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Denna guide är tänkt att vara till stöd för registrering och publicering av resultat för USS
kvällsseglingar. Den beskriver tävlingar med SRS men kan användas som stöd även för entyps
regattor.
Tanken är att i stort sett vem som helst ska kunna använda Sailwave programmet och registrera
resultat, samt att publicera resultaten
Sailwave är ett väldigt flexibelt verktyg, eftersom det är gjort för att hantera i stort sett alla varianter
av kapseglingar så verkar det väldigt rörigt första gångerna man använder det. När man använt det
några gånger märker man hur väl genomtänkt det är. Det finns ett antal snabbfunktioner som jag
inte tagit med här (och man hittar fler ju mer man använder programmet)
Förutsättningar:
Att du använder USS kappseglingsdator
Att datorn har kontakt med internet (för publiceringen, USS trådlösa nät är förinställt)

Tipps:
Om du vill ha hjälp med målgångstiderna finns det ett antal gratisprogram att ladda ner till telefonen
där man har en tidsangivelse vid filmning och fotografering. Det finns flera olika själv har jag provat
”Timestamp Camera Free” för android.

Starta kappseglingsdatorn
Efter att du startat datorn (som inloggning kan du använda PIN-Kod 1907 (USS bildades))

På skrivbordet finns en mapp ”Resultatregistrering” där finns allt
som behövs.

Registrering med SRS
1. På kapseglingsdatorns skärm, Klicka på Kappseglingsresultat ikonen (genväg, mitt på
skärmen)
2. Öppna mapp kappseglingsresultat
3. Öppna mapp för aktuellt årtal

4. Öppna den fil som motsvarar dagen datum.
OBS det är mycket viktigt satt du använder rätt fil
Öppna fil enligt nedan
Datum

10/8

17/8

24/8

31/8

7/9

14/9

21/9

Resultat kv-08 kv-09 kv-10 kv-11 kv-12 kv-13 kv-14

5. Klicka på aktuell fil
6. Sailwave startar med aktuell fil
7. Vet du vilka som kommer att delta kan du lägga till eller ta bort aktuella deltagare, att lägga
till och ta bort deltagare kan man i stort sett göra ända fram till publiceringen. Det finns
instruktion för detta nedan.

Komplettera/Registrera deltagare
För att komplettera uppgifter så klickar man lämpligen på segelnr för aktuell båt. På skärmen som
kommer upp kan du registrera uppgifter för deltagaren. Boat class drop listan ger förslag på båtar,
finns inte aktuell båt med kan du skriva in båttypen manuellt, likadant för Club. (titta på en annan
deltagare om du är osäker).
Tänk på att SRS måste anges med ”.” (punkt) t.ex. 0.856

Lägga till deltagare
Man kan även lägga till competitor med
knappen, då skapas en tom rad som när du klickar
på den öppnar registreringsformuläret. Klicka flera gånger på New för att skapa flera.
Ska du redigera flera efter varandra så sätt ett x i Edit next rutan längst ned, så öppnas formuläret för
nästa competitor i listan varje gång du klickar OK. För att stänga formuläret måste du klicka bort x ur
Edit next rutan.
”New like” knappen till höger om ”New” kan användas, då görs en kopia av den ”competitor” du har
markerat (gulmarkerad), du måste ändra segelnummer och ”Helm” (styrman) och eventuellt klubb
och kanske något mer.
8.
9. Filen är uppdaterad med de SRS värden som gäller från 2019-03-01, och det SRS värde som
gäller med undanvindssegel. Om någon deltagare inte använder undanvindssegel kan man
ändra det individuellt för varje race, tar upp det längre fram. Länk till Svensk segling finns
även den i katalogen. (känns något osäkert så kontrollera, fel smyger så lätt in!)
10. Nu är det bara att vänta på första starten. Det är viktigt att start tiden noteras (förutsätter i
detta dokument att det är gemensam start och bara en klass eller fleet)

Vid målgång eller om du registrera från noteringar.
OBS valet för registrering ska vara (ska vara förvalt)

1. I sailwave klicka på ”Sail num wizard” knappen
2. Det ska stå ”Race number 1”
3. Klicka på ”Edit race” Skriv ”Segling” och aktuellt nummer i rutan ”Name of race” (Segling 1
om det är första, 2 för andra osv.)
4. OK och sedan Next
5. Nu kommer du till själva registreringen
6. Skriv segelnumer i ”SailNo” rutan, när det plingar till
har programmet hittat ”EN” båt med det numret,
kommer det upp flera alternativ får man klicka på
den som ska registreras (exempel på det är om
samma båt är registrerad med olika styrmän).
Kommer det inte upp någon alls så kan man här
snabbregistrera båten, klicka då på ”New” knappen
(data för den registrerar vi senare)
7. När seglen nr är valt klicka Next
8. Den första registreringen i varje Race anger man
start tiden för.
9. Markera att du ska registrera ”Start time and finish time or retirement code” detta måste
tyvärr göras varje gång (har inte hittat var man kan ställa det som default).

10. Skriv in aktuell start tid och sluttid använd : som skilje tecken mellan timme:min:sec . Avsluta
med Finish

11. Programmet frågar då efter nästa segel nr.
12. När alla är registrerade för seglingen stänger man skärmen med X i övre hörnet.
13. Är det flera seglingar börjar du om vid punkt 1 igen, anger 2 som race number, klickar
”Create race 2”, sedan ”Edit race” och anger Segling 2 som Name of race. OK. Next
14. Som tidigare första registreringen anger man även start tid för det racet.

Radera båtar som ej deltagit
När alla resultaten är registrerade är det dags att ta bort deltagare som inte varit med.
(här finns det säker något smartare sätt att göra detta men jag ha inte hittat det).
Spara filen en gång innan du går vidare! (Save series)
Längst till vänster finns en kolumn utan namn, dubbelklickar man på den så raderas den
raden man klickar på. Se bild 
För att göra det lite enklare kan man klicka på rubriken ”Segling 1” och eventuellt hålla ner ctrl
tangenten och klicka på rubriken ”Segling 2”. På det sättet sorteras alla som deltagit före alla som ej
deltagit
När du har dom som seglat kvar i listan kan du gå vidare.

Score
Klicka på knappen för Scoring system
Kontrollera att SRS är förvalt på Race scoring fliken. OK
Klicka på

knappen.

Förvalt ska det vara Apendix A och score all competitioner as
one group…….. klicka på ”Score serie” knappen.
Titta igenom listan och kontrollera att det ser bra ut.
Vanliga fel är att man använt , (komma) i stället för . (punkt) när man angett SRS eller inte använt :
(kolon) som avgränsare mellan timme:minut:sekund
Behöver man rätta något så dubbel klickar man bara på den rutan och rättar uppgiften.

Rescore
Ytterst sällan har man gjort allt rätt första gången. Varje gång man ändrar någon uppgift som
påverkar placeringen så måste man klicka på Score eller Rescore knappen för att programmet ska
räkna om, ta för vana att alltid klicka på den knappen innan utskrift eller publisering.

Publicera resultaten
För detta måste du ha internet anslutning för datorn. Kontrollera att allt ser ok ut. Det är ingen
katastrof om man senare upptäcker något fel, det är bara att skicka upp filen på nytt och skriva över
det felaktiga.
1. Klicka på rescore en sista gång för att vara säker på att allt är uppdaterat.
2. Från menyn välj Publish sedan Results V2 (vet inte vad som är nytt i V2)
3. Här kan man välja om resultaten ska vara ”Provisional” eller ”Final” (på JSM använde vi Final
efter att protest tiden gått ut) Troligen kan du klicka Final direkt.
4. För att se detaljerna klicka i ”Publish a serie summary table” och ”All sailed races” samt
”Publish individual race table” och ”All sailed races” Next

5. Klicka på fliken Option. Lägg till att “Include start time” Include finich times” och “Include
corrected times” kommer med på Individual race table enligt nedan. Sedan Next

6. I nästa fönster ändrar du Style till Default och Destination till ”A website using FTP”
Här är det lämpligt att klicka på Preview knappen för att se att det ser bra ut innan man
lägger ut resultatet. Resultaten öppnas då i den förvalda webläsaren på datorn. Ifrån
webbläsaren kan man också skriva ut resultaten

Utskrift
All utskrift sker via webbläsare, se punkt 1-6 ovan

7. Här är det viktigt att man skriver rätt. I rutan för Filename ska du skriva in aktuellt årtal.
I exemplet använder jag 2019 namnet på den aktuella filen ska sedan följa, har du gjort
allting rätt från början så har filen redan rätt namn, det som står högst upp i Sailwave
fönstret. Där ser du sökvägen till filen och dess namn, i detta exempel har jag använt kv-13
(kvällssegling 13) är du osäker gå till början av
dokumentet under registrering med SRS punkt 4.
Årtal och filnamn skiljs med”/”. Det blir i detta
exempel alltså 2019/kv-13 
8. Du använder aktuellt årtal/filens namn enligt
listan
9. Det kommer ett meddelande om att det saknas
uppgifter om seglingen. Klicka OK

Programmet skriver i
.htm automatiskt

10. Normalt anger vi bara Event name och i detta exempel blir det alltså USS kvällssegling 13 OK

11. Det kommer info om att det kan ta några sekunder sedan ska ett meddelande om att
kontakten med FTP servern tagits. Klicka OK
12. Nu ska det komma ett meddelande om att sidan är uppladdad. Klicka OK
13. Nu kan du kontrollera att resultatet visas om man går via länken på USS hemsida,
(kappsegling, resultat 20xx och aktuell segling) OBS det kan ibland ta flera minuter innan
sidan publiceras. Går man in för tidigt så finns den tidigare information om att resultaten
kommer att visas kvar, och då sparas det i webläsarens cach minne. Du måste då uppdatera /
ladda om sidan eller använda en annan webläsare för att kontrollera att det du laddat upp är
synligt.

Några special åtgärder
Ändra SRS för enstaka seglingar.
ett exemple så slutförde aldrig en båt segling 1, vi säger att det blev fel på spinnakern och
att den seglade utan spinnaker i segling 2. Då ska den ha ett annat SRS tal för segling 2.
Med undanvinds segel har t.ex. 606 SRS 0.846 (enligt senaste) men utan undanvindssegel
har den 0.824. för att ändra det så klickar man i rutan för segling 2 för den båten. Du får
upp en skärm med 3 flikar som visar resultaten för den båten i den seglingen, här kan du
också se ”Corrected time”. Byt till flik Raiting och ange den SRS som ska gälla för just
denna segling vid Race rating, i det här exemplet 0.824
du får en uppmaning om att du måste klicka på
”Rescore” för att de nya uppgifterna ska börja gälla.

