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Furesø eSport Mission (Overordnede mening og berettigelse)  
1. Frivilighed og fælleskab: I Furesø eSport er medlemmer og forældre fælles om at skabe et attraktivt 

forenings-miljø, som er til glæde for alle i og omkring foreningen. I vores klub skal alle føle, at de passer ind. 

Klubben er et trygt, hyggeligt, sjovt og spændende sted at være. (Samskabelse, medborgerskab, medlems-

involvering).  

2. Faglig og personlig udvikling gennem træning: Vi støtte børn i at dyrke deres interesse for gaming og 

eSport med vægt på struktureret og veltilrettelagt træning, hvor der er fokus på børnenes glæde ved at 

spille, og hvor de stadig udfordres på en måde, så de lærer at blive bedre til bl.a. multitasking, at præstere 

under pres og opnå en bedre reaktionstid. Under træningen i klubben støttes børnene i at kunne indgå i 

hold- fællesskabet, hvor både en præcis og hensynsfuld kommunikation over for hinanden, at sætte holdets 

interesser foran egne, og at lære at alle bidrager til holdet i forhold til niveau og evner. (Vi har fokus på det 

taktiske i spillene, herunder bl.a. call-outs, de forskellige roller i spillene og hvordan vi bruger banernes 

opbygning bedst muligt.)  

3. Balance og perspektiv: Antal timer der bruges på spil, både i klubben og andetsteds, skal være i sund 

balance med livets andre muligheder og forpligtelser. Gaming og eSport er en tilvalgt fritidsbeskæftigelse, 

og der er ting i livet der er vigtigere, herunder at passe sin skole. (De mange timer der bruges på at spille 

struktureres i søgen efter personlig udvikling hen i mod forudbestemte ønskværdige kompetencer) 

4. Sundhed: En dygtig gamer er velinformeret om og efterlever sunde principper mht. diæt, fysisk aktivitet 

og ikke mindst søvn.  

Om Furesø eSport (Værdier)  
Foreningen Furesø eSport er et sted hvor børn, unge og voksne finder sammen om at dyrke deres interesse 

for gaming og eSport i rammer som bygger på tryghed, tydelighed, og sjov og sund konkurrence. Hos os er 

der plads til alle, der vil aktiviteten og fællesskabet, og har viljen til at udvikle sig selv og andre, både 

personligt og esport-fagligt, og samtidig udlever foreningens regler om etik og adfærd. 

 

Vision (Hvordan arbejder vi for missionen, ambitionsniveau) 
• Børnene bliver hele tiden dygtigere til at spile. (Ref. til mission: 2) 

• Børnene skal være deres bedste udgave af sig selv. (2) 

• Omsorg for andre, også for dem der er anderledes end os selv. (1 og 2) 

• En god kammerat. (2) 

• Lære af at fejle (2) 

• Lære af hinanden. (1 og 2) 

• At udvikle sig og blive dygtigere til en kompetence, man selv ønsker at udvikle er vigtig. Om man 

vinder eller taber en kamp eller en turnering er ikke vigtig. (2) 

• Samarbejde med etableret idrætsmiljø, Jakob på besøg og jakobs personlige(?) handlingsplan, sund 

mad til hver eneste træning. Brainbreak som en helt naturlig del af hver eneste træning. Viden 

omkring krop og anatomi samt måske relation til Astralis/North.  (?) 

• Man komme ikke til træning, hvis man ikke har været i skole. At lave sine skole-lektier er vigtigere 

end at komme til træning. Af hensyn til fællesskabet melder man sjældent afbud til sin eSport -

træning (3) 

• Man bidrager til fællesskabet på anden vis end ”kun” at game. Eks.: Bestyrelsespost, coach/træner 

for yngre børn, Man lærer fra sig til holdkammerater med mindre erfaring end én selv.   (2 og 3) 

• Vores indsats er forankret lokalt til glæde for borgere i Furesø (Afgrænsning) 
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