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Gratis camps og åbent hus i efterårsferien 
 

Furesø eSport inviterer gamere og deres forældre til gratis esport og dialog –

hjulpet af en ekstra-bevilling på kr. 40.000 fra DIF og DGIs Genstartspulje. 

Børnene kan deltage i dagtid i efterårsferien og forældrene torsdag aften. Det 

handler om hvordan esport – både hygge-esport og turnerings-esport – kan 

hjælpe børn og unge med at tilegne sig de sociale kompetencer, der er brug for, 

når jobbet og livs-partneren skal scores en gang i fremtiden.  

 

 
Esport camps i efterårsferien, gratis takket være bevilling fra DIF og 

DGIs Genstartspulje. Allerede 50+ tilmeldte. Træn og spil dig til smil og gode 

oplevelser i et fedt fællesskab! Her kan du udvikle dig med andre gamere og dygtige 

trænere. Du kommer til at udvikle og træne forskellige dele af dit game. 

 

Fokus på "21st Century Skills" - og fysiske aktiviteter. Vi vil lære vores camp 

deltagere nogle af de sociale kompetencer, der er brug for, når jobbet og livs-

partneren skal scores en gang i fremtiden. Når vi træner, er det med fokus på ét emne 

ad gangen, f.eks. strategi, taktik, teamwork, kommunikation, samarbejde eller in-

game teknikker, i Fortnite: Build, edit og aim. Besøg af idrætsforeninger og 

dronepilot. Vores camps er for gamere på alle niveauer. 

 

 

 
Torsdag aften i efterårsferien, mens Furesø eSports CS:GO hold afholder Camp, 

er der åbent hus med fri hygge-gaming for gamere og forældre, og man kan prøve 

eSport,  eCykling og droneflyvning. Både Furesø eCykle Klub og dronepilot Kasper 

"Dronborg" kommer forbi med nyt udstyr og hjemmebyggede droner.  

 

Nye værktøjer til gamer-forældre præsenteres også denne aften: Furesø eSport 

fortæller om det ny initiativ, eP@rents, som skal hjælpe gamer-forældre med at 

forstå deres børns digitale hverdag, inkl. oldboys-hold, foredrag, labyrint-spillet og 

"21st Century Skills" i esports-undervisningen. 
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Etablerede hold for børn og unge i alle aldre 

Der er stadig ledige pladser på enkelte af Furesø eSports hold, og vi starter nye hold 

afhængig af efterspøgselen. Typisk træner medlemmerne på hvert hold sammen 

mindst én gang om ugen, enten i klubbens gaming-lokale eller online, eller begge 

dele. Både piger og drenge kan gå til Fortnite, CS:GO og LoL. Der er også hygge-

hold for de alleryngste, der spiller Roblox og Minecraft. Kig forbi eller book en gratis 

prøvetime via furesoe-esport.dk. 

 

 

Nyt job: Er du Furesø eSports næste instruktør eller assistent-

træner? Et trænerjob i en forening som Furesø eSport kan være før-

ste skridt mod en lederstilling i erhvervslivet! Ledige stillingen bl.a. 

i Fortnite-afdelingen. Læs mere på furesoe-esport.dk/jobs. 
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