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Praktiske oplysninger til deltagere og forældre 
 

 

Hvor foregår det? 

• I Furesø eSports lokaler: Paltholmterrasserne 1, Farum. Rutevejledning: furesoe-esport.dk/om/adresser. 
       

Er det med overnatning? 

• Overnatning er frivillig: Vi sover på sovesal, alternativt kan man sove hjemme og stadig få den fulde 
oplevelse, inkl. måltider. Forældre til overnattende skal være tilgængelige via mobil 24/7 

• Ikke-overnattende skal være hentet allersenest kl. 24:00.  
        

Hvad skal jeg tage med selv (huskeliste)? 

• Internetkabel min. 5 m 

• Du får kun ét stik, så husk 230V- stikdåse til ledninger til alle dine devices, der kræver strøm 

• Bruger-ID og adgangskoder, så du kan logge på (igen) på alle dine spil-konti 

• Opdaterede spil på din PC – medmindre du lejer udstyr 

• Sovegrej, hvis du overnatter. 
   

Skal jeg have min egen spil-konto? 

• Ja, for ellers kan du ikke fortsætte med at spille med dine nye venner bagefter. 

• Vejledning for oprettelse afspil-konti: https://furesoe-esport.dk/eparents/spilkonti. 
       

Kan jeg låne en PC? 

• Leje af komplet gamer-PC koster kr. 150, ansøg på tilmeldingsblanket. Kontakt evt. arrangør.  
          

Hvad må man (ikke)? 

• Ingen mad og kun drikkevarer i flasker med skruelåg, der er lukket, må stå ved computer-bordene.  

• Ingen energidrikke. 

• Ingen besøg på bytorvet uden voksen-deltagelse (slik og snacks).  
       

Hvem passer på mit udstyr? 

• Medbring dit udstyr på eget ansvar. Arrangør-vagter er dog til stede under hele eventet, også om natten. 
       

Hvem hjælper med opsætning og nedtagning/oprydning? 

• Alle, inkl. dig selv og dine forældre hjælper med opsætning og nedtagning/oprydning (lørdag kl.15-16).  

• Du skal tjekkes ind og ud hos arrangørens ansvarlige voksne, når du kommer og før du tager hjem igen – når 
vi har ryddet helt op i fællesskab. Fælles afslutning og evaluering lørdag kl. 15:55 for alle. 

       

Må man spille hele døgnet rundt? 

• Vi kommer til at game meget, men gaming-området lukkes, når vi spiser og sover (kl. 24-08), under 
samlinger og særlige fælles-aktiviteter. 

• Frivillig faciliteret underholdning efter behov og ønsker. 

• Man skal gå i seng om natten og der skal være ro på sovesalen kl. 01-07. 
     

Skal man spise sammen med de andre? Hvornår?  

• Ja, der er fælles spisning ved hvert måltid, se programmet for spisetider.  
       

Er der turneringer med præmier i alle spil – og hvad er præmierne? 

• Vi laver turneringer i de spil, som der er nok deltagere til, og som vi kan administrere.  

• Der bliver i hvert fald turnering i LoL, og sikkert også flere. 

• Præmierne er små ting, ikke penge-præmier.   
 
Fortsættes næste side …  

https://furesoe-esport.dk/om/adresser
https://furesoe-esport.dk/eparents/spilkonti/
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Der står ”Underholdning” i programmet - hvilken underholdning? 

• Måske brætspil, Kahoots, tegnefilm på storskærm, besøg i gym-sal med bold 

• Vi åbner måske en PCér og fortæller om hvad der er inden i. 

• VIP-besøg – Afsløres senere … 
 
Hvor kan jeg se program og tidsplan? 

• Se https://furesoe-esport.dk/lan/#Program   
       

 
Kommer vi til at hygge os? 

• Ambitionen er at rå-hygge 24/7! Det er afgørende for eventet, at vi har det godt sammen og passer på 
hinanden. Alle har ansvaret for at sidemanden hygger sig. Vores mange voksne og frivillige hjælper med at 
lykkes hermed. 

• COMPUTER-LAN REGLER: Ingen sko indenfor. Man løber ikke indenfor. Man bestemmer selv om man vil 
have kommentarer eller tilskuere. Man piller SLET ikke ved andres udstyr, uden at have fået lov. Om natten 
forstyrrer vi ikke de andre, vi sover. Det skal være hyggeligt og sjovt for alle, så tænk på dine medspillere! 

• Vi udlever til hver en tid esportens spilleregler og etiske kodeks. 

• Kan man ikke følge reglerne, kan man ikke være med! 
 
Hvordan kan jeg hjælpe? 

• Det er afgørende at alle deltagere og forældre hjælper til med opsætning og oprydning, særligt under 
afhentning lørdag fra kl. 15, også med ”fælles-opgaver”.  

• Tilmeld dig som frivillig via https://furesoe-esport.dk/lan/#Tilmelding , også selvom du kun kan være med et 
par timer. Vælg ” Deltagertype” = ” Institutions-personale eller voksen-frivillig (Gratis inkl. måltider)”.  

 
Har jeg fortrydelsesret på tilmeldingsgebyret? 

• Nej, betalingen er bindende, der er ikke fortrydelsesret. 
 
Jeg har flere spørgsmål! 

• Deltag i online forældre-briefing mandag 30.1 kl. 19:30 på https://furesoe-esport.dk/lobby    

• Kontakt arrangør:  
o Furesøgård/Peter Frank: 2225 7098, peter@furesoegaard.dk,  
o Furesø eSport/Mogens Brolin: 3070 2233, mogens@furesoe-esport.dk. 
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