Kære fægteklubber,
Vi kan nu begynde at benytte Ophardt Team Online i forbindelse med stævnetilmeldinger og ranglister m.v.
For stævnearrangørerne er det en stor fordel at tilmeldingerne sker via dette system.
Langt de fleste danske fægtere er allerede registreret, dog er deres data mangelfulde. Dertil har vi brug for
jeres hjælp. Der er behov for at få tilrettet fødselsdatoer og navne m.m. Vi ønsker at hver klub udnævner
mindst en til at være klubbens Ophardt administrator, som kan stå for ovennævnte rettelser, men også for
tilmeldinger.
DFF forventer at alle klubber, har fået et login til Ophardt Team Online senest d. 1. juni, samt at data på
fægterne er rette senest 1. juli. Login sker på denne webadresse:
http://online.ophardt-team.org/reg?nation=DEN
DFF forventer at alle klubber bruger Ophardt Team Online til stævnetilmeldinger efter den 1. august 2012
til alle Rangliste stævner incl. Danmarksmesterskaber. Vores lokale ”cupper”, kan p.t. ikke laves i Ophardts
stævnedel. Men der arbejdes på en løsning.
Alle kan oprette et login via ovennævnte hjemmeside. Hvis en bruger skal have anden rettighed end
fægterniveau, skal DFF have besked. Således har DFF har behov for at modtage besked om hvilke personer
fra hver klub som skal have ’klubadministrator’ rettigheder.
Hvis klubben f.eks. meget sjældent tilmelder fægtere til stævne, er I velkommen til at rette henvendelse til
Jørgen Jacobsen (DFFs sekretariat) for at lave en aftalt om at han hjælper jer med at vedligeholde jeres data
i Ophardt.
Ophardt Team Online gemmer en lang række faciliteter. Som tidligere nævnt kan fægtere og klubber
fremover benytte Ophardt til at tilmelde sig/fægtere til de danske turneringer, samt en lang række
udenlandske. For hver fægter ligger der også en biografi over resultater. Der er naturligvis også ranglister
(se dem her: http://ranglisten.ophardt-team.org)
For stævnearrangøren er der også noget at hente. Tilmeldingerne er lige til at downloade og efterfølgende
importere i Engarde eller i Ophardt-System. DFF har købt tre licenser til Ophardt-System, samt anskaffet et
tilsvarende antal pc’er og printere, som kan lånes i forbindelse med afvikling af et stævne.
Efter afholdelse af et stævne skal resultaterne uploades til Ophardt Team Online. Data fra Engarde og
Ophardt-System kan uploades. Herefter bliver ranglister m.m. automatisk opdateret. Ved brug af OphardtSystem er der endvidere mulighed for online opdatering af resultater efterhånden som de bliver indtastet.
Vi vil snarest udarbejde forskellige beskrivelser af hvorledes enkelte aspekter af Ophardt Team Online
benyttes, herunder hvorledes stævneresultaterne uploades.
Mvh.
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