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Skapa blogginlägg via email. 
Du sitter och tittar i Spader på hur det gick förra gången… Lite upp lite ned och sen hittar du plumpen 

som du kanske borde fundera på varför det gick snett. Du tycker det var ett misstag du kan bjuda på, 

så du bestämmer dig för att be om tips hur man borde gjort för att lyckas bättre. Det kan vara 

budgivning, utspel, spelföring eller motspel….  

 

10 ÖV-par har bjudit 3NT som är en bet enligt DD, däremot finns en lillslam i klöver (26hp) som ingen 

hittat… Frågan är hur hittar man hjärter ut? Trolig budgivning är ju: p-1NT-p-3Ru-p 3NT… Så du 

bestämmer dig för att göra ett inlägg där du hoppas någon av de som valt hjärter ut vill berätta hur 

de resonerade för att hitta rätt denna gång. 

För att får en bild i ditt mejl från Spader, behöver du ett verktyg (”Skärmklippsverktyget”) som finns 

installerat om din dator är mindre än fem år gammal (Windows Vista, Windows 7 eller Windows 8.1): 

  Är den ikon du ska söka efter alternativt söka på ”skärmklippsverktyget” eller ”snipping 

tool”. Med bilden framför dig i Spader startar du detta program: 
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Bilden blir ”dimmig” och en liten ruta dyker upp. Med musen markerar du området på skärmen som 

du vill klippa ut för att stoppa in i ditt mail. När du gjort detta öppnas en ruta där urklippet visas: 

 

Bilden ligger nu på det så kallade ”klippbordet”. Du startar upp ditt mail-program och anger 

mailadressen 'seha333vefi@post.wordpress.com', ett ämne och börjar skriva lite text: 
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Nu vill du ha in bilden från Spader, så du trycker på Ctrl-C: 

 

Bilden kommer in och du fyller på med lite text, sedan skickar du bara iväg detta mail och inom fem 

minuter kan du gå in på vår hemsida och du ser då att din fråga finns där: 
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Snyggt och prydligt, det är bara att hoppas att någon som läser det känner för att ge en kommentar.. 

 

Lycka till med dina inlägg och frågor 

/Rickard 

 

 


