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Alle nysgerrige er velkomne 

under alleroed.funcup.dk i 

Lyngehallerne bl.a. torsdag  

15. marts 2018 kl 12-13.  

 

Frokost til gæster bestilles på 

alleroed.funcup.dk/sundfrokost 

HUSK at skrive ”GÆST”. 
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Pressemeddelelse 
 
Der er allerede venteliste i Furesøs nye eSport forening, som 
starter op med Fortnite, League of Legends og CS:GO for de 
første 40 gamere i Farum 30. september.  
 

Nu skal Furesøs børn og unge til at spille sammen og mødes mindst en 
gang om ugen i stedet for at spille alene hjemme på værelserne. Og de 
kommer til at svede en gang i mellem, det lover den bredt sammen-
satte bestyrelse, der nu har fundet både lokaler og lejet udstyr via lo-
kale samarbejdsaftaler.  
 

40 kommende eSport stjerner i alderen 8-14 år, og deres forældre, inspicerede 

deres nye legeplads for første gang mandag 23.september, da Furesøs nyeste for-

ening, Furesø eSport, afviklede sin første ordinære generalforsamling efter, at 

klubben blev godkendt i Furesø Kommunes Folkeoplysningsudvalg tidligere på 

måneden.  

 

”96 % af alle 13-19-årige drenge spiller computer, og 49 procent gør det dagligt. 

De tilsvarende tal for pigerne på samme alder er 70 procent”, fortæller initiativ-

tager og formand, MogensW. Brolin, med henvisning til rapporten ’Medieudvik-

lingen 2017” og fortsætter: ”For bestyrelsen handler det om at skabe et miljø, der 

er både kompetencemæssigt og socialt udviklende, og hvor vi vejleder spillerne 

om hvordan man udvikler sig som spiller og som fremtidig kollega i en erhvervs-

karriere, uanset om man skal være specialist, leder eller iværksætter. Vi kan nu 

for alvor se, at erhvervslivet har fået øjnene op for hvordan seriøse gamere også 

bare er dygtigere til multitasking, kommunikation i pressede situationer og til at 

lære i fejl-tolerante kulture. For os handler det faktisk ikke om at udbrede eSport 

og gaming, men om at vejlede de unge i at udnytte deres interesse for sporten 

seriøst og i sund balance med resten af livets muligheder og forpligtelser.”  

 

Fysioterapeut og bestyrelsesmedlem Jakob Elton Holmegård supplerer: ”Vores 

esport-atleter ved godt fra deres forbilleder på de professionelle danske hold, som 

Atralis og North, at det også handler om at være i bedre fysisk form end mod-

standerne, for at kunne præsterer optimalt i en konkurrence. De skal være 100% 

skarpe i kampe, der kan strække sig over flere timer, hvor der på millisekunder 

skal tages vigtige beslutninger, der kan have afgørende betydning for kampens 

udfald. Derfor kommer vi også til at have fokus på fysisk træning, specielt under 

den ugentlige hold-træning. Men også med vejledning til individuel træning der-

hjemme resten af ugen.” 

 

Trænergruppen har afsluttet deres DGI eSport-træner uddannelse tidligere på må-

neden, og de tripper også for at komme i gang. Èn af dem er Peter Frank, pædagog 

på Furesøgård med en stor passion for spillet CS:GO efter at have spillet det i 

over 20 år nu: ”I gamle dage var jeg med helt fremme og med i flere store Danske 

CS-klaner. Da spillede jeg et utal af turneringer rundt omkring i hele Danmark. I 

de senere år er det blevet til mindre og mindre konkurrence, dog spiller jeg sta-

digvæk CS:GO med drengene jeg var i klan med i sin tid - nu på hyggeplan. Da 

jeg fandt ud af, at Furesø eSport var under opsejling, meldte jeg mig straks som 

træner for det første CS:GO hold. Jeg er faktisk stolt af at få lov til at starte et helt 

nyt hold op i klubben, og jeg glæder mig til at bringe noget af alt den viden, jeg 

har fået gennem tiden, videre konstruktivt og pædagogisk til de unge som har 

meldt sig til holdet.” 

Furesø eSport er optaget i DGI og har selvfølgelig tilsluttet sig esportens etiske 

kodeks udarbejdet af DIF og DGI.  Klubbens formand er inviteret af DGI Nord-

sjælland til DGIs årsmøde i november 2019, som delegeret og repræsentant for 
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esporten i hele Nordsjælland. Så klubben starter med gode muligheder for at 

kunne præge esportens udvikling også via politiske indflydelse.  

 ”I Furesø eSport har vi allerede et tæt samarbejde med Furesø Ungdomsskole, 

og deres trænere, på plads i Farum og vi kigger nu på faciliteter og udstyr i Vær-

løse og Hareskov, hvor vi forventer at starte hold allersenest om et års tid. Vi taler 

også med det etablerede idrætsmiljø om at trække på deres dygtige trænere til at 

inspirere vores gamere til de sjoveste og mest effektive fysiske øvelser. Derfor er 

vi f.eks. i dialog med Farum Bokseklub og Værløse Gymnastikforening” afslutter 

Mogens W. Brolin.   

Nye medlemmer optages løbende. Der er enkelte ledige pladser på et LoL hold, 

der starter 3. oktober, og på et CS:GO hold, der starter 21. oktober. P.t. er der 

venteliste på alle Fortnite hold.     

Læs mere om Furesø eSport på www.furesoe-esport.dk.  
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