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Side 1

Indledning
Tilmeldingssystemet ligger på en server på internettet. Det betyder, at alle har
adgang fra en vilkårlig PC. Adgang til systemet fås ved at taste mbridge.dk/xxxx/
i adressefeltet på en vilkårlig browser. Bemærk at det ikke er nødvendigt med
www foran. /xxxx/ er klubbens nummer ved Dansk Bridgeforbund.

Tilmelding til turnering (spillere)
Spillernes har tre muligheder:
• Liste nr., der er selve tilmeldingsformularen.
• INFO, der giver informationer om turneringen.
• Vis Liste, der viser oversigt over tilmeldte.

Ved klik på Liste nr. kommer man til tilmeldingsformularen.

Side 2

På formularen står den valgte turnering fremhævet øverst. Her Drop in 21. maj.
Systemet tillader tilmelding uden at alle felter er udfyldt. Navn på spiller 1 kræves.
Hvis turneringslederen har valgt at gøre et felt obligatorisk, vil der med rød tekst
stå *Krav bag ved DBF nr. og/eller e-mail.
Hvis spillerne/deltagerne skriver ”Søger makker” i feltet for Spiller 2, så vil ”Søger
makker” og evt. telefonnummer blive fremhævet med rød tekst på deltagerlisten.
Hvis der er krav om DBF nr. så skriv 99 i DBF nr. feltet. Så får man lov til at skrive
Søger makker ved Spiller 2.
Hvis spiller/deltager har oplyst DBF nr. så kan de selv rette en tilmelding.
Eksempelvis hvis de af forskellige årsager skifter makker.
Hvis spiller/deltager har oplyst DBF nr. så kan de selv slette en tilmelding. Det
kræver dog, at administrator har tilladt det. Administrator giver tilladelse under
Admin2. Se senere.
Deltagerne skal klikke på ”Tilmeld”, når relevante felter er udfyldt.
Når spillerne/deltagerne har tilmeldt sig, vil systemet bekræfte det.
Under Admin -> Setup kan man koble til/framelding til spisning på formularen.
Derudover kan e-mailadresse kobles på.

Side 3

Hvis turneringsleder/administrator har
forlangt betaling via konto, så vil det blive
oplyst, som vist ovenfor.
Betalingsdatoen er lig dato for sidste
tilmelding.
Ved tryk på Vis Liste kan spillerne med det
samme se, at de er på tilmeldingslisten.

Spillerne/deltagerne kan selv rette en tilmelding ved at vælge
”Ændre” på tilmeldingssiden. Systemet beder nu om DBF nr.
Hvis den findes, så kommer tilmeldingsformularen frem med de
indtastede oplysninger.

Tekst bliver rød, når der står ”Søger makker”.
To ekstra kolonner visende betalings status og/eller spisning kan aktiveres.
Bemærk at turneringslederen under SETUP i administrationsdelen af systemet kan
slå visning af DBF nr. og E-mail adresser fra. Det er ikke alle, der kan lide at disse
ting bliver vist offentligt.
Hvis Nr. til venstre er rød, så har en af spillerne i parret været inde og rette
tilmeldingen! Det kan være en hjælp, hvis turneringslederen løbende indtaster
tilmeldinger i Bridgecentralen. Man kunne ellers overse ændringen.

Side 4

Slet tilmelding
Tilmeldte kan selv slette en tilmelding, hvis administrator har tilladt det under
Admin2 i administrationsdelen af programmet. Tilmeldte vælger aktuel liste og
klikker på slet, hvorefter nedenstående billede kommer frem.
Ved hold skal DBF nr. være på en af de to første spillere på holdet.

Side 5

Opsætning af turneringer (turneringsleder).
Fra forsiden klik på Admin

Nu skal tilsendt turneringsleder brugernavn med tilhørende password anvendes.

Efter korrekt login skal man vælge, hvilken turnering der skal arbejdes med.
Klik på SUB eller Liste X.

Tip!
Man kan ændre rækkefølgen af
lister under RÆKKEFØLGE
knappen.

Side 6

Her har turneringslederen valgt: Jubilæumsturnering 18. april.
Det giver adgang til et sæt undermenuer, hvor forskellige funktioner vedrørende
turneringen kan udføres. Der er hjælpetekst under hver menu, som forklarer
formålet med menuen.
Tallet i () ved Vis tilmeldte viser hvor mange tilmeldte, der er på listen.
Hver enkelt turnering har sin egen e-mail adresse. Det bør være
turneringslederens, så turneringslederen får alle mail henvendelser vedrørende
den aktuelle turnering. Skal oplyses på alle turneringer/aktiviteter ellers har
systemet ikke nogen e-mailadresse at sende mail til. E-mailadressen oplyses
under knappen TILMELDINGSLISTE.

Side 7

Oprettelse af tilmeldingsliste.
Klik på den liste man vil anvende og vælg turneringer.

Det er overskriften, som etablerer tilmeldingslisten. Slet overskriften og aktiviteten
er væk på forsiden.
Overskriften skal være på minimum 7 karakterer.
I informationsområdet anføres alle relevante informationer til deltagerne.
Hvis en turnering/aktivitet kun er for medlemmer, kan man for eksempel skrive det
under bemærkninger/begrænsninger.
Maksimum antal par forhindrer ikke deltagere i at tilmelde sig. Men på listen over
deltagere dukker en venteliste gruppe op!! Det betyder at sidst tilmeldte kan se, at
de er på venteliste. Der må kun skrives tal i det felt.
Under Seneste tilmelding kan man vælge Automatisk stop for tilmelding. Det
fjerner tilmeldingsknappen, når tilmeldingsfristen er overskredet. Automatisk stop
for tilmelding virker med datoer ikke med timer.
Husk at anføre e-mailadresse.
Husk at slette eventuelle gamle data. Listerne bliver genbrugt.
Side 8

SETUP (krav til oplysninger).
Under SETUP fortæller man systemet, hvilke informationer man ønsker, at
deltagerne skal give i forbindelse med tilmelding. Det vil ofte være forskelligt fra
turnering til turnering.
Nogle turneringer er kun for
medlemmer og så behøver
man for eksempel ikke
klubnavn. Man kan f.eks. bede
deltagerne om at oplyse DBF
nr., telefon og E-mail adresse.
Herunder kan man vælge at
gøre e-mail og/eller DBF nr.
obligatorisk.
Ved holdturnering kan man
gøre holdnavn obligatorisk.
Deltagere vil ved obligatorisk
e-mail eller DBF nr. ikke kunne
melde sig uden at opgive en
valid e-mail adresse eller et
DBF nr. DBF nr. og e-mail kan
skjules for deltagerne ved at fjerne markering ved Vis.
Turneringslederen ser altid alle oplysninger under Vis Tilmeldte.
Hvis deltagerne skal indbetale indskud på konto inden turneringen, så kan
systemet give dem en påmindelse i forbindelse med tilmeldingen. Hvis man
ønsker, at listen viser, hvem der har betalt, så marker Vis betalinger på listen.
Hvis der er valgt tilmelding til spisning, så kan deltagerne ikke tilmelde sig, uden at
de har taget stilling til spørgsmålet.
Opdatér medlemsdata laver en speciel tilmeldingsside, som passer til det formål.
Der skal fortsat tages stilling til felterne øverst.
Der kan aktiveres melding om substitut forud for turnering/klubaften.
Hvis man ønsker at se formularen inden man forlader SETUP siden, så klik på
FORMULAR.
Her er antallet af felter reduceret til
det mindst mulige.

Side 9

RET/TILFØJ tilmelding
Her er valgt ”RET/TILFØJ TILMELDING”.

Der kan vi rette de oplysninger, som et par eller en spiller har givet i forbindelse
med tilmeldingen. Så er man fri for at slette tilmeldingen og tilmelde på ny.
Der kan tilføjes deltagere, hvis man f.eks. har fået tilmeldinger over telefon.
”SØG” giver mulighed for at søge på et navn eller en del af et navn. Der kommer
en liste frem med resultatet af søgningen. Ovenfor er søgt på ”Niels”. Der er ingen
forskel på store og små bogstaver.

Side 10

Slet, kopier eller eksporter tilmelding

Tast nummeret på parret og tryk på slet eller kopi. Der kommer en dialogboks op,
som beder om bekræftelse, så man bør ikke kunne komme til at slette et forkert
par ved et uheld.
Ved kopi får man mulighed for at vælge, hvilken liste der skal flyttes til.
Ved holdturneringer kan man ligeledes kopiere hele holdet til en anden liste.
Kopiering tilføjer til den anden liste. Der slettes ingen data.
Ved eksport af alle informationer dannes et komma separeret fil (csv), der kan
læses af Excel. Valgt liste slettes ikke!
Eksport Bridgecentral3 laver en csv fil med DBF-numre. En fil, der kan læses af
Bridgecentral version 3. Dvs. spillerlisten/parlisten i Bridgecentralen bliver oprettet
automatisk. Det er effektivt, når der f.eks. tilmeldes til Drop in.
Filen med tilmeldte gemmes normalt i Overførsler mappen.

Side 11

Aktivér/deaktivér knapper på forsiden.

Skjul tilmeldingsknappen giver mulighed for at fjerne tilmeldingsknappen, når
sidste tilmelding er overskredet. INFO knappen kan fortsat bruges.
Hvis man vælger Vis startlisteknap eller Vis resultatknap, så forsvinder
tilmeldingsknappen ligeledes. De to knapper giver mulighed for, at spillerne fra
forsiden kan hoppe direkte til klubbens egen resultatside. Det kræver at
internetadressen er anført øverst.
Skjul Vis Liste knappen deaktiverer knappen og skriver ”Skjult liste” på knappen.
Kan bruges ved lister, hvor man f.eks. vil bede medlemmerne opdatere deres
telefonnumre, e-mailadresser og postadresser.

Side 12

Tilmelding til Sublisten

Sublisten kan aktiveres/deaktiveres af administrator under ”Admin2”.
Når sublisten er aktiveret kan man under ”Admin” fastsætte, hvilke dage/tider det
skal være muligt at tilmelde sig, samt hvor mange rækker listen skal omfatte.
Der vil altid være minimum to rækker, så A og B nedenfor er altid aktiveret.

Hvis man ønsker en direkte link til sublisten på klubbens hjemmeside, så er link
adressen: http://Mbridge.dk/files/Subliste2.php?klubnr=xxxx. NB! Forskel på små
og store bogstaver. Xxxx er klubbens nummer under Dansk Bridgeforbund.

Side 13

Grundopsætning af system (administrator).

Fra forsiden tryk på Admin2.

Nu skal tilsendt administrator brugernavn med tilhørende password anvendes.

Side 14

Grundopsætning

Her anføres de informationer, der er fælles for listerne.
Hvis klubbens e-mailadresse angives, bliver den vist forsiden.
Antal samtidige turnering kan maksimal sættes til 10.
Bør ikke sættes højere end nødvendigt af hensyn til størrelsen på tilmeldingssiden.
Nederste linje (Fælles information) laver en rød tekstbesked på forsiden.
Ønsker klubben at spillere kan tilmelde sig en subliste, så skriv 1 i feltet.
Hvis substitutlisten anvendes, så skal man også angive om substitutter må slette
sig selv. Ønsker klubben at tilmeldte kan slette sig selv, så skriv 1 i feltet.
Ønsker man andre farver, så kan man prøve tema farve Grøn eller Grå.

Reklamer på forsiden.
Hvis man udfylder de to linjer nedenfor, så vil der på forsiden blive vist et banner i
form af et billede eller den tekst der indtastes.

Man kan selv uploade et billede til brug som banner. Evt. et juletræ til jul osv.

Side 15

Oprettelse af hyperlinks på hjemmesiden.
Klubben/distrikt bør oprette hyperlinks på klubbens/distriktets hjemmeside.
Eksempelvis sådan: Tilmelding til turneringer tryk her: Tilmelding.
De fleste klubber anvender Bridgecentralens indbyggede ”hjemmeside bygger” til
at opbygge eller ændre forsiden på klubbens hjemmeside.

Under design af hjemmesider vil man kunne indsætte en hyperlink. I hyperlinket
indsættes adresse på klubbens indgang til Mbridge. Altså mbridge.dk/xxxx/ hvor
xxxx udskiftes med klubnummer.
Alle klubber har normalt en person, som administrerer klubbens hjemmeside og
som er i stand til at indsætte et hyperlink et passende sted.
Se næste side for vejledning i oprettelse af hyperlink.

Side 16

Oprettelse af hyperlink på hjemmeside.
Skriv teksten. Eksempel som nedenfor og markér noget af teksten med musen.

Klik på Indsæt øverst og klik på Hyperlink...

Nu kommer følgende skema frem:

Udfyld Target (Text er udfyldt. Det var det, vi markerede med musen):

Klik på OK. Så er vi færdige.

Side 17

