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BaraTrav – fliken Rader*  
Version 2.0 

  

• I fliken ”Rader” redovisas systemets bästa rader, dvs de med högst antal rätt.  Från början 

har alla rader noll rätt och samtliga rader visas därför. Av prestandaskäl visas inte raderna om 

deras antal överstiger 250 000. I det fallet behöver du markera en simulerad vinnare i fliken 

resultat för att få ned antalet rader. 

• Raderna kan sorteras efter de olika kolumnerna. 

• Standard sorteringsordning är Antal rätt  

• Kopiera tabellen - Hela tabellens data kan kopieras med knappen ”Kopiera tabellen” 

• Simulera vinnare – Knappen ”Simulera vinnare utifrån rad med synk” aktiverar simulering i 

samtliga flikar och aktiverar synk av simulerade vinnare. Därefter sätts varje häst i den rad 

som är markerad till simulerad vinnare och systemet rättas. 

• Spelar du samma rad flera gånger visas den ändå bara med en rad i tabellen, men under 

Mult redovisas det totala antalet ggr som den unika raden ingår på systemet 

• Spelar du V6, Faktor eller AutoMult så visas kolumnen bruttovinst i vilken det går att avläsa 

den beräknade totala bruttovinsten för raden (inklusive Mult). Endast högsta vinstgrupp 

ingår i beräkningen. Om den beräknade bruttovinsten överstiger det som finns att utdela i 

högsta vinstgrupp så gulmarkeras fältet för utdelning. 

• För utdelning och bruttovinst visas det vid simulerad omsättning två kolumner. En för de 

värden som gäller i fliken Utdelning och en för de värden som gäller i fliken Resultat 
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• Om Urvalsbudget används kan UB-nr visas för raden. Det är ett nummer som visar i vilken 

ordning raden valts ut av programmet  

• För att visa UB-nr behöver du markera 

kryssrutan för detta i flik rader.    

• Om raden ifråga innehåller ersättningshäst från strykning kan inte UB-nr visas 

  

• När det finns ett verkligt eller simulerat resultat färgas hästarnas bakgrund beroende på om 

de är vinnare i loppet eller inte. Grönt för vinnare och rött för förlorare 

 


