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Avbryta en match. 
Om du har gjort något av de vanligaste misstagen eller något annat fel, när du skapat er lagmatch 

och startat upp den. Vad gör du då? 

Du vill avbryta matchen och ni försöker alla logga ut, men så fort ni loggar in igen hamnar ni vid 

bordet. Man kan prova att alla logga ut och loggar in igen senare, jag misstänker att efter en tid 

kommer BBO att avsluta matchen. Hur lång tid man behöver vänta är dock inget jag har tagit reda på, 

dessutom är det problematiskt att synkronisera detta med åtta personer. 

Enklast vore att du avbryter matchen och ber alla stanna kvar på BBO och avvakta att du startar en 

ny match. Det är inte helt enkelt att hitta hur, speciellt om du blir stressad vilket de flesta blir i en 

sådan situation. 

Du har skapat matchen och alla har accepterat. Då upptäcker du att ni spelar mot era lagkamrater 

alternativt att matchen omfattar 123 brickor!! 

PANIK!! Det är lugnt, du meddelar alla att du kommer att avsluta denna felaktiga tävling och att inom 

fem minuter kommer alla att få möjlighet att acceptera en ny tävling som förhoppningsvis då är 

korrekt. Felet du gjort som de flesta råkar göra någon gång är att du angett hur borden ska se ut eller 

att det blivit fel antal brickor! På BBO anger man vilka lagen är som ska spela och det finns en bugg 

när du ändrar på antalet brickor. 

För att avbryta en lagmatch gör du som tävlingsledare så här: 

 

Till höger finns en flik om du spelar vid din dator, och om de spelar på platta finns en knapp nederst 

med rubriken ”Tävlingsledare”. Under ”Pågående tävlingar” finns den tävlingen du har skapat som 

blev felaktig. Klicka på den aktuella tävlingen och du får följande möjligheter: 
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Välj ”Stryk Tävling” och vips är den borta efter att du konfirmerat att det är exakt detta du vill göra: 

 

Du kan nu skapa en ny match där du förhoppningsvis inte gör om ditt misstag      . Ta det bara lugnt 

ingen vill just nu byta roll med dig – alla förstår du är stressad. 

 

Videoklipp på engelska på de vanliga misstagen och hur du avbryter en tävling: 

https://www.youtube.com/watch?v=6BrIjjHZE58  

Lycka Till! 

Rickard 
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