
Välkommen till BAMS-kursen



BAMS-utbildning

- Ingen formell utbildning d.v.s. att du får 
ingen licens eller liknande.

- Däremot så ökar du din, och din 
förenings, kompetens! 



BAMS-utrustning

Var finns det BAMS-utrustningar idag? 

Det är ganska dyrt att köpa in, så att dela 
med någon annan eller att hyra in sig kan 
vara en bra idé. 



BAMS – kursens innehåll

1. Introduktion till BAMS 

2. Vad görs på datorn? 

3. Testa att knappa på telefonerna

4. Nationell tävling och BAMS
1. Ändra banresultat

5. Seriespel och BAMS
1. Spelarbyten 

5. Bildskärm 



Vad är BAMS?

B Bangolf

A Arena

M Mobile        (mobilt)

S Scorecard (protokoll)



Vad är BAMS?

BAMS är ett system för att rapportera in 

resultat i realtid. Det har också 

möjlighet till internetpublicering. 

BAMS är en funktion i BangolfArena. 

När du använder BAMS så använder 

du även BangolfArena. 



OBS!

BAMS är på engelska – både 

på dator och telefoner 



Varför använda BAMS?

Underlättar för tävlingsledaren

Underlättar för publiken

Underlättar för media

Underlättar för spelarna

= gör våra bangolftävlingar bättre!



Vad behöver du?

Dator

Router

Telefoner

Laddare

Nätverkskabel

Internet   

Accesspunkt



Vad kan du behöva?

Bildskärmar (med extra datorer)

Skarvsladdar

Skrivare

VGA/HDMI-kabel



Framgångsfaktorer vid BAMS?

Testa innan. Testa med samma material på 
samma plats och under så lika förutsättningar 
som bara är möjligt. 

Vara beredd på det oväntade. 

Flera som kan och engagerar sig. 

Fråga!

Laddade 

telefoner –

hela 

tävlingsdagen!



Hur fungerar BAMS? (1/2)

Datorn pratar med telefonen om vilka 

spelare som ska finnas i den. Det 

bygger på att det är rätt inlagt i datorn. 

Sedan skickar telefonen tillbaka de 

inknappade resultaten till datorn. Från 

datorn skickas resultaten ut på nätet!



Hur fungerar BAMS? (2/2)

För att datorn och telefonen ska kunna 

prata med varandra på bästa sätt så 

finns en router. Vid behov så kan man 

förstärka kommunikationen genom en 

trådlös accesspunkt.



Ställa in routern 

Telefonerna måste vara inställda på att 
kommunicera med just den routern (det nätverket) 
som du använder. 

Om ni har en delad utrustning kanske detta redan 
är verklighet. Men om utrustningen är ny eller du 
byter router så är detta något som du måste ha 
koll på.  



Trådlös accesspunkt 

Ibland behöver nätverket förstärkas. Det kan göras 
med en trådlös accesspunkt. Den hjälper till att 
stärka signalerna mellan routern och telefonerna. 



Koppla ihop utrustningen

Kom ihåg att datorn och routern ska kommunicera 

via nätverkskabel. Det ska INTE vara trådlöst (trots 

att det rent tekniskt vore möjligt så fungerar det 

sällan bra med BAMS.)



Stäng av Wifi

Det är ofta nödvändigt att stänga av Wifi på datorn 

när du använder BAMS. 



Mer hjälp och information

• 1. Anmäl dig till nyhetsbrevet 
”BangolfArena” Mejla till 
info@isberginformation.com

• 2. Gå med i Facebookgruppen 
”MinigolfSoftware”

• 3. Använda varandra.

• 4. Användarmanual i BangolArena



Mer hjälp och information

Licensierad tävlingsledare? 

- Då kan du gå med i gruppen för licensierade 
tävlingsledare på Facebook. Gruppen heter 
Tävlingsledare Bangolf.


