Isbana-backe.se söker ny webmaster

Sen andra halvan 2009 har jag kört/drivit hemsidan isbana-backe.se. Idén med
hemsidan föddes på is-/back-mötet hösten 2007 (tror jag?) och tanken är att
sporterna isbana och backe ska ha en hemsida där info finns att hämta. Både för
aktiva förare, samt ny talanger som är intresserade av att kasta sig in i våran
fartfyllda värd.
Aktiviteten på hemsidan varierar får säsong till säsong. Vissa vintrar är det mycket
aktivitet både från aktiva förare samt nya förare och andra lite mindre.
Mitt intresse att fortsätta driva isbana-backe.se har tyvärr under senaste året minskat.
Både pga. att jag inte lika aktivt kör backe som jag gjorde för några år sedan, samt
att arbetsbelastningen från både riktiga betalda arbete stadigt ökar i samband med att
det ideella arbetet inom min klubb ligger relativt högt. Jag känner att jag helt enkelt
ibland lägger för mycket tid på ideellt arbete.
Det skulle glädja mig ohyggligt mycket om någon kan tänka sig att ta över ansvaret
för hemsidan för att både få nya ögon på hur den ska hanteras samt lite nytt driv i att
publicera nyheter, resultat, info om träningar mm. mm.
Själva hanteringen utav hemsidan är väldigt lätt och att vara IT-tekniker är långt ifrån
ett krav. Självklart är jag med i övertagandet och visar funktioner, supportar mm.
Ekonomiskt sätt går man som webbmaster i stort sätt +/- 0kr. Det aktiva klubbarna
samt några sponsorer hjälper till med att hålla webbsidan vid liv. Mer detaljer går jag
in på i samband med övertagandet utav hemsidan.
Utrustning som krävs i samband med ett övertagande är att den nya webbmastern har:
* ett brinnande intresse för isbana och backe
* Internetuppkoppling
* tillgång till en dator
Kontakta mig gärna via telefon eller mail om du är intresserad utav att göra ett
övertagande. Vid flera ansökningar förbehåller jag mig rätten att välja en
efterträdare :)
Sista ansökningsdatum: När jag hittat en efterträdare, dvs. närsomhelst så dröj inte
med att skicka din ansökan
Kontaktuppgifter: Jesper@isbana-backe.se, tel 072-523 40 27

