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BC3 – KURSUS 
 

Bridge Distrikt Fyn og Distrikt Sydjylland  inviterer hermed til en dag 

med kursus i BridgeCentralen og Bridgemates. 

Pris: kr. 200,- inkl. forplejning. 

Hvis der er plads kan medlemmer uden for de to distrikter komme med for kr. 

400,- 

Sted: Niels Bohrs Vej 3, 6000 Kolding N 

Dato: Lørdag d. 31. okt.  

Tidspunkt: kl. 10 – 17 

Tilmelding på: mbridge.dk/4500 

 

 

HVEM ER KURSET MÅLRETTET TIL 

Målgruppen er nye og relativt nye brugere af Bridgecentralen. Kurset retter sig 

mod denne målgruppe, men alle er velkomne.  

På kurset vil vi benytte den – gratis – ”kursusklub”, Bridgecentralen (BC3) giver 

adgang til.  For at få ”hands on” og prøve at lave nogle af de samme ting som 

underviseren gennemgår, er det en fordel hvis kursisterne møder op med en pc 

med BC3 og kursusklubben installeret. 

Kursister der har behov for hjælp til at installere BC3 og/eller kursusklubben, 

bedes møde 9.30, således at alle er klar omkring kl. 10. Man kan godt gå sammen 

to og to om samme pc. (NB: BC3 kræver en windows pc). 

Det er ønskeligt at man er nogenlunde dus med en windows pc, da dette ellers 

kan blokere for et godt udbytte af kurset. 

Man behøver ikke selv at medbringe server og bridgemates. 

HVAD VIL BL.A.  BLIVE GENNEMGÅET PÅ KURSET 

http://www.mbridge.dk/4500
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Vi gennemgår relevante menuer, knapper og indhold i BC3, mhp. at kunne sætte 

en turnering op. 

Vi ser på hvordan en turnering sættes op. Hvad der skal ske før, under og efter 

selve turneringens afvikling. 

De nødvendige komponenter (software/hardware) der skal til for at det hele 

spiller, gennemgås og demonstreres. (Dvs. hvordan er sammenhængen mellem 

BC3, Bridgemate (BM) Bridgemate Control software (BCS) og Bridgemate 

serveren?)  

I hvilken rækkefølge skal disse komponenter startes - og hvordan flyder data 

mellem disse?  

På projektor sættes en turnering op og vi ser, hvordan data flyder gennem 

systemerne, når der tastes resultater ind i BM. 

Vi ser på, hvordan vi laver justeret og ændret score efter turneringen: Ændring af 

score, justeret score (balanceret/ubalanceret), spillere har siddet på forkert led, 

kort lagt i forkerte verdenshjørner midt i sektionen, et spil blev ikke spillet mv. 

Vi ser på, hvordan man ændrer nogle væsentlige opsætninger i BM  (Det vil være 

den nye model: BM2). 

Hvis der er interesse for – og tid til - dette, så ser vi også på, hvordan vi 

vedligeholder klubbens hjemmeside (der er en indbygget del i BC3). 

HVAD BLIVER DER IKKE GENNEMGÅET 

Kurset er ikke et kursus i turneringsplanlægning (dette kan senere blive et 

selvstændigt kursus). 

Dvs. vi ser ikke på ting som: forskellene på de enkelte turneringsformer (Monrad-

typer, Mitchell, Howell, Barometer, mv.). Vi ser ikke på balancen i en given 

turnering. Ej heller på hvilken turnering, der egner sig bedst til hvad. Og hvilke der 

er bedst til HC-beregning mv.  

Er du i tvivl om kurset er noget for dig (eller i øvrigt har spørgsmål), så kontakt 

gerne Jørn Plet. Mobil 2334 6981. Mail: plet@c.dk 


