
Lagtävling BBO 1 Rickard/Ted BBK 

 

Lägga upp en lagtävling på BBO. 

Alla som har en användarprofil på BBO kan lägga upp en lagtävling, och det är bara ett par 
enkla steg. För lagmatcher som arrangeras av oss förutsätts att alla matcher läggs upp av 
spelarna själva, normalt av kaptenen i hemmalaget i varje match.  

Förberedelser. 
Vi antar att du är kapten för ”1 club” som är hemmalag i matchen och som ska möta ”2 Clubs”. I god 
tid innan ni ska spela er match, tittar du efter vilket lag ni ska möta och antecknar deras BBO-idn och 
de som ska spela i ert lag, då dessa uppgifter kommer att behövas.  Du hittar dem i vårt kalkylark 
”Laguppställningar”:  

 

Därefter loggar du på för att göra vissa förberedelser på BBO. Ett kritiskt moment när man skapar en 
tävling på BBO är att alla deltagarna är inloggade, Om inte alla är på plats i foajén kommer uppstarten 
av din tävling att misslyckas! 

Väl inne på BBO ska du registrera alla deltagarna som dina vänner. Detta gör du genom att klicka på 
fliken ”Människor” till höger om du kör på PC och nedtill om du kör på platta eller mobil. 

Klicka på knappen nere till höger där det står ”Show Offline” (ibland syns inte knappen – bredda då 
högerdelen med ”sid-delaren”), vilket innebär att alla dina vänner även de som inte är inloggade visas 
i bilden. Jag har tidigare lagt upp mina lagkamrater (Dagtsorp, hans8009 och tedboklin) OBS! Stora 
eller små bokstäver har ingen betydelse i detta sammanhang)  

Plupparna till höger anger följande:  

Röd  = Inte inloggad  
Gul   = Spelar just nu vid ett bord och 
Grön = Avvaktar i foajén 

Längst ned till vänster står texten 
”Lägg till vän”. Här anger du ev. era 
egna och era motståndares BBO-id 
ett och ett samt klickar på den blå 
knappen ”Lägg till”:Du upprepar 
detta tills alla deltagare (utom du 
själv) finns med i din vän-lista. Var 
noggrann med stavningen!  

https://1drv.ms/x/s!AuGWZGhsQH2Z2h7r_UyWc4sflGSS
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När allt är klart ska det se ut så här: 

 

Du är nu klar med dina förberedelser och kan logga ut, då dessa ändringar sparas och är tillgängliga 
nästa gång du loggar in. Listan är till stor nytta när du ska starta tävlingen för det är inte förrän alla 
plupparna är gröna som det är lönt att starta tävlingen! När du sitter och väntar innan tävlingen 
kommer det också att dyka upp en ruta som anger när någon loggat på. 

Uppstart av tävlingen. 
Du bör vara ute i god tid innan start (10-15 minuter innan) och logga in på BBO. Där klickar du åter på 
”Människor” och får då upp vän-listan som du lagt upp (Glöm inte klicka ”Show Offline”). Sen är det 
bara att avvakta tills alla röda pluppar blivit gröna och klicka på de meddelande som dyker upp när 
dina ”vänner” loggar in. Du får en chans att skriva ett meddelande till dem om du tycker du ska göra 
det. I chatrutan kan du välja ”Tävlingen” och nå då samtliga deltagare i er match. 

Samtidigt som du håller ett öga på när folk anländer kan du preparera själva tävlingen vilket är relativt 
få ingrepp. Du tittar i den vänstra delen och väljer där alternativet ”Tävling”: 

 

I nästa bild klickar du på alternativet ”Lagmatcher” under rubriken ”ANDRA TÄVLINGSSPEL”: 
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Du får upp en bild med ett antal uppstartade lagmatcher som är öppna för deltagande: 

 

Du klickar på knappen ”Skapa Lagmatch”: 
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Du fyller i namnet på tävlingen och vilka lag som möts. Denna information står i inbjudan som skickas 
till deltagarna. Sedan klickar du på ”alternativ” i den övre delen av bilden: 

 
 

Du ska välja alternativen enligt bilden till höger. OBS! Vi spelar normalt sett 16 brickor i våra 
matcher, men du ska ändå välja 8 givar i denna bild! BBO byter inte med automatik efter de första 
åtta brickorna om du väljer 16, utan du måste arrangera två tävlingar och sedan addera resultaten! 
Sedan finns det ett antal andra alternativ att klicka på. Vi vill tillåta åskådare (”bakspelare”) för att 
stimulera fler till lagspel. Vi tillåter ”Ångra” i våra matcher och rekommenderar ”Barometer”. Det 
enda du behöver klicka av är ”Tillåt backspelare att…” i övrigt använder vi standard-värdena. 
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Därefter klickar du på ”Reservera platser” i menyraden: 

  

Det är i denna bild som du reserverar platser för deltagarna! Observera att det inte är borden utan 
lagmedlemmarna i respektive lag du reserverar platser för! Eftersom ni är hemmalag kan du 
bestämma vem som möter vem först. Placeringen ovan gör att kjell_ho och lars39 möter hans8009 
och dagstorp6 och vice versa. Nu är alla förberedelser klara och du har bara att avvakta att alla är 
inloggade. Under tiden kontrollerar du stavningen av namnen en extra gång, är det fel blir det ”strul”. 
När du lägger upp nästa tävling (de sista 8 brickorna) kastar du om väderstrecken på bortalaget. 

När alla har kommit, dvs gröna pluppar på deltagarlistan till höger, men först då klickar du på ”Skapa 
Lagmatch”. Du kan då se när deltagarna blir placerade genom att fälten byter färg och när alla är på 
plats hamnar du vid ditt bord och kan börja spela. 

Tyvärr händer det ibland att BBO tappar förbindelsen med någon av deltagarna. Bäst är att bara 
avvakta då platsen är reserverad tills ”den borttappade” har loggat in igen och då kan spelet fortsätta. 
(Ibland måste personen stänga ner hela sin webbläsare och logga in "igen".) Skulle inte detta ske är 
det bra att ha telefonnumren till hands, så du kan ringa upp för att kolla vad som hänt.  

Vill du följa tävlingen under tiden 
som ni spelar kan du klicka på 
fliken ”Historia” till höger.  

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 vi andra 
bordet.  
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När ni är klara med era 8 brickor placeras ni i ”foajén”, vilket innebär att ni får vänta där tills de andra 
är klara. Det är viktigt att man är ”aktiv” under denna väntetid då man blir ”utslängd” från BBO om 
man är passiv för länge. Oftast får man en varning innan, som man kan klicka på. Det är dock viktigt 
att du inte lämnar din dator/platta för länge då det leder till ”strul” vid uppstart av andra ronden. Du 
kan exempelvis roa dig med att titta på mer detaljer i ”historie-fönstret” för att titta hur era 
medspelare lyckades i de brickor som är färdigspelade. Detta gör du genom att klicka på knappen 
”Andra Bordet” längst ned. 

Rond 2 – En ny tävling. 
När alla är klara, vilket du ser i vän-listan då alla pluppar blivit gröna - de fortfarande spelar är gula. Är 

ni klara först, kan du preparera nästa tävling genom att göra exakt samma förberedelser som 

beskrevs ovan.  

OBS! det är viktigt att du nu kastar om väderstrecken för bortalaget! Dvs i mitt exempel ska det se 

ut så här under ”Reservera platser”: 

 
Rond 1 – första tävlingen 

 
Rond 2 – andra tävlingen 

När alla deltagarna är gröna klickar du åter på ”Skapa Lagmatch” och när alla deltagarna klickat att de 

accepterar inbjudan till matchen är ni i gång i rond 2. 

Rapportera resultatet. 
Du tittar i ”Historia”-fliken när båda matcherna är klara och hittar då överst de två tävlingarna ni just 

spelat (dvs rond 1 och rond 2) där netto-IMP redovisas: 

 

Klickar du på dem ser du brutto längst ned: 
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Rond 1: 35-9 och rond 2: 17-17 vilket ger: 52-26 - det resultat du ska rapportera in.  

Du väljer ”Lagspel/Inrapportering resultat” på vår blogg;  

 

Du fyller i fälten och klickar på ”Skicka”. Vi för då sedan in resultaten så ni kan verifiera att det blivit 

rätt. Om ni som bortalag vill protestera så rapporterar även ni resultatet och er åsikt som en 

kommentar så kontaktar vi er och förhoppningsvis kan ni själva enas och skicka vad ni kom fram till 

för oss. Inom en dag kan ni sedan se hur ställningen påverkades av matchen: 

 
Lycka till! 

http://3clubsbbo.bridgefacts.org/inrapportering-av-lagmatch/
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Lathund/Checklista: 
Förberedelser. 

1. Hitta alla namn och BBOId i Laguppställningar.xls (Laguppställningar) 
2. Klicka på "Människor" och addera varje spelare som din "vän" samt välj "Show Offline" 
3. Skriv gärna på en lapp de två laguppställningarna som ska gälla i matchen för ronderna. 

Uppstart av tävling. 
4. BBO hemsidan: Välj Tävling/Lagmatcher/Skapa Lagmatch (klicka av  
5. Gör stegen Identifikation och Alternativ samt Reservera platser 

8 brickor för varje match! 

Ett lag per grön ruta - mixa inte! (Titta på lappen) 

6. Alla ombord - klicka ”Skapa lagmatch” 
7. När 8 brickor klara - skriv upp IMP-resultatet 

Andra ronden. 
8. Lägg upp tävling 2 (snurra motståndarnas namn 1/4 varv medurs, lappen). 
9. Sista 8 brickorna klara - skriv upp IMP-resultatet 

Rapportera. 
10. Rapportera in resultat på bloggen (Lagspel / Inrapportering resultat) 

En sista utväg. 
Om din dator missuppfattar dina intentioner och det inte blir som du önskar. Vi spelar med våra 

mobiltelefoner i beredskap. Ring Göran (0725-62 60 66) eller Rickard (0707-200 242). Vi kan kanske 

hjälpa dig från våra datorer. Det är lugnt!       

Bra att ha! 
• Lista namn, BBO-id med telefonnummer 
• Ha sista instruktionssidan "Om det strular" tillgänglig... 
• Vi spelar för att det är roligt. 

 

https://1drv.ms/x/s!AuGWZGhsQH2Z2h7r_UyWc4sflGSS
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Om det ”strular”. 
Då datorer är inblandade finns alltid en risk att det kan bli strul. I fallet lagmatch är det ju nio datorer 

samtidigt som samverkar. I de flesta fall avlöper matchen enligt beskrivningen ovan. Vi har spelat två 

test-matcher så vår erfarenhet av strul är mager. Vissa erfarenheter har vi gjort och vi uppskattar om 

ni rapporterar era problem så vi ka komplettera lista nedan, så vi underlättar för varandra. 

• Någon av spelarna tappar förbindelsen under spelet. Orsakerna kan vara många från 

grävmaskiner till buggar i BBO:s komplexa program. Personen som drabbas märker det 

förhoppningsvis genom att ”Ingenting händer”, när man försöker bjuda eller spela ett kort. 

Åtgärden är enkel och brukar lösa sig i de flesta fall genom att stänga ned ”Browsern” 

(Crome, Internet Explorer, Firefox, Safari…) och starta upp igen. Söka upp BBO och logga in 

på nytt. Som regel placeras man då vid bordet och kan fortsätta spelet.  

• De övriga vid bordet upptäcker situationen genom att spelaren verkar ha ”somnat in”, dvs 

ingenting händer. Ett första försök är att partnern kan ju försöka chatta  ett vänligt ”Vakna 

partner” och att vederbörande avger ett livstecken som  ”jag tänker” i chat-rutan. På det 

sättet informeras alla vid bordet vad som gäller. Kommer inget svar är det bara att avvakta 

tills den ”insomnade” dyker upp igen när ny inloggning är avklarad. 

• Om pausen blir för lång är det lämpligt att ”Kungen” vid bordet slår en signal till ”drönaren” 

via mobilen och kan på så sätt meddela övriga vid bordet vad som händer. 

• På grund av den höga belastning som råder på BBO:s datorer i nuläget händer det inte alltför 

sällan att man blir utkastad om man är ”passiv” , dvs inte klickar runt. Detta är lätt hänt i 

pausen mellan rond 1 och 2 om inte alla är observanta, då man oftast får en varning innan 

detta inträffar (se nedan). Ett lämpligt tidsfördriv i denna paus är att under ”Historia”-fliken 

gå in och titta på resultaten på de färdigspelade brickorna. Du kan även se vad som spelades 

vid det andra bordet. När det är dags igen kommer du att få en inbjudan till rond 2 och då 

förflyttas du med automatik till ditt bord när alla accepterat inbjudan. 

• Ibland inträffar det att alla är ”gröna”, men ändå startar inte matchen därför att någon trots 

detta saknas eller glömt att acceptera inbjudan. Det är alltså viktigt att alla accepterar alla 

inbjudningar som kommer till en match även om man klickat en gång redan att man 

accepterat. 

• Skulle du som är TL tappa kontakten innan du klickat på ”Starta lagmatch” kommer du att 

behöva gå igenom stegen igen för att skapa tävlingen. 

• Önskvärt vore ju att man kunde chatta med båda borden som TL. Jag har inte kunnat 

upptäcka hur, så är du TL och vill komma i kontakt med alla är nog bästa metoden att du 

ringer upp någon vid det andra bordet och föreslår vad som ska meddelas där. 

• Skulle det bli för struligt är kanske bästa åtgärden att alla loggar ut och loggar in igen och att 

du som TL skapar en helt ny match. 

• Varning du får vid ”passivitet”:  Klicka bara ”Ok”! 


