eSport : NORD



- en del af Pandrup Firma og Familieidræt

Stigende interesse for eSport i Pandrup
Med et ekstra plus på antallet af tilmeldte og flere konkurrencer blev det andet MINI LAN i
eSport:NORD endnu engang en succes.
Klubben for computerspil i Pandrup og omegn tiltrak denne gang 27 gamere, som – udover den
overordnede turnering i CS:GO - også kunne deltage i både FIFA18 og Rocket League turneringer.
”Dermed er vi nok på det yderste af, hvad sådan et arrangement over en enkelt dag kan bære, hvis
logistikken skal lykkedes”, siger en af klubbens ledere Søren Jensen.
”Til gengæld var der konkurrencer fra nærmest første øjeblik om formiddagen – og til absolut sidste
minut ved midnat i lørdags.
”Der var 14 timer at spille i, og løbende konkurrencer hele dagen, da de 3 turneringer skulle
afvikles sideløbende”. ”Dermed var der nok at se til, hvis man var deltager i alle 3 turneringer”.
Der var dog også deltagere, som i stedet hyggede sig med de øvrige deltagere – og alle former for
samspil og udveksling af spil-erfaring.
”I alt havde vi en forrygende dag, og overvejer da, om vi skal holde endnu et MINI LAN, inden
vores store Nordjysk LAN #2 den 23-25 marts”. ”Her er vi allerede i gang med planlægningen”,
fortæller Søren Jensen, som også kunne fortælle, at der er 208 pladser til det store marts-event,
hvor klubben håber, at de igen kan fylde Jetsmark Idrætscenter med gamere”.
”Sideløbende med dette håber vi, at vi i det tidligere forår får de sidste detaljer på plads, så vi kan
invitere alle friske gamere indenfor i en fast eSports-klub i Pandrup – en klub, som naturligvis er
åben for hele området og alle aldre”. ”Vi har nogle klare intentioner med klubben – blandt andet
med undervisning og turneringer, men nu må vi se, hvor stort det indledende koncept bliver”,
fortæller Søren Jensen på klubbens vegne.
eSport:NORD blev etableret efter sommeren som et udvalg under Pandrup Firma og Familieidræt,
og skal fremover være organisator af eSports-aktiviteter som eksempelvis lørdagens MINI LAN og
det noget større Nordjyske LAN til marts.
”I vores evaluering efter lørdagens party må vi nok også erkende, at LAN parties i dagtimerne lige
her og nu synes at have fordel af at blive afviklet i løbet af dagtimerne – og IKKE henover natten
som ved det foregående LAN i oktober måned.
”Vi samarbejder naturligvis gerne med andre interessenter fra området omkring vore klubplaner, og
kunne da sagtens se et samarbejde med eks andre klubber, produktions- og erhvervsskoler og
gymnasiet i Fjerritslev omkring aktiviteter” slutter Søren Jensen
Vinderne i CS:GO blev ”Team Bisserne”, mens Jimmy Helledie fra samme hold blev vinder af
FIFA18 turneringen.
For yderligere kommentarer henvises til Søren Jensen på tlf 23201267
På vegne af eSport:NORD
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Søren Jensen

P.S. Det vedhæftede billeder er fra lørdagens arrangement. Billedet viser det vindende team i
CS:GO turneringen + Jimmy Helledie yderst til højre, som vandt FIFA18 turneringen.
Rocket League blev vundet af ”Team Bonderøvene”.

