
 
Pressemeddelelse vedr klubben eSport:NORD og arrangementet Nordjysk LAN#2 
2 store esports aktiviteter på vej i Jammerbugt kommune. 
Jammerbugt Kommunes største LAN party slår rekord. 
Først og fremmest er planlægningen af det kommende stor-LAN party i Jetsmark Idrætscenter rigtigt godt 
på vej. 6 uger før eventet skydes i gang er der allerede tilmeldt 138 deltagere – eller 18 mere end partyet 
kunne tiltrække i 2017. Vi har stadigvæk et mål, som hedder 150 deltagere, men andre 
forhåndstilmeldinger indikerer, at det tal står for fald allerede indenfor de kommende par uger. 
I alt kan idrætshallen i Pandrup maksimalt rumme 208 deltagere, og arrangørerne fra eSport:NORD har da 
et forsigtigt skøn på, at det endelige deltagerantal godt kan komme i nærheden af fuldt hus – specielt når 
erfaringerne viser, at tilmeldingen stiger markant i de sidste uger op til arrangementets start-tidspunkt. 
Vi synes nu også, at vi i år har et endnu bedre setup end i 2017, hvor vi afviklede vores første LAN-party – 
kaldet Nordjysk LAN. 
Blandt andet byder vi på endnu flere konkurrencer i år. Således kan spillerne også deltage i League of 
Legends (LOL) i år – et computerspil, som vi havde valgt at udelade i 2017, selvom det er meget stort på 
internationalt plan. Vores hovedturnering er dog stadig turneringen i Counter Strike – Global Offensive 
(CS:GO), hvor vi via et velvilligt sponsorat fra Sparekassen Vendsyssel for første gang udlodder for 6.000 kr i 
pengepræmier til de 2 bedste hold. 
Selvom der er mange nye esports-tiltag i Danmark i år, har vi faktisk mødt en stor velvilje hos vore gode 
sponsorer fra 2017. Selvom der er faldet lidt fra, er der også nye sponsorer blandt årets støtter. 
Eksempelvis er der netop indgået aftale med Coolshop i Nørresundby, som nu også er en del af 
sponsor-setuppet – og også er blandt holdene, som deltager i en af vore turneringer. Præmiepuljen løber 
på nuværende tidspunkt op i mere end 60.000 kr. Disse præmier fordeles ligeligt mellem præmier til 
konkurrence-vinderne, samt som direkte udtrækning blandt alle deltagere via vores populære ”bordlotto”, 
hvor alle tilstedeværende gamere har en vinderchance. 
Nordjysk LAN er for bredden indenfor eSport. Vi ønsker at rumme alle – uanset styrke og erfaring, og vi 
glæder os lige meget til at afvikle et supergodt arrangement for den unge og uerfarne spiller, som vi gør for 
de ældre og mere øvede hold. Derfor også denne præmiefordeling, så alle har gode chancer for at få en 
præmie med hjem. 
Vi har igen sikret os et godt teknisk setup til Nordjysk LAN #2. Via et nyligt indgået samarbejde med Lan 
Team Nord, som netop har afholdt Nordjyllands største LAN party i Gigantium i Aalborg, er vi sikret al den 
ekspertviden og de kompetencer, som vi har brug for til at håndtere sådan et arrangement, hvor op til 200 
computere skal kunne afvikle forskellige turneringer på samme tid og via samme servertilkobling. Derfor er 
vi meget glade for at have indgået denne meget fordelagtige aftale med gutterne fra LTN. 



I de kommende uger fortsætter detaljeplanlægningen blandt eSport:NORD-udvalgets 5 medlemmer frem 
mod LAN partyets afvikling den 23.-25. marts. Det er vores målsætning og bevidste strategi for Nordjysk 
LAN, at vi fortløbende kan løfte ”barren” for LAN parties i denne størrelse – at vi hvert år udvikler konceptet 
i Pandrup, og tager ved lære af lignende arrangementer. Derfor har vi også et par forbedringer klar til årets 
party, som vi glæder os til at præsentere for deltagerne. 
Læs mere på hjemmesiden www.nordjysklan.dk hvor man også kan tilmelde sig arrangementet. 
 
Klubben eSport:NORD 
Sideløbende med dette arrangement, er eSport:NORD – afdelingen for eSport under Pandrup Firma & 
Familie Idræt - ved at lægge sidste hånd på klubaktiviteterne, som også får til huse i Jetsmark Idrætscenter. 
Vi har gennem vinteren søgt fondsstøtte, og har faktisk opnået en fantastisk opbakning til vores projekt 
omkring en computerspils-klubben i Pandrup og omegn. På nuværende tidspunkt har vi samlet 250.000 kr 
sammen. Disse midler skal bruges til at skabe optimale rammer for eSport i Jammerbugten. 
Specielt en enkelt stadig unavngiven fond, som først offentliggøres i forbindelse med Nordjysk LAN 
arrangementet, har valgt at støtte os markant. Det betyder, at vi netop har indkøbt 10 velbestykkede 
gamer-computere, som netop nu installeres i vores kommende klublokale i idrætscentrets kælder, hvor vi 
har fået stillet et fint lokale til rådighed. 
Computerne er indkøbt lokalt hos Nordvirk i Åbybro, som vi har valgt at indgå samarbejde med. For os har 
det været essentielt at støtte projektet i Åbybro, hvor mange af vore lokale knægte, som arbejder hos 
Nordvirk, dermed fik en spændende opgave med at samle vore gamer-computere. 
Netop nu går tiden med at få computerne konfigureret, så der fremover bliver en fantastisk mulighed for at 
udvikle sine computerspils-færdigheder i klubben. Der vil også være undervisning og andre tiltag på 
klub-dagene. Udover det sociale islæt vil vi også gerne styrke sammenholdet blandt vore medlemmer, lære 
dem lidt om nødvendigheden af sunde kostvaner og fysisk aktivitet, hvis man vil være ”gamer” på højt 
niveau. Vi håber naturligvis også på, at vi kan få vores eget eSportshold, som skal deltage i eksterne 
turneringer.  
Det bliver en klub for alle computerspils-interesserede. Når først dørene snart åbnes, vil vi forsøge at favne 
alle interesser og evner i et socialt fællesskab, hvor alle skal føle sig velkommen – også ham eller hende, 
som ikke spiller computer i forvejen. 
Endelig ser vi da også et stort potentiale i omkringliggende uddannelses- erhvervs- og efterskoler, som vi 
allerede er i gang med at skabe kontakt til. Således deltager et par af efterskolerne i vores LAN party til 
marts. 
I starten af april inviteres til åbent hus, og frem mod sommerferien vil deltagelsen i klubben være gratis for 
alle. Senest fra efterårets start vil der også være tilbud om undervisning i computerspil, hvor taktik, strategi, 
team-samarbejde og lignende vil være en del af undervisningen. 

http://www.nordjysklan.dk/


Vi glæder enormt til de kommende måneder, hvor Pandrup og omegn kommer til 
at summe af eSport. 


