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Skal vores første 1½ år som esportsklub beskrives med ét ord, så er det ”WOW!”. Der er ikke engang tid til 

et rigtigt ord. Det er bare en lyd, der fortæller om noget imponerende og noget lynhurtigt! 

Det allermest imponerende er måske, at vi har været i stand til at stable en forening på benene, gøre den 

større og gøre den moden… på et tidspunkt hvor næsten alle andre klubber kæmpede for at holde sig i live 

pga corona-nedlukninger. Mange klubber blev mere end halveret, men vi holdt skansen og er nu større og 

langt mere etableret end vi var, da corona ramte verden.  

Status juni 2021 

• Spillere: 96 

o Fortnite: 34 

o Valorant: 20 

o Counterstrike: 19 

o Overwatch:10 

o Rainbow Six Siege: 6 

o League of Legends: 5 

o Esport Flex for voksne: 7 

• Trænere/Holdledere: 18 

• Bestyrelse: 5  

Den kæmpe bedrift kan kun forklares et sted… Vores fantastiske trænere. De valgte at tro på, at online-

træningen godt kunne lade sig gøre, selvom det ikke var det, vi helst ville. Jeg tror alle trænere har kæmpet 

med at holde gejsten oppe i online-træningen både for spillerne og for dem selv, men de gjorde det. De bed 

tænderne sammen og er nu kommet ud på den anden side med en klub, der står markant stærkere end da 

vi gik ind i corona-perioden. Da mange andre klubber valgte at skrue ned for blusset pga corona, så valgte 

Frederikssund Esport at skrue op. Vi lavede flere små hygge-turneringer og et awardshow for at skabe et 

afbræk i den kedelige indespærring for vores medlemmer. 

Vi var godt i gang inden corona ramte os. Der havde vi allerede afholdt Grand Opening og Counterstrike 

Draftday. Vi var kommet i gang med træningen i hele fem forskellige spil og siden er der kommet et mere 

til. Vi startede sammen med Hillerød Esport en rangliste i Overwatch, og vi blev en del, at det 

Nordsjællandske esportsnetværk via DGI, som blev startet af Mikkel Lund og har været med til at gøre 

Nordsjælland til en af de mest initiativrige esports-regioner i Danmark. 

Da vi blev tvunget til at gå online, så handlede det først og fremmest om komme igennem i en kortere 

periode. Den blev lidt længere end ventet, men heldigvis kunne vi tanke motivation, da det blev muligt at 

afholde to Gamer Camps i sommerferien. 

Sideløbende har vi i bestyrelsen arbejdet for at skaffe penge muligheden for egne lokaler. Vi havde en klar 

ambition om, at selvom vi var meget glade for at kunne låne udstyr og lokaler i Græse Bakkeby og på 

Campus, så ville vi gerne indrette et rigtigt esportscenter. Vi har søgt et utal af puljer og fonde, og fået stor 

hjælp af sponsorer med både penge og udstyr til vores egne maskiner.  

Allerede inden klubben havde eksisteret i et år, havde vi købt vores egne maskiner, og vi havde bevist 

overfor kommunen, at vi var en klub i så stor fremdrift, at det ville være dumt ikke hjælpe med at opnå 

ambitionen om et esportscenter. Det tog lidt tid at få det praktiske på plads og at arbejde indenfor corona-
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restriktionerne, men hele påsken 2021 var vi mange, der knoklede for at sætte vores nye lokaler i stand, og 

gøre klar til at vi kunne træne SAMMEN igen, så snart corona-restriktionerne tillod det. Det lykkedes, og det 

er jeg som formand helt vildt stolt af! 

Det har ikke været fryd og gammen det hele. Flere hold synes ikke det var sjovt at træne online. Det 

lykkedes at komme igennem, men det var ikke nemt.  

Vi har haft store problemer med vores tidligere tøjleverandør, som slet ikke kunne levere som lovet. 

Aftalerne blev brudt langt ud over, hvad der kan forklares med corona. Heldigvis har vi nu fået en ny lokal 

leverandør, som har været enormt professionel og en fantastisk samarbejdspartner. Vi glæder os til at få de 

nye version 2 spillertrøjer efter sommerferien.  

I løbet af sommerferien faldt vores Fortnite-afdeling desværre fra hinanden. Vi gik i gang med at finde nye 

folk. Hurtigt meldte der sig en afdelingsleder, og vi havde allerede fået kontakt til en ny træner i løbet af 

ferien. Der kom flere til. Hvis vi havde en god Fortnite-afdeling før ferien, så har vi fået en fantastisk 

Fortnite-forening efter ferien. Vi har fået et ekstra hold, så vi kunne komme af med den lange venteliste, og 

spillerne deltager – og vinder – jævnligt turneringer i esportsligaen… og nu er det også lykkedes at få fingre 

i den eftertragtede custom key, som giver os muligheder for at holde turneringer og lave bedre træning.  

Der er også en ”nød” vi ikke har knækket endnu. Vi skal have bedre og stærkere organisation. Vi har brug 

for flere kræfter til, dels at tage overordnet ansvar for de sportslige aktiviteter, dels mere generelle 

ressourcer til at støtte og organisere de ting, som ikke handler direkte om esport. Helt konkret har vi brug 

for en afdelingsleder for Counterstrike, et udvalg som arbejder med fondsansøgninger og sponsorer og et 

udvalg som står for det praktiske ved forskellige events og udflugter. Det kommer det kommende år i høj 

grad til at handle om. Og så skal vi have flere forældre engageret som holdledere for de hold, hvor spillerne 

er lidt yngre. 

Men når alt kommer til alt, så har vi gennem det sidste 1½ sammen skabt en forening, som har præsteret 

helt fantastisk både sportsligt og socialt. 

Vi har 17 trænere med DGIs grunduddannelse for esportstrænere, og flere med specialisering i konkrete 

spil. Vi har allerede flere pokaler i skabet. 

Og så er jeg stolt af, at vi ikke bare er samlingspunkt for esportsinteresserede i Frederikssund og omegn. Vi 

er faktisk også et lille lokomotiv i foreningsesporten både i Nordsjælland, og på nogle punkter, også i hele 

Danmark. 

Når det gælder Counterstrike har vi i flere omgange samlet de nordsjællandske klubber i en stor niveau-

inddelt turnering, der netop er afviklet endnu en gang i samarbejde med DGI. Vi har medvirket til at skabe 

en landsdækkende Overwatch-rangliste, hvor danske hold kan udfordre hinanden. Efter samme princip har 

vi etableret en Valorant-rangliste, der netop nu bliver suppleret af niveau-inddelt turnering. Vi arbejder i 

både nordsjællandske og nationale netværk med at skabe bedre sammenhæng og samarbejde i dansk 

esport. Vi har afviklet vores eget lille lokale esport awardshow – en idé som har inspireret flere andre 

klubber, som efterfølgende har gjort det samme. 

Så da DGI Nordsjælland i efteråret dukkede op midt under afviklingen af finalerne til den nordsjællandske 

Counterstrike-turnering for at give os og særligt Martin Elliott DGI Nordsjællands Initiativpris for 2020, så 

synes jeg ærligt talt at det var velfortjent.        


