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Mødetid og sted: 23-06-2022 kl. 19:30 i Furesø eSports online-reception, furesoe-esport.dk/lobby  
Inviterede: Forældre til SummerCamp-deltagere 
Værter: Mogens fra bestyrelsen  
Referat af en slags, eller i hvert fald det vigtigste: 
 
Det allervigtigste, Spil-konti:  

1. Bekræft hjemmefra inden Summer Camp, at du kan logge på dit barns spil-konti, se furesoe-

esport.dk/eparents/spilkonti, og notér bruger-konti med adgangskode skrevet tydeligt i en SMS 

eller tilsvarende, som både du og dit barn har adgang til under hele Camp’en. 

Også vigtigt - Discord: 

2. Med en personlig forældre-Discord-konto har du en ekstra mulighed for at følge med på den mest 

udbredte kommunikations-platform for gamere m.fl., både børn og voksne:   

a. Alle børn i Furesø fra 6. klassetrin (kender én der) benytter Discord, som en foretrukken 

kommunikations-kanal. Det er mange forældre ikke klar over! 

b. Forældre til Furesø-gamere er velkomne på Furesø eSports Discord-server i kanalen 

VELKOMMEN #forældre, dog skal din forældre-bruger-konto tildeles server-rollen 

”Forældre”, før du har adgang til at følge med og interagere. Få en rolle ved at kontakte 

Mogens W. Brolin, gerne på Discord til @Mugge#6690. 

c. Der findes utallige Discord-servere til næsten ethvert tænkeligt formål, se denne liste over 

340.000 servere om gaming alene.  

Ikke helt så vigtigt: 

3. Husk på dagen at medbringe: Se furesoe-esport.dk/camps/#Program .  

4. Du kan aflevere fra kl. 08:00. Der er aftensmads-pause hjemme kl. 16:00-18:30. Camp’en fortsætter 

kl. 18:30-21:00 parallelt med Åbent Hus og turneringer. 

5. Aftens-aktiviteter 27.6: 1) Hygge-gaming, 2) Karate undervist af sort-bælter, 3) Lav din egen gamer-

T-shirt, 4) Lær Furesø eSport og vores frivillige at kende. 

6. Dette skal ske på Camp’en: Se også furesoe-esport.dk/camps/#Program. 

7. Hvad er Furesø eSport? 

d. Mest for forældre: furesoe-esport.dk/#Gamer-barn og furesoe-esport.dk/om  

e. Mest for gamere: Sæson-kalender 2022/23: furesoe-esport.dk/nu  

f. Book et besøg: furesoe-esport.dk/#Gratis-Proevetime  

g. Video-Intro: furesoe-esport.com (Ny hjemmeside, work-in-progress) 

8. Vi ses til  

h. SummerCamp: furesoe-esport.dk/camps 

i. Åbent Hus om aftenen: furesoe-esport.dk/nu/openhouse   

9. Evt.: 

j. Lidt om familie-gaming-regler ”der hjemme”: 

i. Webinaret ” Spiller dit barn for meget Computer? Sådan undgår I konflikterne!”: 

https://furesoe-esport.dk/nu/historik/webinar-amt  

ii. Brætspillet ”Den besværlige Labyrint” er et dilemma-spil, hvor potentielle 

konflikter i gamer-familier identificeres, bearbejdes og nedtrappes i løbet af 4 

spille-runder: https://labyrintspil.dk. 
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