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Først MINI Lan i klubben blev en succes 

Med 24 tilmeldte gamere fra Pandrup-området kunne eSport:NORD – gruppen for computerspil 
under Pandrup Firma og Familieidræt, fredag aften åbne dørene til kælder-lokalet i Jetsmark 
Idrætscenter til årets første LAN-arrangement i klubregi. 
 
Vi var naturligvis lidt spændte på lokalets egnethed til gaming, men blev heldigvis positivt 
overraskede. Et rum uden lysindfald er som skabt til computerspil. Ligeledes var vi spændte på 
varmeudviklingen fra de ca 30 tilstedeværende personer og maskiner, men det gik faktisk også 
ganske fint. 
Så vi må sige, at dette test-arrangement forløb rigtigt godt – og vil da næsten helt sikkert blive den 
foretrukne lokation, når vi vælger at holde vores næste computer-arrangement. 
 
Selvfølgelig har vi lidt forbedringspunkter, som vi vil tage fat på til næste gang. Blandt andet er det 
vores forventning, at vi kan afvikle turnering i andet end netop CS:GO, som var vores 
altoverskyggende turnering denne weekend. 
Turneringen blev spillet med 7 hold a 3 spillere på hvert hold. 
Med de gode erfaringer fra dette arrangement – og spillernes store opbakning, er vi klar til at give 
den endnu mere gas næste gang, så der bliver flere turneringer at deltage i. 
 
Turneringen blev i øvrigt suverænt vundet af holdet bestående af lokale Mikkel Westmark, Kenneth 
Michelsen og Simon Christiansen, som vandt alle deres kampe ret suverænt – herunder også 
finalen. 
Som inkarnerede CS:GO spillere var vinderne endda så fair at uddele små gevinster fra spillet til 
alle øvrige deltagere.  
”I mine 34 år som frivillig leder har jeg aldrig tidligere oplevet, at vinderne uddelte præmier til alle 
andre deltagere. Så det var en meget flot gestus”, fortæller en af arrangørerne Søren Jensen. 
På andenpladsen i CS:GO kom holdet med Lucas Kronborg, Mads Iversen og Julius Poulsen, som 
kæmpede bravt og indædt på de forud valgte baner i spillet. 
Finalemodstanderen viste sig dog at være for stor en mundfuld for de 3 spillere, som ikke tidligere 
har spillet på hold sammen i turneringssammenhæng. 
 
En af de ting, som vi vil overveje at ændre til næste runde, er spilletidspunktet. Dette første 
arrangement blev afholdt fra fredag aften til lørdag morgen. 
For at alle kan have størst mulig glæde af spilletiden og turneringerne, KUNNE vi da overveje at 
afvikle eventet på en enkelt dag – eks fra tidligt morgen til sen aften i stedet. Det må vi kigge på, 
når vi sætter os og evaluerer weekenden. 
 
eSport:NORD arbejder her og nu på at skaffe midler til at indkøbe faste gamer-computere, så 
klubben for alvor kan komme i gang med aktiviteterne. Vi har så mange spændende planer om 
aktiviteter, som vi virkelig håber, at vi kan realisere i de kommende måneder.  
Blandt andet har vi et meget stort ønske om at skabe muligheden for undervisning i gaming. Det er 
en ret stor investering at få tilknyttet en instruktør, som kan undervise vore kommende medlemmer. 
Til gengæld vil det være noget, som virkelig kan forbedre spil-evnerne på områder som 
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eksempelvis overblik, koncentration, sammenspil, taktik og spilforståelse – evner som også kan 
udnyttes udenfor spilverdenen. 
Hvis vi kan finde midlerne, vil vi også deltage i andre LAN parties i det nordjyske. Blandt andet er 
det et håb, at vi kan tilbyde et lokalt hold at deltage i det store stævne i Gigantium i januar 2018. 
Det kræver dog, at vi er rigtigt heldige med de fondsansøgninger, som vi har til bedømmelse i 
øjeblikket.  
 
Vi synes, at vi har nogle unikke ideer med klubben – også mht at rykke lidt ved gamernes 
kostvaner, samt deltagelse i andre fysiske aktiviteter, hvor vi jo er heldige at have firmaidrætten i 
ryggen. Der er da et par aktiviteter i foreningen, som vi tænker kunne tilbydes til gamer-klubbens 
medlemmer, når vi først kommer ordentligt i gang i 2018. 
Kost og fysik er heldigvis også noget af det, som visse fonde også har fokus på knyttes til denne 
hastigt voksende sport. Så vi krydser fingre de kommende uger. 
Ligeledes håber vi da på kommunal opbakning, så også Jammerbugt kommer med på 
eSports-bølgen, når den ruller ind over landet i meget nær fremtid. 
 
Her og nu arbejder klubben på det kommende stor-LAN ”Nordjysk LAN #2” i idrætscentret, som 
afvikles den 23-25 marts 2018. Til arrangementet i 2017 var der tilmeldt 120 gamere og præmier 
for mere end 60.000 kr. Det vil være fantastisk, hvis vi kan nå det niveau igen i 2018. 
”Jeg kunne dog godt forestille mig, at vi kan nå at planlægge endnu en klub-begivenhed her i 2017 
– måske et Jule-MINI-LAN her i vores nye lokale. 
 
For yderligere kommentarer henvises til Søren Jensen på tlf 23201267 
 
På vegne af eSport:NORD 
 
Søren Jensen 
Formand 
 
 
 
P.S. De vedhæftede billeder er alle fra weekendens arrangement. Det store billede viser næsten 
alle deltagere, og blev taget kl 04.00 om natten! 

 


