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• BaraTravPlus har en integrerad funktionalitet för bevakningar och egna kommentarer. 

• Bevakningar hanteras dels direkt i det vanliga systemfönstret, dels i ett separat fönster. 

• All data för dina bevakningar spara på server hos BaraTrav och är kopplade till din 

prenumerationskod 

• Du når översikten för bevakningar via Meny -> Bevakningar 

 

 

 

 

 



Hantera bevakningar 
Dina bevakningar hanterar du via en filtrerad lista 

Listan kan filtreras på följande fyra kriterier 

• Startande hästar – hästar med en kommande start 

• Icke-startande hästar – hästar utan kommande start 

• Aktiva – hästar med aktiv bevakning 

• Borttagsmarkerade – hästar vars bevakning kommer att raderas kommande natt 

Varje bevakad häst har en eller flera underliggande bevakningar. Du ser vilka dessa är genom att 

klicka på nedåtpilen för att expandera. 

Skapa bevakning 

 

• Sök häst genom att skriva in minst tre bokstäver i hästens namn. 

• Välj vilket datum du vill koppla till bevakningen. 

• Klicka på ”Skapa bevakning” för att skapa en bevakning för hästen. 

• Då öppnas detaljfönstret där du kan välja att lägga till detaljer för bevakningen. 

 



• Vill du inte längre skapa denna bevakning så markerar du den som borttagsmarkerad. 

• Stäng detaljfönstret när du är klar. 

 

Bevakningar i system 
När du skapar ett nytt system så visas de eventuella bevakningar som kommer 

till start inom detta spel.  

• Dina bevakningar syns genom att en symbol visas i ekipagerutan i fliken 

”Start” för de hästar som är bevakade  

• Du kan släcka bevakningssymbolerna genom att avmarkera 

”Bevakningar visa”  

 

• Skapa bevakningar direkt från ett system genom att först aktivera 

”Bevakningar skapa”  

 

o Då öppnas en kryssruta för snabbskapande av 

bevakningar 

▪ Om du på enklaste sätt vill skapa en bevakning så 

markerar du denna kryssruta. Inget mer behöver 

göras  

o Vill du göra en mer detaljerad bevakning eller lägga till 

information till bevakningen så klcikar du på hästnamnet 

när ”Bevakningar skapa” är aktivt 


