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Det store kommende LAN-arrangement i Nordsjælland er lige om hjørnet, og vi 

håber, at du vil deltage!  
 

Nordsjællands Esport LAN Party (NEL) er et arrangement i samarbejde mellem 
nordsjællandske esportsforeninger og DGI Nordsjælland. NEL vil blande alle de 

gode værdier og aktiviteter vi dyrker i esportsforeningerne heriblandt fokus på 

sund mad, fysiske aktiviteter, turneringer og selvfølgelig mulighed for at spille 
computerspil sammen med sine venner.  

 
Turneringer 

 
Til arrangementet vil der blive afviklet turneringer inden for spillene, Fortnite, 

CS:GO og Valorant. Som deltager er det ikke obligatorisk at deltage i turnerin-
gerne. Du kan sagtens være deltager og spille computer sammen med ven-

nerne! Og bare rolig, hvis dit hold er røget ud, skal du ikke hjem! Ved tilmel-
ding betales der nemlig for at være deltager fredag, lørdag og søndag.  
 

Hvis du har idéer til andre turneringer, så tag kontakt til din forening. I ar-
bejdsgruppen er vi lydhøre over for nye forslag. 
 

Overnatning 

 

Til NEL vil der være mulighed for overnatning begge dage. Det vil foregå i et 
klasseværelse sammen med foreningen du repræsenterer. Der vil min. være to 

frivillige til stede pr. forening ved overnatning, og under hele arrangementet vil 
der være voksne frivillige til stede fra foreningen du er medlem af.   

 
Det er valgfrit om man vil overnatte eller ej. Du kan sagtens overnatte 

hjemme og komme tilbage næste morgen.   
 

Mad 

 

Til arrangementet vil vi forsøge at tilbyde bedre madalternativer end pizza og 

shawarma. Ved køb af en madbillet, vil du blive tilbudt sandwich (til middag- 
og aftensmad) og morgenbrød m. pålæg til morgenmad. Ved køb af madbillet 

er der disse måltider disse dage: 
 

Fredag: Aftensmad 

Lørdag: Morgen-, middag-, og aftensmad. 

Søndag: Morgenmad 
 

Det er ikke tilladt at indtage energidrikke under arrangementet.  
 

 
 



 

Side 2 

 

 
Lån og leje af computer, udstyr mm. 

 
Ved tilmelding er der en valgmulighed, hvor du kan angive "ja" eller "nej" til at 

blive kontaktet vedrørende lån/leje af udstyr. Dette er en service nogle for-

eninger tilbyder. Kontakt derfor foreningen du repræsenterer inden og forhør 
dig om tilbuddet er muligt. Hvis du trykker "ja" er det ligeledes ikke en garanti 

for, at du vil kunne låne/leje computer eller andet udstyr.  
 

Aktivitetsprogram 
 

Aktivitetsprogrammet for Nordsjælland Esport LAN Party. Det er ikke obligato-
risk at deltage i aktiviteterne. Der vil være valgfrie fysiske aktiviteter sidelø-

bende med turneringsprogrammet.  
Tid Fredag Lørdag Søndag 

09.00   Morgenmad Morgenmad 

09.30   Morgenmad Morgenmad 

10.00   CS:GO S og Fortnite K1 Valorant F 

10.30   CS:GO S og Fortnite K1 Valorant F 

11.00   CS:GO F og Fortnite K2 Valorant F 

11.30   CS:GO F og Fortnite K2 Valorant F 

12.00   Middagsmad På gensyn! 

12.30   Middagsmad   

13.00   CS:GO F og Fortnite K3 
 

13.30   CS:GO F og Fortnite K3   

14.00   CS:GO F og Fortnite K4   

14.30   CS:GO F og Fortnite K4   

15.00   Fortnite K5   

15.30   Fortnite K5   

16.00 Ankomst og opsætning Valorant Gruppespil   

16.30 Ankomst og opsætning Valorant Gruppespil   

17.00 Ankomst og opsætning     

17.30 Ankomst og opsætning     

18.00 Velkommen og mad Aftensmad   

18.30 Velkommen og mad Aftensmad   

19.00 CS:GO Gruppespil Valorant Gruppespil   

19.30 CS:GO Gruppespil Valorant Gruppespil   

20.00 CS:GO Gruppespil Valorant Gruppespil   

20.30 CS:GO Gruppespil Valorant Gruppespil   

21.00 CS:GO Gruppespil Valorant S   

21.30 CS:GO Gruppespil Valorant S   

22.00 CS:GO Gruppespil   

 

 
 

 



 

Side 3 

 

Tilmelding 
 

Hvis du vil tilmelde dig arrangementet, skal du gøre det på dette link 
 

Hvis I har nogle spørgsmål, er I hjertens velkommen til at kontakte Mikkel 

Lund fra DGI Nordsjælland på 29 86 37 09 eller mikkel.brilner.lund@dgi.dk. 
 

Med venlig hilsen 
 

Mikkel Lund, DGI Nordsjælland. 
 
 

  

https://www.dgi.dk/esport/arrangementer/202218334500
mailto:mikkel.brilner.lund@dgi.dk

