Til alle danske klubber
Den 10. oktober 2018

Invitation til åben workshop i stævneafvikling (ophardt)
Vi har hermed fornøjelsen at invitere til workshop i stævneafvikling, herunder Ophardt
Touch (stævneprogram) i den seneste version samt Ophardt Online (tilmelding).
Workshoppen finder sted:

Søndag den 11. november 2018 kl. 10 til ca. 16.30
hos Fægteklubben Trekanten, Ryparkens Idrætsanlæg, Lyngbyvej 110, 2100 København Ø
Vi kommer til at gennemgå den tekniske side af stævneafviklingen, men det er dig som
deltager, der er med til at bestemme dagsordenen.
Målet er at sikre at de enkelte deltagere får maksimalt udbytte af dagen og at vi kommer
rundt om de emner der er relevante. Vi vil så vidt mulig gennemgå både teori og praksis
Oplæg til emner vi kan gennemgå:
Formatet på et stævne – regler – tidsrammer – puljeskemaer – indeksberegning – seedning
– direkte elimination – online tilmelding til stævner – online invitationer – afvikling af
stævner i Ophardt – indtjekning – dommerhåndtering – pistehåndtering – upload af
resultater – dokumentationskrav – nødplaner.
Det kræver ikke særlige forudsætninger for at deltage, dog skal man have et ønske om at
prøve kræfter med det efterfølgende samt medbringe en bærbar computer.
Prisen for deltagelse er kr. 125,- pr. deltager og inkluderer frokost/forplejning samt adgang
til Ophardt Touch under kurset og op til en uge efter, så man kan blive fortrolig med det.
Kurset afholdes som udgangspunkt på dansk, dog vil programmet og dele af materialet
være på engelsk.
Tilmeldingsfristen er den 5. november og tilmelding skal ske til info@trekanten.org
Husk at give besked omkring ønsker til agendaen, så vi kan forberede forløbet.
Afbud kan ske frit inden tilmeldingsfristen ved at sende besked på samme e-mailadresse.
Bemærk at vi af logistiske årsager har en begrænsning på 8-10 deltagere.
Vel mødt!
Med venlig hilsen
Fægteklubben Trekanten
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