Nytårshilsen
Jeg vil gerne ønske alle vores medlemmer et rigtig godt nytår og samtidig sige velkommen til jer alle til
vores nye hjemmeside og PetanquePortal.
Det er endelig lykkedes os at få gennemført dette store projekt, som vi har talt om siden begyndelsen af
2011. Den gamle www.petanque.dk har været guld værd for forbundet i mange år. Vi var med denne
hjemmeside faktisk på forkant. Vi er nu i det 21. århundrede og udviklingen er ikke gået forbi
petanqueforbundet, så vi har været nødt til at følge med og det synes vi at vi gør med disse tiltag.
Processen har været langvarig eftersom vi både har skullet nytænke selve hjemmesiden, men samtidig
skulle vi også implementere en ny resultatformidlingsportal. Når vi var i gang, ville vi også gerne føre
licenssystemet ind i det 21. århundrede.
Firmaet Concor/Club People er leverandør af systemerne og har stået for systemtilpasningerne. I Dansk
Petanque Forbund har en arbejdsgruppe sørget for at beskrive og afklare krav til hjemmeside, licenssystem
og resultatformidling og ikke mindst opsætning og test af systemerne. Der har været et godt og tæt
samarbejde med Club People.
Jeg vil gerne sige tak, og det er kun et fattigt ord i denne sammenhæng, for de mange timer og ressourcer
som arbejdsgruppen har lagt i arbejdet med at få det hele til at køre. Tak også til Lars Refn som igen har
designet unikke kendetegn for DPF. Denne gang banneret til hjemmeside og portal.
Jeg håber, at vores medlemmer vil tage godt i mod hjemmesiden og portalen. Vi er jo altid åbne for
henvendelser, så begge universer kan blive endnu bedre og endnu mere brugervenlige.
Vi glæder os i forbundet til at se det hele fungerer og at erfare hvordan det kommer til at virke med de nye
licenser. Sekretariatet holder af samme grund åbent mellem jul og nytår, så de kan bistå med råd og
vejledning.
Endnu en gang velkomme til den nye www.petanque.dk og www.petanqueportalen.dk – som jeg håber, vil
glæde jer alle, effektivisere forbundet og danne basis for at vi kan udvikle videre.
Med venlig hilsen
Lotte Büchert
Formand

