
1

Sailwave lathund, januari 2011 (version 1.2) 
Thomas Enwall, SRSS

Innehåll

• Före kappsegling
– Öppna ”Masterfilen”

– Aktivera deltagare

– Lägg till deltagare

– Uppdatera information om deltagare

– Registrera information om kappseglingen

• Registrera resultat 
– Lägg till seglingar (races) 

– Registera platssiffra

– Registrera koder; DNS, DNF, RDG etc

– Beräkna resultat

– Spara ”Masterfilen”

• SRSS hemsida
– Ladda upp resultatdokumentet till SRSS hemsida

– Länka till resultatetdokumentet på SRSS hemsida

• Övrigt:
– Ta bort resultat från tidigare kappsegling

– Sortera listan

– Ändra kolumnbredd



2

2. Dubbelkicka på Open Series, dvs öppna masterfilen från en tidigare tävling

Denna skall vara sparad på hårddisken i datorn i förväg 

Före kappsegling – öppna masterfilen

1. Starta Sailwave programmet
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Före kappsegling – aktivera deltagare

¶-tecknet skall tas bort, genom att dubbeklicka på tecknet,

för de som skall vara med i kappsegling 
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Före kappsegling – Listan med deltagare

Klicka på tecknet för att endast se de aktiva seglarna 

Dubbelklicka på seglares namn för att uppdatera information om seglare

Välj Edit och New Competitor för att lägga till en seglare
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Före kappsegling – Information om kappseglingen

Välj Setup och Series Properties för att registrera information om kappseglingen 
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Registrera resultat – lägg till fler seglingar

Välj Edit och New Race för att lägga till seglingar (races)
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Registrera resultat – registrera platssiffra

1. Tryck Enter eller dubbelklicka på R1 för seglaren för att registrera resultat

2. Tryck Enter eller klicka på OK för att bekräfta resultatet
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Registrera resultat – registrera koder

1. Markera Code

2. Välj kod ur rullistan 3. Koder skall registreras sist, dvs

efter att samtliga platssiffror är

registrerade
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Registrera resultat – beräkna resultatet och spara filen

1. Klicka på Score series

2. Välj File och Save series för att spara resultatet
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SRSS hemsida – ladda upp resultatdokumentet via FTP

1. Välj Publish och Results

2. Välj Preliminary eller Final

3. Ange lämpligt Filename utan å, ä, ö och utan blanktecken 

4. Välj Publicera till Website och klicka på Publish
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SRSS hemsida – Länka till resultatdokumentet

1. Markera texten som skall vara länken till resultatdokumentet 

2. Klicka på länk-symbolen

3. Ange adressen (URL) till resultatdokumentet

4. Klicka på Update
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SRSS hemsida – Länka till resultatdokumentet 2

Inställningar görs under Setup och Global Options för FTP överföring 

till hemsidan SRSS.se (lösenord erhålls av web-administratör)



13

Övrigt 

Ta bort resultat från tidigare kappsegling. Välj Edit och Delete races.

Sortera listan genom att klicka på önskat kolumnhuvud 

Ändra kolumnbredd genom att ”dra” i kolumnhuvudets kant


