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BIT- Nya Spader – en liten guide. 
I BIT finns utförlig (kanske för 

utförlig?) information om 

systemets alla funktioner… 

Då BIT är under utveckling så finns 

det risk för att det jag hittade och 

skrev om en dag är ändrat när du 

provar. Det som står är mina 

”bästa gissningar” på vad som 

gäller just nu. Kom gärna med 

synpunkter och förslag på 

utformande av denna guide, som är tänkt som en vägledning om man vill utföra någon specifik 

funktion (bruksanvisning).  Innan du börjar använda systemet – tillse att du är inloggad!  

Har du väl loggat in en gång på en enhet blir du inloggad med automatik! Sparas som s.k. ”Cookies” 

så du får inte ha den funktionen avstängd i din webbläsare. 

 Inloggning – nytt lösenord 

 Återställning om fel på din mailadress. 

 Ändra på information som är lagrad om dig. (Knappen ”Medlem” i menyraden) 

 Hitta dina tävlingsresultat. (Knappen ”Tävling” i menyraden) 

 Hitta mästarpoäng, hcp etc (Knappen ”Medlem” i menyraden) 

 ??? Om jag får lite tips  

 

Du kommer till systemets huvudsida med länken: http://www.svenskbridge.se/ 

 

Det finns ett antal snabblänkar till diverse funktioner som ”?” som innehåller en heltäckande kurs i 

BIT. Lite längre till höger hitta du ”Logga in”. Dessa funktioner är tillgängliga i alla bilder i systemet 

liksom navigerings-panelen som ligger i raden under, så du enkelt kan hoppa mellan olika delar. 

 

http://www.svenskbridge.se/bit/kurs
http://www.svenskbridge.se/bit/kurs
http://www.svenskbridge.se/user
http://www.svenskbridge.se/t%C3%A4vling
http://www.svenskbridge.se/user
http://www.svenskbridge.se/
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Inloggning – nytt lösenord. 
En del av medlemsinformation som tidigare var allmänt tillgänglig kräver numera inloggning, vilket 

gör dina personliga uppgifter mer skyddade och systemet mer anpassat för dig. Fortfarande kan alla 

som har inloggning (dvs är medlem och/eller känner till något midnr med tillhörande lösenord) 

tillgång till all information om varje medlem. Ett problem som aktualiserats i BBK är att mycket få 

personer kan sin lösen i gamla Spader. Så en lämplig start i nya BIT är att tillse att man får ett 

lösenord man känner till. Du klickar på ”Logga in”: 

 

Jag tror att har du som jag loggat in tidigare så är ditt lösenord redan ifyllt, men första gången du kör 

tvingas du ange det. Tillhör du de som kan det är det bara att skriva in det och klicka på ”Logga in”-

knappen. Vet du inte vad det är och gissar hamnar du här: 

 

Med ”användarnamn” menas ”Medlemsnummer”.. Klicka på den gröna texten: 
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Verkar som det är en viss fördröjning på det hela – så ha is i magen. Följ sedan instruktionerna i 

mailet och klicka för återställning. 
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Längst ned till vänster hittar du ”Spara”-knappen du ska klicka på. 

 

Du är nu dessutom inloggad vilket syns längst upp: 

 

 

Återställning om fel på mail-adressen. 
Om mailadressen du hade i gamla systemet är fel eller du aldrig angett den vad gör man då? 

Fyller du i ett midnr och du inte har någon mailadress inträffar följande: 

 

Fyller du i din aktuella mailadress i stället: 
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Dvs ”Moment 22”, antingen kommer mailet till en mailadress du inte vet vilken den är eller så skickas 

inget mail om du inte underhållit din mailadress korrekt i det gamla systemet. 

Du får då ta kontakt med kansliet: kansliet@svenskbridge.se så hjälper de dig genom att lägga in din 

aktuella epost-adress så du kan skapa ett nytt lösenord. 

 

mailto:kansliet@svenskbridge.se

