
Hur fyller man i en matchrapport? 
Matchrapporten skall föras in snarast efter att matchen spelats, definitivt inom 48 timmar. 

Den spelare som tar längre tid än så på sig kan drabbas av sanktioner. 

Den första spelaren som fyller i matchrapporten skall följa alla nedanstående punkter, den 

andra kan för det mesta nöja sig med punkterna 1 och 7-10. Men om något blivit fel måste 

det redas ut med motståndaren, och rättas i rapporten, innan knappen ”Approve result” får 

klickas. 

Instruktionerna: 
1. För att komma till matchrapporten, klicka på knappen ”edit result” högt uppe på 

matchens sida. 

2. ”gate:” Här skall summan av båda spelares närvarande fans föras in. 

3. ”Pre-match expenses” Om någon av spelarna använt pengar från sitt lags kassa till 

inducements skall detta införas här. OBS! Har någon fått inducements som 

kompensation för skillnad i TV skall det INTE föras in i rapporten. 

4. ”SPP earned by” Här hamnar alla olika SPP-berättigande saker som hänt under 

matchen. Den spelare som förtjänat poängen hämtas från rullgardinsmenyn som 

motsvarar händelsen. Om en skada orsakats av foul väljer man det alternativet i 

rullgardinen. Om en starplayer, mercenary, wizard, publiken eller annan olycka (t ex 

misslyckad Dodge eller Throw a Rock) orsakat skadan väljs alternativet ”0 

mercenary/fans/random event”. Om en spelare skadats eller dödats, och sedan 

räddats av apotekare eller regenererat, så införs endast den första skadan. 

5. ”Sustained injuries” Alla skador som är allvarligare än Badly Hurt skall markeras här, 

på samma sätt som i föregående område. Om en spelare skadats/dödats mer än en 

gång, t ex pga apotekare eller Decay, förs ALLA skador in här. 

6. ”Post Match” Efter matchen förs winnings och förändringar på Fan Factor in här. 

OBS! Glöm inte MVP, som du finner längs ner i ”SPP earned by”. 

7. ”Approve result” Kolla än en gång att allt du fört in stämmer, innan du klickar här. 

När du är säker på att allt är rätt, klicka! 

8. Om någon spelare har blivit dödad av en spelare med Nurgle’s Rot eller i ett lag som 

har Necromancer (Necromantic och Undead), undersök ifall detta orsakat att en ny 

spelare skall komma med i det orsakande laget. Om så är fallet, meddela detta till 

commish@stockbowl.se. 

9. Om ett lag som drabbats av värre skador än Miss Next Game har YoungBlood-status, 

meddela detta till commish@stockbowl.se. 

10. ”Match notes” Fyll gärna i detta fält med intressanta fakta om matchen. 

Inducements, roliga händelser, bortförklaringar och lyckotjut är alltid roligt att läsa. I 

den ordinarie ligan brukar ett pris som heter ”Fan Favourite” delas ut till den spelare 

som gjort störst avtryck under säsongen. Det är bra om båda spelarna nominerar sin 

favorit i motståndarlaget här, gärna med motivation. 
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