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Nordsjællands Esport LAN Party er et arrangement, der blander alle de gode 

værdier og aktiviteter vi dyrker i esportsforeningerne. Arrangementet vil have 
fokus på sund mad, fysiske aktiviteter såsom Jabii- og panna fodboldturnering. 

Der vil også være turneringer inden for Fortnite, CS:GO og Valorant samt mas-
sere tid til at spille computerspil sammen med vennerne.   

 
Arrangementet vil starte fredag d. 3. juni kl. 16.00 og vil slutte igen d. 5. juni 

13.00. Lokationen hvor arrangementet vil finde sted er i den store hal ved Hil-
lerødsholmsskolen. Adressen er Hillerødsholmsalle 2, 3400 Hillerød.       

 

Overnatning 
 

Til arrangementet vil der være mulighed for overnatning alle dage, såfremt for-
eningen du er medlem af, giver mulighed for det. Overnatningen vil foregå i et 

klasseværelse sammen med foreningen du repræsenterer. Der vil min. være to 
frivillige til stede pr. forening ved overnatning.  

 
Det er valgfrit om man vil overnatte eller ej. Det er derfor muligt at overnatte 

hjemme og komme tilbage.   
 

Mad og drikke 
 

Det er muligt at tilkøbe en madbillet, eller du kan selv medbringe din mad. 
 

Hvis du har bestilt mad, vil der blive serveret følgende dage: fredag (aften), 

lørdag (morgen, middag og aften) og søndag (morgen).  
 

Morgenmaden vil bestå af rundstykker m. pålæg. Middags- og aftensmaden vil 
bestå af sandwich.  

 
Til arrangementet vil vi ikke tillade, at der drikkes nogen former for energi-

drikke eller alkohol.     
 

Frivillige 
 

Under arrangementet vil der være voksen frivillige til stede fra hver deltagende 
forening, hvis der skulle opstå en situation, hvor der er brug for en voksen.   

 
Turneringer 

 

Under arrangementet vil der blive afviklet en turnering inden for spillene Fort-
nite, CS:GO og Valorant. Turneringernes format vil blive annonceret, når vi 

nærmer os arrangementets start, da vi har et mere fyldestgørende overblik 
over deltagerne på det tidspunkt. 



 

Side 2 

 

 
Aktivitetsprogram 

 
Aktivitetsprogrammet for Nordsjælland Esport LAN Party. Det er ikke obligato-

risk at deltage i aktiviteterne.  

  

 Fredag Lørdag Søndag 

09.00   Morgenmad Morgenmad 

09.30   Morgenmad Morgenmad 

10.00   CS:GO S og Fortnite K1 Valorant F 

10.30   CS:GO S og Fortnite K1 Valorant F 

11.00   CS:GO F og Fortnite K2 Valorant F 

11.30   CS:GO F og Fortnite K2 Valorant F 

12.00   Middagsmad På gensyn! 

12.30   Middagsmad   

13.00   CS:GO F og Fortnite K3 
 

13.30   CS:GO F og Fortnite K3   

14.00   CS:GO F og Fortnite K4   

14.30   CS:GO F og Fortnite K4   

15.00   Fortnite K5   

15.30   Fortnite K5   

16.00 Ankomst og opsætning Valorant Gruppespil   

16.30 Ankomst og opsætning Valorant Gruppespil   

17.00 Ankomst og opsætning     

17.30 Ankomst og opsætning     

18.00 Velkommen og mad Aftensmad   

18.30 Velkommen og mad Aftensmad   

19.00 CS:GO Gruppespil Valorant Gruppespil   

19.30 CS:GO Gruppespil Valorant Gruppespil   

20.00 CS:GO Gruppespil Valorant Gruppespil   

20.30 CS:GO Gruppespil Valorant Gruppespil   

21.00 CS:GO Gruppespil Valorant S   

21.30 CS:GO Gruppespil Valorant S   

22.00 CS:GO Gruppespil   

 

 
Hvis I har nogle spørgsmål, er I hjertens velkommen til at kontakte Mikkel 

Lund fra DGI Nordsjælland på 29 86 37 09 eller mikkel.brilner.lund@dgi.dk. 
 

Med venlig hilsen 
 

Mikkel Lund, DGI Nordsjælland. 
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