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Till dig som ska gå Tävlingsledarutbildningen 
 

Tack för att du engagerar dig och blir tävlingsledare. Kompetenta tävlingsledare ger våra tävlingar 

mer legitimitet. Ni gör även våra tävlingar mer attraktiva och därmed är ni med och bidrar till flera 

bangolfare.  

 

En tävlingsledare gör det som titeln antyder, leder tävlingen. Det handlar om att på tävlingsdagen 

se till att tävlingen genomförs på ett bra sätt. Men, tävlingsledaren gör även administrativa 

förberedelser och ett visst efterarbete. För att göra detta krävs kunskaper både i HCP Online och 

Bangolf Arena. Denna manual fokuserar på just den administrativa delen av 

tävlingsledaruppdraget med förklaringar till vad som ska göras i HCP Online respektive Bangolf 

Arena. I utbildningen kommer även andra aspekter av tävlingsledarens uppdrag att beröras.   

 

Såväl under kursen, som vid hemuppgiften så kommer du att arbeta i kursversionen av HCP 

Online. Den är en kopia av ”riktiga” HCP Online. Adressen är www.kurs.hcponline.se  

 

OBS! När du arbetar i Bangolf Arena med filer från kursvarianten av HCP Online, så får 

du ALDRIG uppdatera internet.  

 

Till sist, vi hoppas att denna manual ska vara din bästa vän både under utbildningen och i skarpt 

läge. Spara den! Det är lätt hänt att köra fast när man ska trycka på olika ställen i HCP Online och 

Bangolf Arena. Se till att använda manualen för vi tror att den svarar på många av frågorna som 

kan dyka upp på vägen. Om inte, kontakta oss via tl@bangolf.se  

 

Lycka till med din utbildning och dina tävlingsledaruppdrag! 

 

Utbildningskommittén 

Svenska Bangolfförbundet 

http://www.kurs.hcponline.se/
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Tävlingsledarutbildningen Svenska Bangolfförbundet 
 
 

 
Steg 1  Anmälan till kurs.  
 
Steg 2  Egen genomläsning av Tävlingsledarmanualen. 
 
Steg 3 Introduktionsseminarium ”Grunden i verktygen” via dator 60 minuter, cirka tio 

dagar före fysisk träff. 
 
Steg 4  Fysisk träff.  
 
Steg 5  Frivilligt hjälpseminarium via dator för stöd med hemuppgiften. 
 
Steg 6  Inlämning hemuppgift 
 
Steg 7 Vid godkänd hemuppgift – registrering som licensierad tävlingsledare I HCP 

Online. 
 
 
 
 

Krav för Tävlingsledarutbildningen  
 

- Van datoranvändare (kunna ladda ned och installera ett program till exempel)  

- Egen dator med Windows som operativsystem (Macdator fungerar alltså inte)  

- För att bli licensierad tävlingsledare behöver du även godkänd regelkunskapskurs 
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Hemuppgift Tävlingsledarutbildningen 
 
 

Beräknad tidsåtgång 2-5 timmar 

 

Uppgift 1 av 2  

Ansök, genomför och rapportera en nationell tävling med tre klasser och åtta deltagare i varje 

klass. Ansökan och rapportering görs på www.kurshcponline.se Genomför tävlingen i Bangolf 

Arena. Mellan varv 1 och 2 ska spelarna roteras i spelargrupperna. Inför varv 3 ska spelarna 

sorteras i Ludvikaordning.  

 

OBS! Efter att du har ansökt om tävlingen behöver du mejla till tl@bangolf.se för att tävlingen 

ska öppnas så att du kan registrera deltagare. 

 

Uppgift 2 av 2  

Genomför och rapportera ett seriespel med fyra lag. Lagen ska genomföra spelarbyten. Det ska 

finna byten både mellan banor, och minst ett byte där båda spelarna har slag på samma bana.  

 

För båda tävlingarna gäller 

Ta i först hand hjälp av denna manual för att lösa eventuella svårigheter.  

 

Hjälp och stöd  

 

Mejl tl@bangolf.se 

Frivilligt seminarium via dator cirka tio dagar efter den fysiska träffen.  

Datum meddelas på den fysiska träffen eller via mejl.  

 

Deadline 

Fyra veckor efter den fysiska träffen.  

Mejla in filerna från Bangolf Arena till tl@bangolf.se  

 

Viktigt: Du får INTE uppdatera internet när du arbetar i Bangolf Arena med filer från 

kurshcponline.se Då riskerar du att resultaten från din tävling skriver över resultaten från en 

verklig tävling.  
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Arbetsgång Hemuppgift 
 
 Till dessa steg nedan finns även hjälp med bilder, steg för steg längre fram i denna manual. 

 
1. Gör en tävlingsinbjudan enligt kraven i Tävlingsbestämmelser. 

2. Logga in på kurs.hcponline.se  

3. Klicka på fliken ”Ansök om ny tävling” 

4. Skriv in tävlingens uppgifter, ladda upp tävlingsinbjudan och spara. Lägg in domare själv (i 

skarpa HCP görs det av ToRK) 

5. Lägg därefter in tävlingens klasser.  

6. Meddela tl@bangolf.se att du önskar få din tävling öppnad.  

7. När du får meddelande om att tävlingen är öppnad, lägg in deltagare.  

8. Därefter stänger du tävlingen.  

9. Hämta tävlingsdata 

10. Öppna Bangolf Arena  

11. Importera tävlingen genom att välja filen med tävlingsdata från HCP Online 

12. Genomför tävlingen (lotta och lägg in resultat på alla spelare. Kom ihåg rotering och 

Ludvika)  

13. Exportera tävlingen från Bangolf Arena  

14. Kurs HCP Online: Klicka på ”Markera” under fliken ”Tävlingsdata”  

15. På den nya fliken ”registrera resultat” så laddar du upp filen som du exporterade från 

Bangolf Arena 

16. Skicka in dina filer från Bangolf Arena till tl@bangolf.se  

 
 
OBS! När du väljer datum i Kurs HCP Online – så välj ett passerat datum. Annars blir 
det problem vid återrapporteringen. Men – när du rapporterar så får datumet ha 
passerats med max 60 dagar.  
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Här registrerar klubbarna sina medlemmar och ansöker om licens.  

Uppgifterna tankas en gång om dagen över till HCP Online. 

 

 

 

Resultat- och rankingsystem  

Här ansöker klubbarna om tävlingssanktion 

Här publiceras inbjudningarna till tävlingarna 

Här anmäler klubbarna spelare till tävlingarna  

Här syns resultaten efter tävlingen  

Före tävlingen importerar tävlingsledaren anmälda spelare från HCP Online till Bangolf Arena 

Efter tävlingen laddar tävlingsledaren upp resultaten till HCP Online 
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1. Före kursen 

 
Före kursen vill vi att du 

• Deltar på seminariet inför kurstillfället. På seminariet kommer du bland annat att få dina 

inloggningsuppgifter till kursversionen av HCP Online.  

• Gör några navigeringsövningar i ”riktiga” HCP Online (www.hcponline.se).  

 

1.1 Registrera en användare i Kurs HCP Online (frivilligt) 

• Mejla kansli@bangolf.se för att få ditt licensnummer 

• Gå till www.kurs.hcponline.se  

• Beställ ditt lösenord (”Ny användare”) 

 

 

 

Efter att du har klickat på ”Ny användare” så kommer du till sidan för Medlemsregistrering (se 

bild nedan). Här fyller du i dina uppgifter och klickar på ”Registrera”. När du har fått uppgifterna 

så testar du att logga in i kursdatabasen på adressen www.kurs.hcponline.se  Det du gör här är 

helt skilt från data i den skarpa databasen som ligger på adressen www.hcponline.se 

 
Figure 2 - Skaffa användare i Kurs HCP Online Steg 2. 

Figure 1 - Skaffa användare i Kurs HCP Online Steg 1 

http://www.hcponline.se/
mailto:kansli@bangolf.se
http://www.kurs.hcponline.se/
http://www.kurs.hcponline.se/
http://www.hcponline.se/
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1.2 Navigeringsövningar i HCP Online 

• Läs terminologin i HCP Online.  

• Kolla ditt eget HCP.  

• Hitta din klubb och ditt distrikt.  

• Kolla resultaten från några tävlingar. 

 
 

1.3 Om HCP Online  

 
HCP Online är Svenska Bangolfförbundets (SBGF) verktyg för tävlingsadministration och 

ranking. Det här materialet fokuserar i det kommande på den del som handlar om 

tävlingsadministration. Innan vi går dit, så några ord om rankingen.  

 

1.4 Ranking 

På startsidan, under ”Senaste nytt” presenteras en ny ranking en gång i månad (se röda rutan på 

bilden nedan). Den laddas ned i en pdf-fil och visar vem som är bäst rankad i olika klasser, och på 

olika underlag. 

 
 

 
Figure 3 - Måndadsranking på HCP Online. 

 
 

 

Genom att göra som på bilden nedan, och först klicka på ”Klubbar” och sedan på ”Ranking” så 

kan du se hur spelare i olika föreningar rankas. Det går också att göra samma sak med ”Distrikt”.  

 

Prova riktiga 
HCP Online! 
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Figure 4 - Ranking via förening. 

 
 

1.5 Hur fungerar HCP Online? 

Licensregistreringen av klubbens medlemmar i Idrott Online kommer överföras automatiskt till 

HCP Online (se skiss tidigare i manualen). Det innebär att de uppgifter, till exempel 

telefonnummer som du ändrar i HCP Online, inte kommer att ligga kvar. Du behöver istället be 

din föreningsadministratör se till att uppgiften finns i Idrott Online.  

 

Från och med 2019 hanterar HCP Online alla fyra underlag sedan MOS inkluderats.  

 

Om du undrar mera om hur själva beräkningarna i HCP Online fungerar så rekommenderas den 

inringade filen nedan. Du finner den på startsidan på HCP Online.  

 

 
Figure 5 - Läs mera om hur HCP Online fungerar 
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2. Nationell tävling i HCP Online 
 
Följande kapitel går igenom alla steg vad gäller nationell tävling; från ansökan om sanktion till att 

rapportera resultaten.  

2.1. Ansökan om sanktion för nationell tävling  

Samtliga nationella och internationella tävlingar skall sanktioneras av SBGF. Det är du som 

licensierad tävlingsledare som ansöker om sanktion i HCP Online. Sanktion beviljas inte för 

datum då det finns ett förbundsarrangemang. Datum för förbunds-arrangemang finns att se på 

förbundets hemsida. 

 

Sanktion för tävling under utomhussäsongen 15/4 – 1/10 ansöks i HCP Online senast 15/10 året 

innan tävling.  

 

Sanktion för tävling under inomhussäsongen 1/10 – 15/4 ska ansökas i HCP Online senast 15/8.  

 

Efter att klubben ansökt om sanktion, genom att lägga upp tävlingen i HCP Online, så 

sammanställer distrikten sina tävlingar och skickar vidare dem till Tävlings- och Regelkommittén 

(ToRK). TORK beslutar om sanktion och publicerar tävlingsprogrammen på www.bangolf.se 

Därefter ändras status på tävlingen i HCP Online av utsedd distriktsadministratör. Vem som är 

distriktsadministratör ser du i slutet av detta häfte.  

 
Sammanställning av datum för tävlingsansökan 
 
 

 Klubben 
Ansöker i HCP 

Online 

Distriktet 
Sammanställer och 
skickar till ToRK 

ToRK 
Publicerar på 

bangolf.se 

 
Utomhus  
15/4 - 1/10 
 

15/10 1/11 15/11 

 
Inomhus 
1/10 – 15/4 
 

15/8 31/8 15/9 
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Så här gör du för att ansöka om sanktion för din förenings tävling  
 

1. Gå till www.kurs.hcponline.se och logga in.  

2. Klicka på Tävlingar. 

3. Klicka på ”Ansök om ny tävling”. (se bild nedan) 

 
 
 

 

 
Figure 6 - Ansöka om ny tävling. 

 
 
 
 
 
 

Dags att 
jobba i 
HCP! 

http://www.kurs.hcponline.se/
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Nästa steg är att fylla i formuläret med all data kring den tävling ni  
ansöker om. Ta hjälp av punkterna nedan när du nu fyller i  
ansökningsformuläret och kryssrutorna. Avsluta med att trycka på  
spara.  

 

• När du döper din nationella tävling ska namnet börja med NT.  

• Ingår tävlingen i en större cup t.ex. Västsvenska Touren kan man döpa tävlingen till NT 

Uddevalla, VT2 där siffran anger deltävlingens nummer.  

• Var noga med att fylla i rätt start- och slutdatum för tävlingen. 

• Välj och fyll i klubbens licensierade tävlingsledare.    

• ToRK utser och fyller i domare till tävlingen. Samma sak gäller de tävlingar som ska ha 

förbundsrepresentant. 

• Ladda upp inbjudningsdokumentet. Vi rekommenderar PDF då det fungerar på alla 

enheter. Tänk på att dokumentnamnet blir synligt för alla. För att tävlingen ska kunna 

öppnas för anmälan krävs en inbjudan.  

• Klicka i kryssrutorna och informationen om bland annat antalet toaletter. 

• OBS! Fortsättning på nästa sida.  

 

 
Figure 7 - Ansökan om ny tävling i HCP Online. 

 
 

Dags att 
jobba i 
HCP! 
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När du har fyllt i alla uppgifter om tävlingen så kan det till exempel se ut så som på bilden nedan. 

Tävlingen behöver även ha en tävlingsinbjudan, i form av ett dokument som du som 

tävlingsledare har gjort i ordning. Kom ihåg att kraven på vad som ska ingå i en tävlingsinbjudan 

finns i regelboken, under delen Tävlingsbestämmelser kapitel 15. 

 

För att ladda upp en tävlingsinbjudan, så klicka på den inringade knappen ”Bläddra”. När allting 

är klart, så tryck på den inringade knappen ”Spara”.  

 
 
 

 
 

 

 
Figure 8 - Lägga till inbjudan i ansökan om tävling. 
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När du klickar på ”Spara” så får du upp en samlingsbild enligt nedan. Kontrollera att uppgifterna 
är korrekt ifyllda, om något ser fel ut kan du klicka på redigera för att ändra. Nu har det också 
dykt upp en ny flik, nämligen ”Klasser”.  
 

 

 
Figure 9 - Ansöka om tävlingar fliken Egenskaper 
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2.2. Skapa klasser på tävlingen 

 
Det finns tre typer av klasser att välja på. En tävling kan innehålla en, två eller alla tre 

klasstyperna. 

 

1. Åldersbaserade klasser. Det är viktigt att man definierar vilken eller vilka åldersklasser 

som skall tillhöra den aktuella klassen.  

Ange namn på klassen, exempelvis, Oldtimers Herrar som kan innehålla både Herrar 

veteran och Oldboys. Kryssa sedan för dessa klasser i rutorna längst ner i dialogen. 

Observera också att en åldersbaserad klass kan innehålla många olika klasser. Exempel på 

detta är Herrklassen på SM som är öppen för Herrar veteran, Oldboys, Herrar senior och 

Herrar junior. För ungdomsklasser används Pojkar A, Flickor B etc. 

 

2. HCP-baserade klasser där övre och undre HCP skall anges.  

Ex. Klass C med undre HCP 11 och övre HCP 26. Tänk på att spelare kan ha under 0 i 

HCP. Undre gräns i Elitklasser ska alltid vara –2. 

 

3. Öppen klass. Denna används när man har en klass som är öppen för alla oavsett HCP. 

Exempel på detta är Öppen A klass. Ange övre HCP till samma värde som max - HCP på 

det aktuella underlaget. Filt 26, EB 16 och Betong 16. Ange 27 på filt om du även har en 

HCP-klass med övre HCP 26. (Systemet vill inte ha två klasser med samma HCP-

gränsvärden). 

 
Sorteringsindex 
Det smidigaste är att lägga upp klasserna i den startordning som ska användas på tävlingen.  
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Det är nu dags att lägga upp klasser vilket du gör genom  
att klicka på fliken klasser. Fyll i uppgifterna om en klass och klicka  
på lägg till längst nere till höger.  
 
Efter att du lagt in klasser är du klar med din ansökan. För att se din tävlings status: klicka på 
fliken egenskaper.  
 

 

 
Figure 10 - Lägga in klasser på din tävling 

 

Dags att 
jobba i 
HCP! 
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2.3. Godkännande av tävlingsansökan 

 
Krav för att tävlingen ska kunna öppnas för anmälan    

• Besiktigad anläggning 

• Licensierad tävlingsledare  

• Domare  

• Uppladdad tävlingsinbjudan i HCP Online 

• Inlagda klasser i HCP Online 

 

När allt är klart kan klubbadministratören öppna klubbens tävling för anmälan. I vissa distrikt 

öppnas tävlingen av distriktsadministratör när ovanstående punkter är uppfyllda. Tävlingen ska 

öppna för anmälan minst 14 dagar före tävlingen.  

 

 

2.4. Anmäla klubbens spelare till tävlingar  

 
I enighet med tävlingsbestämmelserna registrerar (anmäler) föreningen sina egna spelare till 

respektive tävling. För att anmäla så loggar du in på HCP Online. Välj sedan den tävling som du 

ska anmäla spelare till och klicka på fliken Registrera deltagare. 

 

 
 
 
Anmälningsformuläret ser ut som nedan. Observera dock att anmälningsformuläret visas under 

redan anmälda deltagare (i exemplet nedan finns dock inga anmälda deltagare ännu). Välj din 

klubb på rullgardinen till höger under Klubb. Klicka sedan på sök.  

 

 
Figure 11 - Välja förening när du anmäler spelare 
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Nu har du fått upp din förenings licensierade medlemmar. Kryssa i de medlemmar som skall 

anmälas och kolla att de anmäls i rätt klass. När du lagt till alla som ska anmälas så klickar du nere 

i högra hörnet på lägg till spelare (syns inte på bilden).  

 

 
Figure 12 - Välja spelare när du anmäler spelare 

 
Tänk på! 

• Max 100 spelare från en förening kan visas. Använd sökfältet högst upp för att i en 

100+förening söka upp de spelare som inte visas i listan.  

  

• Om en spelare har anmälts i fel klass finns det möjlighet att ändra spelarens 

klasstillhörighet i Bangolf Arena. Om du som klubbadministratör upptäcker att en av dina 

spelare har blivit anmäld i fel klass skall du kontakta tävlingsarrangören.  

 

• Vid sökningar kan man även använda s.k. wildcards (*) om man inte vill skriva ut hela 

namnet. Se exempel nedan. 

 

 
Figure 13 - Välja spelare med hjälp av wildcards 
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Tips! 
Föreningen kan också till förbundskansliet anmäla ytterligare 1-2 personer (med egen spelarlicens) 

till en roll som Klubbadministratör. En person med den rollen kan anmäla spelare till tävlingar i 

HCP Online, utan att vara utbildad till licensierad tävlingsledare.  

 

 

2.5. Stäng tävlingen för registrering  

När sista anmälningsdag passerats, stänger klubbadministratören tävlingen för anmälan. 

Eventuella efteranmälningar kan läggas in direkt i BangolfArena. 

 

För att stänga tävlingen för anmälan så klickar du först på ”Egenskaper” och ändrar sedan i 

rullistan till Stängd för anmälan.  

 
 

 
Figure 14 - Stänga tävlingen för anmälan / registrering 
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2.6. Ladda hem startlistan med anmälda spelare 

När tävlingen är stängd för registrering är det dags att förbereda överföringen till Bangolf Arena. 

Det gör du genom att i HCP Online klicka på den nya fliken tävlingsdata. Den fliken dyker upp 

först när tävlingen har stängts för anmälan.  

 

Klicka på länken som finns vid den röda pilen på bilden (punkt 2). Då skapas automatiskt en så 

kallad XML-fil. Den ska du spara i valfri katalog. Det är viktigt att du kommer ihåg i vilken 

katalog du sparar filen.  

 

Om du vill kan du döpa om filen från tävlingsdata med nummer till tävlingsdata med namn och 

datum på din tävling, exempelvis Uddevalla 6 juni.  

 

 
 

 
Figure 15 - Ladda hem startlistan med spelare 
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2.7. Bangolf Arena  

Vi lämnar nu HCP Online och går över till Bangolf Arena. Det är viktigt att känna till att Bangolf 

Arena inte uppdateras automatiskt. Det är istället upp till tävlingsledaren att manuellt hämta 

senaste versionen. Det behöver många gånger göras inför varje tävling då programmet uppdateras 

ungefär två gånger per år. Om du använder en tidigare version är det inte säkert att till exempel 

BAMS fungerar. Den senaste versionen av Bangolf Arena finns att hitta på 

www.isberginformation.com  Under 2020 lanserades version Bangolf Arena 2.10.5 

 
 

 
Figure 16 - Adress för att installera Bangolf Arena 

 

http://www.isberginformation.com/
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Figure 17 - Hemsidan för att installera Bangolf Arena 

 
 

2.8 Så här installerar du Bangolf Arena 

 
Hämta hem installationsfilen. Det gör du genom att vänsterklicka på den röda rutan ovan. 

 

Leta sedan reda på installationsfilen, och välj ”kör som administratör” för att installera 

programmet.  

 

När du startar Bangolf Arena kan du se versionsnumret på två ställen. Kontrollera att det har 

blivit rätt! 
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Figure 18 - Kontrollera att du har rätt version av Bangolf Arena 
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2.9 Importera tävlingen till Bangolf Arena 

1) Starta Bangolf Arena. Kom ihåg att starta som administratör.  

2) Klicka på ”Bangolf Arena Online” i menyn  

3) Välj ”Importera tävling” 

4) Välj XML-filen du sparade när du stängde tävlingen i HCP Online 

 och klicka på ”öppna”. 

 
 

 
Figure 19 - Öppna alltid Bangolf Arena som administratör 

 
 

 
Figure 20 - Importera tävling Steg Ett 

 
 

 
Figure 21 - Importera tävling Steg Två 

Dags att 
jobba i 
BA! 



 

Svenska Bangolfförbundet       Version 2021 

  

26 

Du får nu upp information om tävlingen utefter de val du gjorde i HCP Online när du ansökte 

om tävlingen. Här måste du också välja vilken typ av tävling du ska köra. När vi nu förbereder en 

nationell tävling, så väljer du ”Individuell slagtävling” och klickar på ok. 

 

I nästa steg får du en fråga om du vill lotta startordningen. Om du inte har några spelare som har 

anmält sig i fel klass, klicka på JA och fortsätt till kapitel 2.10. Om en spelare är anmäld i fel klass 

klickar du på NEJ och följer anvisningarna i kapitel 2.9.  

 

 
Figure 22 - Importera tävling och välja typ av tävling 

 

2.10 Byta klasstillhörighet på spelare  

Om en spelare har blivit anmäld i fel klass klickar du på menyn ”spelare”. Där finns inställningar 

med information om spelarna i tävlingen. 

 
1) Välj den individuella klass som spelaren är anmäld i 

2) Leta upp spelaren i listan som finns längst ner till höger 

3) Markera spelaren och klicka på ”Ta bort spelare”.  

 
Du kommer nu få upp information om spelaren i fälten till vänster om listan där det är möjligt att 

redigera såväl som ta bort spelaren. Ändra spelarens klass och uppdatera genom att klicka på 

”Lägg till spelare”. 
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2.11 Lägga till efteranmälda spelare  

 
Börja med att i menyn klicka på ”Spelare” och därefter välja ”Lägg till spelare”. 

För att lägga till en spelare, exempelvis någon som efteranmält sig, sök efter spelaren i sökrutan 

längst upp till vänster genom att fylla i något av fälten. Klicka på sök och spelaren ska komma 

upp i rutan till höger om sökrutan. Om spelaren mot förmodan inte finns med i sökningen kan du 

manuellt fylla i spelarens uppgifter i ”lägg till spelare”- rutan. Kom ihåg att du måste ha spelarens 

licensnummer för att kunna rapportera in spelarens resultat till HCP Online efter tävlingens slut. 

 
 

 
Figure 23 - Lägga till spelare manuellt 
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2.12 Lotta startordning 

 
Om du klickade nej när du blev tillfrågad att lotta startordningen tidigare, klicka på menyn Tävling 

och välj "Lotta startordning". 

 

Här får du chansen att lotta startordningen för alla klasser i tävlingen. Du kan antingen välja att 

lotta alla klasser eller en klass i taget. Valet att lotta alla klasser med blandad startordning finns 

också. 

 

Längst ner kan du välja vilket nummer klassen har som första startnummer samt hur många 

spelare det ska finnas innan en lucka lämnas för eventuellt efteranmälda spelare. 

 
 

 
Figure 24 - Lotta startordning 
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2.13 Starta tävlingen 

 
Under menyn Tävling finns alternativet ”Starta tävling”. När du väl har klickat på starta tävling 

finns det begränsade möjligheter att göra ändringar. Se därför till att kolla igenom tävlingen innan 

du väljer att starta den. Ett tips kan dessutom vara att spara tävlingen precis innan detta steg. 

Skulle något ha blivit fel är det då möjligt att börja om här och inte från början igen.  

 

 

 
Figure 25 - Starta tävlingen 
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2.14 Registrera resultat 

 
Klicka på fliken ”Administrera resultat” för att mata in resultat. 

 

Om det är fel spelare som står i rutan kan du söka upp spelaren med hjälp av dess startnummer 

eller bläddra dig fram till rätt spelare.  

 

Skriv in spelarens resultat per bana och avsluta med att trycka på ”Registrera resultat” för att spara 

resultatet. 

 

Mellan varje trippel kan det vara bra att spara Bangolf Arena tävlingen. Detta gör du genom att 

trycka på diskettsymbolen eller kryssa i rutan ”spara automatiskt”.  

 

 

 
Figure 26 - Lägga in resultat för spelare 
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2.15 Starta nytt varv 

 
När det är dags att starta nästa varv klickar du på Tävling i menyraden och väljer ”Starta nytt 

varv”. Du kan dock fortfarande mata in resultat från föregående varv.  

 

Du får ingen bekräftelse eller liknande på att du har startat nytt varv. För att rotera spelarna, eller 

för att sortera dem i Ludvikaordning behöver du följa följande steg (se de tre kommande 

bilderna).  

 

Gå in under menyn Tävling och välj ”Ändra klass. Gör detta när föregående varv i klassen är 

färdigspelat. I den här dialogrutan ska du:  

• Vilken klass som ska sorteras.  

• Välj att sortera i startnummerordning eller Sortera i Ludvikaordning. 

• Efter vilket varv sorteringen ska ske.  

• Om någon rotering ska ske.  

 

 
 
 

 
Figure 27 - Starta nytt varv Steg ett av tre 
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Figure 28 - Starta nytt varv steg två av tre 

 
 

 
Figure 29 - Starta nytt varv steg tre av tre 
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2.16 Exportera resultaten från Bangolf Arena 

 
När tävlingen är slut, välj Exportera resultat under menyvalet Bangolf Arena Online. Detta ger dig 

den fil du behöver för att ladda upp resultatet i HCP Online. 

 

Tänk på! Om man inte har importerat en tävling från början kan man inte heller exportera 

resultatet från tävlingen! 

 

 
Figure 30 - Exportera resultaten steg ett 

 

Från och med version 2.5 så står det (se blåa markeringen nedan) att resultaten exporteras till 

Bangolf Arena Online. Det stämmer inte, resultaten exporteras i det här fallet till HCP Online.  

 

I den röda markeringen syns i vilken mapp / katalog på din dator som exportfilen hamnar. 

Vanligtvis läggs den i samma mapp / katalog som du hämtade importfilen från.  

 

 
Figure 31 - Exportera resultaten steg två 
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2.17 Överföring av tävlingsfilen / resultaten till HCP Online 

 
I detta moment ska nu exportfilen som vi just fixade i Bangolf Arena, laddas upp i HCP Online.  

 

1. Logga in på HCP Online.   

2. Gå in på tävling via fliken ”På gång” och leta rätt på din aktuella tävling.  

3. Klicka på tävlingens namn.  

4. Klicka på Tävlingsdata (röd ruta nedan) 

5. För att rapportera in resultatet måste du klicka på knappen ”Markera”. (röd pil) 

6. Klicka på ”Registrera resultat” (grön ruta nedan) 

7. Klicka sedan på knappen ”Bläddra”. (grön pil nedan) 

 

OBS! Senast dagen efter tävlingens slut ska resultaten finnas i HCP Online. Om inte utgår böter 

till föreningen.  

 
 

 
Figure 32 – HCP Online Tävlingsdata 

 
 

 
Figure 33 – HCP Online Registrera resultat 
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Leta upp den exporterade Bangolf Arena resultatfilen för din tävling och välj ”öppna”. 

  

 
Figure 34 - Leta reda på tävlingsfilen i datorns utforskare 

 
 
 
När filen är vald och detta syns på HCP Online laddar du upp den.  
 

 
Figure 35 - Ladda upp tävlingsfilen 

 

 

2.18 Kontrollera att inmatningen verkar rätt  

 
När filen är uppladdad får du en verifieringsdialog. Denna jämför ändringar från filen du laddade 

ner innan tävlingen med filen som laddas upp efter avslutad tävling.  

Allt som är markerat med grönt är som det skall, gult är saker som är ändrat sedan du tog ut data 

från systemet och rött betyder att något är så pass fel att importen inte tillåts. Röd markering får 
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inte förekomma och om det förekommer måste du gå tillbaka till Bangolf Arena och korrigera, 

något har då blivit fel.  

 
 
Bilden nedan visar att Lennart Jonsson och Anders Sjöhlin är flyttad från klass A till klass B. Är 

detta OK behöver du inte ta mer notis om denna varning (gul markering). 

 

 

 

2.19 Gör importen 

Om alla gula ändringar är ok, eller om allt är grönmarkerat klickar du på ”Importera”:  

 

Nu får du få upp en resultatlista som sorterar spelarna enligt placering, det vill säga ettorna i varje 

klass kommer hamna överst, tvåorna i varje klass precis under och så vidare.  

 

 
 
 
För att få mer överblickbar resultatlista klickar du på fliken ”Resultat” ytterligare en gång. Då 

sorteras resultatlistan klassvis efter det sorteringsindex du lagt in vid ansökan. 
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2.20 Kom ihåg! 

 

• Spara filen ett år som säkerhet på din dator. 

• Registrera resultaten i HCP Online så fort som möjligt, dock 

senast dagen efter tävlingen. 

• Om resultaten inte rapporteras inom utsatt tid så utgår böter (se dokumentbanken på 

www.bangolf.se) som faktureras från Svenska Bangolfförbundet.  

• Den aktuella tävlingsledare som misskött sig kan mista sin licens om reglerna inte 

efterföljs och missköts.  

• Spelare från deltagande klubbar får ett mejl när resultaten är registrerade i HCP Online. 
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3 Rapportering av Svenska Serien 

  
Förbundsadministratör på Svenska Bangolfförbundets kansli lägger in samtliga 

seriespelsomgångar i HCP Online och skapar en klass (rak lista). Deltagande klubbar anmäler 

sedan sina spelare.  

 

3.1 Anmälningar till seriespelen skall ske i HCP Online 

Följ kapitel 2.4 för anmälan av klubbens spelare till tävlingar.  

 

3.2  När seriespelet skall börja 

Följ kapitel 2.5: Stäng tävling för registrering samt kapitel 2.6: Ladda hem startlistan. 
 

3.3  Importera tävlingen (delvis nytt från version 2.5.0 augusti 2018) 

Importera tävlingen på samma sätt som du gjorde för den nationella tävlingen, (se Kapitel 2.8: 

Importera tävlingen). I detta fall är det ett seriespel så därför importerar vi den som lagtävling 

med matchspel. 

 

 

 
Figure 36 - Importera seriespel steg ett 
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3.4  Lägga in lagen samt lagdata 

När du väljer att du vill importera som ett lagspel, så får du upp nya rutor under, vilket är nytt 

från och med version 2.5.0. Kommentarer till valen i den röda rutan:  

 

Behåll startnummer  

Om du väljer att klicka ur rutan så har du möjlighet att manuellt välja startnummer. Då kan du till 

exempel ge lag ett startnummer från 101, lag två startnummer från 202 o.s.v.  

 

Låt Bangolf Arena försöka skapa lagklasser och lag automatiskt.   

Rekommendationen är att ha denna iklickad. Då slipper du fylla i namnen på deltagande lag. Du 

slipper även att flytta in spelarna manuellt i respektive lag. OBS! Om det finns två lag från samma 

förening är det mycket viktigt att kontrollera hur Bangolf Arena lägger in spelarna.  

 

Räkna lagresultat enligt 

Alla resultat räknas ska vara valt för Svenska Serien.  

 

Max antal spelare per lag 

Sätt här en hög siffra då lag under en serieomgång kan komma att nyttja många reserver.  

 

Antal spelare vars resultat räknas 

Här ska det i Svenska Serien vara fem.  

 

Antalet startande (spelande) reserver 

Här ska det i Svenska Serien vara noll.  
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Figure 37 - Importera seriespel steg två 

Passa gärna på att redan nu lägga in namnen på banorna på anläggningen.  

 
 
 

 
 

Figure 38 - Importera seriespel lägga till bannamn 
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När inställningarna i den röda rutan är gjord och du har lagt in bannamnen så är det dags att 
klicka på ”Importera nu”.  
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Du får efter det upp en dialogruta där Bangolf Arena berättar vad programmet har gjort.  

 

 
Figure 39 - Importera seriespel fråga 

 
 
 
Om du väljer att kontrollera så kommer du till följande dialogruta. Här kan du se vilka lagnamn 

Bangolf Arena har skapat och vilka spelare programmet har placerat i respektive lag.  

 

 
Figure 40 - Importera seriespel kontrollera 
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För att ändra något, så markera den spelare, eller det laget. Se exemplet med ”Daniel Salminen” 
nedan.  

 

 
Figure 41 - Seriespel ändra 
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3.5 Tabellen 

Om någon omgång redan spelats i serien måste tabellen fyllas med korrekt data. Resultat från 

tidigare omgångar hittar man på Svenska Bangolfförbundets hemsida. 

Klicka på menyvalet ”Lag” och välj ”Korrigera tabell”. 

 
 

 
Figure 42 - Korrigera tabell steg ett 

 
 
Dialogrutan ”Korrigera tabell” öppnas. Här kan man hämta tabellen från tidigare omgång, under 

förutsättning att du har den filen från Bangolf Arena på datorn. Annars får du fylla i uppgifterna 

manuellt och därefter klicka på ”Stäng”. 

 

Försök att lägga in tabellen före första matchen, men det går också att göra under pågående 

tävling.  
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3.6  Lottningen / Spelschemat 

I Svenska Serien är lottningen alltid given. I första omgången ska spelschemat göras enligt 
inbjudan. Vid följande omgångar ska lottningen göras så att i omgångens sista match möts 1:an 
och 2:an, 3:an och 4:an och så vidare. Placeringarna här anger placeringarna inför omgången.  
 
Utifrån tabellen ovan innebär det att omgångens tre sista matcher ska vara:  
 
Strömstad – Askim  
Gullbergsbro - Göteborg 
Kungälv - Uddevalla 
 
För att ändra lottningen gör du på samma sätt som vid individuell tävling. Se bilderna nedan.  
 
Steg ett – klicka enligt bilden nedan.  
 

 
 
 

Steg 2 – Vänstra bilden är utgångsläget. Markera ett lag och flytta med hjälp av pilarna. Högra 
bilden visar att lagen nu har samma nummer som efter sin tabellplacering, vilket är det korrekta i 
Svenska Serien.  
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Steg 4 – Efter att vi har stängt lottningsrutan, så kan vi klicka på matchfliken och kontrollera att 
sista omgången stämmer.  
 
 

 
 
 
 
 

 

3.7  Starta tävlingen 

När du har lagt in all data och kommit till tävlingsdagen, är det dags att starta tävlingen. 

Klicka på menyvalet ”Tävling” och välj ”Starta tävling”. Det kommer då upp en kontrollruta som 

frågar om du kommit ihåg allt. Klicka ”ja”. Se 2.10 för mer information.  
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3.8  Laguppställning 

Inför varje match när du får en laguppställning bör du gå in under fliken laguppställning och lägga 

laget i den ordning som det är nominerat. Se till att välja rätt match och flytta en spelare i taget 

genom att klicka på ”upp” eller ”ner”.  

 

Detta är viktigt för att det ska vara lätt att se vem som möter vem när resultaten publiceras på 

internet. Detta är också nödvändigt om man spelar man mot man, då poängen fördelas beroende 

på laguppställningen. Om laguppställningen är korrekt inmatad i Bangolf Arena så kommer rätt 

spelare automatiskt upp när du ska mata in resultatet eller välja spelare till nästa match.  
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3.9  Mata in resultat 

Du matar in resultaten precis som på en vanlig nationell tävling. Det betyder att du ska klicka på 

fliken ”Administrera resultat”.  

 

Om lagen inte har rätt laguppställning kommer du att behöva ställa muspekaren över ”Välj spelare 

i match”. Du får då upp alla spelare i den matchen och kan välja den spelare vars resultat du ska 

mata in. 

 

 
 
 
 

När alla spelare har spelat klart i en match och du har registrerat det sista resultatet, klicka på 

knappen ”Match avslutad” för att föra över resultaten till tabellen. Innan en match är 

klarrapporterad flyttas inga resultat över till tabellen. 
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3.10 Spelarbyte i seriespel 

När ett lag har gjort ett byte, mata in båda spelarnas resultat för de banor de har spelat och lämna 

resterande banor på 0. Du kommer att få en varning som frågar om du verkligen vill rapportera in 

0 på någon bana, i detta läge, klicka på ”Ja”. 

 

Efter att du rapporterat in båda resultaten klickar du på menyvalet ”Lag” och väljer ”Byte”.  

 

Välj vilket lag det gäller och klicka på ”Nytt byte”. 

 

Fyll i informationen om bytet, d.v.s. vilken spelare som blev utbytt, vilken spelare som blev inbytt, 

vilket varv, vilken bana bytet skedde på, hur många slag slog den utbytte spelaren på banan och 

hur många slag slog den inbytte spelaren på banan. 

 

Om ett byte skett mellan banor, så kan man välja att rapportera in bytet på den bana som den 

utbytte spelaren spelade på sist eller den bana som den inbytte spelaren börjar på. Man skriver då 

0 på den spelare som inte har något resultat på banan. 

 

 

 
Figure 43 - Seriespel Registrera byte steg ett 
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Figure 44 - Seriespel registrera byte steg två 

 
 
 

 
 
 
 

 
Figure 46 - Seriespel registrera byte steg fyra 

 
 

Figure 45 - Seriespel registrera byte steg tre 
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Figure 47 - Seriespel registrera byte steg fem 

 
 

 
Figure 48 - Seriespel Registrera Byte Tänk På 

 
 

 

Viktigt! 

Till sist! Tänk på att göra en sista manuell internetuppdatering vid seriespel, efter att statusen har 

ändrats till “Match klar”. Men det gör du naturligtvis inte nu, när du arbetar i kursvarianten av 

HCP Online.  
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3.11 Exportera från Bangolf Arena  

Görs på samma sätt som vid nationell tävling, se 2.14. 

Resultaten exporteras till din dator och du sparar det fördelaktigt i samma katalog som tidigare. 

Filen får nu tillägget Resultat.  

 

 
 

3.12 Överföring av tävlingsresultaten till HCP Online 

Se Kapitel 2.15. Även vid seriespel gäller att resultaten senast dagen efter ska finnas i HCP 
Online.  
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4 Ytterligare funktioner i Bangolf Arena 
Nedan följer några funktioner i Bangolf Arena som kan vara bra att känna till. 

 

4.1 Ändra tävling 

Under menyn “Tävling” finns “Ändra tävling” där man kan redigera data för tävlingen. Här kan 

man även fylla i namnet på anläggningens banor som gör att de som följer tävlingen via internet 

kan se vilka banor som finns på anläggningen. När man har fyllt i alla namn en gång sparas 

namnet på banorna på den datorn och man behöver inte fylla i dem nästa gång man använder 

programmet.  

 
 

4.2 Internet 

Om man klickar på fliken “Internet” får man en färdig länk till tävlingen. Självklart måste man ha 

en internetuppkoppling för att något ska uppdateras under tävlingen. När man bestämt att lägga 

ut resultaten på internet bör man klicka i rutan som heter automatisk uppdatering, detta för att 

Bangolf Arena då automatiskt uppdaterar internet när du registrerar ett resultat.  

 

Om du får en fråga om att den här katalogen inte finns och om du vill skapa den så klicka på 

“JA”. Man bör även klicka i rutan för “automatisk uppdatering i webbläsaren”, då denna ger de 

som kollar resultaten på internet chansen att få sidan uppdaterad automatiskt. Meddelanderutan 

kan användas för att ge viktig information om vad som händer under tävlingen. Det kan vara 

regnavbrott, en liten väderprognos, antal priser i de olika klasserna, suddenresultat osv, allt som 

kan vara av intresse för den som följer tävlingen. 

 

4.3 Spelarbilder 

Man kan aktivera om man vill visa spelarbilder. Länkarna går till de bilder som finns i SBGFs regi. 

Nya foto på spelare skickas till carl-johan@ryner.nu för utlägg. 

 

4.4 Ändra spelare 

Om en spelare inte kommer till start eller bryter en tävling går man in under “Spelare” och 

“Ändra spelare”. Här kan man ändra status för en spelare som gör att den avaktiveras och man 

kan inte mata in några fler resultat för denna spelare. 

 

4.5 Ändra placeringar 

Här kan man ändra placeringen för en spelare i en klass om man anser att spelaren har fått fel 

placering eller om det har spelats en sudden och placeringen är fel. Detta val hittar du under 

“Spelare” och “Ändra spelarplaceringar”. 
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4.6 Bildskärm 

Här gör du alla inställningar för de bildskärmar du vill visa. Klicka i “Aktivera bildskärm” för att 

aktivera bildskärmen och skapa filen den kommer att läsa från. 

 

4.7 Specialmenyn 

Här kan du ange kvalgränser, handikapp, om tävlingen spelas på fler än ett underlag, lägga till 

straff som domaren utdelat osv. Det är domarens skyldighet att meddela sekretariatet när denne 

har utdelat ett straff. 

 

4.8  Lägga till straff 

 

Under menyvalet ”Special” finner du alternativet ”Lägga till straff”. Klicka på det och välj 

spelaren som ska bokföras för ett straff. När du väljer ”Typ” så fylls eventuella straffslag i 

automatiskt. Kontrollera efteråt att det ser korrekt ut på internet.  

 

4.9 Startschema 

 

Sedan 2019 är det möjligt att publicera starttider för spelarna. Det görs under fliken 

”Startschema”. Där kan du välja att använda standardvariant eller schemalägga med val. Det är 

inte möjligt att schemalägga starttider vid seriespel. Däremot är det mycket uppskattat av spelare 

att få starttider vid individuella tävlingar.  

 

 

4.10 Huvudtävling  

 

Det är även möjligt att lägga ihop olika tävlingar till en huvudtävling. Det kan vara bra när man 

vill räkna en total. Exempel på tävlingar som använder sig av detta är Cup Stockholm, MSV Cup, 

Öresundstouren och Top-tävlingarna i Asarum och MunktellArenan.  
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5. Distriktsansvariga 

 
Om du får problem vid användandet av HCP Online kan du få råd och anvisningar av 

distriktsansvarig i ditt distrikt eller av systemansvarig på förbundskansliet. 

 
 

Systemansvarig    
Mats Nilsson kansli@bangolf.se  073 - 420 76 61  

       
 
 

Distrikt Distriktsansvariga  Telefon    

  
Syd   Lena Nilsson    042 – 12 83 00 
   lena.nilsson@telia.com   070 – 520 20 21 
 
Väst   Jens Bergström    076 - 851 70 75 
   jensobb@hotmail.com   
 
Mellan  Christian Eriksson    073 - 734 98 55 
   christian.eriksson@bangolf.se 
 
Öst   Christer Helgesson    070 - 810 52 71 
   christer.helgesson@norrtalje.se   
 
Bergslagen  Rickard Andersson   0660 - 170 06 
   frisco@frisco.se    070 - 351 59 75 
 
Nord   Rickard Andersson   0660 - 170 06 
   frisco@frisco.se    070 - 351 59 75 
 
 
 

mailto:kansli@bangolf.se
mailto:lena.nilsson@telia.com
mailto:frisco@frisco.se
mailto:frisco@frisco.se
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6. Mer tips och hjälp  

 
1. Det finns en Facebookgrupp för licensierade tävlingsledare som heter ”Tävlingsledare 

Bangolf”  

 

2. Det finns en Facebook grupp på engelska där Bangolf Arena och BAMS diskuteras, 

”Minigolf Software” 

 

3. Det finns ett nyhetsbrev som är väldigt bra att prenumerera på eftersom du då får 

information om när det kommer nya versioner av Bangolf Arena. Det skickas inte särskilt 

många nyhetsbrev om året, uppskattningsvis fem. För att starta en prenumeration så 

mejlar du till info@isberginformation.com och begär att bli tillagd.  

 

 

7. Ansvariga för manualen 
 

Ansvariga för informationen i denna manual är Utbildningskommittén i Svenska 

Bangolfförbundet. Om det finns felaktigheter eller om du önskar förtydligande, vänligen kontakta  

 

Elisabeth Brandt  076 – 187 16 08  elisabeth.brandt@bangolf.se 

 

Christian Eriksson  073 – 734 98 55  christian.eriksson@bangolf.se  

 

Nicklas Strömberg  076 – 776 28 68  nicklas.stromberg@bangolf.se 

mailto:info@isberginformation.com

