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Mejlskov: Om det så er
CS:GO, Minecraft eller Fortnite, så er OSG-Gamers
klubben, hvor sejren deles med kammeraterne, og
hvor potentialet udvikles
med spilkonsollen ved sin
side.
Gaming-holdet udspringer fra Ore Sogn Gymnastikforening, og den 27. oktober
bliver første lan-dag af mange i klubhuset i Mejlskov. Én
lørdag hver måned fra 10.0022.00 finder aktiviteten sted,
og det er for 10-18-årige spilleglade piger og drenge.
- Jeg var frustreret over,
at unge ikke havde mulighed for sådan et socialt tiltag. Unge med interesse
for computerspil, fortæller
Martin Dufresne, som er frivillig initiativtager til OSGGamers.
Han har selv børn på ni og
13 år, der spiller det halve af
vinteren væk, som han beskriver det.
- Målet er at skabe et
fællesskab og en masse
sjov. Når de unge så kommer hjem fra det månedlige 12-timers arrangement,
skulle de gerne være både
trætte og glade.

Fit for gaming

Men der kommer ikke kun
til at være fokus på E-sporten, men også traditionel
sport i det fri. Der vil i løbet
af dagen være indlagt faste

timer til motion på sportspladsen lige ved klubhuset,
så de unge kan spille fodbold, rundbold eller gå ture
med PokémonGO.
- Man sidder og arbejder
med rigtig høj puls foran
computeren. For at kunne
håndtere det, skal man samtidig være i god form, så vi
siger, at de unge skal lære at
være "fit for gaming". Hvis
de sidder foran skærmen i
for mange timer ad gangen,
går de kolde. forklarer Martin Dufresne.
Derudover skal der også
være fokus på den digitale
dannelse.
- Der bliver tit brugt rigtigt
grimt sprog gennem headsettene. Men når de sidder
over for hinanden, lærer de,
at der sidder et menneske
på den anden side. Så hvis
man er sur, taler man pænt,
eller også kan man tage en
hurtig afkølingsrunde på
sportspladsen, siger initiativtageren.
- De skal i gaming-klubben være en del af hinandens succes og fiasko. Sådan
opbygger de det bedste fællesskab.
30 deltagere kan der i alt
være med på en klub-lørdag, og lige godt 10 unge
har allerede oprettet medlemskab på osg-gamers.dk.

4 sjove aktiviteter
Efterårsferien i Bogense
E

Børnekupon - 75 kr.
Billetter kan købes hos VisitNordfyn på
havnen fra tirsdag i uge 41.
Ta’ en tur i

BOGENSE STRAND

Camping

Svømmehal
Gælder hele uge 42
Værdi 50,-

Blomster Til Alt
En lille dekoration
og en slikkepind
Til de første
FREDAG
120 børn
KUN
GÆLDER

Indløst:

Indløst:

Prøv en ”omgang”

BOGENSE STRAND

Camping

Minigolf
Gælder hele uge 42
Værdi 30,-

Indløst:

CAFE

KYSTEN

der er ikke kun øjne på
computerskærmen, når osg-gamers
inden længe starter. Motion, en god tone
og fællesskabet vægter lige så højt.
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Nyt nordfynsk
gamerhold
starter
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I det månedlige arrangement er der indlagt tid til at komme ud
og røre sig. Foto: Martin Dufresne
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OSG-Gamings testarrangement var så stor en succes, at alle de unge gerne ville melde sig til resten af sæsonen. Foto: Martin Dufresne

& RESTAURANT

Indløst:

KUN
GÆLDER

FREDAG

1 portion
kyllinge
nuggets
med pomfritter

Værdi 49,-

