för varje spelare är det helt OK att göra det i kolumner till
höger om MID-kolumnen
Vill du lägga till fler spelare, gör det under de föregående (om du vill ha dem i viss
ordning, sortera då med Excels sorteringsfunktion), infoga inte nya rader i mitten av
tabellen!!!
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3. Logga sedan in på BBO med din klubbs/arrangörs användarnamn och klicka på fliken
”Tävlingsledare”

Knappen till höger ”Include/exclude lists” (röd pil) leder till rutan ”Include/exclude Lists” (gul pil)
där TL definierar vem som får vara med (och inte vara med…) !
✓
✓
✓
✓
✓

Klicka på ”+”-tecknet (inringat på bilden nedan) precis till höger om röd text ”Min ta-med-lista”.
Skriv in spelarens ”nick” och klicka därefter på ✓ så läggs användarnamnet till
Tänk på att datorer är känsliga för minsta felstavning av ”nick”, namnet måste anges exakt!
Däremot är BBO inte känsligt för VERSALER eller gemener.
Har du skrivit in ett ”nick” fel så klickar du på penn-symbolen till höger om spelarens nick så
får du möjlighet att ändra namnet. Glöm inte att klicka på ✓ för att ändringen ska gälla!
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OBS Ändringen i en ”Include/Exclude”-lista gäller nästa tävling du lägger upp.
Om du lägger till nicks / ändrar listan efter att du lagt upp en tävling men innan den startat måste
du ändra tävlingen (genom att ex vis ändra starttid med en minut) för att ändringen ska gälla den
tävlingen!

4. Överföring via upp-/nedladdning av nicks till/från BBO
Ovanstående metodik är praktisk för att lägga upp ett fåtal nicks i din ”include/exclude”, eller lägga
till någon enstaka ny spelare som ni tillåter delta.
För att lägga in många namn, t ex första gången, finns det en nedladdningsfunktion i BBO.
•
•

•

Utgå från den lista på nicks i excelfil som du lagt upp i steg 1-2 ovan.
Kopiera endast kolumnen ”Nicks” och klistra in denna i en tom textfil (word eller i stort sett
vilken texthanterare som helst)
o Om du gör det i Word eller liknande, klistra in utan format, så att du får en enkel kolumn
med nicks.
Så här kan filen se ut men utgångspunkt från nick-listan under punkt 2 ovan:

strandfyra
capiforum
faggeboss
allanchris
nansita
andershse
ramosharif
•

Spara filen i .txt – format. Detta är obligatoriskt för att BBO ska kunna läsa dessa data!

Gå till: https://webutil.bridgebase.com/v2/manage_include.php
Du kommer då till följande bild (se nästa sida):
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•
•
•

Skriv in användarnamn och lösenord
List type is
o Välj Include
Pick an action:
o Replace: ersätt tidigare lista med din nya lista
o Append: uppdaterar din lista med nya (eller lägger in helt ny). Enl instruktioner ska det
inte skapa duplikat om du lägger in samma namn som tidigare.
o Remove: tar bort listan
o Download: då laddar du ner den befintliga listan till en txt.fil

De två främsta användningsområden för denna funktion är:
•

Du vill läsa in de nicks du och din klubb önskar tillåta delta, och som du listat i din Excel-fil:
o Välj ”append” och välj filen du vill få in i i listan – Tryck ”Execute”

•

Du vill föra över nicks från en användare till en annan.
o Logga in med användarnamnet du vill kopiera från.
o Välj ”download” → du får då en .txt-fil
o Logga in med användarnamnet du vill kopiera till.
o Gör om processen med append (eller replace)
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III.

LÄGGA UPP EN BBO-TÄVLING

Menyerna är till stor del självförklarande.
För att lägga upp en ny tävling klickar du på knappen ”Skapa Tävling” i TL-panelen (se sida 2).
Därefter får du upp följande fönster:

Det finns fyra menyval överst till vänster i fönstret (gul pil), där du anger dina val för den tävling
du ska lägga upp:
➢
➢
➢
➢

Tävling
Format
Alternativ
Anmälningar

Tävling
Tävlingsledare
✓ Uppe till höger finns ett fält ”Tävlingsledare”. Förutom dig själv kan du (via +tecknet) ange en
TL-assistent; denne behöver inte ha BBO-behörighet.
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(forts: Tävling)
Identifikation
✓ Namn: Lägg in tävlingens namn, ex vis ”Filbyters tisdagspartävling”
✓ Välkommen: här kan du lägga in en allmän välkomsthälsning, ex vis ”Välkommen till Filbyter.
I kväll spelar vi 24 brickor med 3-brickorsronder. Kom ihåg att alertera egna bud. Lycka till!”
✓ Beskrivning: Lägg in en kort beskrivning efter eget val. Här bör man lägga in evt begränsning,
t ex: ”öppet endast för medlemmar inom ÖMBF” eller ”förstagångsdeltagare: kom ihåg att maila
TL [namn]”
✓ Tid innan start: Här lägger du in starttid; detta kan göras (långt) i förväg – tävlingen ”syns”
dock först 2 timmar före tävlingsstart.
✓ Format: ange tävlingsformat. Möjliga format är Par eller Individuell. För betaltävling: Välj
par!

Format

✓ Brickor: lägg in antal brickor. OBS att för att ge bronspoäng måste man spela minst 18!
✓ Ange tid per bricka! OBS att man felöversatt och skrivit ”Minuter per rond”. Det som du
skriver in här blir i stället ”minuter per bricka”!
o Vi rekommenderar 8 minuter per giv (mer om du ordnar en tävling för mindre rutinerade)
✓ Tävlingsform: i det visade exemplet är Topscore (partävling/MP-beräkning) valt. Alternativ är
IMP eller Totalpoäng. Att rutan vid ”Barometer” är i-hakad betyder att spelarna får veta om sitt
resultat efter varje rond.
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✓ Förflyttning: Här bestämmer man hur paren flyttar. Det i exemplet valda Rondtiden har börjat
betyder att när alla är klara flyttas man till nästa rond, med slumpvis utvalda nya motståndare.
Ett alternativ är ”Swiss” som kan vara bra i ett varierat startfält, men BBOs Swiss kan dessvärre
inte ännu undvika att samma par möts flera gånger utan i varje rond möts ettan mot tvåan,
trean mot fyran, etc.
o Det finns ett Howell-format för högst 20 bord, vilket är något helt nytt för BBO, och är
relativt komplicerat att sätta upp. Om du är intresserad: kontakta SBF!
✓ Givkälla: Använd slumpade (valt i exemplet) betyder helt enkelt ”fritt givna spel”. Man kan
lägga in förhandsdefinierade givar, men det måste i sådana fall på förväg lagras ned. Av flera
skäl rekommenderar vi starkt att använda ”slumpade”!
Alternativ:

✓ Bakspelare: Här kan man välja om man ska tillåta åskådare (”bakspelare”). OBS för klubbtävlingar som ger mästarpoäng får man inte tillåta åskådare. Valet ska vara ”Tillåt inte”.
✓ Alternativ vid bordet: Här kan man ”haka i” rutan om man vill välja att det ska vara tillåtet att
ångra ett avgivet bud eller spelat kort (”Undo”) OBS att om även om detta är tillåtet måste man
ändå be om det vid tillfället, och motståndarna måste acceptera detta för att det ska godtas.
I SBF:s ”Generellt Regelverk för online-tävlingar” stipuleras att ångra-funktionen skall vara avstängd. Dock kan lokal arrangör välja att låta funktionen vara aktiverad, dock ska då detta
tydligt anges till deltagarna.
OBS att undo är till för att rätta fel-klick, inte för att man tänkt fel eller ”ångrat sig”. Arrangör som
tillåter undo bör noga förklara detta för deltagare så att man inte missbrukar detta.
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✓ Tillåt chat till tävling: Normalt skriver man meddelanden (“chattar”) till det egna bordet. Ett
chatt till ”tävling” betyder att om spelaren skriver en sådan chat så ser alla tävlingsdeltagare
vad man skrivit. Om man tror att spelarna kan hantera de olika chat-möjligheterna kan det vara
en idé att tillåta detta, ex vis om man söker partner till kommande tävlingar, men det är en klar
risk att spelare klickar fel och sänder meddelande avsedda för bord (eller TL) till alla i tävlingen.
Mer om ”chat”-funktionen finns i manualen för spelare.
Rutan ”för bakspelare” är inte aktuellt för klubbtävlingar, eftersom bakspelare inte ska tillåtas vid
borden.

Anmälningar

OBS att bilden för anmälningar ska fyllas i annorlunda än för ”gratistävlingar”.
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✓ Ange först maximalt antal par som tillåts. Den tidigare gränsen om 40 par i gratistävlingar
gäller inte längre. Fler än 200 par lär inte gå dock.
✓ Tillåt robotar: I klubbtävlingar där man spelar om mästarpoäng tillåts inte robotar. Kolla
därför att denna ruta inte är i-”hakad” utan tom.
✓ Typ: VIKTIGT!!! För alla tävlingar som anordnas som betaltävlingar inom SBF MÅSTE koden
”BBVM” läggas in
o Har du glömt detta räknas tävlingen som en ”gratistävling” och du riskerar att den
stryks vid uppstarten!
o Du kan inte ändra detta efter att du har lagt upp tävlingen. Upptäcker du att du
har missat att fylla i ”BBVM” måste du stryka tävlingen och lägga upp en ny!
✓ Startavgift: Här anger du klubbens definierade startavgift till BBO, men i ”cents”. 1BB$50 blir
därför ”150”. OBS att minimiavgift för en klubbtävling måste vara minst 150 cents!
✓ Begränsningar: Viktigt att haka i rutan för Ta med förteckning över tillåtna spelare. Detta
innebär att den lista med tillåtna deltagare som TL lagt upp används som underlag till om man
accepteras vid anmälan eller inte.

IV.

GÖRA ÄNDRINGAR EFTER DET ATT TÄVLINGEN LAGTS UPP

Du kan göra ändringar efter tävlingens uppläggande, såväl före som efter själva tävlingsstarten.
Detta görs i TL-panelen (se bilden nedan).
•
•

Tävlingar som är upplagda men inte ännu startat finner du under ”Tävlingar som väntar på att
starta” – gul pil
Tävlingar som redan är igång finner du under ”Pågående tävlingar” (röd pil)
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Tävling som väntar på att starta (förklarande text: nästa sida)

När du klickar på denna knapp kommer följande val upp
✓
✓
✓
✓
✓

Redigera Tävling: här kan du ändra inställningar (t ex format, antal givar, etc)
Anmälan: här kan du se anmälda par
Avanmäl lag som är offline: används inte
Chat → tävling: här kan du sända ut meddelande till alla anmälda par (t ex försening)
Stryk tävling: detta används om tävlingen av någon anledning måste ställas in

Speciella regler
om man vill lägga till spelare på include-listan efter det att tävlingen skapats:
Detta är möjligt, förutsatt att tävlingen ännu inte startat, men kräver att man gör följande:
o Gå till listan ”include/exclude” beskrivet tidigare i detta dokument på sida 4 !
o Lägg till spelaren/-rna i fråga
o Klicka på ”Redigera tävling” (se föregående stycke)
(Tävling
som
väntar
på att starta,
forts) lägg in ny starttid en minut senare
o Ändra
någon
parameter,
förslagsvis
o Klicka på ”Modifiera Tävling”
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Redan startad tävling
Utgå från TL-panelen och klicka på ”Pågående tävlingar”. Klicka på tävlingens namn. Du får upp
följande bild:

Under ”Pågående tävlingar” syns nu tävlingens namn. Klicka på tävlingsnamnet (gul pil) !

Du får nu upp en grön meny igen, med de mest relevanta menyvalen
✓ Visa bord: här får du en översikt om alla spelande bord och vem som sitter var. Som
tävlingsledare lär detta vara något du använder ”hela tiden”!
✓ Redigera tävling: här kan du bl a ge extra rondtid (se sid 14)
✓ Ersättare: här kan du sätta in en ersättare (se sid 15)
✓ Justera score: här kan du justera resultatet (se sid 17)

Visa bord: När du klickar på detta kommer en bild upp liknande den här nedanför. I detta exempel
spelade endast 2 bord:
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Du kan när som helst som TL gå till vilket bord som helst i tävlingen genom att från menyn ovan
klicka på bordsnumret (röd pil).
OBS att när du som TL ska gå och kolla in vad som händer vid ett bord så är det denna väg du
måste ta. Försöker du gå någon annan väg (ex vis genom att söka upp ett visst spelarnamn) så
tror BBO att du är en vanlig åskådare – och åskådare är ju inte tillåtna i våra klubbtävlingar!

V.

LÄGGA TILL EXTRA RONDTID

Genom att välja ”Redigera Tävling” och ”Format” kan man lägga till extra rondtid. Här kan du ändra
tid per bricka (t ex från 7 till 8) om du ser att det behövs.
OBS att det felaktigt står ”Rond”, men tiden avser ”per bricka”!
Om du ändrar från ex vis 8 till 9 (vilket då avser per bricka) så läggs tid till ronden med en minut
multiplicerat med antalet brickor i ronden! Om, t ex, ni spelar 3-brickorsrond och du ökar rondtiden
från 7 till 8 så förlängs ronden med 1*3 = 3 minuter.
Det är inte så farligt att lägga till ”för mycket” tid, för systemet byter ändå till nästa rond när alla är
klara.
Varje klubbtävlingsarrangör avgör om man vid sent spel lägger till tid eller lägger in justerad score
och byter till nästa rond. Vi rekommenderar, framför allt i början, att sträva efter att lägga till tid, då
spelarna upplever det som trist att få korrigerade resultat.
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VI.

TILLKALLANDE AV TL

Spelaren tillkallar TL på följande sätt:
Klicka på den blå menyknappen vid röd pil! Ur rullgardinsmenyn, klicka på ”Tillkalla Tävlingsledaren (gul pil)!

Du som TL ser följande:

Som TL kan du nu klicka på området under den gula pilen och välja ”Godkänn” så förs du direkt
till bordet från vilket man kallat dig.
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VII.

ERSÄTTARE

Gör inte ersättning av spelare genom att klicka på spelarnamn (eller på ”Sit-out” vilket
betecknar att ingen sitter där) på bordet.
Gå i stället till det aktuella bordet (genom TL-menyn) och klicka återigen på TL-menyn för
att sköta ersättningen!
Om en spelare ”försvinner” kan du lägga in en ersättare. Platsen reserveras i första hand för den
ursprunglige spelaren. Som generell regel bör du ge den spelare som satt på platsen, men
försvann, lite tid att komma tillbaka – det kan vara en internetuppkopplingsfråga. Om det står klart
att spelaren inte kommer tillbaka, eller du bestämmer att du inte vill vänta längre, kan du lägga in
en ersättare.

Skriv då in, se bild ovan, spelarnamnet på den som ska ersättas (namnet skrivs över ordet ”Ersätt”
i bilden, gul pil) med den som ska ersätta (namnet skrivs över ordet ”med” i bilden, röd pil)
Om par saknas helt markeras ”sitter ute”. Finner man ersättare här skriver man sitout där det står
Ersätt (gul pil). (OBS: oavsett språkversion på ditt BBO-konto är det det engelska ordet, sammanskrivet, som gäller! )
Det gäller också om du råkar få ett blindbord (bör annars undvikas!). Du kan då i första ronden
finna ett ersättarpar och sätta in dem. Om det är efter spelstart kan du ersätta också med spelare
som inte är med på din ”include”-lista!
Vid en ”vänskaplig” klubbtävling kan det upplevas som mindre önskvärt att ta in ersättare
”varsomhelst ifrån”. En variant kan vara att den (icke-spelande) TL sätter in sig själv medan den
”utslängdes” partner ringer till sin partner och undersöker om det är möjligt att återinsätta denne.
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VIII.

JUSTERAD SCORE

En korrigering av score görs via ett klick på Justera Poängen i den gröna rutan under TL-panelen
(se bild sida 11).
De gånger det kan vara aktuellt med justerad score är framför allt om ett bord inte kunnat spela
klart under gällande rondtid, eller om man gjort, och fått accepterat, en felaktig claim.
För att säkerställa för vem man ska justera poängen, kolla gärna parets resultat genom att klicka
på Tävlingsledare, sedan på ”Spelares resultat” och lägg in nicken – då får du spelarens
privatprotokoll. Om en spelare blivit ”utkastad” har systemet automatiskt lagt in A== (50-50).
✓ Börja med att via klick på Tävlingsledare, sedan Justera poängen få fram fönstret med samma
namn, se bild nedan.
•
•

Lägg in givnumret under Bricka
Lägg in spelarnamnet på valfri spelare vid bordet under Någon sp(elare)

✓ Ibland förekommer det att man kommit så långt att det står klart vad resultatet ska bli (t ex att
med några kort kvar spelföraren tar resten eller allt minus ett stick – men inte har claimat). Då
kan man lägga in kontrakt, spelförare och antal stick i samma fönster, låt då rubriken ”Resultat”
stå kvar med texten Kontrakt (som ovan) och fyll i kontrakt +utfall på den andra raden i fönstret.
✓ Om man inte hunnit spela klart en giv under rondtiden kan det vara behov för att lägga in ett
justerat resultat (om man inte kommit så långt att det är klart hur många stick som tas). Du får
möjlighet att lägga in justerad score genom att klicka på Resultat så kommer en
rullgardinsmeny upp:
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•
•

I denna meny kan du lägga in den justerade scoren. Du kan lägga in 50-50 (Ave Ave). AveAve+ betyder 40-60 etc. Huvudregeln är att ge 50-50, men du som TL kan förstås ange
annat.
Oavsett vems nick du lagt in för att få fram rutan ”Justera poängen” så är det som först
markeras det som ges till N-S: alltså 60-40 innebär 60% till N-S, 40% till Ö-V!
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IX.

HUR FINNA SLUTRESULTAT OCH GIVSAMLING?

Efter tävlingens slut kan man finna resultat genom att gå in på hemsidan www.bridgebase.com
och välja ”Hand Records” i menyn högst upp. Detta gör du innan du loggar in!
Du kommer då till följande sida:

När du har klickat ”Hand records” kommer du till följande bild:

Du skriver in nick för den spelare vars brickor du vill kolla (gul pil). Normalinställningen är två dagar
bakåt i tiden, något du kan ändra i rutorna bredvid ”Interval to retrieve” (röd pil).
När du sedan trycker på ”Get hands” kommer du till följande: (se nästa sida)
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På linjen i ljusbrunt precis över giv 1 står tävlingens namn. Om du klickar på namnet kommer du
vidare till:

Hur jag lägger upp BBO-tävlingar – Manual ver 2020-05-29

19

Här ser du tävlingens resultat, alla par och parens procent
Klickar du sedan på länken ”Show Boards” (högt upp till vänster) kommer du vidare till följande:

Från denna bild kan du välja mellan att för varje giv trycka på ” Traveller” (grön pil) eller ”Movie”
(röd pil)
✓ Traveller: du kommer till följande bild som visar resultaten för den bricka du valt (här: nr 1)
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✓ Movie: Klickar du på denna länk ser du hela given och kan dessutom se budgivningen och
följa spelet enligt följande:
o Next: här ser du spelet stick för stick
o Options: hur korten presenteras
o GIB: Analysverktyg om hur det ska gå i kontraktet förutsatt bästa spel och motspel från
varje stick. Klickar du här får du antingen en grön ruta (med = för jämn hemgång eller
en siffra som anger antal övertrick) eller en röd ruta (med en siffra som anger antal
straffar).

På bilden ovan spelar Väst (lite blygsamt) 1 NT och får ♠ 9 i utspel. Stick ett har nu gått, och ”GIB”
säger att Väst nu kan ta 4 övertrick i sitt kontrakt.
Lycka till med spel och spelupplägg!
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