
 

Trinn 1. Denne får du vanligvis ikke opp, men i så fall: trykk på «turneringsutforskeren» 

IKKE kople serveren til pc-en før det står angitt senere. La også terminalene ligge i fred inntil videre. 

 

Trinn 2. Denne kommer som oftest opp av seg selv, når du starter Ruter. Trykk «Par» 



 

Trinn 3. Visk ut «Ny parturnering» og fyll inn dagens dato. Trykk deretter «Neste». 



 

Trinn 4. Velg «I dag» og trykk deretter «Neste» 



 

Trinn 5. Ikke gjør noen ting, bare gå rett på «Neste» 



 

Trinn 6. Velg «Jeg kommer IKKE til å rapportere…», det øverste alternativet, og trykk deretter «Neste» 



 

Trinn 7.  Trykk på den svarte pila  (angitt av den røde pila) for å åpne «rullgardinen» og velg «gunnars test). Trykk 
deretter «Neste 



 

Trinn 8. Ta bort alle kryssene til venstre, slik at de ser ut som her. Klikk deretter på «Neste» 



 

Trinn 9. Velg «Legg inn navn» og deretter «Neste» 



 

Trinn 10. Legg inn navnene ved å skrive de første bokstavene i etternavnet, komma og de første bokstavene i 
fornavnet. F.eks. Glenn Madsen blir Mad,Gl, Magne Ribe blir Ri,Ma. Hver spillers faste makker vil så bli lagt inn 
automatisk, så sant vedkommende har en. Hvis ikke, legg inn makker på samme måte. Fyll inn rutene i den 
rekkefølgen som de røde tallene angir. 

Om to stk som ikke pleier å spille sammen skal spille sammen, så legg først inn den ene som SKAL spille, merk 
deretter ruta til den automatiske makkeren som kommer opp og visk ut (Med visk ut/backspace-knappen på 
tastaturet) og legg inn den andre makkeren på dette stedet. F.eks. om Gunnar Gundersen skal spille med Glenn 
Madsen, legg først inn Gunnar på vanlig måte, så vil Tor Olav Sørensen komme automatisk opp som makker. Visk 
deretter ut Tor Olav og legg inn Glenn isteden. 



Trinn 11. Når du har lagt inn alle parene, gå på «Neste» 



 

Trinn 12. Om antall par går opp i oddetall vil du få denne beskjeden. Svar «Ja» 



 

Trinn 13. Denne vil alltid bli riktig, bare gå på «Neste» 



 

Trinn 14. Fyll inn antall spill som skal spilles totalt, og deretter hvor mange spill som skal spilles pr runde. Om det er 
halve bord, så regn ut fra hele bord. Er det 3 og ett halvt bord, så regn antall spill ut fra 4, er det 4 og ett halvt så regn 
ut fra 5, er det 5 og ett halvt så regn ut fra 6 osv. 



 

Trinn 15. Merk alternativet hvor det står antall spilte spill og Howell, står som oftest øverst. Kryssene til venstre skal 
stå umerket slik som på bildet. Klikk så på «Neste» 



 

Trinn 16. Velg «Gjør ingenting i øyeblikket» og klikk deretter «Neste» 

 

Trinn 17. Klikk nå på «Turneringsmeny», deretter på «Bridgemate» og så på «Egenskaper» 



 

Trinn 18. Klikk så på flippen med «Bridgemate Control (Innstillinger). 



 

Trinn 19. Endre «Tast inn kontraktens resultat som…» til Antall vunne stikk, ved å dobbelklikke på feltet. Endre på 
samme måte «Utspillskort» til Nei. Trykk så på «OK» 

 

Trinn 20. Kople NÅ serveren til pc-en og vent ca. 10 sekunder. Klikk deretter på «Turneringsmeny» og «Bridgemate» 
igjen, men så på «Lag database» 



 

Trinn 21. Denne skal bli riktig av seg selv, så bare trykk «Lagre» 

 

Trinn 22. Dette programmet vil nå komme opp. Gå tilbake på Ruter (Det gule ikonet nede på oppgavelinjen, merket 
med rød ring på bildet.) 



 

Trinn 23. Du vil nå få opp tre spørsmål på rad, som dette. Svar «Ja» på alle. 

 

Trinn 24. Du vil nå få opp dette vinduet. Hvis ikke, trykk på Ruter-ikonet nede på oppgavelinjen for å få det opp. 



 

Trinn 25. Trykk nok en gang på «Turneringsmeny» oppfulgt av «Bridgemate» og velg nå «Eksporter navn til 
Bridgemate II» 

 

Trinn 26. Denne skal også bli automatisk riktig, så bare klikk på «Åpne». 

Terminalene kan deretter legges ut og taes i bruk. 



 

Trinn 27. Sørg for at krysset med «Bridgemate» er hukket av. Hvis den ikke er det vil ikke pc-en ha kontakt med 
terminalene. 

  

Trinn 28. Klikk så på «Skriv ut» 



 

Trinn 29. Velg først «Startliste» fra lista til venstre, deretter «Startposisjoner (Runde 1)» fra lista i midten. Gå 
deretter på «Forhåndsvisning». 

T

 

Trinn 30. Velg bare «Fullfør» 



 

Trinn 31. Du vil nå få opp oversikt over parnumre og startposisjoner. Du kan nå ta oppropet. Etter du har tatt 
oppropet, klikk på «Lukk» 

 

Trinn 32. Når alle resultatene har tikket inn på siste runde (I dette tilfellet, runde 7, se lista til venstre), i de hvite, 
gule, blå og røde rutene midt på skjermen, trykk «Skriv ut»  

IKKE kople serveren fra pc-en før du er ferdig med de neste trinnene. 

  



 

 

Trinn 33. Velg «Sluttresultat» fra lista til venstre, deretter «Sluttresultat, spillstensiler i parrekkefølge» fra lista i 
midten. Klikk deretter «Forhåndsvisning» for å se raskt over resultatene. 

 

Trinn 34.  Nå skal «Skriv ut alle spill» være merket, noe som som oftest pleier å være automatisk innstilt. Klikk så på 
«Fullfør» 



 

Trinn 35. Resultatet er nå klart til å leses opp. Når du er ferdig, klikk på «Lukk» 

 

Trinn 36. Dette vinduet kommer nå opp igjen, og det skal fortsatt stå på «Sluttresultat» og «Sluttresultat, 
spinnstensiler i parrekkefølge» men trykk nå på «Hjemmeside» isteden. 



 

Trinn 37. Skal være likt som på trinn 34. «Skriv ut alle spill» og så «Fullfør» 

 

Trinn 38. Skriv inn dagens dato og trykk «Lagre» 

Lukk nå alle kjørende programmer ved å enten trykke «Lukk», det røde krysset oppe i høyre hjørne eller «Avslutt». 
Kople så fra serveren. 



 Trinn 39. Åpne Mozilla Thunderbird og skriv ny mail til Geir eller Glenn A. eller annen avtalt mottaker. Legg ved 
kveldens resultat (Ligger under «Resultater – snarvei» på skrivebordet, merket med rød ring.) Avslutt deretter pc-en. 


