
Privat dator – Ruter rapportering. 

För att rapportera in resultaten av våra tävlingar så att de blir tillgängliga under ”Resultat” på vår 

hemsida har vi tidigare lagrat dessa på en dator kallad: ”bridgefederation.se”. Som de flesta av er vet 

upphörde denna domän att existera för oss i början av oktober.  Det var inte första gången det 

inträffade. Denna gång bytte förbundet webbhotell utan förvarning, det var ingen av de ansvariga 

som hade en aning om vår existens.  

För att säkerställa servicen med rapportering via datorn till våra medlemmar har vi nu själva hyrt in 

oss på ett eget webb-hotell i Malmö, sbbs.se. Detta innebär en viss kostnad, men kompenseras 

förhoppningsvis av en högre servicenivå och en större tillgänglighet. Denna ändring innebär att ni i 

fortsättningen ska skicka de två htm-filerna till en annan dator än tidigare. För att kunna använda 

denna service har vi för klubbens vidkommande också skaffat en s.k. egen domän, bjbridge.se ägs 

numera av klubben.  

För denna rapportering måste man installera en sk FTP-klient i sin dator. Ett vanligt sådant program 

är FileZilla, som dessutom är gratis.(s.k  ”Open Source”) Denna anvisning bygger på att du använder 

detta program, har du ett annan FTP-klient så kan denna kanske användas om du har tur och gör 

motsvarande inställningar som beskrivs här. 

Enklast är att Googla på ”FileZilla download” alternativt att ange: http://filezilla-project.org/. Du 

klickar på den vänstra knappen märkt ”Download FileZilla Client”, där klickar du på en lämplig setup-

fil och laddar ned den och installerar. 

Väl installerat får du en ikon som du förhoppningsvis också hittar… Så du klickar på den och startar 

upp programmet: 

 

Högst upp till vänster väljer du ”Platshanteraren” under ”Arkiv” och klickar på den. Det dyker upp ett 

s.k. Popup-fönster kallat ”Platshanteraren”: 

http://filezilla-project.org/


 

Här väljer du att klicka på ”Ny plats”: 

 

Du börjar med att ange vad ”platsen” ska heta, välj ”bjbridge”. Sedan fyller du i bilden med följande 

uppgifter: Värd: bjbridge.se  Inloggningstyp: Normal  Användare: bjbridge.se  och Lösenord: 

w3EWz5we (syns inte på bilden nedan)… Och klickar på ”Anslut”. 



 

Något liknande denna bild ska då dyka upp: 

 

Sker inte detta har du förmodligen missat någon bokstav när du fyllde i ovanstående . I den vänstra 

delen av bilden (den representerar din dator, medan bilden till höger är datorn dit du ska skicka dina 

filer, vår nya domän) navigerar du till platsen du valt för de htm-filer du ska skicka iväg. Jag har fuskat 

och redan ställt in min dator på rätt mapp. När du hittar filerna du ska skicka klickar på dessa så de 

blir blåa:  



 

 

Du kan få båda blåa samtidigt om du håller ned ”Ctrl”-knappen, alternativt kan du ”flytta” dem en i 

sänder. Du flyttar dem enklast genom s.k. ”Drag drop”, dvs att du håller ned ”Ctrl”-tangenten 

samtidigt som du för muspekaren från det vänstra fönstret till det högra och släpper knappen: 

 

Det blinkar och under en kort stund kan några gröna staplar synas i fönstret under. Det viktiga är att 

du i fönstret till höger kan verifiera att filerna syns. Efter det går du in på vår hemsida och klickar på 

rätt datum under fliken ”Resultat”, syns de där har du lyckats  

 

Och ”vojla as the Frenshmen say”, dom var där: 

 

Det var ”de hele”. Om inte din dator uppför sig som den ska, kontakta mig, så får jag försöka hjälpa 

till: ricol@sbbs.se  - 0707 200 242 

 Lycka Till Rickard 

mailto:ricol@sbbs.se

