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Lathund för datoransvarig  

När allt fungerar 

Förberedelser 

1) Starta datorn och anslut BM-serven i rätt USB, USBhuben till skrivare och mus. 

2) Starta upp Ruter och gör de vanliga specifikationerna: 

a Tävlingsutforskaren –  Ny tävling-par  ->  

b Justera tävlingsnamn vid behov -  Nästa-> 

c Tävlingsdag Välj I dag -  Nästa->  

d Välj aktuell tävlingsledare - Nästa -> 

e  Mästarpoäng och ranking –  Nästa -> 

f  HCP – Markera ”inget handicap” –  Nästa -> 

g Stäng förberedelser. –  Slutför ->  

Följande bild ligger upp: 
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När alla kommit 

3) Ange antal bord varierar -  Nästa ->  

4) Antal brickor (20) och brickor/rond (2) –   Nästa ->  

5) Ange flyttschema, oftast översta / Göteborgsmitchell ( I sällsynta fall vid Barometer klicka i det 

längst ned). -  Nästa -> 

6) Ange att du ska använda BM.  Avsluta ->  

7)  
Om jämna bord väljer du ”Jag vill använda Bridgemate” och klickar på ”OK” 

8) Om det är blindpar välj ”Jag vill markera ett blindpar” och ”OK”

Bilden (”Mata in namn”) du hamnar i är minst sagt förvirrande, liksom instruktionerna nedtill. Sätt 

en 0:a för det bord där blindparet ”sitter”, vanligen väljer man Nord på sista bordet. 

  

När du lämnar rutan blir det:   

Vilket innebär att par 12 (det turkosa), dvs NS vid bord 12 är nu  markerat som blindpar.  Klicka på 

”Stäng”. 

9) Om jämna bord så startas BM-Control startas automatiskt av upp av Ruter. Om du markerat blindpar 

får du göra detta manuellt:   
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Tävlingsmeny/Bridgemate/Skapa databas  

Acceptera namnet på databasen:  

Klicka ”Spara”. 

10) Följande bild dyker upp på skärmen:  

Därefter visas bilden för ”BMPro” – programmet som styr BMII-servern. 

 
Kontrollera att det står ”Ansluten” under Serverinformation! Om så – be deltagarna mata in midnr. 

Efterhand blir de röda plupparna gröna. Klicka ned BMPro.  (OBS Stäng inte!!!)  . 

Ruter visar upp följande bild: 

11)   
12) Du kan gå till ditt bord och spela rond ett. 
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När rond ett är färdigspelad 

13) Be deltagarna mata in kortsitsarna, åtminstone nu i början  

14) Det är nu dags att importera in midnr, så Ruter kan skicka namnen till dosorna. Så du klickar ”Ja” på 

”Importera namn” (är ju midnr du importerar och namn du exporterar). Och får frågan om du vill att 

Ruter ska importera Resultat (Svara Ja eller Nej) Du hamnar sedan i bilden ”Mata in namn”. Rätta 

eventuella felaktigheter. (ol,ri – för att söka upp Rickard Olsson etc...)

 
15) När namnen är OK, klicka ”Stäng” 

16) Klicka Tävlingsmeny.. /Mata in resultat

 
 

 Denna bild under tävlingen!! 
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Under hela tävlingen. 

17)  
18) Denna bild är den du ska ha framme under tävlingen, här kan du rond för rond följa hur resultaten 

från dosorna kommer in till Ruter. (OBS inställningarna till vänster  ”> Rond”) Kontrollera också att 

bocken uppe till höger för ”Bridgemate” är förklickad.  

19) När alla matat in resultaten från en rond är alla rutorna under ”Resultat”  ifyllda och Ruter byter 

automatiskt till nästa rond. Du bör kontrollera att resultatinmatningen löper. Skulle något hända att 

den upphör ligger du risigt till om du tappat flera ronder.... Så kasta ett getöga efter varje rond!!! 

20)  Kommer det in lappar under tävlingen, så är det enklast att göra dessa korrigeringar löpande eller i 

pausen, de flesta kan du klara in bilden ovan. Riv lappen när den är inmatad, eventuella 

korrigeringar som sker i Ruter ska nu fortlöpande även komma ut i dosorna... I de nya dosorna kan 

också korrrigeringen ske i Tävlingsledamenyn. Effekterna om man gör dem i Ruter eller där ska alltså 

numera vara exakt de samma. 
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I pausen. 

21) Dags att importera givsamlingen från Bridgemate. Stäng ”Mata in resultat” och välj 

Tävlingsmeny/Bridegmate/Importera givsamling...

 

22) En ”Öppna”-dialog visas:   

Acceptera filnamnet och klicka ”Öppna”.  

23)  
Under rubriken ”Giv” visas all brickor som matats in, ska var komplett nu. Titta igenom att alla 

numren verkar vara på plats. Klicka sedan på 1:an under ”Giv” och därefter välj: 

Arkiv /  Utför dubbeldummy analys enligt ovan. 

24) Nu sker beräkning av optimala kontrakt för alla givarna, låt Ruter räkna färdigt, kan ta en lite stund. 

Stäng sedan ”Givsamling” och öppna upp ”Mata in resultat” under Tävlingsmeny.. igen.  Kör färdigt 

tävlingen. 
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Efter sista ronden – när alla samlas kring dig..  

25) Först åtgärden är att skriva ut resultat dels Scratch del Hcp. Stäng ”Mata in resultat” och välj ”Skriv 

ut” uppe till höger:

 

26)  
Välj ”Slutresultat” och SCRATCH  sedan HANDIKAPP beroende på vilken typ du önskar. 

Skriv ut 10-15 av varje. Och gruppen löses upp. 



8 
 

Rapportering till hemsidan. 

27) Kontrollera först att datorn är inställd på att acceptera nätverksanslutningar. Nere i högra hörnet: 

 Om det visas ett rött kryss måste detta först åtgärdas. Tryck på Fn/F2 på 

tangentbordet samtidigt. (Nere till vänster och uppe till vänster) 

28) Efter en stund visas att arbete pågår och sedan visas:  Det viktiga är att det 

röda krysset är borta. 

29)  Nu kan du ansluta TELE2-modemet i USB-huben. Efter en stund ska ”Tele2 Mobile Partner” dyka 

upp, kan ta lite tid avvakta någon minut, speciellt om det sker installation av drivrutiner etc, vilket 

sker om modemet hamnat i en ”ny” ingång.   

Startar den inte automatiskt prova att klicka på Tele2-ikonen:  

30) Klicka på ”Anslut” och avvakta en stund när pilarna (röda/gröna) tänds är du online:

 

31) Öppna webbläsaren och kontrollera att du kommer ut på internet:  
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32)  I Ruter, Välj Tävlingsmeny../Rapportera tävling...  

33)  
Fyll först i Mästarpoäng/Hemsida/PBN/Givsamling/FTP och klicka OK. 

 
Välj ”skapa en ny fil” och klicka ”OK”. 

Efter en stund visas följande:  
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34) Klicka sedan bort Mästarpoäng och klicka i Handikapp OCH ändra filnamnet, dvs lägg till ett h på 

slutet:  

35) Klicka OK, och ny ruta visas. 

36) Kontrollera att filerna nu är tillgängliga på hemsidan via ”Resultat”:  

37)  
 

38) Du är klar och kan plocka ihop grejorna! 

39) Lycka Till / Rickard, som oftast finns tillgänglig via Teamviewer (0707 200 242) 

Tacksam för synpunkter på denna lathund är Rickard: rickard@ricol.se 

 

  

mailto:rickard@ricol.se


11 
 

Inmatning av kortsits i BMII. 

 

Klubben har under sommarn investerat i nya Bridgemate II med en hel del nya möjligheter, varav vi 
initialt kommer att använda möjligheten till inmatning av kortsitsarna så som redan sker i Lomma. Det 
som du kommer att märka är att skärmen blivit större och att det finns fyra nya knappar under denna. 
Det mesta av det vi gjort innan fungerar på exakt samma sätt med ett undantag, när du som Öst eller 
Väst ska konfirmera inmatningen ska du inte längre använda Ok-knappen utan den nya knappen längst 
upp till höger. Det nya är inmatning av kortsitsarna och att man får större möjlighet att lära sig namnen 
på alla klubbens medlemmar, då motståndarna inte längre presenteras som ett nummer! Efter första 
ronden har dosorna ännu inte fått reda på namnen av Ruter, så då dyker det lite missledande 
meddelandet upp ”Inga namn kunde hittas”, klicka bara OK. I nästa rond dyker sedan namnen upp! 
Sedan krävs din medverkan vid inmatning av kortsitsen, där vi tagit del av erfarenheterna i Lomma. 

1. När första ronden är slut dyker det upp en fråga “mata in giv” – klicka Ok på det för att starta 
inmatningen. Ange brickans nummer och Ok.  

2. Alla vid bordet sorterar upp sina kort i färger och lägger upp dem i ordning, dvs Sp, Hj, Ru och 
Kl. Ordningen inom färg är likgiltigt då inmatningen kan ske hur som inom färg. När man söker 
eventuella fel underlättar det dock om de ligger i ordning inom färgen.  

3. Den som sköter BM-dosan (Nord) börjar med att mata in sin egen hand i färgordning, och klickar 
Ok, när en färg är klar. Själv vill jag inte ha någon uppläsning, andra föredrar det, det viktiga är 
att korten ligger snyggt och prydligt åtskilda i väderstrecken så ingen sammanblandning sker. 
När Nords klöver är inmatade och det är totalt 13 kort skiftar dosan till Öst. Och proceduren 
upprepas och sedan för Syd.  

4. När du kommer till Väst vet dosan vilka kort som finns där, så då kontrollerar du dessa för att 
säkerställa att inmatningen är korrekt, innan du trycker på knappen “Godkänn”.  

5. Du anger sen nästa brickas nummer och upprepar proceduren.  
6. Kommer du inte vidare beror det oftast på att det saknas ett kort, uppe till höger i fönstret står 

hur många kort som är inmatade för aktuellt väderstreck. Vilket som saknas – det är din uppgift 
att hitta. Du kan hoppa mellan färger med knapparna för Spader, Hjärter etc. Vill du sudda en 
inmatning använder du Cancel-knappen.  

7. Skulle det bli fel så du inte kommer åt att mata in brickan, du glömde en, eller tiden blev knapp, 
så är det ingen panik. BMII vet vad som är inmatat så i nästa rond ges chansen igen att mata in 
kortsisten, och i nästa och …. Dvs tillhör du den lata skaran kan du ignorera allt ovan och hoppas 

att någon annan under kvällen löser problemen .  

  

http://bridgemate.se/
http://http/bridgemate.se/
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Hantera felsituationer i Ruter och Bridgemate. 

 

1. Ta tre djupa andetag, tag tre till  

2. I princip ska det vara omöjligt att tappa någon information om man bara fått igång BMII och 

Ruter. Informationen ligger dels i servern (tills batterierna är slut), dels i en bws-file på datorns 

hårddisk och dels i Ruters databas. Den kan hämtas från alla ställen om så skulle behövas, det 

knepiga är att ta reda på hur och var.. 

3. Om alla står och väntar på slutresultatet – skicka hem dem, de gör mer nytta hemma än att 

hänga över din axel och öka stress-nivån.  

4. Koppla upp datorn mot Internet med vårt nya modem och du har tillgång till all information som 

finns där: på vår hemsida, förbundets Ruter-dokumentation,    

Förbundets lathund i Ruter och Bridgemate – där finns en del tips, tyvärr inte uppdaterad för BMII 

(http://www.svenskbridge.se/e107_files/public/anvndarmanual_fr_dig_som_har_bm_installerat_rev__

3_1.pdf ) 

Om uppstarten av BM blir fel vad gör man då? Fel antal par någon inställning i BM är fel, exempelvis att 

menyn “Mata in midnr” inte dyker upp. Jag lyckades genom att “Ångra förberedelser” och sedan be om 

att en ny BM databas skapades, då fick jag en fräsch omstart. (Tävlingsmeny/Bridgemate/Skapa 

databas), vilket innebar att alla BM-terminalerna blev omstartade korrekt, dock med allt inmatat 

förlorat. 

Hantering av udda situationer. 

Sladden trillar ur servern. 

Sätt i sladden. Gå till BMPro och se efter uppe till vänster att den åter blir ansluten. Resten funkar sedan 

som det ska. Men stäm gärna av inkomna resultat i BMPro och Ruter . 

Du behöver starta om Ruter. 

BMPro är igång sedan innan. Starta om Ruter. Öppna tävlingen på nytt. TM – Mata in resultat – Klicka i 

”Bridgemate-bocken” uppe till höger. Kolla att Ruter plockar in de sista resultaten som ej kommit in. 

BMPro behöver startas om. 

I Ruter ser allting OK ut, den säger att det importeras resultat men inga nya resultat kommer in till Ruter. 

Dosorna funkar som de ska, resultaten buffras nu i Servern tills BMPro kommer igång igen. Starta BMPro 

manuellt. Arkiv/Öppna rätt databas!  Efter en stund kommer Ruter att hämta resultaten som inte 

kommit in. Stäm av ronderna mellan Ruter och BMPro. Lika = Lugnt! Ibland när man startar BMPro med 

Ruter aktivt har jag märkt att uppstarten misslyckas – hittills har jag alltid lyckats vid andra uppstarten 

Giv saknas i givsamlingen. 

Antingen att man inte gjort det när alla givarna var inne eller att någon bricka inte blivit inmatad. I Ruter 

saknas hur som en eller flera givar. Enklast är att mata in den direkt i Ruter, dosorna är stänga och 

rapporterar ”SLUT PÅ TÄVLING” så den vägen är stängd. Finns de i servern BMPro Server/Givsamling går 

det troligen att hämta dem där om de syns i BMPro  Verktyg/Databas/Databaseditor Välj ”HandRecord” 

http://bjbridge.wordpress.com/om-bloggen/veta-mer/
http://www.svenskbridge.se/e107_files/public/anvndarmanual_fr_dig_som_har_bm_installerat_rev__3_1.pdf
http://www.svenskbridge.se/e107_files/public/anvndarmanual_fr_dig_som_har_bm_installerat_rev__3_1.pdf
http://www.svenskbridge.se/e107_files/public/anvndarmanual_fr_dig_som_har_bm_installerat_rev__3_1.pdf


13 
 

Där syns vilka givar som är möjliga för Ruter att importera. Så i Ruter välj TM/Visa Givsamling sen 

Arkiv/Skapa tomma givar och sedan mata in de som fattas. 

Byta dator. 

Ingen vanlig åtgärd (datorn du startade upp tävlingen med ”dog”). Har du bara BWS-filen på en sticka 

borde man ju kunna utföra detta trick. Kopiera ned bws-filen där de brukar ligga på den nya datorn. 

Jacka in servern i den nya datorn. Starta upp Ruter och specificera tävling exakt som den du startade. 

Stäng ned Ruter och skapa ingen BM-databas. Starta upp BMPro och Öppna rätt bws-fil. Starta upp ruter 

och Importera namnen manuellt, Ruter frågar lite förvirrat efter bws-filen så där gäller det att peka ut 

exakt rätt. Namnen kommer in. Starta sedan manuell inläsning av resultat (Men jag lyckades inte denna 

gång dock...) 

Omstart av servern 

Om du efter varje rond kontrollerat att alla resultat kommit in till Ruter och att du har hämtat in namn 

och givar kan du som sista åtgärd prova att stänga av servern mitt under tävlingen. Kan behövas om man 

tappar kontakten och inte lyckas starta upp den igen, dvs i BMPro står det Server ”not connected” trots 

att alla sladdar är i och du inte lyckas få igång den genom att rycka ur sladden och sätt in den igen. Stäng 

ned Ruter och BMPro, det exakta läget som finns i BWS-filen går det att återställa till. Kontrollera vad 

som finns där i BMPro innan du tar detta beslut, det får inte ha hänt för mycket, dvs alla paren ska sitta 

still trots att ronden är färdig.... Stäng av strömmen på servern!! Allt som finns i servern men inte i bws-

filen går förlorat, that’s it!! Anslut servern på nytt och starta upp BMPro och se att den blir ansluten. 

Öppna rätt bws-fil och välj Tävling/Synkronisera dator <->server, svara att du vet vad du gör! Alla BM 

kommer då efter en stund att hamna i rätt läge, dvs det som råkade finnas i servern och som försvann 

behöver matas in igen. Be deltagarna mata in de resultat som gått förlorade.. Starta upp Ruter och 

öppna din tävling igen. I TM välj Bridgemate /  Importera resultat...  Och allt är frid och fröjd för att 

fortsätta. 

Fler tips om hantering av felsituationer och lösa dem ge mig tips, snälla: rickard@ricol.se  

 

mailto:rickard@ricol.se

