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Inrapportering av ta vling till Spader. 

För att kunna göra motsvarande presentation av resultaten som i BridgeFacts i Spader krävs att man 

laddar ned aktuell PBN-fil dit. För att kunna utföra detta krävs att du är administratör där, för 

närvarande är följande person det, saknar ditt midnr kan du ju låna någon av dessa personers midnr. 

Du kan också be någon av de som är admins att lägga upp ditt midnr med denna behörighet. 

 

Rimligen bör alla som är tävlingsledare läggas upp som admins så de kan utföra uppdraget i samband 

med ordinarie rapportering. 

Så här går det till, börjar med att gå in på klubben hemsida det gör du enklast från vår egen hemsida, 

fliken ”Resultat”: 

 

 

Och du hamnar på klubbens hemsida i Spader: 

 

Är du påloggad ser du det överst ”Välkommen…” om inte står det ”Logga in” där det på bilden ovan 

står ”Logga ut”, du anger ditt midnr och lösenord i Spader. Längst ned på sidan hittar du rubriken: ”Ej 

rapporterade tävlingar”: 
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Det finns tre sektioner med tävlingar ”Kommande”, ”Rapporterade” och ”Ej rapporterade”. Då alla 

terminens kommande tävlingar är inlagda hamnar kvällens tävling under rubriken ”Ej rapporterad”. 

Du klickar på rätt tävling ”Årsmöte + spel”  under rubriken ”Ej rapporterade” och då visas följande 

bild: 

 

Klicka på knappen ”Välj fil” och sök upp rätt pbn-fil i Ruters utkorg : (Jag har den lagrad på ett annat 

ställe på denna dator ): 

 

När du valt rätt fil (inte den med h, då jag antar du vill visa scratch-resultatet – valet är ditt..), klicka 

på ”Öppna”.  Tävlingsbilden i Spader blir uppdaterad med filnamnet och du klickar på ”Rapportera 

tävling”. 
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Då är det bara att gå in igen på klubbens sida: 

 

Och kontrollera att det fungerat: 

 

Tävlingen ligger under rubriken ”Rapporterade tävlingar”, så klickar du på denna kommer du rakt in i 

resultat-presentationen: 
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Och uppgiften är löst  

 

Om resultatet är ändrats på grund av protester eller andra felaktigheter kan du läsa här om hur du 

ska göra: http://www.svenskbridge.se/e107_plugins/faq/faq.php?cat.6.29 

Man tar bort resultatet och gör sedan som när man rapporterar in. Borrtagningen sker genom att 

man går in på tävlingsbilden här ovan och väljer ”TävlingsInfo”: 

 

Välj: ”Ta bort resultat”! Tävlingen hamnar då under ”Ej rapporteard” och sedan är det bara att 

upprepa proceduren för att lägga in resultat på nytt. 

 

 

http://www.svenskbridge.se/e107_plugins/faq/faq.php?cat.6.29

