
Utbildningsmaterial
Bangolf Arena

Materialet är delvis reviderat sommaren 2019. 

Materialet bygger på Bangolf  Arena version 2.8.1

En del skärmklipp är från äldre versioner, men har 
inte ändrats då funktionen fungerar likadant I 
versionen 2.8.1



Lite till om 
utbildningsmaterialet

- Tar inte upp vad man gör i HCP Online (det är 
tävlingsledarkursen) 

- Försök att i klubbarna att samarbeta! Någon är bra på 
HCP Online, och ni som går denna kurs blir 
förhoppningsvis fenor på Bangolf  Arena!



Vad är Bangolf Arena?

• Ett program som hjälper sekretariatet med i stort sett allt som behövs för  
bangolftävlingar. 

• Dessutom har Bangolf  Arena funktioner som gör det lätt att hämta 
anmälda spelare från HCP Online och att efter tävling ladda upp 
resultaten i HCP Online.

• Ett program som hjälper till att sprida resultaten på Internet. 



Vad kan jag göra i BangolfArena?

• Importera och exportera tävlingar från HCP-Online 

• Publicera resultaten på internet

• Skriva ut start- och resultatlistor

• Få hjälp med lottning

• Hantera Ludvika och rotering

• Sköta seriespel och låta programmet räkna alla lagsummor 

• Automatiskt sköta lagtävling som är en del av en individuell tävling

• Få hjälp med startschema och signeringslistor

• Lägga ihop flera deltävlingar till en huvudtävling



Vilka systemkrav har BangolfArena?

Bangolf  Arena kräver Windows som operativsystem. 



Vad kostar Bangolf Arena?

I skrivande stund är det helt gratis att använda programmet. 

Det enda som du behöver göra är att ladda ned programmet. 



Hur laddar jag ned Bangolf Arena?

Du laddar ned Bangolf  Arena på följande sida: 

• www.isberginformation.com/baindex.htm

http://www.isberginformation.com/baindex.htm


Steg ett är att ladda ned programmet på 
din dator. Det gör du på följande adress: 



En bit ned på 
sidan ligger filen. 

Se röda rutan. 



När du öppnar BangolfArena, så ska du 
alltid välja ”Köra som administratör”. 



Bangolf Arenas startsida – kontrollera version

Så här ser startsidan ut. 
Kontrollera på Bangolf  
Arenas startsida att du har 
senaste versionen! 



Vi ska nu titta på hur man importerar en 
tävling. När vi pratar om import i Bangolf 

Arena så menar vi att vi hämtar 
tävlingsinformation från HCP Online.



OBS! Vid seriespel i Svenska Serien och 
sanktionerade nationella tävlingar

- Importera alltid från HCP Online

- Då fungerar nämligen internetlänken för internetuppdateringar!



Importera tävling
Om du ska 
importera en 
tävling från 
HCP-Online 
så gör du det 
från fliken 
”Bangolf  
Arena 
Online”.

Skapa INTE 
en ny tävling. 



Därefter kommer du till en dialogruta där du får välja filen som du 
ska importera. Filen har du tidigare laddat ned från HCP Online.



Därefter 
frågar 

Bangolf 
Arena 

vilken typ 
av tävling 
som det 
ska vara. 



När du har valt seriespel så läggs några 
rader till i dialogrutan. 



Lägg alltid till många spelare i den vänstra rutan. I 
den högra ska det vara så många varvresultat som 
räknas för laget per varv. 



Passa här även på att skriva in 
bannamnen. 



Nu ser allting ut att vara färdigt!



När du importerar ett lagspel får du upp 
följande ruta från BangolfArena. Vi väljer att 
kontrollera. 



Då kan vi här se vilka spelare som 
BangolfArena har lagt in i vilket lag. 



Korrigera tabell – används 
främst i ett seriespel där det 
har spelats omgång tidigare. 



Här ser du var du ska klicka i 
programmet. 



Du får upp följande meny där du ska fylla 
i tabellen inför serieomgången. 



Så här 
blev det!

Bangolf 
Arena 
kollar att 
tabellen är 
”möjlig”



Starta tävling lag

Nu är förberedelserna
klara och vi startar 
tävlingen!



Starta tävling lag



Laguppställning
Se till att laguppställningen är korrekt. Då blir det lättare för dig som 

administrerar tävlingen. Det blir också lättare för den som följer tävlingen 
via internet. 



Här ser du fliken ”Laguppställning”



Markera en spelare. Flytta den sedan 
med hjälp av pilarna i den gröna rutan. 



Lägga in resultat

Detta görs på fliken ”Administrera resultat”



I  ett lagspel finns knappen ”Välj spelare i match” men 
programmet bör välja rätt spelare från fliken 
laguppställning. 



När en match är helt färdigrapporterad måste 
du som tävlingsledare trycka på ”Match 
avslutad.



Tabellen uppdateras när matchen 
klarmarkerats.



Byte – här 
ser du var du 
ska klicka för 
att lägga in 
ett byte. 



I dialogrutan så klickar du först ute till 
höger på ”Nytt byte”.



Därefter väljer du lag. 



Nästa steg är att gå lite ned i dialogen och 
välja vilken spelare i laget som ska gå ut. 



Sedan ska inbytt spelare, bana och 
banresultat läggas in. Se exemplet nedan. 



Obs! Om bytet sker mellan två banor så ska 
man lägga in ”noll” slag på den ena spelaren! 



Nu går vi över till individuell tävling

Förutsättningar i exemplet

• Det är en trevarvare.

• Det är Ludvika inför sista varvet.

• Importen på liknande sätt som vid lagspel. 



När tävlingen har importerats så är det dags 
att lotta tävlingen. Dialogrutan finner du under 
”Tävling”. 



Du måste välja vilken klass som ska lottas 
eller om du vill lotta alla på en gång. 



Ibland hamnar två spelare från samma klubb i 
samma trippel vilket man kan söka undvika. 



För att flytta en spelare så behöver du först 
markera den och sedan klicka på flytta upp 
eller ned. 



När alla klasser är lottade så vill man skriva 
ut startlistor till anslagstavlan. Det görs från 
fliken ”start- och resultatlistor”. 



Även i denna dialog måste du se till att 
välja vilken klass som du vill skriva ut. 



Här har vi valt 
Klass C. Innan 
du skriver ut, så 
kan du välja vad 
som ska synas 
på listan. Se 
röda rutan. 



Obs! Du kan väl skillnaden mellan 
startnummer och startordning? 



Innan programmet kan ta emot resultat så 
måste du bekräfta att du är redo att starta 
tävlingen. 



När du klickar där så får du upp en 
kontrollfråga. Om du vet att du har de rätta 
klasserna inlagda så är det bara att klicka ja. 



Efter att du har startat tävlingen så dyker den 
nya fliken ”Administrera resultat” upp. 



Nu, innan det kommer in resultat så kan det 
också vara ett bra tillfälle att klicka i ”Spara 
automatiskt”. 



Så, då borde det vara dags att ta emot 
spelarnas resultat! 



Det gör vi på 
Fliken 
”Administrera 
resultat”



Innan du lägger in några resultat, kontrollera att 
rätt spelare är vald och rätt varv. BA bör dock välja 
rätt spelare och varv automatiskt.  



Sedan är det dags att registrera. Fyll i en 
siffra på bana ett och programmet hoppar 
automatiskt till nästa siffra. När du fyll i hela 
varvet så klickar du på ”Registrera resultat”



Ibland kan det hända att sifferregistreringen 
inte slår igenom och det blir en nolla på en 
bana. Då varnar programmet när du klickar 
på registrera resultat.



Hux Flux så har alla spelarna lirat runt ett 
varv. 



Då behöver vi starta ett nytt varv enligt 
bilden nedan. 



För att spelarna i administrera resultat ska 
komma upp i rätt ordning så behöver vi dock 
ordna lite mera. 



Eftersom det är en trevarvare med Ludvika först 
inför sista varvet så spelar man med samma 
medtävlande. Därmed ska trippelrotering ske. 



Då ska vi se resultatet! Lägg märke till att spelaren 
med lägst startnummer är placerad sist i 
respektive startgrupp inför varv 2. 



Nu går det undan – spelarna 
är redan i mål efter varv två. 

Dags att fixa Ludvika. 



Så tittar vi hur det ser ut i startlistan efter varv 
2. Vi vill nu fixa en startlista i Ludvikaordning 
inför avslutningsrundan. 



Även det gör vi under ”Ändra klass”



Se till att rätt klass är vald och sortera i 
Ludvikaordning inför rätt varv. 



Sedan väljer du ”Ok”



Titta gärna så att ändringarna har slagit 
igenom under ”Resultat och startlistor”



Kanske att ni ska skriva för hand på anslagstavla. 
Klicka då först i ”penna” innan du skriver ut. 



Och så har även tredje rundan gått, men 
det blev lika och sudden i en klass!



Sudden spelas och du behöver justera 
ordningen på spelarna. 



Fyll i den nya placeringen för alla de 
spelare som påverkas av sudden. 



Efteråt ser vi att de har bytt plats i 
resultatlistan. 
Kom ihåg att uppdatera internet manuellt!



Från placering fyra och uppåt kan det dock bli 
delad placering om diffen är densamma.



Om diffen inte är densamma så sorterar 
BangolfArena spelarna på olika placeringar. 



Skriva ut!

Till exempel till anslagstavlan eller 

till stöd i sekretariatet. 



Först ser vi hur du ändrar från stående till liggande 
utskrift. Liggande utskrift används främst vid 
lagspel där det är många varv. 



I den röda rutan ändrar 
du mellan liggande och 
stående. Programmet 
har stående som 
standard och går 
tillbaka till det om du 

stänger programmet. 



Det finns flera sätt att 
skriva ut. Ett sätt är att 
klicka på ”Skriv ut” under 
”Arkiv”. Ett annat är att 
ändan Skriv ut knappen 
som finns under vissa 
flikar. 



När du skriver ut listor till en anslagstavla 
så kan du ändra rubriken om du vill. 



I samma 
ruta kan du 
även ändra 
storlek på 
texten. 



Du kommer då till denna ruta där du 
väljer stil och storlek på texten. 



När tävlingen nu är slut så har det blivit dags 
att ladda upp resultaten i HCP Online. 



Exportera resultat hittar du under Bangolf 
Arena Online



Det står 
visserligen export 
till Bangolf Arena 
Online, men 
exporten sker till 
HCP Online. 



Den röda rutan 
visar var filen 
som ska laddas 
upp i HCP 
Online hamnar. 

Klicka längst 
ned på 
Exportera.



För att slutföra exporten, logga in på HCP Online. 
Därefter klickar du in på din tävling och laddar upp 

utdatafilen som du just exporterade. 



Internet



Meddelanderutan på internetfliken

Vem skriver vi för? 

- Deltagarna

- Bangolfpubliken

- Media



Meddelanderutan –
några goda exempel



Meddelanderutan –
några goda exempel



Meddelanderutan –
några goda exempel



Automatisk uppdatering

• Du som tävlingsledare klickar i detta på internetfliken. Då kommer 
den lilla rutan ”Uppdatera automatiskt” upp när man följer tävlingen.



En sista manuell uppdatering!

• Kom ihåg att göra det vid tävlingens slut! Till exempel efter att du har 
skrivit att tävlingen är slut. 

• Genom att ange sluttid för tävlingen så kan man hjälpa spelarna att 
till nästa år veta hur lång tid tävlingen tar. 



Bildskärm



Bildskärm – olika sätt att koppla in

- Via kabel till datorn - genom att hämta in resultaten 
från tävlingsdatorn. Det kräver en 
andra dator vid bildskärmen. 

- En annan variant är att använda 
ChromeCast.



Bildskärm – vad görs på datorn?

Rekommendationen är att man 
klickar på ”Widescreen” högst 
upp. Då skapar BangolfArena
automatiskt lika många 
bildskärmar som man har klasser. 

Det går sedan alltid att göra 
finjusteringar för att det ska 
fungera optimalt för din tävling. 

Bildskärmen använder 
standardwebbläsaren för internet. 
Det betyder att den inte går att 
använda till att surfa på för 
tävlingsledningen. 



Nu ska titta lite på 
Huvudtävling!



Huvudtävling



Huvudtävling

• Starta BangolfArena som administratör. 

• Klicka sedan på ”Ny tävling”

• I dialogrutan ”Skapa tävling” som då dyker upp så klickar du i rutan ” 
Tävlingen är en huvudtävling….” Du finner rutan ungefär mitt på, 
under strecket. 



Huvudtävling – Ändra tävlingsdata

- Ange huvudtävlingens namn.

- Ange klassernas namn.

- Här lägger du även till deltävlingarna, vartefter de spelas. 



Huvudtävling – Regler för 
resultatberäkning

- För varje tävlingsklass ska du här ange vilka regler som ska gälla. 

- Du kan välja mellan ”slag” eller ”poäng”

- Du kan även ange att man måste spela ett minsta antal deltävlingar. 
Om en spelare inte har spelat tillräckligt många, så kommer spelaren 
att sorteras in sist. 



Huvudtävling – Beräkna resultat

Ladda upp en deltävling via ”Huvudtävling”  och sedan välja 
”Klasser/Deltävlingar”. 

Klicka på knappen ”Lägg till deltävling från fil” och välj den tävling som 
du vill lägga till. 

Gå sedan till ”Huvudtävling” och välj ”Beräkna resultat”. 

Klicka där på knappen ”Beräkna resultat”

Då får du upp frågor om hur du vill placera spelare och skapar  
klassplaceringsregler. 

Enklast om alla deltävlingar har exakt samma klassnamn!



Startschema

Första steget är att välja rätt 
starttid för tävlingen. Då kan man 
visa startschemat med tider när 
spelarna ska spela nästa varv.

















1.

2.









Här kan du även ta fram signeringslistor



Man kan också schemalägga med val



Efter du har tryck 
på ”schemalägg 
med val” kommer 
denna ruta upp


