
 

Lagtävling BBO 1 Rickard/Ted BBK 

 
Deltagare i lagspel i Corona-ligan. 
För att kunna spela i lagmatcher på BBO med oss krävs att du har ett id på BBO och att vi fått 

information om detta. Har du ingen erfarenhet av lagspel på BBO är det bra om du ögnar igenom de 

tips vi samlat här för att din upplevelse ska bli bättre. 

Förberedelse. 

Vi vill att alla deltagare ska skicka sina deklarationskort till oss så vi kan göra dem enkelt tillgängligt i 

samband med en match. Vill du vara väl förberedd kan det vara bra att skriva ut motståndarnas 

deklarationskort innan matchen. Du måste veta vad laget ni ska möta heter.  När du väl vet det är det 

enkelt att hitta de två parens deklarationskort här. Du klickar på länken i kolumnen ”Dekl.kort” och 

kan därefter enkelt skriva ut det på en skrivare. 

 

Tävlingen. 
Du ska/bör logga in på BBO 5-10 minuter innan tävlingen ska starta. När du gjort detta är det bara att 

avvakta. Er TL kommer att se att du kommit in, men hen kan inte starta tävlingen innan alla har 

kommit!  Du bör sitta kvar vid datorn/plattan och om BBO skickar en varning om utloggning ska du 

svara ”OK” i rutan som dyker upp. Om du inte gör det riskerar du att bli ”utslängd” och då tvingas du 

logga in igen. Utan dig kan tävlingen ju inte startas, så då uppstår en onödig fördröjning. 

  

När alla har anlänt kommer du att få en inbjudan att deltaga! Så snabbt som möjligt anger du att du 

accepterar detta. När alla deltagare accepterat startar tävlingen och du flyttas automatiskt till din 

plats vid rätt bord. 

Under spelet. 
Normalt sätt fungerar det mesta och spelet flyter på. Ibland händer det plötsligt att en av deltagarna 

”Fryser”, dvs det händer inget trots att vederbörande är i tur att agera, att bjuda eller spela ett kort. 

Orsaken kan vara allt från grävmaskiner till att din partner sitter och funderar. Är dröjsmålet längre 

än det brukar (du känner din partner) bör du skriva i chat-rutan ”Din tur partner” eller något liknande 
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Lagtävling BBO 2 Rickard/Ted BBK 

och om du själv blir ”pushad” bör du då svara typ ”jag tänker”. Med denna enkla åtgärd är det enkelt 

att särskilja en fundering från ett avbrott förorsakat av tekniskt strul. Uteblir svaret är det ”tekniskt 

strul”, vilket tyvärr uppstår i nuläget oftast beroende på att BBO:s datorer är överbelastade på grund 

av ”Corona”-trycket.  

Skulle du själv drabbas av att din dator ”fryser”, dvs att de vanliga åtgärderna för att bjuda eller spela 

ett kort inte ”biter” eller att bilden helt plötsligt blir något annat än du förväntat, så har du troligen 

drabbats. För att anslutas igen, vilket oftast lyckas, ska du försöka göra en ny inloggning på BBO. Vi 

har funnit att det bästa sättet är att du stänger ned din webb-läsare (Crome, Internet Explorer, Edge, 

Firefox, Safari…). Starta om igen och logga sedan in på BBO. Lyckas manövern kommer du med 

automatik att hamna vid spelbordet igen och du kan återta spelet. Skriv gärna i chat-rutan att du är 

tillbaks, så alla vid bordet förstår vad som hänt. 

Vill du följa med i tävlingen och vad som händer kan du göra det genom att till höger (nedtill om du 

spelar på platta eller telefon) klicka på ”Historia”. I högra delen av skärmen visas då: 

Med ”hissen” kan du bläddra ned för att 

se hur långt ni kommit. När du spelar 

Barometer redovisas resultatet löpande 

och du kan se hur det gick vid ert bord och 

om IMP-resultatet redovisas så är brickan 

även färdigspelad vid det andra bordet. 

Kul ibland, rätt trist kan det också vara… 

 

Inför andra ronden 
Annars är det bara att spela på tills alla 8 brickorna i ronden är spelade. När det är klart hamnar du i 

BBO:s ”foajé”, dvs i läget du hamnar i när du loggat in. Är ert bord klart först, vilket du kan ha en idé 

om du följt spelet, kan det ta en stund innan något händer. Du ska inte lämna datorn en längre stund 

i detta läge då det finns en risk att du blir ”utslängd” och då förorsakar en del problem med att starta 

upp den andra ronden. Sitter du och tittar på vad som hände i ”Historia”-fliken kommer BBO att 

betrakta dig som aktiv. När spelet i första ronden är klart och er TL bjuder in till en ny tävling ska du 

snarast acceptera denna inbjudan. Skulle en ny inbjudan dyka upp igen ska du besvara den positivt 

också! Har det uppstått strul med att någon deltagare tappat kontakten under pausen uppkommer 

detta fenomen. Er TL startar om tävlingen en eller flera gånger och du får en ny inbjudan vid varje 

tillfälle som du ska besvara positivt!  

Har allt fungerat som det ska får du bara en inbjudan och när alla svarat positivt så startar spelet vid 

ert bord och andra ronden är igång. Efter spelet kan du titta på brickorna och analysera hela 

tävlingen. När TL har rapporterat in ert resultat kan du när vi uppdaterat detta se hur det påverkade 

er placering i serien. Tävling visst – men mest för att det är kul.       

Kom ihåg! 
• Alertera dina egna bud! Även om vi förhoppningsvis har deklarationskort. 

• Var ”aktiv” under pausen så du inte tappar förbindelsen 

• Acceptera alla inbjudningar du får, speciellt de inför andra ronden! 

• Se till att ditt namn syns i din profil på BBO! 

• Var artig och trevlig      . Vet det kan ta emot ibland… 

 


