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Handledning till Bridge Facts. 

 
Som alltid med alla bruksanvisningar, vi vill ha dem, men vi använder 

dem inte som det är tänkt… Vi river upp det nya ångstrykjärnet ur 

förpackningen och förväntar oss att det ska fungera som vi tror. Gör det 
inte det är det fel på strykjärnet, hjärnan spelar oss ofta ett spratt i dessa 

sammanhang. Bruksanvisning grävs fram och desperat börjar vi slå i den 
för att hitta lösningen på vårt problem. Med andra ord när du läser detta 

är det därför att du inte uppnår det du trodde var möjligt med de webb-
sidor som jag gjort i ordning, och du är lite besviken och irriterad… 

 
1. Att hitta dit: Enklast är att skriva in nedanstående webb-adress i 

din webb-läsare: http://77.244.230.30:8089/ spara sedan den som 
en favorit i din webbläsare. 

 

 
 

 
 
Klicka på ”Lägg Till”. Den kommer då att hamna längst ned i din 

Favorti-lista. 
 

 
 

Vill du flytta upp den i lista kan du göra det genom att ”dra” den 
med muspekaren. 

 

http://77.244.230.30:8089/
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2. Inloggning: För att programmet ska kunna iordningställa 

informationen för just dig måste det veta vem du är. Om du ogillar 
tanken att andra snokar i dina siffror anger du en lösen. Detta är 

inget vattentätt skydd, på sikt kommer programmet att komp-

letteras med ett riktigt lösenordsskydd. Detta kommer att kräva att 
du registrerar din mail-adress så att lösenords administration med 

”glömt” lösenord kan hanteras. Som det är löst nu sker följande: 
Om någon går in på ditt Midnr så måste de ange en lösen, om de 

inte kan den rätta kan de ange vad de vill, men du får ju då indirekt 
reda på att någon varit inne och tittat på dina siffror. Skulle det visa 

sig att så sker får vi ta en diskussion om ett annat upplägg. När du 
angett Midnr och eventuell lösen klickar du på ”OK”-knappen. 

 

 
Skulle du ha glömt din lösen kan du ange en ny. Du klickar sedan 

på knappen ”Byt”.  
 

3. Efter inloggning visas resulatet av den tävling du senast deltagit i.  
 

 
Ditt eget resultat markeras och förutom poäng och %-resultat för 

tävlingen redovisas även snittplacering och snittutfall sedan 2003 
för de olika deltagande paren samt en kolumn som anger hur många 

tävlingar som de ställt upp. Om du klickar på länken under ditt eget 
namn så kommer du till nästa bild, ert privata protokoll. 



Bridge Facts 

2009-02-13 
 

3 

4. Protokollet. Bilden som visas är resultaten per bricka presenterade 

i den ordning som du spelat dem.  

 

 
Rubrik Innehåll 

Rond Normalt ska listan sorteras i rondordning. Uppgifter om 

rond saknas i orginalprotokollet och beräknas därför 

teoretiskt baserat på det flyttschema vi brukar tillämpa. 

Av detta skäl blir det för närvarande fel i barometer 

tävlingar bland annat. 

Bricka Denna uppgift finns så denna uppgift är mer tillförlitlig. 

Klickar du på bricknumret visas bilden Brickresultat. 

Vi Här anges i vilket väderstreck du och din partner satt. 

De Namnen på de ni mötte, om du klickar på namnet visas 

Möten som redovisar alla möten ni haft med detta par. 

Kont Kontraktet helt enkelt, som det matats in i Bridgematen. 

SpF Vem som var spelförare. 

Res Hur bra spelföraren lyckades enligt Bridgematen. 

Poäng Poängen för er redovisad som avrundat heltal. 

% Resultatet omräknat i % för er sida. 

Typ Statistikkolumn tänkt att användas framöver.  

D = Delkontrakt      + Övertrick 

U = Utgång             = Jämn hegång 

S = Slam                -  Straff 

Vi Anger den roll ni hade i brickan, spelföring eller motspel. 

 

5. Lista med brickresultat. Längst ned i tabellen finns dels redovisat 
total i poäng och procentuellt samt förklaring av färgkodningen 

grönt innebär mer än 80%, orange mindre än 20%. Poängsumman 
stämmer inte alltid med det som redovisas i orginalprotokellet, det 

finns två skäl till avvikelsen, dels sker summering här i hela poäng 
dels redovisas inga poäng om du i en rond ”spelat” med ett blindpar.  

 

 
Länken Våra redovisar samtliga resultat för de brickor ni spelat. Alla 

redovisar i brickordning alla brickor som förekom under kvällen (kan 



Bridge Facts 

2009-02-13 
 

4 

användas för barometer exempelvis eftersam alla spelat alla brickor 

då och i rätt nummerordning). 
 

6. Brickresultat Dina Alla. Samtliga dessa bilder/vyer är samma 

presentation med lite olika urval och sorteringar. Tabellen/erna visar 
alla resultat som registrerats med Bridgematen på en bricka vid de 

olika borden. I tabellen skuggas dina resultat och raderna i tabellen 
är sorterad på fallande utfall för NS, bättre vore kanske att sortera 

på utfall i ert väderstreck(?) Har du idéer eller förslag på 
förbättringar i programmet är du välkommen att besöka blogg-sidan 

”Bridge och siffror” (http://bridgefacts.wordpress.com) 
 

 

Om sitsen lästs in som exempelvis vid en barometertävling så visas 
denna överst, annars blir det mest siffror igen… Nedan följer en 

förklaring som förhoppningsvis underlättar tolkningen. Bra eller 

http://bridgefacts.wordpress.com/
http://bridgefacts.wordpress.com/
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dåligt? Spelade ni NS är det bra att ligga högt upp, spelade ni ÖV 

är det bra att ligga längst ned. Lite huvudräkning krävs, det är 
nyttigt för hjärnan…. 

 
Rubrik Innehåll 

Bricka Numret som aktuell giv hade denna tävling. Det finns 

635 013 559 600 olika händer enligt Durango Bill. Det 

innebär att antalet givar blir 84 478 098 072 866 400 

gånger fler eller totalt 5,36447E+28 enligt mina privata 

beräkningar. Sen finns det si sådär 1,28746E+47 olika 

budgivningar enligt samma källa. Är det därför budgiv-

ningen är så mycket svårare än spelföringen, kan man 

undra, eller är det tvärtom? (E är 10 potens…) 

Rond Anger i vilken rond som dessa par spelade brickan 

Kont Kontraktet helt enkelt, som det matats in i Bridgematen. 

SpF Vem som var spelförare. 

 Hur bra spelföraren lyckades enligt Bridgematen. 

Res Poängen för er redovisad som avrundat heltal. 

% Resultatet omräknat i % för er sida. 

Typ Statistikkolumn tänkt att användas framöver.  

D = Delkontrakt      + Övertrick 

U = Utgång             = Jämn hemgång 

S = Slam                -  Straff 

7. Möten. Om du klickar på namnen på dina motståndare kommer du 

in i en bild där alla möten under den valda tidsperioden som ni haft 

med detta par visas. Här kan du med andra ord kanske hitta 
förklaringen till varför ni lyckas/ misslyckas i era möten med just 

dessa motståndare. Kan ni ha olika taktiskt upplägg som är 
fördelaktigt för er, eller beror varierande utfall bara på slump? Eller 

är de, hemska tanke, bara så mycket bättre… 
 

 
 

http://www.durangobill.com/BrSuitStats.html
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8. Välja tävling. Vid inloggningen vsias inte denna bild, systemet 

antar du vill veta hur det gick senast. Skulle du vilja titta på äldre 
resultat eller göra analyser under fliken statistik kan du i denna bild 

dels välja en specifik tävling, men också ange vilken tidsperiod du är 

intresserad av för dina analyser. Bilden består av tre delar: 
 

 
I den övre väljer du tidsomfattning på de tävlingar du vill ha focus 

på under din analys. Den normala inställningen är ett år bakåt, men 
genom att ändra datum och eventuellt veckodag kan du med 

knappen ”Visa” ställa in önskad tidsperiod och veckodag, dels för 

grafen dels för listan. 

 
 

I grafen redovisas i procent ditt resultat per tävlingskväll med rött. 
Ditt genomsnittliga resultat visas i grönt, medan den blå linjen 

anger trenden under perioden.( OBS skalan på x-axeln är inte exakt 

i dagar räknat.) 
 

 
 

I undre delen visas en lista med de tävlingar du deltagit i under den 

valda tidsperioden. Den som är gulmarkerad är den som är vald om 
du tittar under flikarna ”Resultat”, ”Protokoll” och ”Dina brickor”. Vill 
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du välja en annan tävlingsdag klickar du på länken under datumet. 

 
 


