MBridge tilmeldingssystem
Version 19-08-2021.
Spiller vejledning.
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Side 1

Indledning
Der er adgang til tilmeldingssystemet med PC, Laptop, IPad, Smartphone mv.
Adgang til systemet fås ved klikke på en link på klubbens/distriktets hjemmeside.
Alternativ ved at indtaste mbridge.dk/xxxx/, hvor xxxx er klubbens/distriktets
nummer ved Dansk Bridgeforbund. Bemærk at det ikke er nødvendigt med www
foran.

Forsiden er en oversigt over hovedaktiviteter.
”Klik her” fører til de tilmeldingslister, der hører til hovedaktiviteten.
•
•
•
•
•
•

Afslut hopper normalt til klubbens/distriktets hjemmeside.
Vejledning er dette dokument. Vejledning for turneringsledere/administratorer
findes på Mbridge.dk under Kontakt&Support.
Admin3 knappen giver adgang til at ændre forsidens udsende, samt nogle få
parametre relateret til forsiden. Det er kun for administratorer.
Tilmeld i anden klub giver mulighed for at hoppe til en anden klub/distriktstilmeldingsside.
Skift til Mobil version giver mulighed for at bruge et andet layout, der er
optimeret til mobiltelefoner.
Hvis klubben har valgt det, så kan man tilmelde sig en online substitutliste. Klik
på Tilmeld/ændre. For at se listen, så klik på Vis Liste.

Side 2

Tilmelding til turnering
På forsiden vælg hovedaktivitet ved at klikke på ”Klik her”.

Her har man valgt Drop in sommer 2021.
•
•
•

Klik på en aktiv ”Liste x” for at komme til tilmeldingsformular. Under
tilmeldingsformularen vil man også kunne ændre tidligere tilmelding og evt.
slette tidligere tilmelding, hvis turneringslederen har tilladt dette.
Klik på ”INFO” for se informationer om aktiviteten/turneringen.
Klik på ”Vis Liste” for at se allerede tilmeldte.

Ved Drop in 11. april er ”Liste 2” hvid. Det betyder at den er inaktiv/lukket.
Ved Drop in 18. april står der Venteliste. Det betyder, atturneringen er overtegnet.
Man kan fortsat tilmelde sig, men man bliver blot tilføjet ventelisten. Under Vis
Liste kan man se, hvem der er på venteliste.
Admin og Admin2 er kun for turneringsleder. Der kræves kode for at bruge disse.

Side 3

Tilmeldingsformular.

På formularen står den valgte turnering fremhævet øverst.
Her Drop in 25. april.
Turneringsleder/administrator kan fastsætte, hvilke felter der er obligatorisk.
Ovenfor er DBF nr. sat som krav. Navn på spiller 1 er obligatorisk.
Hvis spillerne/deltagerne skriver ”Søger makker” i et navnefelt, så vil spillers navn,
telefonnummer mv. blive fremhævet med rød tekst på deltagerlisten.
Hvis der er oplyst DBF nr. kan tilmeldte selv rette en tilmelding. Eksempelvis ved
skift af makker. Hvis den turneringsansvarlige tillader det, så kan de også slette
egen tilmelding.
Hvis der står *Krav bag et felt, så er feltet obligatorisk og man vil ikke kunne
tilmelde sig uden at udfylde feltet. Dog vil deltagere kunne omgå DBF nr. krav ved
at taste 99. Dette må ikke misbruges, da DBF nr. ofte bruges til import i
BridgeCentralen.
Der skal afsluttes ved at klikke på ”Tilmeld”.
Flagene i venstre hjørne er til tilmelding på engelsk eller tysk.

Side 4

Efter tilmelding kommer denne side med information og hvor man kan gå direkte til
tilmeldingslisten.
Ved tryk på Vis Liste kan spillerne med det samme se, at de er på tilmeldingslisten.
Eksempel på tilmeldingsliste.

Tekst bliver rød, hvis en spiller har skrevet ”Søger makker”.
Hvis Nr. til venstre er rød, så har en af spillerne i parret været inde og rette
tilmeldingen! Det kan være en hjælp til turneringslederen, der løbende indtaster
tilmeldinger i Bridgecentralen.
Export BC3 er til turneringslederne, der kan importere listen i BridgeCentral.

Side 5

Rette tilmelding

Hvis der i forbindelse med tilmelding er oplyst DBF nr., så vil tilmeldingen kunne
ændres. Klikke på Liste nr. (her ud for Drop in 25. april) og klik på Ændre i menuen
til venstre.
Nu spørger systemet om DBF nr. Hvis nummeret findes kommer alle data fra
tilmeldingen frem. De kan nu rettes.

Side 6

Slet tilmelding
Tilmeldte kan selv slette en tilmelding, hvis den turneringsansvarlige har tilladt det.
Hvis det ikke er tilladt, så anvendes nedenstående, hvor tilmeldte kan sende en
anmodning om sletning til den turneringsansvarlige. På listen vil der så stå
”Slettes” i blåt, indtil den turneringsansvarlige har slettet tilmeldingen.

Ved hold skal der anvendes DBF nr. på en af de to første spillere på holdet.
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