Instruktioner till mallar för yxkastning
Börja med att döpa om mallen till dagens datum Resultat och plats
Med arkiv spara som och fyll i namn klicka på spara
Sen är det bara att följa instruktionerna
I Openoffice: File: Spara som

Fyll endast i namn, klubb och klass.
Sen skriver man i kastresultatet i dom GULA rutorna
INGA ANDRA RUTOR FÅR SKRIVAS I.
Då förstörs räkneoperationerna
Namnlista finns i flik NAMN
Bara att kopiera och klistra in i startlistan

För att fytta runt i dom GULA rutorna använd PIL-tangenterna pil-upp, pil-ner v-pil h-pil
Om man skriver fel siffra så byt till nästa ruta och gå tillbaka och skriv rätt siffra
Om man inte gör så, då blir det fel den skriver tex. 34 om man skriver två siffror
Om man ska radera i rutan så HÖGERKLICKA och välj Radera Innehåll.
O.B.S. Välj inte Ta Bort för då blir det fel i hela mallen.
Du kan markera flera rutor samtidigt och HÖGERKLICKA och välj Radera Innehåll.

När det blir dags att byta bana så HÖGERklickar i marginalen
På den personen som ska byta till bana Ett sen KLIPP UT
I Openoffice: Börja med att göra lika många tomrader i början på arket som det finns banor.
Högerklicka i marginalen på bana Ett och infoga rader upprepa tills du har rätt antal tomma rader.
SEN: Klipp ut den som ska byta bana.
Högerklicka på den närmast tomma raden i marginalen och sen klistra in.

För att få in personen på bana Ett så HÖGERklickar i marginalen
Välj Infoga urklippta celler

Sortera
Markera området som ska sorteras
Gå till marginalen och håll in VÄNSTER musknapp
Håll inne knappen och dra neråt tills allt är markerat
Sen sortera välj Anpassad sortering
Välj en kolumn tex. I största till minsta
Och för att skilja herrar och damer åt välj kolumn E
I detta exempel
I Openoffice Markera området som ska sorteras. Gå ut i marginalen håll inne vänster musknapp och
dra neråt till området är markerat. Sen vänsterklicka på Data i
Översta raden välj sen Sortera och välj kolumn och klicka på fallande.

Spara ofta ifall det går snett någon gång
Då är det bara att läsa in mallen igen
Hälsningar Pierre

