
Analyser för vår blogg 

Det kan vara dags att sammanfatta lite knep och knåp som kan förenkla publicering av inläggen. 

Enklaste vägen är nog om du har någon version av MS Word installerad på din dator. Om du av någon 

anledning föredrar en annan ordbehandlare får du välja stycken ur denna beskrivning som kan 

stämma… 

Ge en kommentar på en publicerad analys. 
För att göra detta krävs ingen behörighet inga speciella program, om allt är korrekt inställt på 

Wordpress… Då är denna funktion tillgänglig för alla såväl våra medlemmar som kreti och pleti på 

nätet. Man tittar på inlägget och får lite osvenskt för sig att man ska höja sin stämma…. 

 

Man klickar på kommentars-länken och ser då alla andras kommentarer, längst ned på sidan hittar 

man ”Lämna ett svar”: 

 

Man skriver in sin åsikt och klickar på ”Spara”. (Tycker vi borde kunna lära alla detta…. Optimist? ) Vi 

bör kanske också informera att om de vill ångra sig så är det enkelt att ta bort kommentaren via 

någon av oss, som är admin på sajten. (Hans och RiOl för närvarande) 



Förslag på arbetssätt 
Om du ska analysera eller komma med synpunkter på en bricka som inte är publicerad innan, är det 

enklast att börja med att söka upp den i BridgeFacts, dvs ange ditt midnr klicka Ok, klicka på den gula 

raden och välja brickan i protokollet. Skriv ut sidan på papper, själv tänker jag bäst med papper…  

Öppna upp Word och om du vill kan du följa anvisning ”Diagram för att visa given” nedan så du får in 

en bild på den aktuella sitsen.  

Sen är det bara att tycka till för glatta livet, men tänk på formuleringar, Rolf och jag hade en liten 

diskussion om detta redan första veckan … Det är ”minerat land”. Vad som är rätt och fel är inte lätt, 

viss försiktighet om omdömen är nog vist… Jag är dock ingen expert, jag tror ni har det i ryggmärgen, 

själv måste jag alltid kolla mina formuleringar tre gånger, ändå missar jag. 

Om du har Word 2007 och satt upp vår bloggsajt rätt är det bara att trycka på ”Publicera-knappen”. 

Gå sen in och kolla på bloggen, är det något som ser galet ut, rättar du i Word och trycker ”Publicera” 

igen.  Har du inte bloggkontot uppsatt i Word 2007 kan du läsa om det här. Skicka ett mail till 

ricol@sbbs.se om du inte fått behörighet att vara ”författare” på vår blogg, så fixar jag det. Innan du 

gör detta ska du skapa ett konto på Wordpress så jag kan ange vem jag ska ge behörigheten till.  

Diagram för att visa given. 
För att det ska bli någorlunda snyggt när det hamnar på bloggen är det enklast att ta fram bilden med 

följande teknik. Gå in i BridgeFacts på aktuell bricka. 

 

I denna bild trycker du samtidigt Alt/PrntScrn (en skärmdump hamnar i klippboken). Du öppnar 

programmet ”Paint” ( finns under Tillbehör)   

http://77.244.230.30:8089/
http://www.jitsql.com/bridge/bbk/Liten%20handledning%20i%20bloggning.pdf
mailto:ricol@sbbs.se


Kör du Vista hittar du det med ”Startknappen”. 

 

Under alternativet Redigera väljer du ”Klistra in”: 

 

Du kan då se hela skärmdumpen och behöver bara ange vilken del du vill ha med i bloggen. Detta gör 

du genom att välja verktyget uppe till vänster: 

 

 



Med vänster musknapp nedtryckt markera du den del av bilden som du vill ha in i bloggen: 

 

Du väljer ”Redigera” och ”Kopiera” eller trycker Crtl/C på tangentbordet. Nu har du den bilden som 

förhoppningsvis vill publiceras på klippbordet… Lite slitigt, håller med, skicka din analys till mig som 

ett Word-dokument så grejar jag bilden om du vill. 

Du är nu å andra sidan nästan framme… Gå till Word, där du tänker eller redan har skrivit in din 

analys.  

 

  



Placera markören där du vill bilden ska vara och tryck Ctrl/V eller sök upp ”Klistra In” under 

”Redigera”: 

 

Snyggast på bloggen blir om du mittcentrerar. Bilder i bloggar är inte lätt…. Ett foto är ofta mer rakt 

fram. Då jag använder ovan beskrivna teknik, när jag framställer ett dokument som detta, vilket jag 

gör ganska ofta i mitt jobb, så jag tycker det är enkelt.... Det man kan är ju enkelt! Ta fram bilden på 

skärmen, tryck AlT/PrntScrn och du har en dump av din skrämbild på klippbordet. Återstår att klippa 

ut den delen man vill ha med, detta sker enklast i programmet ”Paint”, där man väljer vad man vill ha 

och anger kopiera, vilket gör att den valda delen nu är på klippbordet. Sen klistrar du in den utvalda 

delen i ditt dokument.  När jag skulle beskriva detta så insåg jag att det kanske inte är så lätt 

egentligen…. Det trista är dock att jag inte kunnat komma på något enklare sätt att göra det så att 

det landar på bloggen på ett trevligt sätt….. 

Mata in kortsitsar i BridgeFacts. 
Skulle inte given finnas i BridgeFacts så är det ändå relativt enkelt att få dit den, där används ett 

program som jag själv skrivit… Så min åsikt där kan vara lite ”påverkad”… 

Nåväl använd följande länk, den är ospärrad för tillfället… Vilken oerhörd risk att ta, ”who cares”??  

Om du skriver in den i den webb-läsare får du upp följande bild:  

 

http://77.244.230.30:8089/Brickain.asp


En sådär halvkomplex historia. Övre delen ska du fokusera först: 

 

Programmet hittar senaste registrerade tävlingsdatum och sen upphör fantasin hos datorn, så den 

tror det är bricka 0, som gäller. ”Råkar” datumet vara rätt är väl allt där gott och väl, annars får du 

rätta upp det, men brickan du har framför får du ange med rätt nummer, klicka därefter på Ok. Finns 

brickan redan registrerad så får du upp en bild där du ser sisten, men troligen är det så att inget gjort 

detta jobb, så jag anger 16 och klickar Ok. Här var det lika öde som i Sahara… 

 

Ta fram Nords hand och sortera upp färgerna Sp, Hj, Ru och Kl i var sin hög. Du behöver inte sortera 

inom färg det gör datorn. Skriv in korten i spader för Nord  ”Tk59” tillbaks kommer  K1095 som folk 

förväntar sig. Så följande finns det programmerat för: 

Ess E e a A 

Kung K K 

Dam Q D Q d 

Knekt Kn kn kN j J kN KN 

10 10 t T 

 



Hackorna anges som de är.. Mata in korten och programmet registrerar och sorterar. När du är klar 

med Nord kan du välja Väst, sortera upp i färger och mata in, jobbar du med tangentbordet får du 

trycka två gånger på ”Tab”-knappen. Kör alla fyra händerna och klicka på ”Uppdatera”. Har du lyckats 

får du tillbaka en bild där HP-poängen visas i de olika väderstrecken, har du misslyckats får du 

förhoppningsvis ett vettigt tips om var du missat. Upplever du att du behöver söka – berätta… När jag 

matade in bricka 16 blev det ut så här: 

 

Sen klickar jag  på ”Uppdatera”: 

 



Och då var allt klart, om du inte gjort några missar… Fördelen med att skriva in alla korten är att man 

får en ganska komplett kontroll. Det är möjligt att skippa Syds hand, datorn borde ju veta vad som 

gäller om en vanlig kortlek, de som saknas är ju Syds näve…. Min idé är att det är bättre att mata in 

lite för mycket slarvigt så ger man datorn en liten chans att hitta vad som blev fel… Hur som helst går 

du in i BrigeFacts på den aktuella given ser du att allt är registrera, om det är korrekt eller inte är ju 

dock upp till dig att ansvar för! 

  

Om det är din idé också är jag naturligtvis väldigt spänd på att veta…..  

Snälla, att skapa vettiga datoriserade funktioner är näst intill omöjligt utan respons…..  

Säg inte ”det ser bra ut”… Jag har hört det så många gånger att jag kanske inte längre tror på det! 


