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1. Skapa ny tävling
 Hämta ut tävlingsdata från HCP Online (Kontrollera innan Ni gör detta att alla

lag anmält sina spelare)
 Öppna Bangolf Arena och klicka på ”HCP Online” – ”Importera tävling”.
 Öppna aktuella tävlingsdata
 Klicka på listpilen bredvid ”Importera som” och välj sedan ”Lagtävling med

matchspel”
 Klicka sedan på ”Importera nu”

Definiera lagtävling, lägg till lag och spelare
 Klicka ”Ja” på att definiera tävling och lägga in lag
 Välj alla resultat räknas
 Max antal spelare = 9 (eller tillräckligt antal för att alla anmälda spelare ska

kunna läggas in)
 Antal spelare vars resultat räknas = 5 (kan vara 3 eller 4 vid distriktsseriespel)
 Klicka på ”Nästa”.
 Klicka på ”Ny lagklass” sedan ”nästa”
 Klicka på ”lägg till lag”
 Skriv in första laget
 Markera alla spelarna i det laget till höger
 Klicka på ”Lägg till spelare i markerat lag”
 Upprepa proceduren för övriga lag
 Klicka OK

Startordning
 ”Vill du gå vidare med att lotta startordning?” Klicka ”Ja”
 Om inte lagen blivit inskrivna i rätt ordning så ändrar man ordningen här.
 Klicka på ”stäng”
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Övriga förberedelser
 Gå till fliken ”match” och skriv ut matchlista.
 Gå till fliken ”lag”. Klicka i ”byten” skriv sedan ut listan.
 Gå till ”lag” – ”Korrigera tabell” och lägg in aktuell tabell.
 Gör sedan inställningar under fliken Bildskärm ifall en sådan ska användas.
 Genom att seriespelet importeras från HCP Online skapas automatiskt en

internetadress så att tävlingen kan följas online. Klicka på uppdatera Internet
och på det sättet skapas en katalog på förbundets server dit tävlingdata laddas
upp.

 Under ”tävling” – ”Ändra tävlingsdata” kan man lägga in banornas namn ifall
man önskar.

Starta tävling
 Gå till tävling – starta tävling
 Ändra första matchens status till ”pågår”.
 Fyll i spelarnas resultat (spelarna hittar man under knappen ”Välj spelare i

match”)
 När samtliga spelare har spelat klart - ändra status till avslutad.
 För att få upp aktuell match kan man under fliken ”Matcher” klicka på den

match man önskar registrera resultat.

Övrigt
 Byten ska noteras i Lag - Byten. I formuläret skrivs in hur många slag den

utbytte hade på banan bytet skedde och hur många slag den inbytte hade.
Gäller även om den utbytte inte slagit något slag på banan. Gör bytet innan Ni
registrerar varvresultatet för varje enskild spelare under fliken administrera
resultat.


