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Alle nysgerrige er velkomne 

under alleroed.funcup.dk i 

Lyngehallerne bl.a. torsdag  

15. marts 2018 kl 12-13.  
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alleroed.funcup.dk/sundfrokost 
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Furesø eSport 

furesoe-esport.dk  

CVR 40458069  

Pressemeddelelse 

 

Spiller dit barn for meget Computer? 
 

Der er forskel på at spille computer derhjemme på værelset og at træne se-

riøst med nye venner i et fællesskab. Det oplever 100 sommerferiebørn i 

disse dage under Furesø eSport’s Summer Camps. Furesøs nye forening er 

klar til at byde gamle og potentielle medlemmer velkommen. 

 

 

”I går og i dag blev vi dygtigere til at spille League of Legends. Men endnu 

vigtigere var det, at vi fik besøg af to black-belts fra Furesø Taekwondo Klub og 

vi spillede kryds og bolle, mens vi løb om kap med instruktøren”, fortæller 

Campleder Mogens W. Brolin og fortsætter: ”Fysisk aktivitet er vigtigt, og det 

bør jo understreges i en folkeoplysende forening for børn og unge.”  

   

I Furesø eSport har seks af klubbens unge seje instruktører hygget sig på Summer 

Camp'en sammen med 100 børn og unge. De har haft pulsen oppe med jævne 

mellemrun, og det er ikke kun, når det spidser til i kampen bag skærmen, for man 

kan ikke gå til eSport hos Furesø eSport uden at svede en gang i mellem. Måske 

går man også til håndbold, karate eller noget helt tredje, og så er det jo fint. Og 

hvis ikke, så er det en del af at være i vores klub. 

 

Furesø eSports mission er først og fremmest at være et trygt og dejligt sted at 

være i fritiden. Et sted hvor børn bliver hørt og set både af klubbens frivillige 

instruktører og de andre børn, der kommer her. Nogle dage kan man hænge ud 

med dem kan kender og andre dage kan måske lære en ny ven at kende. Det 

handler om nærvær og at dyrke positive personlige relationer. 

 

Næsten alle børn i Danmark spiller computer jævnligt, faktisk 97% af 13-19-årige 

drenge, og halvdelen af dem gør det dagligt. Mange forældre er bekymret for 

hvordan den tid der bruges på at game påvirker os – både på kort sigt og på den 

lange bane. Mange af os synes ikke vi ved nok. Furesø eSport har fået etableret 

kontakt med en af Danmarks førende forskere på Københavns Universitet om at 

blive klogere på hvordan vi kan få det bedste ud af den tid vi bruger på at spille. 

Og hvordan vi kan gøre det i balance med livets andre udfordringer og opgaver. 

 

Selvfølgelig vil vi gerne hjælpe vores medlemmer med at blive dygtigere til 

Fortnite, CG:GO eller et af de andre spil vi samler os om i klubben. Måske har 

man en drøm om at spille professionelt, men uanset hvad, så får man 

kompetencer, som også kan bruges i andre sammenhænge, hvis man er seriøs 

med sin træning. Det kan jo være man skal være drone-kaptajn, anti-hacker i 

forsvaret eller sælger i Elgigantens IT- og gaming-afdeling. I de fleste jobs er det 

vigtigt at kunne samarbejde, at kunne lægge en strategi og analysere 

konsekvenserne af at følge den - eller afvige fra den, eller at komme op på hesten 

igen, når man har tabt en kamp. Altså mange af de ting vi lægger vægt på i 

klubben. 

 

Se optagelsen fra Furesø eSports og DGI Esports webinar ”Spiller dit barn for 

meget computer?” med key-note speaker og forsker Anne Mette Thorhauge på 

furesoe-esport.dk/nu/webinar-amt.  

 

Furesø eSport var forbi hos Furesø Festival LIVE i deres TV-studie 5. august, hør 

hvad der blev sagt om klubben der på furesoe-esport.dk/furesoe_live.  

 

Furesø eSport er en klub for alle, også for os der bare vil hygge os sammen med 

gamle eller  nye venner. Alle gamere og forældre er velkomne til gratis 

prøvetræning/bootcamps d. 17.-29. august, se furesoe-esport.dk/bootcamps.  
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Furesø eSport Summer Camps 2020 

 

I perioden 27. juli - 7. august 2020 Furesø eSport Summer Camps bseøg af 100 

gamere. Afviklet i samarbejde med Furesø Kommune og DGI.  

 

 
furesoe-esport.dk/sommerferieaktiviteter/gallery        Fotograf: René Reinhardt  

 

 

Furesø eSport Summer Camps besøgte Fremtidsværkstedet fredag 31. juli - tak 

til Pernille fordi vi måtte kigge forbi, vi glæder os til samarbejdet fremover. 

 
furesoe-esport.dk/sommerferieaktiviteter/gallery#Fremtidsvaerkstedet 

 

 

Furesø eSport Summer Camps fik besøg af Furesø Taekwondo Klub 3. & 6. 

august. Tak til Michael, Peter og Tobias for at vise sporten frem. Både hurtighed, 

taktik og strategi skal trænes. Det gælder både Taekwondo og eSport! 

 

 
furesoe-esport.dk/sommerferieaktiviteter/gallery#Taekwondo  

mailto:mogens@lederforendag.dk
http://www.lederforendag.dk/maserclass
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http://www.lederforendag.dk/masterclass
https://furesoe-esport.dk/sommerferieaktiviteter/
https://furesoe-esport.dk/summercamps
https://furesoe-esport.dk/sommerferieaktiviteter/gallery
http://linkedin.com/in/renereinhardt
https://www.furesoe.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2019/august/fremtidsvaerkstedet-i-furesoe-nomineret-til-innovationspris/
https://furesoe-esport.dk/om/partnere
https://furesoe-esport.dk/sommerferieaktiviteter/gallery#Fremtidsvaerkstedet
http://www.bulsajo.dk/
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