
BAMS och
lagspel



Seriespel – på datorn



Laguppställning

• På fliken Laguppställning måste du inför varje match flytta spelarna så 
att de står i den ordning som laget har nominerats. 



Laguppställning 1. Markera spelare genom att 
klicka på namnet. 

2. Flytta med knapparna Upp Ner.
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Laguppställning Avslutade matcher På Laguppställning visas 
alla matcher i den 
ordning som de ska 
spelas. 

För att slippa scrolla 
ned, så kan du klicka ur 
”Avslutade matcher” så 
visas endast de matcher 
som inte är slutförda. 



Match klar

• Efter varje match är färdigspelad så ska status ändras till ”Match klar” 

När du har ändrat status så uppdateras tabellen. Ändra status först när 
samtliga telefoner är inlämnade och du har kontrollerat att ingen av 
dem buffrar. 



Spelarbyte i 
lagspel



Det viktigaste vid spelarbyte –
du knappar in ingående och 

utgående spelares banresultat i 
samma dialog!



Vad innebär det rent 
praktiskt? 



Spelarbyte

Jo, att båda spelarna 

måste ha spelat färdigt 

banan innan bytet kan 

registreras.



Spelarbyten görs från 

menyn.

För att nå menyn när 

telefonen visar 

scorekortet så klickar 

du på ”New res”



Här i 

resultatregistreringen 

så kan du välja att 

klicka på ”Menu”



För att registrera spelarbytet 

behöver du i menyn klicka på 

”Substitute player” 

I vissa telefoner syns inte alla val. Då 
gäller det att placera ett finger i 
mellanrummen, och dra nedåt. 



När vi väljer att göra något i 

menyn så kräver programmet 

alltid adminkoden av oss. 

Adminkoden finns att läsa av i 

BAMS-fliken på datorn. 



Spelarna i telefonen kommer 

upp. 



Klicka på den spelare 

som ska byta.



Efter att du har talat 

om vilken spelare som 

ska gå ut så läser 

programmet in 

spelarens lagkamrater.

Du ska ange vem som 

ska komma in istället.



Klicka på den spelare 

som ska komma in 

istället.



Du är nu framme i själva 

bytesdialogen. 

Du anger:

1. På vilken bana som bytet sker

2. Hur många slag spelaren som 

går ut slår.

3. Hur många slag spelaren som 

kommer in slår.

OBS! Bytet kan alltså registreras 

först när banan är färdigspelad. 
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Klicka på nollan för 

att få upp rullistan 

nedan.

Välj därefter korrekt 

antal slag i rullistan  

genom att dra med 

fingret på siffrorna.



Mats slog tre!



Mats nolla har bytts ut mot 

en trea. 

Därefter slog även Andreas 

tre och vi har på samma sätt 

ändrat hans resultat. 



När du har fört in 

båda resultaten 

på rätt bana, så 

klickar du på 

”Register 

substitute”



Scorekortet har nu fått en 

ytterligare kolumn, i det här 

fallet en tredje. 

Både Mats och Andreas 

resultat på banan ska synas. 



När rundan är färdigspelade 

efter ett varv med byte så syns 

både den utbytte och den 

inbyttes resultat. Sekretariatet 

får vid behov manuellt räkna ut 

totalen. 



Spelarbyte kan även ske 

mellan banor, det vill säga 

att den utbytta spelaren inte 

slår några slag. Då anges noll 

på hur många slag spelaren 

slog. 



När bytet har skett mellan två 

banor så ser ett korrekt 

registrerat byte ut på följande 

sätt på spelarnas scorekort. 

I det här fallet att JS har 

resultat fram till och med 

banan nio medan KB har 

resultat från och med bana 

tio. 


