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BaraTrav – fliken Start  
Version 2.0 

 

• När ett nytt system skapas öppnas systemet med fliken ”Start” aktiverad 

• I fliken start kan du 

• Styra ranking och markera hästar 

• Styra vilken info som visas 

• Se och skapa bevakningar 

• Ange reserver 

• Se en översikt över aktiva villkor 
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Styr vilka hästar som skall ingå i systemet. 
• Nolla systemet 

i. När du klickar på knappen med ett kryss på får du en kontrollfråga. Om du svarar ja 

på den så tas samtliga hästar bort från systemet, dvs ingen häst ingår längre på 

systemet. Eventuella existerande villkor på verkas ej. 

• Antal hästar för enskild avdelning - Högerklicka på en häst – alla hästar till vänster om 

klickad häst i avdelningen ingår nu på systemet 

• Antal hästar i samtliga avdelningar  

i. Högerklicka på ett ranknummer i listen ovanför första avdelningen. Alla hästar till 

vänster om detta ranknummer ingår nu på systemet 

ii. Klicka på knapp i ranklisten för att markera antal hästar i samtliga avdelningar 

iii. Klicka på knapp i ranklisten för att lägga till hästar i samtliga avdelningar 

• Denna knapp tar inte bort hästar till höger från systemet. 

 

• Enskild häst  

i. Klicka och dra en häst in eller ut ur systemet 

• I inställningar kan du välja om du vill använda fast antal hästar per avdelning 

eller om du vill använda ”smart drag och släpp”. Med ”smart drag och släpp” 

ökar resp. minskar antalet hästar på systemet när du drar dem in i 

respektive ut från systemet 

ii. Klicka på knappar för lägg till/ta bort häst på systemet 
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Styr rangordning(ranking) för hästarna 
Ranking av hästarna är viktig vid spel med BaraTrav. 

Varje häst har hela tiden ett ranknummer tilldelat som motsvarar den ranking som du via programmet har 

gett till hästen. 

Hästarnas ranknummer kan ses på två olika sätt i de två olika sorteringslägen som programmet kan befinna 

sig i 

• Sorteringsordning = ”Min Ranking” 

o Hästarna är sorterade efter ranknummer och ranknummer för hästen kan läsas av via 

ranklisten ovanför spelramen. 

 
• När sorteringsordningen är lika med ”Min ranking” kan du i startfliken 

enkelt och effektivt ändra  ranking för samtliga avdelningar eller för en 

enskild avdelning 

o Om du vill att hästar som redan är valda för systemet skall rankas 

först så skall du markera kryssrutan ”Valda rankas först” 

o Ändra ranking för samtliga avdelningar 

▪ Klicka på knappen ”Ändra ranking” 

▪ Välj vilken rank-metod du vill använda 

▪ Bekräfta att du vill ändra ranking 

o Ändra ranking för enskid avdelning  

▪ Klicka på knappen ”Rank” i avdelningsrutan för den avdelning du vill 

ändra 

▪ Välj vilken rank-metod du vill använda 

▪ Bekräfta att du vill ändra ranking 

 

• Sorteringsordning är någon annan än ”Min Ranking” 

o I sorteringsfliken kan man då välja att visa ranknumret för 

respektive häst och då visas det längst upp till höger i varje flik  

o Det går bra att lämna in spel även med detta sorteringsläge. Det man bör tänka på är att 

kontrollera vilka reserver man får genom att kontrollera reservmetod och ranknummer. 

Reserver visas även tydligt i flik kuponger om man hellre vill titta där. 
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▪ För att styra dynamiska reserver i detta läge kan man ändra ranknummer för hästar 

utanför systemet på följande sätt. 

• Lägg till en häst med plus-knappen och ta sedan bort den med 

minusknappen. Nu har den det lägsta ranknumret av hästar som ej är med 

på systemet 

• Vid reservmetod ”Spel-%” saknar ranking betydelse. 

▪ Fasta reserver kan alltid anges i startfliken 

 

Styr visning av information  
Nyhet 2.0 Nu kan du även styra detta från kontextmenyn för varje flik 

• Spelprocent visa – styr om spelprocent visas i ekipagerutor 

• Skoinfo visa – styr om skoinfo visas i ekipagerutor 

• Vikt och blinkers visa – styr om vikt och blinkersinfo visas i 

ekipagerutor 

• Sulkyinfo visa – styr om sulkyinfo visas i ekipagerutor 

• Första start för tränare visa – styr om du vill visa indikator för 

första start för tränare i Sverige  

• Bevakningar visa – styr om du vill visa indikator för 

bevakningar  

• V-odds visa – styr om vinnarodds visas i fliken start och LiveBar 

i. Vinnaromsättning per avdelning visas under 

ekipagetabellen om vinnarodds visas 

• Vinnare visa– när resultat finns styr du här om vinnare visas i 

andra flikar än resultatfliken 
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Bevakningar 
• Bevakningar skapa – aktivera denna för att skapa bevakning. Om 

markerad så visas kryssruta för bevakningar i ekipagerutorna. Du kan 

även klicka på bevakningsikonen för att lägga till egna kommentarer för 

en nyskapad bevakning om ”Bevakningar skapa” är markerad. 

Reserver 
• Reserver ange 

▪ Fliken start är den enda flik där du kan ange fasta 

reserver. Programmet använder en av metoderna 

”Nästa” eller ”Bästa” eller ”Spel-%” för att bestämma 

vilka reserver som skall användas.  

▪ Om du anger fasta reserver så går dessa alltid före den valda metodens beräkning av 

reserver. Det finns tre sätt att ange fasta reserver 

▪ Alternativ 1 

• Klicka i kryssrutan ”Ange reserver”.  

• Klicka på hästar för att ange R1 och R2 för den aktuella avdelningen. 

▪  Alternativ 2 

• Håll nere tangenten ”R” 

• Klicka på hästar för att ange R1 och R2 för den aktuella avdelningen. 

▪ Alternativ 3 

• Funktionsknappar 

• Om funktionsknappar är aktivt visas det 

funktioner specifikt per flik när man 

klickar på startnummer för häst 

• I fliken ”Start” kan du med 

funktionsknappar hantera fasta reserver 

•  

Översikt villkor samt indikatorer 
• I fliken start visas alltid en översikt över samtliga villkor som är aktiva för det aktuella systemet. 

Det är samma villkorsinformation som visas i systemöversikten. Vill man se den totala 

systemöversikten kan man göra det genom att klicka på knappen  som alltid finns 

tillgänglig i de flikar som visar spelramen. 

 

Nedanstående indikatorer kan bara ses i start-fliken 

•  Aktivera Indikator för låg spelkvot i inställningar för att visa en rosa-

färgad bakgrund bakom spelprocenten för de hästar där 

internprocenten är lägre än spelprocenten  

• Aktivera Indikator för låg internprocent i inställningar för att visa en 

ljusblå bakgrund bakom internprocenten för de hästar där 

internprocenten understiger det angivna värdet  

 


