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Forord

Denne guide er til dig, der brænder for 

esport og gerne vil tilbyde esportsaktivi-

teter i din forening eller etablere en hel ny 

esportsforening.

Guiden indeholder alt, hvad du behøver at vide for at kunne 

udvikle og organisere esport i foreningsregi. Du får gode råd, 

tips og ideer til, hvordan du kommer godt i gang og bliver klædt 

grundigt på med praktisk viden om foreningsarbejde.

Du kan bruge guiden som et opslagsværk og udelukkende 

læse om de emner, du føler, der er relevante for dig. Du kan 

også læse guiden fra start til slut, hvis du har brug for generel 

viden om esport, om foreningsarbejde, og hvordan du griber en 

opstartsproces an. 

Guiden er udelukkende tænkt som inspiration og som et 

hjælpeværktøj. De store beslutninger er helt op til dig og din 

forening. Har du brug for yderligere information og viden, er der 

altid hjælp at hente hos DGI. 

God læselyst!
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Gaming og esport er populært som aldrig før, og undersøgelser viser, at cirka 

500.000 danskere spiller spil på deres computer, konsol, tablet eller smartpho-

ne. Gaming er imidlertid ikke et nyt fænomen, men har rødder helt tilbage til 

1970’ernes arkadespil og de første computerspil i 1990’erne.

1. Esport i din forening  
– hvorfor er det en god idé?
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Det nye er, at gaming og esport vinder anerkendelse på lige 

fod med andre former for konkurrencesport og i stigende om-

fang bliver organiseret og tilbudt på uddannelsesinstitutioner, 

efterskoler, på arbejdspladser og i idrætsforeninger.

Interessen for esport og gaming er med andre ord steget eks-

plosivt, men det er ikke den eneste gode grund til, at det er en 

god idé at etablere en esportsforening eller en esportsafdeling i 

en eksisterende forening. Den primære fordel er, at din forening 

med esport på programmet kan tiltrække en målgruppe af med-

lemmer, som ellers kan være svære at etablere kontakt til. 

Målgruppen består af især unge drenge og mænd i alderen 

10-24 år, der typisk ikke er interesserede i traditionelle sports- 

og motionstilbud og derfor heller ikke er aktive i foreningsli-

vet i forvejen. Cirka halvdelen af dem har intet forudgående 

kendskab til foreningslivet, de er allerede dybt specialiserede 

indenfor deres interesseområde, de har mange tusinde timers 

træning bag sig.

Fælles for dem alle er imidlertid, at de er meget passionerede 

om deres sport, ønsker at udvikle sig og at opnå bedre resulta-

ter, og derfor er esportsaktiviteter og træning i foreningsregi et 

attraktivt tilbud for dem. De faste rammer, dygtige trænere og 

det stærke fællesskab, som foreningen kan tilbyde, er desuden 

et godt match til netop denne målgruppe. 

Hvorfor er esport i foreningsregi en god idé?

Det er en god idé at tilbyde esportsaktiviteter i din forening, 

fordi esport…

  tiltrækker nye medlemmer

  tiltrækker nye og flere sponsorer

  giver positiv omtale i medierne

  skaber nye frivillige

  skaber grobund for udvikling og vækst

  bidrager med nye og andre kompetencer i bestyrelsen og 

foreningsledelsen

Antallet af foreninger, der tilbyder 

esportsaktiviteter, vokser eksplo-

sivt. Det anslås, at cirka 20 for-

eninger tilbød esportsaktiviteter 

før 2017. I 2017 - det første år, hvor 

DGI opgjorde antallet af esports-

udøvere i foreningsregi - var tallet 

steget til 68 aktive foreninger med 

over 2000 medlemmer. Dette tal 

er allerede tæt på at være fordob-

let i 2018, og tallet stiger fortsat
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DGI Esport er en afdeling i DGI, der er særligt specialiseret inden for esport. Vi 

samarbejder med foreningslivet om at udvikle esportsaktiviteter og om at ud-

brede kendskabet til sporten generelt. Det gør vi, fordi vi tror på, at esport kan 

skabe helt nye fællesskaber, tiltrække ny medlemmer og sikre vækst og udvik-

ling i foreningerne.

2. DGI & esport  
– sådan hjælper vi dig

Udover at rådgive og vejlede foreninger om esport udvikler 

DGI også kurser og uddannelser, der sikrer dygtige og velud-

dannede esportstrænere. I samarbejde med Esport Alliancen 

organiserer vi turneringer, cups, stævner og mesterskaber, som 

din forening kan være en del af. 

Har din forening en vision om at etablere esport som et tilbud 

til jeres medlemmer, eller ønsker du at etablere en helt ny 

esportsforening, så er DGI klar til at hjælpe dig godt i gang.  

 

DGI Esport tilbyder blandt andet:

 Informationsaften om esport 

 Hjælp til udvikling af attraktive esportsaktiviteter 

 Opstarts-workshop 

 Råd og vejledning gennem hele opstartsforløbet 

 Uddannelse af esportstrænere 

 Hjælp til udvikling af events og turneringer 

 Hjælp til markedsføring af esportstilbud 

 Hjælp til at søge om økonomisk støtte hos fonde og kom-

muner 

 Kontakt og dialog med andre foreninger med erfaring 

inden for esport 

Hvem kan få hjælp af DGI?

Vi kan hjælpe dig godt i gang med esport, uanset om du 

 Repræsenterer en eksisterende idrætsforening, der ønsker 

at etablere en esportsafdeling

 Ønsker at oprette en helt ny esportsforening

 Er en ildsjæl, der ønsker at tilslutte dig en eksisterende 

forening med det formål at inkludere esport i foreningens 

eksisterende tilbud 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om, 

hvad DGI Esport kan bidrage med. Kontakt os på mail info@

dgi.dk eller på telefon 7940 4040. Du kan også læse mere om 

vores mange tilbud på dgi.dk/esport.

DGI & esport 

DGI Esport arbejder målrettet med at udvikle esport i 

Danmark og hjælper foreninger og ildsjæle i gang med 

at tilbyde esportsaktiviteter til en bred målgruppe af 

udøvere. 

Sammen med eksperter og foreninger udvikler vi ud-

dannelser, kurser og koncepter med det formål at skabe 

endnu dygtigere trænere og spillere og gøre esport til 

en integreret del af foreningslivet. 

Vi tror på, at esport danner ramme om stærke fælles-

skaber og store oplevelser og sætter fokus på at skabe 

trygge, udviklende og motiverende esportsmiljøer, hvor 

alle kan være med – uanset alder og niveau.

Samarbejde

DGI samarbejder med eSport Danmark, Dansk Fir-

maidrætsforbund og Ungdomsringen i Esport Alliancen. 

Vi har i fællesskab udviklet træneruddannelser, YouSee 

eSportligaen og andre spændende koncepter målrettet 

foreninger, klubber, skoler og organisationer i Danmark.
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Fem fordomme

Gaming og esport er forbundet med mange fordomme, men  

har de hold i virkeligheden, når det kommer til stykket?  

Martin Fritzen, der er projektleder i esport hos DGI, giver  

her fem hårdnakkede fordomme et virkelighedstjek.

Fordom nr 1

Esport er ikke  

en rigtig sport!

FALSK! ’Når jeg ser drenge og pi-

ger, der spiller computer og dyrker 

esport i foreningslivet, så ligner de-

res passion, kammeratskab og vilje 

til at vinde det, man ser ved alle 

andre sportsgrene. På den måde 

er esport en rigtig sport for mig.’

Fordom nr 2

Esport er kun for 

computernørder!

FALSK! ’Cirka en halv million dan-

skere spiller en eller anden form 

for spil, og de er næppe computer-

nørder alle sammen. Esport er for 

alle og tiltrækker også seniorer på 

60+, der spiller Counter Strike.’ 

 

 

 

Fordom nr 1

Esport er kun  

for drenge!

FALSK: ’Forskning viser faktisk, 

at ca. 50 % af alle gamere er 

kvinder. Det tal er ikke helt så 

højt indenfor esport, men der ek-

sisterer kvindehold på topplan, 

og flere og flere piger begynder 

at interessere sig for at dyrke spil 

på konkurrenceplan.’ 

 

Fordom nr 4

 

Man bliver tyk og 

usund af at dyrke 

esport!

FALSK & SANDT! ’Hvis du ikke 

laver andet end at spille computer 

eller dyrke esport, er det selvføl-

gelig ikke særlig sundt. Mange 

esportsforeninger har heldigvis 

fokus på sund kost og bevægelse, 

og uddanner du dig til esportstræ-

ner, lærer du om, hvordan fysisk 

aktivitet har en positiv effekt på for 

eksempel koncentrationsevnen.’

Fordom nr 5 

Computerspil  

er asocialt!

FALSK & SANDT! ’Computerspil er 

ikke per definition asocialt. Det er 

min oplevelse, at det gør en stor 

forskel, når spillere, der måske kun 

kender hinanden online, pludselig 

møder hinanden i virkeligheden. 

Derfor skal vi skabe nogle rammer 

i foreningerne, hvor spillerne kan 

møde hinanden og spille sammen, 

i stedet for at sidde online alene 

på hvert sit værelse.’
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Uanset om du ønsker at etablere en helt ny esportsforening eller en esportsafde-

ling i en eksisterende forening, er processen i princippet den samme. Her får du 

en hurtig guide til, hvordan du bedst griber processen an og kommer godt i gang:

3. Kom godt i gang  
– sådan gør du

1:
Start med: ”Hvad, hvem,  

hvordan og hvorfor?”

Esport er som enhver anden aktivitet. 

Det kræver tid, ressourcer, mennesker, 

kompetencer og økonomi. Inden du 

går i gang, bør du derfor tage stilling til 

følgende spørgsmål:

 Hvad vil foreningen tilbyde  

– og til hvem?

 Hvorfor er det en god idé?

 Hvad vil foreningen opnå?

 Hvem kan bidrage?

 Hvilke opgaver involverer det  

– og hvem gør hvad?

2:
Afprøv din idé

Inden du går i gang at realisere dine 

esportsplaner, er det en god idé at under-

søge, om der er interesse for konceptet. 

Hvis du allerede er en del af en forening, 

kan du eventuelt tage en snak med for 

eksempel bestyrelsen, medlemmer, 

trænere og forældre og blive klogere på, 

om der er opbakning til din idé. Dan dig 

et overblik over, hvem der eventuelt vil 

hjælpe dig med at føre planerne ud i livet 

og læg i fællesskab en plan for, hvordan 

idéen kan blive til virkelighed.

3:
De rigtige kompetencer

Viden og kompetencer indenfor esport er 

afgørende for, at din nye esportsforening 

eller –afdeling bliver en succes. Det 

er derfor vigtigt, at du allierer dig med 

andre, der ved noget om esport, træning, 

spil og esportsevents.  De skal samtidig 

være interesserede i at involvere sig 

i projektet som enten træner, spiller, 

bestyrelsesmedlem, eventmanager eller 

lignende. Start med at spørge dit net-

værk og følg eventuelt op med opslag på 

Facebook, på den lokale skole, bibliote-

ket eller i supermarkedet. 

4:
Lav en bestyrelse

Når du har fundet en række personer, 

der har lyst til at engagere sig i projektet, 

skal I etablere en bestyrelse eller en 

styregruppe. Hvis du allerede er del af 

en forening, skal det foregå i samarbejde 

med idrætsforeningens hovedbestyrelse. 

Det er en god idé, at den nye bestyrelses 

medlemmer dækker en bred vifte af kom-

petencer som for eksempel sponsorar-

bejde, projektstyring, økonomi og andre 

relevante fagområder.  

Bestyrelsens eller styregruppens opgave 

er at videreudvikle din idé og udarbejde 

en strategi for det videre arbejde. Aftal et 

opstartsmøde, hvor den nye bestyrelse 

frit kan byde ind med idéer til projektet.  

Mødet bør især have fokus på:

 Hvad ønsker vi at opnå – og hvorfor?

 Hvem er vores primære målgruppe?

 Hvilke partnere skal vi have?

 Hvad er vores tidsplan?

De beslutninger, I vedtager på det første 

møde, skal fungere som retningslinjer for 

projektet i fremtiden. 

5:
Opstil konkrete mål 

Foreningen bør opstille et eller flere 

konkrete mål for esport. Målene er med 

til at drive projektet fremad og sikrer, at 

alle involverede parter trækker i samme 

retning. Det er helt op til den enkelte 

forening at definere, hvad de vil opnå 

med projektet. Eksempler på mulige 

målsætninger:

Vi vil...

 tilbyde træning i xx spil pr. xx dato

 tilknytte xx antal trænere til xx spil pr. 

xx dato

 pr. xx dato være xx antal medlemmer

 have sponsorindtægter for DKK xx pr. 

xx dato

 have en aktiv hjemmeside, Facebook-

side, Twitch pr. xx dato

 streame xx gange om ugen med start 

d. xx dato

 have xx spillere ud til xx turneringer 

xx gange i år

 afholde xx antal egne events i år 
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6:
Lav en strategi

Når I har defineret, hvilke mål I vil opnå, 

bør I udarbejde en strategi for, hvordan I 

vil nå hvert enkelt mål. En strategi er en 

langsigtet plan for jeres arbejde og inde-

holder helt konkrete svar på, hvordan I vil 

gribe opgaven an.  

 

Strategien kan for eksempel tage ud-

gangspunkt i følgende spørgsmål:

 Hvordan udvælger vi de spil, som 

medlemmerne skal træne i?

 Hvordan finder vi trænere til de ud-

valgte spil?

 Hvordan finansierer vi projektet?

 Hvordan finder vi sponsorer?

 Hvordan får vi lokaler og udstyr?

 Hvordan markedsfører vi os?

 Hvordan tiltrækker vi medlemmer?

 Hvordan sikrer vi juridisk korrekte 

spillerkontrakter og partneraftaler?

 Hvordan planlægger vi esports-

events?

 Hvordan arbejder vi med henholdsvis 

bredden og eliten?

 Hvordan vil vi samarbejde med 

skoler, kommune, region, forældre og 

andre?

 

7:
Hvem gør hvad?

Når I i fællesskab har defineret, hvordan 

I vil nå jeres mål, skal I fordele arbejds-

opgaver og ansvarsområder. For at sikre 

fremdrift i projektet er det vigtigt, at alle 

ved, hvem der gør hvad og hvornår. 

Bestyrelsen udarbejder en plan med 

arbejdsopgaver og deadlines, så der 

ikke hersker tvivl om arbejdsfordelingen 

og den enkeltes rolle. Planen besvarer 

blandt andet følgende spørgsmål:  

 Hvem har ansvaret for at etablere xx 

sponsoraftaler inden xx dato?

 Hvem har ansvaret for at finde xx 

trænere til xx spil inden xx dato?

 Hvem etablerer samarbejde/møder 

med for eksempel skoler, kommune 

og regioner inden xx dato?

 Hvem har ansvaret for at oprette en 

hjemmeside, Facebook-side og mar-

kedsføring inden xx dato?

 Hvem sørger for lokaler, udstyr og tøj 

inden xx dato?

8:
Sæt i gang!

Planen er klar, og nu begynder alt det 

sjove arbejde med at føre visionerne ud 

i livet. Når I for alvor sætter skub i pla-

nerne, er det imidlertid vigtigt, at I stadig 

tager jer tid til at lytte og snakke med de 

mange, der har interesse i eller er invol-

veret i projektet. Hastværk er lastværk, 

og det betaler sig at gøre arbejdet grun-

digt, både når I organiserer og planlæg-

ger aktiviteter, samarbejder med trænere, 

ledere og bestyrelsesmedlemmer og 

indgår kontrakter eller partnerskaber.

9
Evaluer, lyt og lær

Som tiden og projektet skrider frem, vil I 

utvivlsomt gøre jer en række erfaringer 

om, hvad der fungerer og ikke fungerer. 

Det er derfor en god idé, at bestyrelsen 

eller styregruppen holder møder regel-

mæssigt – eventuelt én gang om måne-

den – og løbende evaluerer projektet. 

Hvad kan vi gøre bedre? Hvad kan med 

fordel rettes til? Og kan vi gøre noget 

ekstra for at nå vores mål?  

 

Hvis det for eksempel har vist sig, at det 

ikke giver mening, at foreningen afholder 

egne events, så lad være. Det er vigtigt, 

at foreningen bruger sin tid og ressourcer 

rigtigt og på det, der gør en reel forskel 

for foreningen og for medlemmernes 

udvikling.

 

Når I evaluerer og tilretter konceptet, er 

det altid en god idé at tage en snak med 

dem, det faktisk handler om, nemlig spil-

lere og trænere. De er en integreret del 

af projektet i hverdagen og kan bidrage 

med gode og konstruktive input til, 

hvordan esport kan blive en endnu større 

succes i jeres forening. Lyt og lær – det 

betaler sig.

Vedtægter på den nemme måde

DGI’s digitale vedtægtsgenerator 

gør det let at definere foreningens 

vedtægter. Vedtægtsgeneratoren 

bygger på erfaringer fra tusindvis 

af foreninger og opfylder de krav, 

kommunen stiller til nye forenin-

ger. Du finder vedtægtsgenerato-

ren på dgi.dk
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Når de mere praktiske beslutninger, målsætninger og planer er på plads, er 

det en god idé at kigge nærmere på foreningens bløde værdier, eller det man 

kan kalde foreningens DNA. Foreningens DNA består af de værdier, holdnin-

ger, regler og retningslinjer, der definerer foreningen. 

4. Din forening  
– hvem er I, og hvad står I for?

Ved at sætte fokus på foreningens DNA og konkretisere, 

hvad den egentlig består i, bliver I skarpere på, hvem I er som 

forening, hvordan I adskiller jer fra andre fritidstilbud, og hvad 

I egentlig har at tilbyde. Dermed bliver det nemmere for jer at 

markedsføre jer selv både overfor nye potentielle medlemmer, 

sponsorer og andre samarbejdspartnere. En tydeligt defineret 

DNA – eller foreningskultur – gør det også lettere for både 

medlemmer, trænere, frivillige, forældre og ledelse at agere i 

foreningens fællesskab og minimerer risikoen for konflikt.

I de kommende afsnit kan du læse mere om de forskellige 

elementer, der udgør foreningens DNA. Det er:

 Værdier

 Samværsregler

 Retningslinjer

 Miljø

 Vaner

 

Værdier

Værdier er selve det fundament, som foreningen er bygget på 

og en central del af foreningens DNA. Værdierne er styrende 

for den måde, I er sammen på i foreningen, og den måde, I 

behandler hinanden på. 

Hvilke værdier skal foreningen bygge på? Og hvilke vær-

dier skal definere foreningens esportsaktiviteter? Der er ikke 

et færdigt sæt værdier, der gælder for alle, og det er op til 

ledelsen i din forening at diskutere og blive enige om, hvilke 

værdier der gælder for netop jer, jeres arbejde, samvær, hver-

dag og aktiviteter.

Eksempler på værdier

 Rummelighed

 Respekt for spillet, hinanden og omgivelserne

 Fællesskab i og uden for foreningen

 

Når I skal finde og definere foreningens værdier, er det en 

god idé at spørge jer selv, hvor og hvordan I oplever værdien 

i praksis i hverdagen.  Husk på, at tydelige værdier gør det 

lettere for alle at være sammen og fungerer som retningslin-

jer for samvær og fællesskab for både trænere, spillere og 

ledelse i en travl hverdag.  

Samværsregler

Ligesom det er en god idé at definere foreningens værdier, 

er det også en god idé at tage stilling til, hvilke regler der 

skal gælde for samværet mellem foreningens medlemmer, 

trænere, frivillige og ledelse. Der er sikkert allerede en række 

uskrevne regler, der gælder, men det er en god idé at skrive 

dem ned, så der ikke hersker nogen tvivl.  

Når I skal formulere reglerne for samvær i jeres forening, kan I 

med fordel tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:
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 Hvordan taler vi sammen?

 Hvordan lytter vi til hinanden?

 Hvordan behandler vi hinanden?

 Giver vi hånd og hilser pænt, når vi ses?

 Hvordan opfører vi os til træning?

 Møder vi op og er forberedte og klar 10 min. før tid?

 Hvordan opfører vi os, når vi er til kamp?

 Kæmper vi for hinanden?

 Bakker vi hinanden op?

 Roser vi hinanden?

 Lytter vi til feedback?

 Er vi åbne over for konstruktiv kritik?

 Siger vi tak for kampen? 

 Hvad spiser og drikker vi til kamp og træning?

 Hvordan er vi sammen på tværs af alder, køn og kultur? 

Retningslinjer

Foreningens retningslinjer beskriver, hvordan foreningens 

ledelse skal forholde sig og agere i en række forskellige situa-

tioner. Retningslinjerne kan for eksempel indeholde beskrivel-

ser af følgende situationer: 

 Hvordan tager vi imod nye medlemmer?

 Hvordan siger vi farvel til medlemmer, der ønsker at forlade 

foreningen?

 Hvad gør vi, hvis vi oplever mobning eller eksklusion i vores 

forening / på et hold?

 Hvordan håndterer vi op- og nedrykning af spillere / hold?

 Hvad afgør, om et hold kommer til et stævne og et andet 

ikke gør?

 Hvordan håndterer vi energidrikke, alkohol, tobak og 

rusmidler?

 Hvordan håndterer vi snyd, matchfixing, betting og pengespil?

 Hvilke regler har vi for billeder, video og håndtering af 

private oplysninger?

 Betaler vi løn til trænere og ledere, eller er alle aktiviteter 

frivillige? 

Miljø

Miljøet i foreningen er typisk en vigtig faktor, når det handler om 

at tiltrække og fastholde medlemmer, og det er derfor en god idé 

at tage stilling til, hvilket miljø I ønsker at skabe. Vær opmærk-

som på, at det ikke er muligt at skabe et miljø, der er attraktivt for 

alle, og at det som regel vil være individuelt og en smags sag, 

hvorvidt den enkelte bryder sig om miljøet i netop jeres forening.

Når I skal diskutere og sætte ord på miljøet i foreningen, kan I 

med fordel tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 Hvilket miljø ønsker ledelsen?

 Skal miljøet været udpræget bredde- eller elite-orienteret?

 Kan spillere og trænere gå til deres leder med hemmelig-

heder, som de ikke kan dele andre steder?

 Afholder foreningen sociale arrangementer/fester/events?

 Indbyder foreningens ledelse til dialog, og tager den posi-

tivt imod input fra spillere og trænere?

 Er frivillige vigtige for foreningen – hvordan bliver deres 

arbejde belønnet?

 Hvordan bliver forældre inddraget i foreningens arbejde?

 Deltager foreningen i stævner, turneringer eller events i 

indland og udland? 

Vaner

En vane er et fast handlingsmønster, som vi udfører uden at 

tænke nærmere over det og uden at tage stilling til, hvad det 

egentlig er, vi foretager os. Det er med andre ord en handling, 

en følelse eller en tanke, der opstår helt automatisk.  

Mens nogle vaner er konstruktive og hjælper os med at 

fungere i en travl hverdag, er andre vaner begrænsende og 

forhindrer os i at nå vores mål. Jo flere konstruktive vaner vi 

har, desto lettere er det for os at nå vores mål, og derfor er det 

en god idé at italesætte gode og dårlige vaner i foreningen.  

Når I skal tage stilling til, hvilke vaner I ønsker i jeres forening, 

kan I starte med at tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 

 Er det en værdifuld vane at…

 råbe, skrige og give alle andre skylden, når man taber?  

 drikke vand i stedet for cola?

 udskifte bilen med cyklen til og fra træning?

 holde møde et par gange om måneden og tale om udfor-

dringer og succeser?

 

“ Er det en værdiful vane 

at råbe, skrige og give andre 

skylden, når man taber?



Etik beskriver en række grundlæggende regler for god og ordentlig adfærd 

og sætter normerne for forholdet mellem mennesker og mellem mennesker og 

samfund. 

4.1 Etik i esport  
– husk at tage stilling

I samarbejde med eSport Danmark, Ungdomsringen, Dansk 

Firmaidrætsforbund, Center for Ludomani og Anti Doping 

Danmark har DGI udarbejdet Esportens Etiske Kodeks, der 

har til hensigt at skabe gode og sunde rammer for esporten i 

Danmark. 

Målet med kodekset er:

 At skabe positive fællesskaber

 At give esporten et sundt fundament, hvor spillernes sund-

hed og trivsel er i fokus

 At sikre den bedst mulige talentudvikling indenfor esport

 At sikre at esport udvikler sig ansvarligt

 At skabe gode rammer for frivillige i foreningslivet 

Esportens etiske kodeks 

fokuserer på fem hovedområder:

1. Fysisk & mental sundhed

 Søvn og sunde kostvaner er vigtigt for at sikre fokus og 

energi til også at kunne præstere i skolen og på arbejdet 

 Spillerne bør have en fast døgnrytme, så deres spillevaner 

ikke påvirker deres sociale og faglige liv

 Esportstræning bør kombineres med fysisk bevægelse

 Der skal være fokus på spillernes generelle trivsel og på at 

skabe positive fællesskaber

2.  Fairplay

 Vi snyder ikke, når vi spiller

 Vi tolererer ikke doping

 Vi accepterer ikke ulovlig adfærd som at spille på egne kampe

 Vi taler pænt til og om hinanden

 Esport skal være inkluderende

 Diskrimination er uacceptabelt

 Fairplay skal italesættes

3. Alkohol, stoffer og energidrikke

 Euforiserende stoffer er bandlyst

 Børn og unge under 16 år må ikke drikke alkohol

 Alkohol hører ikke sammen med esport

 Børn og unge under 18 år må ikke ryge eller tage snus

 Børn og unge under 18 år bør ikke drikke energidrikke

 Energidrikke bør indtages med måde

 

4. Gambling

 Børn og unge under 18 år må ikke gamble

 Gambling hører ikke hjemme i foreningslivet

 Skinbetting er ulovligt og må ikke finde sted i esport

 Trænere må ikke opfordre til gambling

 Trænere bør italesætte gambling som et problem

 Spillere med gambling-problemer får hjælp af foreningen

5. Tuneringer/konkurrencer

 Arrangører bør forholde sig til det etiske kodeks og lave en 

plan for, hvordan det skal fungere i praksis

 Arrangører har ansvar for spillere under 18 år og skal tage 

aktivt stilling til, om reglerne for udøvere og tilskuere bliver 

overholdt

Vi opfordrer til, at din forening tilslutter sig Esportens 

Etiske Kodeks og dermed markerer overfor forældre, 

samarbejdspartnere, sponsorer og spillere, at det er muligt at 

dyrke esport i et trygt og sundt miljø. Du kan læse mere om 

Esportens Etiske Kodeks på www.dgi.dk/esport.

I de følgende afsnit kan du læse mere om DGI’s holdning til 

forskellige etiske problemstillinger og bruge materialet som 

inspiration til debat og diskussion i din forening:    

15

d
g

i.
d

k
/e

s
p

o
rt



16

d
g

i.
d

k
/e

s
p

o
rt

Spiladfærd

Udøvere af esport er ofte meget passionerede omkring deres 

sport. De tilbringer gerne mange timer alene foran computer-

skærmen, og især børn og unge kan have brug for hjælp til at 

skabe gode computervaner og en hensigtsmæssig spilad-

færd.

Men hvad er hensigtsmæssig spiladfærd egentlig? Hos DGI 

mener vi, at positiv spiladfærd er kendetegnet ved, at spilleren 

formår at prioritere andre aspekter af livet end sin sport. Som 

esportsudøver skal der være tid til at pleje sin interesse, ud-

vikle sine spilkompetencer, deltage i træning, events, kampe 

og turneringer – og tid til at spille for sjov. Men der skal også 

være tid til at passe sin skole, tage aktivt del i sin familie, 

dyrke andre sportsgrene eller måske passe et fritidsjob.

For at fremme en positiv spiladfærd er det vigtigt, at spillere, 

forældre og foreningen samarbejder om at opstille faste 

rammer for træning og kampe og i fællesskab afstemmer for-

ventningerne. Som udgangspunkt er det en god idé at tage en 

snak med de unge om deres vaner og adfærd og italesætte 

problemstillingen bredt i foreningen.

Følgende spørgsmål kan sætte gang i diskussionen og danne 

grundlag for en fælles indsats:

 Hvad laver de unge egentlig, når de sidder ved computeren?

 Hvornår træner de, og hvornår har de kampe?

 Hvordan får de tid til lektier og motion?

 Hvordan påvirker esport familietid og sengetider?

DGI’s holdning er, at esport skal være sjovt, udfordrende 

og skabe nye fællesskaber. Har din forening brug for hjælp 

til at skabe en positiv spiladfærd, kan I få besøg af en DGI 

konsulent, der kan hjælpe processen i den rigtige retning. 

Opførsel overfor andre

DGI har opstillet et regelsæt, der regulerer den måde, spil-

lere, trænere, ledere, frivillige og andre skal opføre sig på, 

hvis de deltager i DGI esportsaktiviteter. Regelsættet tager 

udgangspunkt i, at alle skal behandle hinanden med gensidig 

respekt og tager afstand fra racisme, stødende kommentarer, 

mobning og dårligt sprogbrug. Formålet med regelsættet er 

at skabe et positivt træningsmiljø med plads til alle. 

 

 

 Racisme 

DGI tager afstand fra racisme og støtter foreningerne og de-

res medlemmer i at fremme en inkluderende omgangstone 

og arbejde med rummelighed og mangfoldighed. 

 Stødende kommentarer 

DGI accepterer ikke stødende kommentarer i forbindelse 

med DGI esportsevents eller –aktiviteter. Forekommer det 

alligevel, opfordrer vi til, at foreningslederen henvender sig 

til én af DGI’s kontaktpersoner ved eventen. 

 Mobning 

DGI tolererer ikke mobning hverken blandt børn, unge eller 

voksne. Har din forening brug for inspiration til, hvordan 

I kan bekæmpe mobberi, anbefaler DGI friformobberi.dk. 

Her finder du en bred vifte af materialer, der kan hjælpe din 

forening til at skabe et mobbefrit miljø. 

 Sprogbrug 

Ord er stærke og er definerende for, hvordan stemningen 

er i et rum. DGI anbefaler, at din forening aktivt forsøger at 

dæmme op for grimt sprogbrug og opfordrer medlemmerne 

til at tale ordentligt. DGI tilbyder gode råd og uddannelse, 

så foreningens trænere og ledere er rustet til at håndtere 

negativt sprogbrug i forbindelse med foreningsaktiviteter.

Brud på reglerne ved en DGI esportsaktivitet – eller en akti-

vitet, hvor DGI er involveret – kan resultere i at spillere, hold 

eller foreninger bliver udelukket fra den pågældende aktivitet. 

Har foreningens trænere og ledere brug for mere viden, tilby-

der DGI videreuddannelse, vejledning og gode råd.   

Mere om etiske 

problemstillinger 

Har du brug for yderligere viden og information 

om, hvordan din forening kan gribe diverse etiske 

problemstillinger an, kan du læse mere her:  

Center for ludomani, ludomani.dk

Spillemyndigheden, spillemyndigheden.dk

Fri For Mobberi, friformobberi.dk
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Matchfixing

DGI tillader ikke matchfixing og har opstillet en række ret-

ningslinjer på området.  Disse retningslinjer gælder for alle 

medlemsforeninger i DGI og omfatter enhver, der på den ene 

eller den anden måde deltager i esportsaktiviteter i DGI-regi – 

fra spillere og trænere, til dommere og ledere. 

Ifølge DGI’s regler for matchfixing er det blandt andet forbudt…

 bevidst at påvirke resultatet af en kamp

 at lave aftalt spil

 bevidst at underpræstere

 at bestikke dommere eller modstandere

 at få/give gaver for at påvirke konkurrencen

 

Andre former for uetisk adfærd er også forbudt. Det gælder 

for eksempel at misbruge intern viden eller at videregive 

denne viden i forbindelse med pengespil og betting. Det er 

også forbudt at spille på sejre eller nederlag i egne konkur-

rencer og kampe.    

Vi opfordrer til, at din forening sørger for, at alle foreningens 

medlemmer, frivillige, forældre, trænere og andre involverede 

kender og forstår DGI’s regler for matchfixing. Bliver retnings-

linjerne overtrådt i forbindelse med esportsaktiviteter i DGI-

regi, konkurrencer eller turneringer, kan det medføre sanktio-

ner og udelukkelse af spillere, hold og foreninger.

 

Pengespil

Pengespil indenfor esport er udbredt, og børn og unge men-

nesker risikerer ofte at gældsætte sig, fordi de bliver bidt af 

tanken om en hurtig økonomisk gevinst. 

I Danmark skal man være 18 år for at spille på esport hos offi-

cielle udbydere, men alderen er ikke en hindring, når det gæl-

der de uofficielle pengespil. Disse spil foregår blandt omkring 

FIFA på Playstation, hvor to personer spiller mod hinanden, og 

vinderen modtager et beløb via MobilePay fra taberen.

Det er også muligt at deltage i private, lukkede turneringer 

med såkaldte ”buy-ins”, hvor alle deltagere skal overføre et 

beløb til præmiepuljen for at være med. Når turneringen er 

slut, modtager vinderen den samlede præmie.

DGI fraråder alle former for pengespil og opfordrer din 

forening til at gøre en aktiv indsats mod pengespil i forenings-

livet. Pengespil foregår imidlertid også ofte i privat regi, og vi 

anbefaler derfor, at din forening er i løbende dialog med både 

spillerne og deres forældre om risikoen ved spil. 

Bytte, salg & gambling

I spillet Counter-Strike kan du købe, sælge og bytte ”skins”, 

der er en slags maling til spillets våben. Sjældne skins er 

meget eftertragtede, og der er derfor opstået et marked, hvor 

spillere betaler relativt store beløb for de særlige skins eller 

sætter andre skins eller penge på højkant i håbet om at vinde 

dem. Det er også muligt at bruge Counter-Strike skins som 

indsats på forskellige kasino-websites.

Der er desværre stort set ingen regler på området, og børn og 

unge bliver let fristet til at købe, sælge eller bytte skins uden helt 

at kunne overskue konsekvenserne. De befinder sig i fællesska-

ber, hvor gambling af skins er helt normalt og hører historier om 

andre spillere eller kammerater, der har tjent gode penge. I håbet 

om en hurtig gevinst overser de risikoen for at gældsætte sig, 

blive snydt eller blive lukket ude af fællesskabet. 

DGI fraråder alle former for gambling, betting og trading af 

skins og opfordrer din forening til løbende at være i dialog 

om emnet med foreningens medlemmer, trænere, frivillige 

og forældre og derigennem skabe en større forståelse for 

konsekvenserne.   

Energidrikke

Forskning viser, at det er skadeligt for børn at drikke ener-

gidrikke. Derfor tager DGI tager afstand fra, at børn og unge 

under 18 år indtager energidrikke og opfordrer til, at både 

børn og voksne får tilbud om et sundere alternativ, når de 

deltager i esportsaktiviteter og -events.

Erfaringen viser, at flere og flere foreninger forholder sig til, 

hvorvidt og i hvilket omfang energidrikke skal være en del af 

miljøet og spilkulturen i deres forening. Det er lettere at op-

stille og håndhæve regler for indtagelsen af energidrikke, når 

en samlet bestyrelse har taget stilling og formidlet klubbens 

holdning til både medlemmer, forældre, ledere og frivillige. 

Vidste du, at…. 

For meget energidrik blandt andet kan give smerter i 

brystkassen, hurtig hjerterytme og forhøjet blodtryk. 

Energidrikke kan også påvirke dit humør og opførsel og 

gøre dig irritabel, nervøs, give angst- eller panikanfald 

samt øge risikoen for anfald hos personer med epilepsi.

Kilde: videnskab.dk/sporg-videnskaben/er-energidrikke-farlige



5. Roller, opgaver  
og ansvarsområder
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Din forening bliver til i kraft af de mennesker, der engagerer sig i den, som for 

eksempel medlemmer, frivillige, trænere og ledere. I det kommende afsnit kan 

du læse mere om de forskellige roller, arbejdsopgaver og ansvarsområder i din 

forening.

Du får blandt andet svar på:

 Hvad er en god esportstræner?

 Hvor finder foreningen dygtige trænere?

 Hvordan kan foreningen tiltrække medlemmer?

 Hvordan kan foreningen tiltrække og fastholde frivillige?

 Hvordan skaber foreningen et godt forældresamarbejde?

En væsentlig forudsætning for at etablere en esportsforening er, at foreningen  

råder over kvalificerede trænere med kompetencer indenfor det eller de spil, 

som foreningen ønsker at tilbyde træning i.  Foreningen kan vælge at rekruttere 

sine egne trænere eller indgå i et samarbejde med en esportstrænervirksomhed.

5.1 Trænere

Uanset hvilken model din forening vælger, er det vigtigt at 

huske på, at træneren er afgørende for esportsforeningens 

resultater og udvikling. Den gode træner tiltrækker medlem-

mer, er garant for spillernes udvikling og fungerer som en stærk 

rollemodel. Det kan derfor betale sig at bruge både tid og 

ressourcer på at finde og uddanne de rigtige trænere allerede 

tidligt i processen. En dygtig esportstræner har som minimum 

følgende kompetencer og kvaliteter:  

 Erfaring med og viden om det spil, som han eller hun tilby-

der træning i

 Erfaring med og lyst til at undervise

 Passion for esport

Sådan vælger du den rigtige træner

Når du skal finde den rette trænerprofil til din forening, er det 

vigtigt, at du som udgangspunkt tager stilling til, hvilken type 

hold, målgruppe og aldersgruppe træneren skal arbejde med. 

Det er vigtigt, at trænerens kompetencer så vidt muligt matcher 

holdets niveau, forventninger og potentiale. Det siger sig selv, 

at det er en dårlig idé at vælge en semiprofessionel spiller 

som træner til et hold med 10-12-årige, der gerne bare vil lege, 
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hygge sig og have det sjovt. Omvendt fungerer det heller ikke 

med en hyggetræner til et hold, der har et mål om at vinde 

YouSee eSportsligaen i den kommende sæson. 

Nogle typer hold har altså brug for en træner med stærke spil-

mæssige kompetencer og en meget målrettet tilgang til trænin-

gen. Træneren skal kunne planlægge strukturerede trænings-

forløb, coache spillerne strategisk og taktisk, udvikle spillernes 

mentale færdigheder, arbejde målrettet med samarbejdet på 

holdet og skabe resultater.

Andre hold har derimod mere brug for en trænerprofil, der har 

øje for spillernes trivsel, hjælper med udstyr og tekniske pro-

blemer og er god til at igangsætte sjove øvelser og aktiviteter. 

Denne type træner er ikke nødvendigvis en superdygtig gamer, 

men er i stedet rigtig dygtig til at skabe et positivt træningsmiljø 

og gode oplevelser for en bred vifte af spillere på forskellige 

niveauer.

Tilbyder din forening online-træning, har I brug for en træner 

med gennemslagskraft, og som kan markere sig og skabe 

respekt online. Al kommunikation foregår gennem chat, snak 

og spil, og træneren skal kunne håndtere enhver situation 

verbalt – uden kropssprog, smil, skulderklap eller lignende. 

Online-træning kræver også, at træneren har en stærk taktisk 

og strategisk forståelse for spillet og matcher spillernes niveau 

så vidt muligt. 

Selvom det er vigtigt, at trænernes kompetencer matcher 

det hold, som han eller hun skal træne, så er trænerens eget 

spilmæssige niveau ikke altid afgørende. En træner behøver 

med andre ord ikke at være dygtigere til et spil, end dem han 

eller hun er træner for. Det vigtigste er, at træneren er i stand til 

at sætte sig ind i og forstå det niveau, som spillerne spiller på, 

så han eller hun kan stille relevante spørgsmål til deres spil og 

tilbyde vejledning.

Træneren som rollemodel

Udover undervisnings- og spilmæssige kompetencer, er det 

også vigtigt, at træneren er bevidst om, at han eller hun fun-

gerer som rollemodel for medlemmerne. Trænere og spillere 

tilbringer meget tid sammen, og det er derfor vigtigt, at han eller 

hun er indstillet på at tage sit ansvar som rollemodel alvorligt.  

Det bør derfor også være et krav, at trænerne bakker op om og 

selv følger foreningens regler og retningslinjer. Hvis din forening 

for eksempel ikke tillader chips og energidrikke og håndhæver 

denne regel overfor medlemmerne, så dur det ikke, hvis træ-

neren skynder sig ud i hver pause for at drikke energidrik. Sørg 

for, at træneren kender foreningens regler og holdninger og er 

indforstået med sin rolle og ansvar.

Sammensæt et trænerteam

Der er ingen esportstrænere, der kan det hele, og som kan 

imødekomme ethvert holds behov for træning. Det er derfor 

en god idé at sammensætte et trænerteam med trænere med 

forskellige kompetencer. Hvor mange trænere din forening har 

brug for, og hvilken profil de skal have, afhænger selvfølgelig 

af, hvor mange medlemmer foreningen har og hvilket niveau, 

de spiller på. 

For at sikre et godt træningsmiljø og gode træningsoplevelser 

for alle, er det vigtigt, at der er en sammenhæng mellem antal-

let af spillere og trænere. Som en tommelfingerregel anbefaler 

DGI følgende: 

  5 spillere = én træneruddannet træner 

  10 spillere = én træneruddannet træner + en frivillig voksen 

hjælper, der kan håndtere tekniske og pædagogiske pro-

blemer

  15-20 spillere = én træneruddannet træner + en assiste-

rende træner

Sådan finder du en træner

Med over 500.000 PC-gamere i Danmark – og tusindvis af 

andre der spiller på konsoller – er der teoretisk set et stort 

antal potentielle esportstrænere at vælge imellem. Den første 

generation, der er vokset op med spil som Counter-Strike, er nu 

blevet voksne og har både erfaringen og de spilmæssige kom-

petencer, der skal til for at kunne påtage sig træneropgaven. 

Men hvor og hvordan finder din forening den rigtige træner? 

Og hvordan får du de unges øjne op for muligheden for at blive 

træner?

Mange +18-spillere er slet ikke opmærksomme på, at der er 

efterspørgsel efter deres kompetencer, og at der er mangel på 

esportstrænere i foreningslivet. De har måske den fejlagtige 

opfattelse, at man skal være professionel spiller for at kunne 

arbejde som træner i en forening, og de er måske heller ikke 

klar over, at der eksisterer esportstræneruddannelser, der klæ-

der dem på til at kunne varetage opgaven.

For at kunne tiltrække de unge som trænere til din forening, 

handler det derfor i vid udstrækning om oplysning og informa-
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tion. Benyt enhver lejlighed til at fortælle om mulighederne i 

jeres forening, og spred gerne budskabet via Facebook eller 

andre sociale medier.    

 

Når du skal finde en træner til foreningen, kan det ofte betale 

sig at benytte sig af sit netværk. Spørg blandt venner, kolleger 

eller internt i foreningen, om de kender nogen, der kunne være 

interesseret. Tag eventuelt kontakt til det lokale gamer-miljø 

eller spørg på lokale skoler og uddannelsesinstitutioner. Lav 

opslag på biblioteket, i supermarkedet eller andre steder, hvor 

mange mennesker færdes. 

Når foreningen kommer i kontakt med interesserede trænere, 

er det vigtigt at gøre det klart fra starten, hvad foreningen har 

at tilbyde, og hvorfor de skal vælge at blive trænere i netop din 

forening. Foreningens ledelse skal tage stilling til, hvordan træ-

nere vil blive aflønnet, så de potentielle trænere allerede med 

det samme kender vilkårene. Økonomisk godtgørelse er ikke 

et must, men erfaringen viser, at de fleste trænere forventer en 

eller anden form for anerkendelse af deres arbejdsindsats. 

Indflydelse og medbestemmelse er ofte vigtige faktorer, når 

trænere vælger at involvere sig i foreningsarbejde, og derfor 

er det en god idé at fortælle kommende trænere, at de får mu-

lighed for præge foreningens udvikling. Fortæl dem gerne, at 

de får det fulde ansvar for, hvordan træningen skal foregå med 

udgangspunkt i foreningens målsætninger og visioner.

Som led i den indledende dialog kan det være en god idé at 

invitere potentielle trænere på besøg til en prøvetræning. På 

den måde får de det bedste indblik i opgavens omfang og 

muligheder og bliver klædt på til at kunne træffe en beslutning 

om, hvorvidt de vil involvere sig i projektet. 

Uddannelse af trænere

Det er en fordel at vælge en træner med en esportstræner-

uddannelse. Uddannede trænere er ikke kun passionerede 

gamere, men er også klædt grundigt på til at strukturere og 

målrette deres træning og skabe udvikling både for holdet og 

for den enkelte spiller. De er dygtige til at lære fra sig, tænker 

strategisk, forbedrer samarbejdet på holdet, udvikler spillernes 

mentale færdigheder og har blandt andet teoretisk viden om, 

hvordan fysisk træning og kost påvirker vores præstations- og 

koncentrationsevne. 

Finder du en træner uden en træneruddannelse, tilbyder DGI 

en bred vifte af esportstræneruddannelser og -kurser, der sikrer, 

at din forenings medlemmer får det mest optimale træningstil-

bud. Læs mere om uddannelserne på side 37 - 38.

Ti gode råd 

– sådan finder  

du en træner

1.  Brug dit netværk

2.  Spørg internt i foreningen 

3.  Kontakt skoler og uddannelsesinstitutioner

4.  Brug Facebook og andre sociale medier

5.  Tag kontakt til det lokale gamer-miljø

6.  Hæng opslag op, hvor mange mennesker færdes

7.  Oplys om fordele og muligheder ved træneropgaven

8.  Invitér interesserede på besøg til en prøvetræning

9.  Giv trænere indflydelse og medbestemmelse

10.  Fortæl om uddannelsesmuligheder

Skal trænere have løn?

Din forening skal tage stilling til, om trænere, ledere og 

andre frivillige skal have løn eller en skattefri godtgørelse. 

Der er fordele og ulemper ved begge dele, men hvis for 

eksempel en træner modtager mere end  5.700 kr. årligt, 

så er det et krav, at beløbet bliver udbetalt som løn.

En esportstræner kan få løn eller skattefri godtgørelse 

efter nedenstående model: 

 Telefon og internet (2.350 kr. årligt) 

 Administrative omkostninger (1.400 kr. årligt) 

 Køb og vask af tøj (1.950 kr. årligt) 

 Kørsel (de første 20.000 km.: 3,54 kr. pr. km (2017: 

3,53 kr./km) 

Kilde: Tallene er fra 2018 og fra DGI.dk. 
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Det er ikke kun trænere, der er afgørende for en esportsforenings udvikling og 

succes. De frivillige, der typisk er ildsjæle drevet af deres interesse for spil, spil-

ler også en vigtig rolle. Mange er villige til at gøre en stor indsats uden at skulle 

have betaling for deres arbejde, mens andre har en forventning om at få en eller 

anden form for godtgørelse.

5.2 Frivillige

Find og fasthold frivillige – sådan gør du 

Det er sjældent, at frivillige melder sig selv, og det kræver en 

indsats at finde og rekruttere hjælpere, der har lyst til at give 

en hånd med. Et godt sted at starte er i dit netværk, hvor der 

måske allerede er én eller flere, der deler din interesse for 

esport. Du kan også kontakte skoler og uddannelsessteder, 

hvor interessen for esport ofte er stor, og undersøge om der 

eventuelt er elever, studerende eller lærere, der har lyst til at 

hjælpe i foreningen. 

Det er også en god idé at afholde en infoaften, hvor repræ-

sentanter for foreningen kan fortælle om foreningens idéer 

og aktiviteter og selvfølgelig sprede budskabet om, at der er 

brug for frivillige kræfter. Vær gerne konkret og fortæl om, 

hvilke opgaver foreningen har brug for hjælp til, så de frivil-

lige allerede fra starten kender opgavens omfang og ved, 

hvor meget tid det kræver. 

Erfaringen viser, at frivillige ofte er meget engagerede i star-

ten, men mister interessen efter et stykke tid. Hvis din forening 

vil fastholde de frivillige kræfter, er det vigtigt at anerkende 

deres indsats og sørge for, at det er sjovt og udfordrende at 

være en del af netop jeres forening – også for de frivillige. 

Inddrag dem, hvor det giver mening, lyt til, hvad de har at 

bidrage med, og giv dem medbestemmelse og indflydelse på 

de områder, de arbejder med.

Selvom man har meldt sig frivilligt til at løse en opgave, er det 

stadig rart at blive anerkendt, og netop anerkendelse er en 

vigtig faktor, hvis foreningen vil fastholde de frivillige hjælpe-

re. Selv små symbolske skulderklap kan gøre en forskel, og 

du kan overveje at belønne din forenings frivillige med alt lige 

fra tøj, tasker og drikkedunke til gamer-udstyr og jobanbefa-

linger.

Sådan gør de i Odder eSport 

Frivillig arbejdskraft  
 

Frivillige spiller en stor rolle i en nystartet forening. Der 

er mange opgaver, der skal løses, og jo flere hænder 

des bedre. Flyers, plakater, annoncer i den lokale avis 

og på Facebook er gode måder til at komme i kontakt 

med interesserede på. Når de frivillige er begyndt deres 

arbejde i foreningen, er det vigtigt at gøre en indsats for 

at fastholde dem. Begejstringen er altid størst i starten, og 

der er en risiko for, at de frivillige falder fra. Det er vores 

erfaring, at det handler om at motivere og involvere de 

frivillige uden at presse dem. Det er en svær balancegang, 

men det kan lade sig gøre.

Seks gode råd om frivillige

1.  Søg i dit netværk

2. Kontakt skoler og uddannelsesinstitutioner

3. Hold informationsaften

4. Vær konkret – beskriv opgaver og tidsforbrug

5. Anerkend de frivilliges arbejde

6. Giv de frivillige indflydelse og medbestemmelse
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Den primære målgruppe for foreninger, der tilbyder gaming og esportsaktivite-

ter, er typisk drenge og unge mænd. Nogle foreninger vælger at målrette deres 

tilbud til drenge i alderen 10 år til 16 år, mens andre  henvender sig til en bredere 

målgruppe, der omfatter drenge og unge mænd fra 13 år til 29 år. 

5.3 Medlemmer

Erfaringen viser, at cirka halvdelen af målgruppen ikke har 

været aktive i foreningslivet tidligere. Det betyder, at forenin-

gen bør være opmærksom på at tage ekstra godt imod de 

helt ny esportsmedlemmer og give dem en introduktion til 

foreningslivet. Det kan for eksempel indebære at forklare 

dem om begreber som kontingent, fællesskab, træningskultur, 

fairplay og foreningens regler.

Piger i gaming og esport

Selvom drenge og unge mænd udgør den største målgruppe 

for esportsforeninger, bør din forening dog være opmærksom 

på, at der også er mange piger, der gamer og dyrker esport.  

Hvis din forening særligt ønsker at tiltrække piger, er det værd 

at overveje en ekstra gang, hvilke spil og aktiviteter forenin-

gen vil tilbyde. 

Forskning fra Københavns Universitet viser nemlig, at piger 

og drenge vælger forskellige typer spil og har forskellige 

computervaner. Mens drengene typisk er sammen om konkur-

renceprægede spil med et højt kommunikations- og konfliktni-

veau, er pigerne generelt mere tilbøjelige til at spille alene og 

vælge ikke-konkurrenceorienterede spil med et lavt kommu-

nikations- og konfliktniveau. Forskningen viser også, at piger 

generelt bruger gaming som individuel adspredelse. Det at 

spille spil er typisk noget, de gør for sig selv – måske i stedet 

for at se TV – mens drengene bruger spil mere socialt og ofte 

er tiltrukket af det fællesskab, som spillene indbyder til. 

Selvom også mange piger er optaget af konkurrencespil som 

Counter-Strike og League of Legends, kan man med udgangspunkt 

i forskningsresultaterne konkludere, at piger generelt ikke vælger 

netop denne type spil. Konkurrenceelementet og fællesskabet er 

altså, ifølge undersøgelserne, mere attraktivt for drengene.

Vil du vide mere om kønsforskelle indenfor gaming og compu-

tervaner, kan du læse mere i Lektor Anne Mette Thorhauges 

projekt: ”Computerspil og Hverdagsliv”.  

Børn og unge med diagnoser

Målgruppen for esportsforeninger omfatter også børn og unge 

med diagnoser som ADHD, Aspergers og autisme, der ofte har 

en stor interesse for computerspil og teknik. I esportsforenin-

ger har de mulighed for at deltage på lige fod med andre og 

blive en del af et fællesskab.

Det samme gælder for børn og unge med fysiske funktions-

nedsættelser, som for eksempel kørestolsbrugere. Denne 

gruppe har typisk ikke mulighed for at deltage i traditionelle 

motions- og fritidstilbud og har derfor stor glæde af at kunne 

deltage i en aktivitet sammen med andre, hvor deres fysiske 

handicap ikke er en hindring. Begge grupper kan deltage i 

foreningens aktiviteter på lige fod med andre medlemmer og 

kræver som udgangspunkt ikke flere ressourcer. 

Voksne

Gaming og esport er ikke kun forbeholdt børn og unge, men 

tiltrækker også et mere modent publikum. Erfaringen viser, at 

et stigende antal mænd på +30 år har gaming og esport som 

hobby og ofte søger andre at spille med.  Denne målgruppe er 

typisk vokset op med computerspil, de har måske spillet altid 

eller har genopdaget deres interesse for nylig.

Du og din forening bør derfor overveje, om det kunne være en 

god idé at have aktiviteter på programmet, der er målrettet et 

ældre publikum. Flere foreninger har oprettet ”oldboys esports-

hold” og har haft held med at tiltrække nye medlemmer. 

Har du husket børneattesterne?

Husk, at foreninger er forpligtet ved lov til at indhente 

børneattester på instruktører, ledere og andre, der 

omgås børn og unge under 15 år. Er du i tvivl om, hvem 

der skal have en børneattest? Så indhent hellere én for 

meget end én for lidt. 



Mange forældre har måske ikke så stort et kendskab til esport 

og gaming og kan have bekymringer og spørgsmål, når den 

unge ønsker at blive medlem af en esportsforening. Du og de 

øvrige repræsentanter for foreningen bør tage forældrenes 

bekymringer alvorligt, og det er en god idé på forhånd at tage 

stilling til nogle af de spørgsmål, som man kan forvente at 

forældre har.

Viden og forståelse skaber tryghed, så vær god til at informere 

om foreningens arbejde, værdier og målsætninger. Inviter 

forældrene indenfor i de unges verden og lav forældrearrange-

menter, hvor forældrene kan opleve deres børns fascination af 

esport og selv prøve at spille. 

Vær åben, lydhør og imødekommende og inddrag så vidt 

muligt forældrene i hverdagen i foreningen.  Alle forældre er 

potentielle frivillige, som måske har lyst til at involvere sig i for-

eningens arbejde. De har måske lyst til at hjælpe ved et LAN-

party, sørge for transport eller deltage i bestyrelsens arbejde 

som forældrerepræsentanter. 
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Hvis din forening har medlemmer under 18 år, er det en god idé at tage stilling 

til, hvordan foreningen ønsker at samarbejde og kommunikere med de unges 

forældre. Forældrene spiller stadig en stor rolle i de unges liv og har stor ind-

flydelse på deres hverdag og fritidsaktiviteter.

5.4 Forældre

Fem gode råd til forældre

Her er fem gode råd til forældre. Del dem gerne med 

forældrene i din forening. 

1. Vis respekt og vær nysgerrig

 Giv dig tid til at lære dit barns spilunivers at kende og 

prøv at forstå og respektere hans eller hendes fascina-

tion. Det er lettere at tale med barnet om rammer og 

regler, når du reelt ved, hvad du snakker om. 

2.  Få struktur og digital etik ind i hverdagen

 Undgå konflikter ved at lave klare og tydelige rammer 

for, hvornår og hvordan dit barn må spille. Sig til i god 

tid, inden der er aftensmad, og slå ned på for eksempel 

grimt sprog. 

3. Sørg for ordentligt udstyr

 Mange computerspillere spiller rigtig mange timer ad 

gangen. Bak op om barnets interesse ved at sørge for 

ordentligt udstyr.   

4. Skab sunde vaner

 Hjælp dit barn med at skabe sunde vaner. Gode com-

puterspillere sørger for at få sin søvn, er fysisk aktive 

og spiser sundt for at kunne præstere optimalt.  

5. Bak op om den lokale esportsforening

 Få dit barn ud af værelset og ned i den lokale esports-

forening. Det er sjovere at være en del af et fællesskab 

og spille sammen med andre end alene med sig selv. 



6. Vælg det rigtige spil 
– sådan gør du
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Et væsentligt spørgsmål, som du skal tage stilling til er, hvilke eller hvilket spil 

foreningen skal satse på. Det er noget, I bør overveje grundigt, da netop valg 

af spil har stor indflydelse på en lang række faktorer.

Valg af spil er vigtigt, fordi…

 Det definerer, hvilken målgruppe foreningen kan tiltrække

 Det definerer kulturen i foreningen

 Det er afgørende for lokaler, indretning og aktiviteter 

Mange tror fejlagtigt, at esport er et enkelt eller få udvalgte 

spil. Sandheden er imidlertid, at der er mindst ligeså mange 

sportsgrene inden for esport som indenfor traditionel sport, og 

der kommer hele tiden nye spil til. Derfor er det umuligt at sige 

præcist, hvor mange esportsgrene, der findes. 

Eksempler på esportstitler:

 Counter-Strike

 League of Legends

 Dota2

 Overwatch

 Starcraft 2

 FIFA

 Rocket League

 Hearthstone

Udover esportsspil er der også en lang række populære spil til 

gamere på markedet. Disse spil har ikke noget med esport at 

gøre, og dem, der spiller denne type spil, betragter ikke sig selv 

som esportsudøvere, men derimod som gamere. 

Eksempler på gamingtitler:

Seks gode råd til at vælge spil

1. Spørg målgruppen

 Hvilke/hvilket spil ønsker målgruppen? Lav eventuelt 

en undersøgelse på de sociale medier og få svar på, 

hvilket spil der kan tiltrække flest medlemmer.

2. Lav et kompetencetjek 

 Råder foreningen over de nødvendige kompetencer? 

Har foreningens trænere erfaring med netop de spil, 

som målgruppen efterspørger?

3. Vælg spil med fremtid

 Vælg ikke bare de spil, der generelt er mest populære 

på et givent tidspunkt. Moden skifter hele tiden – også 

indenfor spil – og det er vigtigt at vælge spil, der har en 

vis holdbarhed.

4. Træf en velovervejet beslutning

 Valget af spil har stor indflydelse på foreningens kultur, 

og det er derfor langt fra ligegyldigt, hvilket spil I væl-

ger.

5. Vælg kvalitet i stedet for kvantitet

 I stedet for at satse bredt og udvælge mange forskel-

lige spil, så vælg nogle enkelte ud og sats på at tilbyde 

kvalitet i stedet for kvantitet.

6. Tænk på økonomien 

 Nogle spil er gratis, mens andre koster penge, kræver 

abonnement og måske behøver det nyeste grafikkort 

for at fungere. Som udgangspunkt gælder det, at jo 

flere spil I vælger, des dyrere er det. 

 Fortnite

 PUBG

 Call of Duty

 Battlefield 

 Minecraft

 DayZ

 H1Z1

 Diablo

 Path of Exile

 Age of Conan

 Rust

 Ark Survival

Når I vælger, hvilket eller hvilke spil foreningen vil satse på, 

er det vigtigt at være opmærksom på, om det spil, I vælger, 

matcher den målgruppe, I ønsker at tiltrække. Det er også 

vigtigt at være opmærksom på, at valget af spil er definerende 

for kulturen i foreningen. Vælger I udelukkende at satse på 

esportstitler, vil I typisk skabe en foreningskultur med fokus på 

resultater og talentudvikling, mens gamingtitler ofte vil bidrage 

til en mere fællesskabsorienteret kultur.
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Et tip fra Odder eSport 

Lidt men godt 

Der er utrolig mange spil på markedet, og selvom det kunne 

være dejligt at tilbyde alle spil til foreningens medlemmer, 

så skal I passe på med at gabe over for meget.  

 

De mest populære spil i Danmark er CS:GO, Overwatch og 

League of Legends, men selv tre spil er i overkanten. Husk 

på, at jo flere spil I vælger, des flere medlemmer, trænere 

og penge kræver det. Vores råd til nystartede foreninger 

er derfor at satse på 1-2 spil til at begynde med. Sats på 

at tilbyde god træning, udvikling af den enkelte spiller og 

mulighed for at deltage i kampe, road trips og LAN events. 

Så kan I altid udvide jeres aktiviteter og tilbud på sigt. 

Vælg spil fra DGI-ligaen

DGI-ligaen er en esportsliga for DGI-foreninger og en 

underliga af YouSee eSportsligaen. Vi anbefaler, at 

din forening vælger ét eller flere af de spil, der indgår i 

DGI-ligaen. Så har din forening en god grund til at træne 

ekstra hårdt!

Mere spil-inspiration

 Just Dance er et sjovt spil, hvor deltagerne skal 

danse til god musik. Spillet sætter gang i en fest og 

skaber en god stemning.

 Singstar er et karaoke-spil, hvor det gælder om at 

synge med, det bedste du har lært. 

 LEGO-spil sætter fokus på samarbejde og simpel 

opgaveløsning og egner sig særlig godt til børn og 

unge.

 Spilproducenten Tappy Happy laver sjove puslespil 

og andre spil til børn helt ned til 3 år.

 E-Racing omfatter forskellige racer- og motorsports-

spil, som er sjove for både børn og voksne. 

 Mobilspil og mobil-esport er selvfølgelig spil til 

mobilen. Et af de sjove er Virtuel Regatta, der er et 

sejlsportsspil.

 Sportsspil er yderst populære, og især basketball, 

NFL, hockey og FIFA tiltrækker mange spillere.
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PEGI’s aldersmærkninger tager imidlertid primært afsæt i spille-

nes lyd- og billedeffekter og forholder sig ikke til andre faktorer 

som for eksempel det sociale aspekt forbundet med spillene 

og spillenes evne til at udfordre udøvernes koncentration, sam-

arbejdsevne og strategiske kompetencer. DGI’s vurdering er 

derfor, at PEGI aldersmærkning ikke yder tilstrækkelig vejled-

ning om spillenes reelle indhold. 

Aldersmærkningen er da også udelukkende vejledende og 

forbyder ikke børn og unge at spille spil målrettet andre alders-

grupper end deres egen. Det er derfor helt og holdent op til 

den enkelte forening - og medlemmernes forældre - at beslutte, 

hvordan de vil forholde sig til mærkningen.

Nogle forældre læner sig op ad aldersmærkningen og bruger 

den som en retningslinje for, om deres barn må spille et be-

stemt spil eller ej, mens andre forældre lader deres børn og 

unge spille deres foretrukne spil, uanset hvilken aldersgrænse 

spillet er mærket med. Generelt viser erfaringen, at uanset 

En vigtig faktor, som din forening bør forholde sig til i forbindelse med valg af 

spil, er PEGI aldersmærkning. PEGI er en forkortelse af ”Pan European Game 

Information”, der er et fælles, europæisk aldersmærkningssystem. Systemet 

sikrer, at for eksempel film, videoer, dvd’er og computerspil bliver mærket i for-

hold til, hvilken aldersgruppe indholdet henvender sig til.

6.1 PEGI aldersmærkning

 

“ 

Nogle forældre 

læner sig op ad 

aldersmærkningen 

og bruger den som 

en retningslinje for, 

om deres barn må 

spille et bestemt 

spil eller ej.

hvilke mærkninger og regler der bliver lavet på området, så 

spiller børn og unge i vid udstrækning spil mærket til en ældre 

aldersgruppe end deres egen.

Hos DGI Esport mener vi ikke, at aldersproblematikken kan 

løses ved hjælp af forbud. Vores løsning er i stedet at vejlede 

og hjælpe foreninger med at skabe et ansvarligt esportsmiljø. 

Det betyder blandt andet, at vi uddanner trænere, der i tæt 

samarbejde med spillere og forældre arbejder målrettet på 

at skabe sunde spilvaner, og som løbende kan vurdere den 

enkelte spillers modenhed og reaktionsmønstre i forhold til spil 

og træning.

Det er samtidig vores målsætning at integrere så mange børn 

og unge som muligt i foreningslivet, uanset deres alder og 

hvilke spil de spiller. Det er vores mål, fordi vi mener, at det er 

bedre for børn og unge at spille sammen i et fællesskab og i 

dialog med ansvarlige voksne end alene derhjemme – og fordi 

foreningslivet generelt understøtter positiv adfærd som for 

eksempel sammenhold, kammeratskab, fairplay og god kom-

munikation. 

For at sikre rene linjer omkring alders-problematikken anbefa-

ler DGI, at din forening åbent informerer forældre om, hvilken 

aldersmærkning de forskellige spil har. Sørg for at bringe emnet 

på bane ved indmeldelse, infomøder og forældreaftener, og 

sørg for, at alle trænere og ledere kender foreningens holdning 

til aldersmærkning og er klædt på til at besvare spørgsmål fra 

forældre. 

Din forening kan vælge at benytte følgende samtykkeerklæ-

ring, hvor forældrene bekræfter, at de er blevet informeret om 

foreningens spil og aldersmærkninger:
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Samtykkeerklæring

Jeg er blevet orienteret om, at (foreningens navn) følger PEGI’s anbefalinger til minimumsalder og giver samtykke til at 

_________________ (navn på barnet) født d. _________________(fødselsdato) må modtage træning i følgende spil:

CS-GO (PEGI 18)

CS-Source (PEGI 16)

Overwatch (PEGI 12)

League of Legends (PEGI 12)

Hearthstone (PEGI 7)

Rocket League (PEGI 3)

Fifa 18 (PEGI 3)

ect.

Jeg er indforstået med, at foreningen helt eller delvist kan indstille træningen af mit barn, dersom trænerne vurderer, at 

barnet ikke er klar endnu. Gennem dialog og vejledning vil træningen blive genoptaget efter aftale.

_________________________________________

Dato og underskrift (forælder)
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7. Lokaler & udstyr – sådan  
skaber du de bedste rammer
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Hvis din forening udelukkende tilbyder esportstræning, der foregår online, er det 

selvfølgelig unødvendigt at forholde sig til lokaler og udstyr. Ved online træning 

bruger deltagerne deres eget udstyr og sidder typisk hjemme hos sig selv.

Hvis din forening derimod ønsker at tilbyde esportstræning, der 

foregår i et socialt fællesskab, hvor alle er fysisk tilstede på 

samme tid, er det selvfølgelig afgørende, at foreningen råder 

over det rette udstyr, faciliteter og lokaler.

Udstyr, lokaler og faciliteter udgør tilsammen fundamentet for 

den gode træningsoplevelse, og det er derfor en god idé, at I 

gør jer nogle tanker om, hvilke ønsker og behov jeres forening 

har. Find ud af, hvad I mener, der skal til for at skabe de ultima-

tive træningsrammer, og sørg for, at I har mulighed for selv at 

sætte jeres præg på lokaler og faciliteter. 

Spørg jer selv:

 Hvilket udstyr har vi brug for?

 Hvilke ønsker har vi til vores lokaler?

 Hvilke faciliteter ønsker vi i øvrigt at råde over?

 Har vi økonomi til at få det, som vi ønsker?

 Hvad er nice-to-have, og hvad er need-to-have?

 Hvad har vi brug for med det samme, og hvad kan vente til 

senere?

Gode råd fra Odder eSport 

Lokaler og udstyr  
 

Det er en stor investering for en nystartet forening at 

indkøbe gamingcomputere, og det kan tage tid at skaffe 

de midler, der skal til. Indtil foreningen får råd til at købe 

udstyr, bør deltagerne derfor medbringe deres eget. 

Når økonomien er på plads, er det vores anbefaling, at 

foreningen investerer i 6 eller 12 kraftige gamingcompu-

tere. Seks eller tolv er et passende antal, da Overwatch 

kræver seks spillere på hvert hold. Tilbyder foreningen 

ikke Overwatch, men i stedet CS:GO eller LOL, er det som 

udgangspunkt kun nødvendigt med fem computere eller 

eventuelt 10 eller 12, hvis der er mange medlemmer i klub-

ben. Det er bestemt også en fordel, hvis foreningen råder 

over sine egne lokaler, så al udstyr kan blive stående fra 

gang til gang. Mange esportsforeninger vælger at blive 

en del af mere etablerede foreninger, som for eksempel 

den lokale fodboldklub, og får på den måde adgang til 

egnede lokaler.



Når foreningen skal finde et egnet lokale, er det en god idé at undersøge 

mulighederne i lokalområdet og kontakte for eksempel eksisterende forenin-

ger, skoler, uddannelsesinstitutioner og kommunen. Måske står det ultimative 

esportslokale allerede klar og venter på, at I flytter ind.

Foreningens økonomi er selvfølgelig en vigtig faktor, der i sidste 

ende afgør, hvilken type lokale foreningen må finde sig til rette 

i. Når I er på lokale-jagt, er det derfor en god idé at være åben 

og forsøge at se muligheder i stedet for begrænsninger. Et cafe-

teria, et mødelokale eller andre større rum kan sagtens fungere 

som esportslokale. 

Om et lokale er velegnet til formålet og attraktivt at komme i for 

medlemmerne er i vid udstrækning en smags sag. Nogle med-

lemmer vil foretrække æstetisk flotte omgivelser, mens andre 

værdsætter en mere hjemlig og hyggelig atmosfære. I bund 

og grund er det vigtigste ikke de fysiske rammer, men snarere, 

at foreningen kan tilbyde en positiv kultur, hvor alle føler sig 

trygge og velkomne.

Tænk over følgende ved valg af lokale:

 Beliggenhed (placering i forhold til målgruppe og offentlig 

transport)

 Internetforhold (er der fibernet eller mulighed for fibernet?)

 Køkken, toilet og badeforhold

 Adgangsforhold generelt og for kørestolsbrugere/ 

gangbesværede

 Lysindfald (er der mange vinduer, og hvor kommer lyset fra?)

 Mulighed for montering af borde og udstyr på vægge

 Mulighed for andet end esport (for eksempel møde, spis-

ning og afslapning) 

 Andre overvejelser: 

- Støjforhold 

- Naboforhold 

- Parkeringsmuligheder 

- Indeklima (for eksempel udsugning og aircondition) 

- Flugtveje 

7.1 Find det optimale esportslokale 
– sådan gør du
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Når I har fundet et egnet lokale, skal I i gang med at indrette jer. Indretningen af 

lokalet bør blandt andet tage udgangspunkt i, hvordan træningen skal foregå, 

hvor mange medlemmer der skal være plads til, og hvilke behov I i øvrigt har 

for eksempel for møderum og hyggerum.

Gode råd til indretning af lokale

 Tag stilling til, hvor mange medlemmer der skal være plads 

til og indret herefter

 Placér skærme væk fra vinduer eller dæk eventuelt vinduer 

med solfilm 

 Sørg for at sikre foreningens udstyr eventuelt ved at mon-

tere computere og skærme på væggene

 Vær opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er en god idé 

at mærke udstyr, da foreningen ikke kan videresælge brugt 

udstyr, hvis det er mærket

 Sørg eventuelt for videoovervågning som tyverisikring 

 Tag stilling til placering af internetstik og switch og overvej, 

hvor langt I vil trække netværkskabler

 Overvej muligheden for at opsætte USB hubs ved hver 

plads (ved udstyr og borde monteret på væg)

 Montér akustikplader på vægge og loft, hvis akustikken er 

dårlig 

 Tag stilling til væg- og gulvfarve. Vil I indrette et lyst eller et 

mørkt rum, eller vil I indrette med klubbens farver?

 Skab en god stemning med udsmykning af væggene. Ud-

smyk for eksempel med esport-plakater, foreningens logo 

eller bannere

 Involvér gerne foreningens medlemmer i indretningen

 Overvej om foreningens sponsorer skal være tydelige i 

lokalet

 En stor tv-skærm på væggen eller en projektor er et godt 

redskab til træning, information eller visning af kampe 

 Et whiteboard er et godt redskab til at skabe overblik på 

møder og til at lægge taktik

 Airtame og/eller Chromecast gør det muligt at koble sig på 

udvalgte TV

 Et musikanlæg skaber god stemning både til træning og i 

forbindelse med arrangementer

Anbefalinger

 Bordbredde pr. plads: 110-120 cm (min. 90 cm)

 Borddybde: 70-80 cm (min. 60 cm)

 Bordhøjde:  73-76 cm

 Vælg mindre lokaler til kampe og holdtræning 

 Vælg et stort lokale til generel træning, så flere kan træne 

på samme tid. Vær dog opmærksom på øget støj og varme 

jo flere, der træner i samme lokale.

 Vælg gerne væghængte langborde med en anbefalet 

længde på 550 cm (min. 450 cm) Husk kraftige bord-

bæringer med T-profiler, der kan tåle stor belastning. Vær 

opmærksom på bordben, der kan være i vejen for stole og 

besværliggøre rengøring

 Vælg patchpaneler, så det er nemt at tilslutte og afmontere 

udstyr uden at skulle trække kabler

 Lamper i loft bør lyse op i loftet, så de ikke blænder. Vælg 

gerne lamper med lysdæmpning 

 Husk, at alt el-arbejde skal udføres i henhold til gældende 

lov. Vær særligt opmærksom ved brug af stikdåser og 

forlængerledninger 

7.2 Sådan indretter du 
det optimale esportslokale
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En hurtig og stabil internetforbindelse er selvfølgelig afgø-

rende for enhver esportsforening. Selvom internetforbindelsen 

afhænger af, hvor i landet din forening har til huse, er der de 

fleste steder i Danmark mulighed for at få en forbindelse, der 

dækker foreningens behov.

Fibernet er absolut en fordel, men præcis hvilken internet-

forbindelse foreningen reelt har behov for afhænger blandt 

andet af antallet af spillere, hvilke spil de spiller, hvor ofte de 

træner, og hvilken type events foreningen afholder. Erfaringen 

viser, at der i nogle foreninger er behov for en 500 MB linje til 

100 medlemmer, mens det i andre foreninger er tilstrækkeligt 

med en 100 MB linje. Det er som regel ikke selve computer-

spillene, der sætter internetforbindelsen under pres. Forbin-

delsen bliver derimod presset, når mange spillere samtidigt 

foretager sig andre ting, der kræver internet, som for eksem-

pel at se film på Netflix, at downloade og opdatere spil eller 

at streame kampe. For at være sikre på, at I har netop den 

forbindelse, der dækker foreningens behov, er det en god idé 

at søge rådgivning. Vær blandt andet opmærksom på, at alt 

netværk bør være kablet, og at wifi ikke fungerer til esport.

Servere 

Afhængig af hvilke eller hvilket spil din forening tilbyder, kan 

der være forskellige krav til servere, som foreningen skal 

forholde sig til. 

Hvis foreningen for eksempel tilbyder CS:GO, er det en fordel 

at leje en server, som I har råderet over, og som I kan bruge 

som træningsserver eller kampserver alt efter behov. Driftsom-

kostninger per server er cirka 500-600 kr. årligt (2018 priser).

Udover en spilserver har I også brug for en kommunikationsserver. 

Her kan I med fordel vælge Discord, der er en gratis og velfunge-

rende løsning, som I kan tilpasse alt efter foreningens behov. 

7.3 Internet, 
netværk og  
servere

Internet - en god  

tommelfingerregel

Med en internetforbindelse med 

en hastighed på 20mbit/5mbit 

er det muligt at have op til ti 

computere i gang samtidig, hvis 

forbindelsen ikke bliver brugt til 

andet. En generel anbefaling til 

hastighed er kablet fibernet med 

minimum 5 MB per bruger. 

Kort over internetudbydere i DK

Stofa, Ewii, Fullrate, TDC, andre 

Gratis CS:GO server

Popflash er en god og gratis CS:GO-server, der er hurtig 

at få op at køre. Læs mere her https://popflash.site/



1: 
Medlemmerne medbringer selv udstyr

Fordele: 

 Foreningen behøver ikke at investere i dyrt udstyr.

Ulemper: 

 Det tager lang tid at stille udstyr op og blive klar til træning.

 Medlemmerne får ikke den samme oplevelse, fordi de spil-

ler på forskelligt udstyr. 

2: 
Foreningen stiller udstyr til rådighed

Fordele: 

 Foreningen vælger udstyr og opsætning og sikrer dermed, 

at alle medlemmer får den samme spiloplevelse.

Ulemper: 

 Det er foreningens ansvar, at udstyret virker, og det kræver 

løbende vedligehold.

3: 
 

Foreningen lejer udstyr og faciliteter  
(i en ungdomsklub, en netcafé eller på biblioteket)

 

Fordele: 

 Udlejeren sørger for drift og vedligeholdelse af udstyr og 

øvrige faciliteter (toilet, spise- og indkøbsmuligheder).

Ulemper: 

 Foreningen har ikke indflydelse og medbestemmelse, når 

det gælder udstyr og lokaler.

7.4 Vælg det 
rette udstyr
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Når det gælder udstyr som for eksempel computere, skal I 

tage stilling til, om foreningen skal investere i udstyr, eller 

om medlemmerne skal medbringe deres eget. Der er tre 

forskellige modeller, der indebærer både fordele og ulemper:



Hvilken løsning, der er den bedste, er op til den enkelte 

forening og afhænger i vid udstrækning af, hvilke økonomiske 

muligheder foreningen har. 

Valg af udstyr

Ligesom fodboldspillere har deres helt deres egen opfattelse 

af, hvad et par gode fodboldstøvler er, så har de fleste gamere 

også en holdning til, hvad godt gamer-udstyr er. Som forening 

vil I derfor aldrig kunne ramme alle medlemmers smag, ønsker 

og behov, og I vil sikkert opleve, at mange spillere medbringer 

udstyr selv, uanset hvilket udstyr foreningen stiller til rådighed.

Et godt råd er derfor at investere i solidt, ’gennemsnitsudstyr’, 

der kan tåle at blive brugt meget og kan holde til hårdhændet 

brug. En komplet gamerstation omfatter følgende:

 Gamer-computer

 Skærm

 Gamerstol

 Tastatur

 Headset

 

En god gennemsnitlig gamerstation koster ca. 12.000-14.000 

kr. (2018 priser).

Når I vælger, hvilke gamer-computere foreningen vil investere 

i, bør I tage udgangspunkt i, hvilke eller hvilket spil foreningen 

vil træne i. Jo mere krævende spillene er, desto kraftigere skal 

computerne selvfølgelig være. 

Hvor mange computere foreningen har brug for afhænger 

af, hvor mange medlemmer foreningen har og ønsker at få. 

Typisk kan én station betjene 8-10 medlemmer pr. uge afhæn-

gigt af, hvordan foreningens aktiviteter er planlagt. 

Anbefalinger – computer

 GTX1060 grafikkort (god) eller GTX1070 grafikkort (bedre)

 Antal RAM minimum 8GB og gerne 16GB

 Minimum en 8. generations i5 processor (CPU)

 Vælg 8. generations i7 processor til streaming

  Harddisken bør være en SSD på minimum 500GB

 Vær opmærksom på kabinettets størrelse, hvis udstyret 

skal stå på bordet

 

Anbefalinger - skærme

 Skærme bør være på min. 100Hz.

 Skærmens Hz bør matche spillets FPS og være så højt som 

muligt. De fleste gamerskærme i dag kan levere 144Hz eller 

mere.

 ‘Curved’ skærm kontra ‘flad’ skærm er en smagssag. ”Cur-

ved” skærme kan dog have lavere responstider, hvilket er 

en bekymring for nogle spillere 

 

Andet gear

En god gaming-station inkluderer ikke kun en kraftig computer, 

men også diverse relateret udstyr, der er med til at skabe den 

gode spiloplevelse. Din forening bør derfor overveje følgende 

udstyr:

 Gamerstole med høj komfort, da spillerne skal sidde i lang 

tid ad gangen. Gode ergonomiske kontorstole kan være et 

alternativ

 Musemåtter - vælg musemåtter med udgangspunkt i mu-

sens DPI (dots per inch) og indstillede sens (sensitivitet)

 Tastaturer – vær opmærksom på, at tasteslag bliver 

registreret hurtigere på mekaniske tastaturer end på 

membran-tastaturer

 Stabile headsets med god lyd

Inden I investerer i diverse gear, er det en god idé at overveje 

de forskellige fordele og ulemper ved kablet eller trådløst 

udstyr. Med trådløst gear slipper I for ledninger, der ligger i 

vejen, men samtidig skal I hele tiden huske at sætte udstyret 

til opladning. I sammenligning med trådløst udstyr har kablet 

gear teoretisk den bedst mulige opdateringsfrekvens.
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Få rådgivning om esportsudstyr

Inden din forening kaster sig ud i at investere i den helt 

store udstyrspakke, er det vigtigt allerførst at afklare, 

hvilket udstyr foreningen reelt har brug for. DGI samar-

bejder med ALSO, der kan hjælpe dig og din forening 

med behovsafklaring og udarbejde et tilbud på udstyr 

til esport og gaming. Det er muligt at købe både nyt 

og brugt udstyr eller leje/lease udstyr afhængig af for-

eningens økonomi og behov. Du kan kontakte ALSO på 

telefon 4355 9393 – spørg efter Esportsafdelingen. 



39

d
g

i.
d

k
/e

s
p

o
rt

En god forening er ikke kun defineret af flotte lokaler og nyt udstyr. Kultur, om-

gangstone og opførsel er mindst ligeså vigtige faktorer, når det gælder om at 

fastholde og tiltrække medlemmer og skabe en forening, hvor medlemmerne 

er glade for at komme.

Det er derfor en god idé at opstille regler for brug af forenin-

gens lokaler inklusive retningslinjer for, hvordan man taler 

med hinanden både in-game og off-game, hvordan man 

forholder sig til trænerne og behandler klubbens udstyr og 

faciliteter.  

Det er for eksempel en god idé at tage stilling til, om spillerne 

må medbringe mad- og drikkevarer, og om de må spise eller 

drikke, mens de sidder ved en computer. Hvis foreningen råder 

over en kantine eller et ”spiseområde”, kan I lave en regel om, 

at det er her man spiser og drikker. En sådan regel kan også 

bidrage til at skabe en sund kultur, hvor spillerne holder en 

pause fra skærmen og sørger for at få noget at spise. 

Hvis foreningen råder over egne lokaler, kan det være en fordel 

at overveje, om foreningen ønsker at udleje sine lokaler og 

faciliteter. Bliv enige om, hvordan I forholder jer til forespørgsler 

om at låne jeres lokaler og opstil gerne procedurer for, hvordan 

udlejningen skal foregå, og hvilke regler der gælder.  

7.5 Regler for brug af  
lokaler og udstyr

Foreningen har mulighed for at tegne en løsøreforsikring gennem DGI og DIF, 

der har en aftale med Tryg.  Forsikringen dækker foreningens computerudstyr i 

tilfælde af tyveri eller hærværk.

Det er altid en god idé at tegne en forsikring, men det er 

mindst ligeså vigtigt at forebygge tyveri. Sørg for eksempel 

for at fastgøre computerne i holdere under bordene, så de er 

svære at se udefra og besværlige at få fri. Det er også muligt 

at fastgøre skærmene på væggen, så de er sværere at stjæle.

De fleste forsikringsselskaber anbefaler sikringsniveau 20. 

Hvis din forening vil vide mere om, hvad det indebærer, og 

hvordan I bedst sikrer jer mod tyveri og hærværk, kan I kon-

takte jeres forsikringsselskab og få hjælp og rådgivning. 

Fakta om forsikring af esportsudstyr 

En forening, der råder over esportsudstyr som for eksempel 

computere, skærme, mus, tastaturer, spil og netværksudstyr, 

skal have en selvstændig løsøreforsikring. Det er foreningens 

løsøreforsikring, der dækker ved for eksempel brand, vand-

skade eller tyveri.

En løsøreforsikring dækker efter de gængse regler. Det vil for 

eksempel sige, at hvis foreningen skal have erstattet udstyr 

ved tyveri, er det en forudsætning, at der er tale om indbruds-

tyveri fra et aflåst lokale eller bygning. Vær også opmærksom 

på, at der kan være forskel i erstatningsberegningen på hen-

holdsvis lejet eller leaset udstyr i forhold til eget udstyr.  

Hvis foreningen allerede har en løsøreforsikring, der dækker 

en idrætsforening, der udøver fysiske sportsaktiviteter, skal du 

sørge for at oplyse forsikringsselskabet om, at foreningen nu 

også tilbyder esport og derfor råder over it-udstyr. Forsikrings-

selskabet vil typisk have oplysninger om udstyrets værdi og 

7.6 Forsikring af lokaler og udstyr
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med udgangspunkt heri opstille forsikringskrav til foreningen. 

Det vil desuden ofte også være nødvendigt at hæve forenin-

gens forsikringssum. 

Forsikringen dækker typisk brug af udstyret på den eller de 

adresser, der er aftalt med forsikringsselskabet. Hvis I vil tage 

udstyret med andre steder hen – for eksempel til events, tur-

neringer eller på bootcamps – så skal I være opmærksomme 

på, at forsikringen typisk dækker anderledes her end på 

forsikringsstedet. Hvis foreningen ofte er af sted til arran-

gementer, er det derfor absolut en fordel, at aftale det med 

forsikringsselskabet på forhånd. Det er for eksempel muligt 

at lave en ”mobil-aftale”, hvor der forsikringsmæssigt er taget 

højde for, at foreningens udstyr tit er ”ude af huset”.

Når foreningens medlemmer, trænere eller ledere med-

bringer deres private udstyr til træning, turneringer, LAN-

arrangementer og andre esportsevents, er det deres private 

indboforsikring, der skal dække eventuelle skader og tyveri. 

Foreningens medlemmer – eller deres forældre – bør derfor 

kontakte deres private forsikringsselskab og undersøge, hvor-

vidt indboforsikringen stadig dækker, når computer og andet 

udstyr forlader bopælen. Trænere og ledere bør kontakte de-

res forsikringsselskab for at sikre sig, at forsikringen betragter 

deres esportsudstyr som privat indbo, også selvom det bliver 

brugt i foreningsregi. 

Det er imidlertid ikke kun computere og andet udstyr, der 

bør være forsikret. Det enkelte medlem bør også sikre sig, 

at han eller hun har en ulykkesforsikring, der dækker, hvis 

medlemmet kommer til skade fysisk eller psykisk i forbin-

delse med esportsaktiviteter. Vær særligt opmærksom på, at 

nogle forsikringsselskaber ikke dækker psykiske skader, og 

det enkelte medlem bør derfor kontakte sit forsikringsselskab 

for at være på den sikre side. Vær også opmærksom på, at 

medlemmer, der tjener penge på at udøve esport, skal have 

en heltidsulykkesforsikring. 

Når trænere og ledere er aktive i en forening under arbejds-

lignende forhold, er fysiske og psykiske skader dækket af 

DGI’s ulykkesforsikring. Forudsætningen er selvfølgelig, at 

foreningen er medlem af DGI og har betalt sit kontingent ret-

tidigt. Trænere og ledere kan også vælge at tegne en privat 

heltidsulykkesforsikring, ligesom de også kan være omfattet 

af en eventuel arbejdsskadeforsikring tegnet af den enkelte 

forening.

Det er DGI’s anbefaling, at trænere og ledere undersøger de-

res personlige forsikringsforhold og tager en dialog både med 

foreningen og deres eget forsikringsselskab for at sikre, at de 

har den ønskede dækning.

Spørg forsikringsselskabet

Hvis du vil være helt sikker på, at foreningens forsikring 

dækker esportsudstyr, og at foreningen lever op til 

de sikkerhedsmæssige krav, er det altid en god idé at 

tage en snak med forsikringsselskabet og få svar på de 

spørgsmål, du er i tvivl om.   

Hvem må bruge lokaler  

og udstyr – og hvornår?

Åbningstiderne i foreningens lokaler er som regel 

afhængig af, hvornår træning og andre arrangementer 

foregår. I kan dog også overveje at holde åbent, selvom 

der ikke lige er træning eller et arrangement, og dermed 

give medlemmerne mulighed for at spille med hinanden 

på andre tidspunkter. 

Hvis foreningen vælger at have åbningstider, hvor 

medlemmerne frit kan benytte foreningens faciliteter, er 

det en god idé at udpege en træner eller en frivillig, der 

har ansvaret for at låse op og i, så uvedkommende ikke 

har adgang.
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Uddannelse af trænere, ledere og frivillige skaber udvikling og vækst i 

foreningslivet og sikrer medlemmerne en bred vifte af trænings- og fri-

tidsaktiviteter af høj kvalitet.

8. Uddannelser & kurser 
– klæd foreningens trænere på
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DGI udvikler en lang række uddannelser og kurser målrettet 

foreningslivet og tilbyder også uddannelse indenfor esport. 

Hvis du vil vide mere om DGI’s uddannelsestilbud, og hvordan 

vi kan bidrage til at klæde din forenings trænere og ledere på, 

så besøg dgi.dk eller kontakt din lokale DGI konsulent. 

Uddannelse af esportstrænere er fundamentet for, at din forening kan tilbyde 

esportsaktiviteter af høj kvalitet, der udfordrer udøverne og udvikler deres kom-

petencer. Derudover fungerer uddannede trænere som et trækplaster for med-

lemmer, der ønsker at udvikle sig og skabe resultater med deres sport.

Trænere med en træneruddannelse i esport er  

en god idé, fordi de…:

 sikrer kvalitet i træningen

 sikrer udvikling af spillernes kompetencer

 tiltrækker medlemmer

 skaber resultater

Grunduddannelse for esportstrænere

DGI, Dansk Firmaidræt, Ungdomsringen og eSport 

Danmark har i fællesskab udviklet en grunduddannelse for 

esportstrænere. Uddannelsen klæder trænerne på til at 

planlægge og gennemføre målrettede træningsforløb, der 

udvikler udøverne både fysisk, mentalt og socialt.  

På grunduddannelsen lærer deltagerne blandt andet:

 at planlægge, gennemføre og evaluere grundlæggende 

træningsforløb for esportsspillere på alle niveauer

 øvelser og aktiviteter, der udvikler spillerne fysisk, mentalt 

og socialt

 om esportskultur og dens betydning

 at opbygge og vedligeholde stærke fællesskaber 

Grunduddannelsen giver adgang til at deltage i 

overbygninger på træneruddannelsen, der er udviklet i et 

samarbejde mellem Esportalliancens parter (DGI, eSport 

Danmark, Dansk Firmaidrætsforbund og Ungdomsringen).

Uddannelsen giver også adgang til mere specialiserede 

esportsuddannelser, for eksempel inden for de forskellige 

spil. En CS:GO-træneruddannelse er under udvikling 

(2018), og målet er på sigt at kunne tilbyde endnu flere 

specialiserede træneruddannelser.

8.1 Træneruddannelse i esport

Søg tilskud

Husk, at kommunen ofte yder tilskud til uddannelse 

af trænere og ledere. Det er derfor en god idé at 

tage kontakt til din kommune og undersøge, hvilke 

tilskudsmuligheder der er, og hvilke uddannelser 

tilskudsordningen omfatter. 

Landets kommuner arbejder med forskellige 

 tilskudsordninger – for eksempel: 

 Aalborg Kommune dækker 75% af kursusudgiften, 

dog maksimalt kr. 1.500 pr. kursus pr. person

 Esbjerg Kommune dækker 100% af kursusafgiften, 

dog maksimalt kr. 750 pr. dag pr. person. Kurset skal 

vare minimum tre timer, ellers er satsen maksimalt kr. 

375 pr. dag pr. person.

 Vejle Kommune dækker 80% af kursusafgiften, dog 

maksimalt kr. 6.000 pr. deltager pr. kursus og med et 

loft for tilskud pr. forening pr. år. 

Tallene stammer fra kommunernes hjemmesider (2018). 

Besøg din kommunes hjemmeside, hvis du vil vide mere. 
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9. Esportsaktiviteter – hvad 
skal din forening tilbyde?
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Træning og udvikling af medlemmernes færdigheder er ofte omdrejningspunk-

tet i en esportsforening. Det handler om at blive dygtigere til sin sport og vinde 

kampe. Det er imidlertid en rigtig god idé også at tilbyde andre aktiviteter og 

arrangementer end blot træning.

Din forening kan for eksempel afholde spilaftener, hvor der er 

åbent for ”fri leg”. Til sådanne arrangementer kan medlemmer-

ne spille for sjov og have fokus på at være sammen i et fælles-

skab i stedet for nødvendigvis at gå målrettet efter at vinde. 

Ved at have andre tilbud på programmet end målrettet træning, 

kan din forening tiltrække medlemmer, der ikke ønsker at kon-

kurrere og præstere hele tiden, og skabe en forening, hvor det 

er sjovt at komme for alle - uanset niveau.

Det er en god idé at tilbyde arrangementer 

og events, fordi det…

 skaber grundlag for at være sammen på en anden måde

 styrker de sociale fællesskaber i foreningen – og på tværs 

af foreninger

 kan øge kendskabet til foreningen og til esport generelt

 tiltrækker medlemmer, der ikke ønsker at præstere og 

konkurrere

 skaber øget engagement blandt medlemmerne.

 

Hvis din forening ønsker at udvide programmet med andre ak-

tiviteter end træning, er det i bund og grund kun fantasien, der 

sætter grænser. Der er imidlertid tre typer arrangementer, der 

går igen hos mange esportsforeninger:

 LAN-arrangementer

 Bootcamps

 Turneringer 

Disse tre arrangementstyper har typisk bred appel, tiltrækker 

ofte en bred skare af medlemmer på tværs af aldersgrupper 

og niveauer og kan danne grundlag for samarbejde med andre 

esportsforeninger.  

Sådan kommer du i gang

Når du vil planlægge et arrangement for foreningens medlem-

mer, er det en god idé at overveje følgende spørgsmål, inden 

du går i gang:  

 Hvorfor vil foreningen afholde dette arrangement?

 Hvilke spil er omdrejningspunktet for arrangementet - og 

hvorfor?

 Hvem er målgruppen?

 Hvordan adskiller dette arrangement sig fra andre lignende 

arrangementer?

 Hvad får målgruppen ud af at deltage? 

 Hvad er vores succeskriterier?

Praktiske overvejelser:

 Hvor mange dage skal arrangementet vare?

 Er det med overnatning?

 Hvor afholder vi arrangementet?

 Hvor og hvordan tiltrækker vi målgruppen?

 Hvem har mulighed for at planlægge, afvikle og følge op 

på arrangementet?

 Hvad skal vi bruge for at afholde det?

 Mad og drikke?

 Udstyr?

 Hvilke regler og retningslinjer er der for arrangementet?
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LAN er en forkortelse for Local Area Network og er ganske enkelt et arrange-

ment, hvor deltagerne spiller deres foretrukne spil og dyster mod hinanden. 

LAN-arrangementer tiltrækker ofte mange deltagere og bliver 

derfor tit afholdt i sportshaller eller andre steder med god 

plads. Et LAN-arrangement er ofte med overnatning, og delta-

gerne medbringer typisk deres egen computer og andet udstyr.

Et LAN-arrangement behøver ikke udelukkende at have fokus 

på gaming og esport-aktiviteter hele tiden, men kan også om-

fatte andre tilbud og muligheder for deltagerne. Tænk kreativt, 

overvej målgruppens ønsker og tag udgangspunkt i det sted, 

hvor arrangementet bliver afholdt. Hvilke muligheder er der for 

aktiviteter her, og hvad vil målgruppen synes er sjovt? Måske er 

der et bowlingcenter eller en svømmehal i forbindelse med den 

hal, I har lejet til formålet, som deltagerne kan benytte sig af. 

Et LAN-arrangement kan for eksempel omfatte følgende aktiviteter:

 Turnering og konkurrencer i udvalgte spil: 

- De populære: CS:GO, LOL, Dota2, Hearthstone 

- De simple: Just Dance, FIFA  

- De nye: PUBG, Fortnite, Rainbow Six: Siege

 Traditionelle boldspil som f.eks. fodbold og basketball

 Brydning i sumodragter

 Bordfodbold

 Bumperballs

 Rodeotyr

 Kabinetkast (kast med gamle computerkabinetter)

Inden din forening går i gang med at planlægge LAN, er det en 

god idé at tage stilling til, hvad formålet med arrangementet 

er, og hvilken målgruppe I ønsker at henvende jer til. Tag ud-

gangspunkt i målgruppens alder og ønsker, når I vælger, hvilke 

aktiviteter der skal på programmet.

Inden I går i gang med planlægningen, bør I også gøre op med 

jer selv, hvordan I vil adskille jer fra de mange andre LAN-tilbud, 

der findes. Der er et utal af LAN-events at vælge imellem, og hvis I 

vil tiltrække et stort publikum, er det vigtigt, at I forsøger at adskille 

jer fra mængden. En mulighed for at skille jer ud er for eksempel 

ved at lave et LAN, der særligt appellerer til piger/kvinder. 

Uanset hvilken type LAN-event din forening ønsker at plan-

lægge, er det en god idé at søge inspiration og gode råd hos 

andre, der allerede har prøvet at afholde LAN. Spørg online 

på sociale medier, snak med dit netværk og find ud af, om du 

kender nogen, der har gjort sig erfaringer med LAN-events, som 

du kan drage nytte af. 

Slip for besværet – lad andre gøre arbejdet

I stedet for selv at arrangere LAN, kan din forening i stedet 

vælge at deltage i LAN-arrangementer arrangeret af andre. Der 

er mange LAN at vælge imellem fordelt over hele landet med 

forskellige profiler og i forskellige størrelser. De største LAN har 

op til 5.000 deltagere, mens de små arrangementer tiltrækker 

50-100 spillere. 

Når I skal vælge det eller de LAN-events, som foreningen vil 

deltage i, er det en god idé at være lydhør overfor medlem-

mernes mening og tage dem med på råd. Spørg dem, hvad de 

kan tænke sig at deltage i for at sikre opbakning fra så mange 

medlemmer som muligt.  Når I i fællesskab har valgt et LAN, er 

det en god idé at køre dertil i samlet flok, sidde sammen til selve 

arrangementet og være iført ens holdtrøjer. Det styrker sammen-

holdet blandt medlemmerne og profilerer foreningen udadtil. 

9.1 LAN

Mere information

På www.lanparty.dk kan du finde al den information, du 

behøver, om kommende LAN-events. 

En LAN invitation - sådan!

Som minimum bør en invitation til 

deltagerne indeholde følgende: 

 Dato, sted og varighed 

 Aktiviteter 

 Pakkeliste med krav til computere,  

spil, opdateringer mv.

 Regelsæt (opførsel, internetadfærd mv.) 
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Husk – ting tager tid

Det kræver god tid at planlægge et 

succesfuldt LAN. Hvis I planlægger 

at afholde et mindre, lokalt LAN 

primært for foreningens medlemmer, 

bør I afsætte et par måneder til at få 

detaljerne på plads. Hvis I derimod 

ønsker at afholde et stort LAN med 

tilrejsende deltagere fra forskellige 

foreninger, kan det være nødvendigt 

med 6-12 måneders planlægning. 

Mange spillere vælger de arrange-

menter, de ønsker at deltage i i god 

tid, og det er derfor vigtigt, at I melder 

datoen ud og begynder at markeds-

føre arrangementet allerede tidligt i 

planlægningsforløbet. 

Hvis I ønsker at skabe et årligt tilbage-

vendende LAN, er det vigtigt, at I giver 

målgruppen tid til at lære arrange-

mentet at kende og ikke giver op. Er-

faringen viser, at et LAN-arrangement 

først er rigtigt etableret efter andet 

år, og at det tager tid, før målgruppen 

bliver opmærksom på, at arrange-

mentet faktisk er en tilbagevendende 

begivenhed. 

LAN checkliste

Fastlæg deltagerantal og aldersgrænse

Når I fastlægger deltagerantal, skal I tage højde for, hvor meget plads og hvilket udstyr I har til rådighed. I kan købe, 

låne og leje udstyr – overvej, hvad der giver mening for jer. Aldersgrænsen bør afhænge af, hvilke spil og aktiviteter 

LAN-eventen har fokus på.  

VIGTIGT! Kontakt ALTID brandmyndighederne og sørg for, at I har de nødvendige godkendelser på plads. Vær op-

mærksom på, at mange haller allerede er godkendt til, at et bestemt antal mennesker må opholde sig og overnatte 

der. Undersøg hvor mange der må overnatte i lokalet og fastsæt deltagerantallet herefter.

Udstyr

I skal tage stilling til, hvilket udstyr foreningen som arrangør stiller til rådighed, og hvilket udstyr deltagerne skal medbringe. 

Se detaljeret udstyrsliste* for mere information om, hvilket udstyr henholdsvis arrangør og deltagere skal sørge for.

Internet (og evt. intranetopsætning)

Sørg for at tilpasse internethastigheden, så den matcher antallet af deltagere. Tyve deltagere har som minimum brug 

for en 100/100 MBit-forbindelse. Overvej større båndbredde (internethastighed) ved flere deltagere og eventuelt flere 

forbindelser ved større arrangementer.

Begræns routerens trådløse forbindelse, så den ikke påvirker LAN-forbindelsen (QOS-indstillinger i routeren). Der skal 

som standard være én router og en/flere switch[es] med en portudgang per deltager. (Det er en god idé med et par 

ekstra internetporte for en sikkerheds skyld).

Sørg for, at deltagerne har installeret netværkskort og TCP/IP protocol inden arrangementet. Det sparer tid!

Det er standard, at deltagerne selv medbringer internetkabler, som de kan sætte i switchen. Anbefal lange (15 m) 

ethernet-kabler, da der kan være langt fra deltagerens plads til switchen. Sørg gerne for et par ekstra ethernet-kabler 

for en sikkerheds skyld.
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Ved flere end 40 deltagere bør I opsætte en lokal (dedikeret) server, hvorfra deltagerne kan hente opdateringer, se 

nyheder og madplaner, hoste servere og få adgang til vigtige informationer som for eksempel turneringsplanen.

Udpeg en IT-ansvarlig med IT-erfaring, som står for blandt andet kabling, inter- og intranettet og eventuelt serverop-

sætning.

Strøm

Hvis I planlægger et større arrangement (flere end 20 deltagere), skal I søge råd og vejledning hos en autoriseret 

elektriker for at sikre en stabil og ikke mindst sikker strømforsyning. Ved mindre arrangementer skal I sikre, at I ikke 

overbelaster kredsløbene i bygningen, som I trækker strøm fra. Lokalisér eventuelt alle kredsløb i bygningen og træk 

strøm fra disse eller gå direkte til afbryderen.

 

En tommelfingerregel er, at der MAKSIMALT må være 3-4 gamere på et 15 ampere kredsløb og 5-6 gamere på et 20 

ampere kredsløb. Undgå at have gamere på samme kredsløb som køkkenapparater, aircondition og lignende.

Brug overspændingsbeskyttere til at fordele strøm – stikdåser giver ingen sikring. Sørg for, at deltagerne selv med-

bringer forlængerledninger og stikdåser. Deltagerne bør ikke anvende strøm til andet end telefonopladning, stationær 

computer og skærm (2-3 stik pr. person). Ingen bør have ekstra udstyr med som for eksempel højttalere, medmindre I 

er streamere.

Information

Invitation med oplysninger om tid, sted, pakkeliste, regler og forberedelse til LAN-arrangementet. Disse informationer 

bliver beskrevet løbende i dokumentet.

Bordoversigt, der viser, hvor deltagerne skal sidde (ved større events)

Programoversigt, der viser kampe og eventuelle aktiviteter (ved større events)

Tilmelding – en hjemmeside eller mailadresse, hvor deltagerne kan tilmelde sig.

Ansvarsposter

Sørg for at fordele arbejdsopgaver og ansvarsområder, så alle ved, hvem der gør hvad. I kan få brug for følgende 

hjælpere afhængigt af størrelsen på arrangementet:

Elektrikeren – EL-ansvarlig

IT-teknikeren – server-, intra- og internetansvarlig

Turneringsansvarlig – Sørger for at lave turneringsplan og sætter dedikerede servere op  

(eventuelt med hjælp fra IT-eksperten).

Admin[s] - Kan installere og anvende server-configs. Har sat sig ind i reglerne til turneringen. Der kan være behov 

for flere admins ved større arrangementer. Admins kan eventuelt være nogle af deltagerne. Sørg for at have lavet et 

regelsæt for de pågældende spil, før I afholder en turnering. Lån eventuelt regler fra Majors (de største turneringer).

Forplejningsansvarlig[e] – find frivillige, der gerne vil stå for mad mv.

Aktivitetsansvarlige – Sørg for at sammensætte et attraktivt program med andre aktiviteter end gaming. Lav eventuelt 

små konkurrencer eller spil, hvor deltagerne får mulighed for at røre sig lidt.

LAN chekliste fortsat...
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Vært

Borde Udstyr, kabler m.m. Lir

Sørg for, at der er borde nok til alle 

deltagere, og at der er plads nok 

på bordene til gamingudstyret. En 

esportsspiller har brug for et bord, 

der måler minimum 90 cm i bredden 

og er 70 cm dybt. Bordet bør være 

cirka 75 cm højt som standard.

Internetudstyr:

- Router[s]

- Switch[es]

- Ekstra ethernetkabler

El-udstyr: 

Overspændingsbeskyttere, ekstra 

stikdåser og forlængerledninger.

Tænk over, hvordan I vil føre kabler-

ne. Skal ledningerne gå over delta-

gerne (for at undgå snubleledninger), 

eller skal de tapes til gulvet?

Overvej scene, lysopsætning, lyd-

anlæg, storskærm, castere (kom-

mentatorer) og præmier for at skabe 

ekstra stemning. Det er især en god 

idé ved turneringsevents.

Vært/deltager

Stole Mad/bespisning

De fleste gamere har særlige gamerstole, som de selv 

medbringer. Sørg dog for at have en god ergonomisk stol 

(eventuelt en kontorstol) til rådighed til hver gamer, da spil-

lerne skal sidde mange timer i løbet af arrangementet. 

Det er en god idé at planlægge på forhånd, hvordan forplej-

ningen skal foregå. Lav eventuelt en fælles bestilling hos det 

lokale pizzeria (som måske vil være sponsor), eller få frivillige 

forældre til at lave mad til deltagerne. Tag gerne stilling til, 

hvordan I undgår alt for meget junkfood og cola, og hvordan 

I kan tilbyde sunde alternativer.

Deltager

Soveudstyr Udstyr, kabler m.m. Spil

Liggeunderlag (afhængigt af facilite-

ter), sovepose, hovedpude og lagen.

Ethernetkabel 

Gerne langt (15 m)

Stikdåse og/med forlængerledning

Eget gamingudstyr 

PC, skærm, tastatur, mus, musemåtte 

og headset.

 

For ikke at overbelaste netforbindel-

sen med unødvendige downloads 

skal spillerne have installeret og 

opdateret deres spil, inden ar-

rangementet starter. De skal også 

sørge for, at for eksempel drivere og 

antivirus-programmer er opdateret 

på forhånd. Spillerne skal selv have 

profiler til de relevante spil. Arrangø-

ren kan eventuelt have enkelte dele-

profiler til dem, der mangler et spil.



50

d
g

i.
d

k
/e

s
p

o
rt

Turneringer er en god mulighed for foreningens medlemmer for at dyste mod 

andre og udfordre sig selv. 

Din forening kan afholde turneringer i stort set hvilket som 

helst spil og tilrettelægge turneringen enten som en særskilt 

aktivitet eller som en integreret del af et LAN-arrangement.

Foreningen kan vælge at afholde en online turnering eller en 

turnering, hvor spillerne skal være fysisk til stede. I en turnering 

kan spillerne og holdene enten dyste mod hinanden internt i 

foreningen eller mod andre hold fra andre foreninger.

Fem gode råd til planlægning af en turnering

 Sæt jer grundigt ind i procedurerne for en turnering i det 

enkelte spil

 Afsæt god tid til planlægning

 Beslut, om deltagerne kan vinde præmier eller æren

 Afsæt god tid mellem kampene til uforudsete udfordringer

 Vælg et godt turneringsværktøj til at skabe overblik over 

kampe og resultater 

Hvis din forening ikke ønsker selv at planlægge og organisere 

turneringer, er der mange gode turneringer og ligaer i Danmark, 

som din forening kan deltage i. DGI anbefaler YouSee eSports-

ligaen, hvor holdene er inddelt efter niveau. Du kan læse mere 

om YouSee eSportsligaen på www.esportsligaen.dk.

9.2 Turneringer

Kender du Battlefy?

Battlefy er et gratis turneringsværktøj, der gør det nemt 

for dig og din forening at afholde turneringer i stort set 

alle populære spil. Brug Battlefy til at opsætte kampe, 

rapportere resultater og skabe overblik over turnerin-

gen – for både deltagere og arrangører. 

Om YouSee DGI-ligaen
YouSee DGI-ligaen er en liga for foreningshold i esport 

og en underliga til den officielle nationale esportsliga, 

YouSee eSportligaen. YouSee DGI-ligaen afholder hvert 

år en turnering, hvor esportshold dyster mod hinan-

den over flere gruppekampe i blandt andet CS:GO og 

League of Legends. De deltagende hold kan kvalificere 

sig til landsmesterskabet og til det officielle danmarks-

mesterskab i esport. Ligasæsonen starter i efteråret og 

strækker sig frem til april-maj. Du kan tilmelde dit hold 

på www.esportligaen.dk.

En bootcamp er et arrangement med esport som det absolutte omdrejnings-

punkt, hvor deltagerne kan få lejlighed til at fordybe sig fuldstændigt i deres 

foretrukne spil eller deltage i spændende esportsaktiviteter.

9.3 Bootcamps

Arrangementet strækker sig typisk over flere dage – gerne en 

weekend – og byder på en intens og lærerig oplevelse og et 

stærkt fællesskab med andre med samme interesse.

Der bliver afholdt mange forskellige bootcamps rundt  
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omkring i landet, som din forening kan deltage i, men I kan også 

vælge at planlægge jeres egen særligt målrettet foreningens 

medlemmer. Sammensæt et alsidigt program og sørg for at 

tilbyde spændende aktiviteter, der kan bidrage til at fastholde 

foreningens medlemmer på sigt. Husk på, at en bootcamp skal 

være sjov, hyggelig og lærerig, styrke sammenholdet blandt 

medlemmerne og knytte dem endnu tættere til foreningen.

Bootcamps – det skal du huske

Bootcamp-arrangementer er ofte meget intense og kræver, at 

trænere og frivillige står til rådighed over en længere periode. 

Deltagernes alder er afgørende for, hvor mange frivillige res-

sourcer der skal til for at gennemføre arrangementet. Jo yngre 

deltagerne er, jo flere frivillige hjælpere er der brug for, for at 

sikre at alle får en god oplevelse med hjem i bagagen. 

Hvis deltagerne er under 16 år, er der brug for frivillige, der vil 

hjælpe med for eksempel forplejning og overnatning. Er spillerne 

16 år eller ældre, vil de i højere grad selv være i stand til at tage 

ansvar for arrangementet, herunder måltider og udstyr. 

Bootcamp-træning er intenst og krævende – både spillemæssigt 

og socialt – da deltagerne skal præstere og være sammen over 

lang tid. En træningssession bør derfor ikke vare mere end tre 

timer uden pause. Efter tre timers intensiv træning bør der være 

indlagt en pause, hvor der er tid til at spise eller bare slappe af. 

Når foreningen planlægger lange træningsarrangementer som 

for eksempel bootcamps, er det vigtigt, at der er et klart mål og 

en fast struktur for arrangementet. Uden struktur, planlægning 

og målsætninger er der ikke tale om målrettet træning, men 

snarere målløs gaming.

Nogle esportsforeninger tilbyder ”slow gaming” eller ”social gaming”, der hen-

vender sig til en målgruppe, som vægter fordybelse og socialt samvær højt.

Omdrejningspunktet for social gaming er især spil baseret 

på fantasy og historiefortælling og spil med et stærkt socialt 

aspekt, der formår at skabe samhørighed og samle spillere om 

fælles udfordringer.

Social gaming-aftner eller –events tager typisk udgangspunkt 

i spil såsom Minecraft, The Sims, World of Warcraft, Assassins 

Creed og Familie / farm-simulatorer. Spillene lægger som regel 

op til, at man skal fordybe sig, udfolde sig kreativt og give sig 

god tid til at udforske spillets verden. 

For din forening kan det være en fordel at tilbyde social ga-

ming, da konceptet tiltrækker en anden målgruppe af gamere 

end traditionel esportstræning. Ved at introducere social ga-

ming kan du desuden være med til at understøtte en inklude-

rende foreningskultur, hvor der er plads til alle, og hvor ikke kun 

resultater, men også det sociale aspekt har høj prioritet.

9.4 Social gaming – prøv noget nyt!

Oplev de bedste indenfor esport

Hvis foreningens medlemmer skal have en oplevelse ud-

over det sædvanlige, kan I arrangere en tur, hvor I delta-

ger i en stor esportsturnering eller event – som tilskuere. 

Danmark er vært ved mange store esportsbegivenheder, 

og I behøver ikke rejse til udlandet for at opleve esport 

på topplan. Tag ud og oplev de professionelle spille og 

bliv grebet af den intense stemning. Esportoplevelser.dk 

arrangerer ture i både indland og udland. 
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Streaming indenfor esport betyder, at du optager og sender live online fra 

kampe eller andre esport- og gamingevents. Interesserede kan således opleve 

kampe direkte på nettet, mens de bliver spillet, uanset hvor i verden de ophol-

der sig, så længe de har adgang til internettet.

Streaming er generelt en stærk trend indenfor gaming og esport, 

og store esportsevents og -begivenheder bliver altid streamet. 

De tiltrækker typisk et bredt online publikum, der følger med 

hjemmefra via pc, smartphone eller tablet. Det kræver hverken 

avanceret teknologi eller særlige kvalifikationer at streame, og 

din forening bør overveje, om I også ønsker at streame fra for 

eksempel turneringer, events eller kampe.

Hvorfor er streaming en god idé?

Vælger din forening at streame diverse kampe, events og træ-

ningsaktiviteter, har I mulighed for at nå ud til et bredt publikum, 

profilere jeres forening og skabe opmærksomhed omkring 

diverse events og arrangementer.  Streaming er imidlertid også 

en effektiv måde at ”informere” på internt i foreningen, og I kan 

vælge at bruge streaming som en måde at kommunikere på 

9.5 Streaming
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og fortælle om foreningen til medlemmer, ledere, trænere og 

bestyrelse. 

Brug streaming til at…

 profilere foreningen udadtil

 skabe opmærksomhed om foreningens aktiviteter og 

events

 kommunikere internt foreningen

Sådan gør du

Tidligere krævede det et stort setup og teknisk snilde at streame 

online, men i dag er teknologien væsentligt forenklet, og det 

eneste du i princippet behøver er internetadgang og et kamera. 

Med en smartphone kan du for eksempel filme og sende det 

direkte på Facebook, mens det sker. Det eneste, det kræver, er, 

at du skal trykke på ”Gå live”.

Det skal du bruge for at kunne streame gaming-   

og esportsaktiviteter:

 Internetopkobling - minimum 10/10 Mbit

 Computer med det valgte spil installeret

 Eventuelt et kamera, så du kan vise de personer, der spiller 

 Broadcast software - et program, der understøtter 

streaming til Twitch. Vælg for eksempel OBS, der er gratis, 

og som du kan finde guides til på nettet.

Det bør du overveje, inden du går i gang:

 Hvilket spil vil du streame? 

 Hvad vil du streame? Kampe, turneringer, events, træning, 

LAN?

 Hvorfor vil du streame? Hvad vil du opnå?

 Hvilken målgruppe vil du nå ud til?

 Hvor mange seere vil du gerne have?

 Hvor ofte vil du streame?

 Hvem har ansvar for streaming i foreningen?

 

Ved at gøre dig nogle overvejelser på forhånd, er du bedre klædt 

på til at bruge streaming som et effektivt værktøj til at profilere 

din forening, events eller spillere. For at sikre at streaming bliver 

brugt målrettet og struktureret, er det en god idé at udpege én 

eller flere, der er ansvarlige for streaming i foreningen. Vær dog 

opmærksom på, at der er rigtig mange, der streamer, og at det er 

vigtigt at opstille realistiske forventninger til, hvad din forening vil 

opnå med streaming. 

Kender du Twitch?

Hvis din forening vil streame fra et bestemt esportsspil 

og gerne vil nå ud til en målgruppe med interesse i netop 

dette spil, så er Twitch et godt værktøj. Her får seerne 

valget mellem forskellige spiltitler og kan derefter vælge 

den streamudbyder – eller kanal - som de vil se. Hvis din 

forening vælger at streame fra CS:GO-kampe, vil jeres 

kanal således være synlig under CS:GO. Twitch tilbyder 

også en chat-funktion, hvor seerne kan chatte med hinan-

den indbyrdes eller med streamudbyderen. 

YouTubers og Twitch-streamers

YouTubers og Twitch-streamers er superstars indenfor 

gaming og esport og magtfulde rollemodeller for følgere 

og fans verden over. De lever af at lave indhold til deres 

YouTube og/eller Twitch og har stor indflydelse på deres 

målgruppe. Deres mange følgere ser dem live på Twitch, 

når de spiller kampe, eller på YouTube, hvor de for ek-

sempel lægger sammendrag af kampe op krydret med 

anekdoter, tips og tricks. Dem, der ser med, oplever, at de 

bliver underholdt og lærer nyt om de spil, de interesserer 

sig for. Tag en snak med foreningens medlemmer om, 

hvilke værdier de populære YouTubere og Twitch-strea-

mere repræsenterer, og hvilken indflydelse de har – både 

positivt og negativt. 

Streaming  

– en invitation  

til kritik?

Et væsentligt element i streaming er, at seerne har 

øjeblikkelig adgang til at kommunikere med dig og 

udtrykke deres uforbeholdne mening via chat-funktionen.  

 

Når du går i gang med at streame, skal du derfor være 

opmærksom på, at du samtidig åbner døren for kritik – 

både positiv og negativ. Sortér i den kritik, du får, brug den 

konstruktivt, når du kan, og acceptér, at du ikke kan gøre 

alle tilfredse.
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10. Sundhed og fysisk 
træning i esport

Selvom fysisk aktivitet er et vigtigt parameter, når det gælder sundhed, 

er der også andre og mindst ligeså vigtige faktorer, der spiller ind.  Øn-

sker din forening at skabe grobund for sunde esportsspillere, der præste-

rer og laver resultater, er der fire vigtige faktorer, der gør en forskel:
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Modellen ovenfor viser, hvordan kost, motion, trivsel og søvn 

spiller sammen, og hver især udgør en vigtig brik, når det gæl-

der om at skabe sunde esportsspillere. Esportsspillere bør:

 Spise ordentlig mad, der gør noget godt for kroppen, så 

krop og hjerne ikke løber tør for energi.

 Sørge for at få søvn nok. Når du sover, restituerer kroppen 

og hjernen og lader op til nye udfordringer. 

 Bruge kroppen aktivt. Motion er ikke kun godt for kroppen, 

men også for hjernen og skærper for eksempel koncentra-

tionsevnen.

 Have fokus på trivsel. Trivsel er afgørende for motivationen 

til at deltage i et fællesskab og evnen til at præstere.

De efterfølgende afsnit sætter særligt fokus på fysisk aktivitet 

som en forudsætning for sundhed og dygtige esportsudøvere. 

Du kan læse mere om, hvorfor fysisk træning er en god idé 

indenfor esport, og hvordan det kan gøre en forskel for forenin-

gens spillere, deres trivsel og præstationer. Du kan også finde 

inspiration til, hvordan du kan integrere motion og bevægelse i 

træningen din forening. 

Sundhed i

esport

Kost Motion

Søvn Trivsel



56

d
g

i.
d

k
/e

s
p

o
rt

Umiddelbart virker det ikke specielt fysisk krævende at deltage i esportsaktivi-

teter. Deltagerne sidder ned i mange timer ad gangen og har stort set kun brug 

for at bevæge hånden for at styre slagets gang. 

Det er altså ikke spillernes kroppe, der er på overarbejde, men 

deres hjerner. Så hvorfor overhovedet bekymre sig om kroppen 

og fysisk aktivitet ved esport?

Det er der mange gode grunde til. Den vigtigste grund er, at 

fysisk aktivitet har stor betydning for vores generelle trivsel og 

ikke mindst for, hvordan vores hjerner fungerer. Netop hjernen 

er esportsudøvernes vigtigste redskab, og de skal blandt andet 

kunne træffe komplekse, strategiske beslutninger, holde hove-

det koldt i pressede situationer, forudsige konsekvenser, tænke 

fremad og handle hurtigt og effektivt.

Gennem fysisk aktivitet, øvelser og lege kan udøverne udfordre 

deres hjerner og træne den op til at blive endnu bedre til at 

håndtere de mange spilmæssige udfordringer, som de støder 

på til både træning og kampe. 

Fysisk træning kan forbedre spillernes:

 Koncentrationsevne

 Evne til at holde overblik

 Evne til at træffe beslutninger

 Kommunikation

 Hukommelse

Det er imidlertid ikke kun hjernen, der har gavn af og udvikler 

sig positivt ved fysisk aktivitet. Det samme gælder selvfølgelig 

for kroppen. I mange computerspil er det de små marginaler 

– måske et enkelt forkert klik med musen – der afgør, om man 

vinder eller taber, og her kan fysikken være afgørende. Gen-

nem fysisk træning kan esportsudøvere blandt andet udvikle en 

bedre kropskontrol, finmotorik, udholdenhed og koordinations-

evne, der vil give dem en klar fordel i kamp. 

Fysisk træning af esportsudøvere sikrer  

fysiske fordele såsom: 

 Forbedret koordinationsevne og finmotorik og dermed 

bedre kontrol over mus og keyboard

 Hurtigere reaktionstid

 Bedre udholdenhed og mere energi til at spille i lang tid

 Mindre risiko for skader

10.1 Hvorfor er fysisk 
træning en god idé?



Når din forening vil introducere fysisk aktivitet som en integreret del af esports-

træningen, er det væsentligt at huske på, at en stor procentdel af medlemmer-

ne i esportsforeninger aldrig har været medlem af en traditionel idrætsforening. 

Grunden er som regel, at de ikke interesserer sig for traditionel 

idræt og motion, de har måske dårlige oplevelser med at være 

fysisk aktive og føler måske ikke, at de er ”gode” til sport.

Det giver derfor sig selv, at det kan være svært at sælge idéen 

om fysisk træning til jeres medlemmer. De har meldt sig ind i 

en esportsforening for at dyrke esport og gaming og ikke for at 

spille bold eller løbe stafet.  Det er derfor vigtigt, at I finder en 

god balance, hvor fysisk aktivitet er et godt tilbud og et positivt 

tilvalg med mange tydelige fordele.

Inden I introducerer fysisk træning i jeres forening, er det en 

god idé at tage en snak med medlemmer, forældre, ledere, 

trænere og bestyrelse og undersøge, hvad holdningen er, og 

hvad der generelt er stemning for. 

Sådan gør du

 Inddrag bestyrelse, trænere og medlemmer i, hvordan be-

vægelse kan være en del af esportstræningen

 Tænk kreativt og ud af boksen (brug for eksempel lege som 

led i træningen)

 Tag udgangspunkt i, hvad målgruppen synes er sjovt

 Forhold jer til fakta og søg gode råd fra eksperter

 Opbyg et trygt og positivt miljø, hvor alle kan være med til 

den fysiske aktivitet – uanset fysik og kondi

10.2 Fysisk træning 
– kom godt i gang
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En stor procentdel af alle esportsudøvere har aldrig været medlem af en tradi-

tionel idrætsforening og har måske endda dårlige oplevelser med motion og 

idræt. 

For at motivere dem til at deltage i fysisk træning, er det først 

og fremmest afgørende, at din forening sørger for at etablere 

et trygt og positivt træningsmiljø, hvor alle kan være med – 

uanset deres fysiske form. 

Et godt esportstræningsmiljø er karakteriseret ved, at…:

 spillerne føler sig trygge

 der bliver taget hensyn til de forskellige børns forudsæt-

ninger

 spillerne oplever opbakning og støtte til at nå deres mål

 alle spillere får små og store succeser

 træningen er varieret, spændende og udviklende

 det sociale samvær har høj prioritet

 udøverne bliver involveret i diverse beslutninger

Sådan kan du bidrage til et trygt træningsmiljø 

 vær imødekommende og smilende

 tag spillernes bekymringer og spørgsmål seriøst

 lær spillernes navne 

 tag initiativ til, at spillerne lærer hinandens navne

 skab faste, genkendelige rammer om træningen

Brug eventuelt nedenstående spørgsmål til at skabe en tættere 

relation til spillerne og i fællesskab definere, hvordan forenin-

gens træningsmiljø bør være:

 Hvorfor vil du gerne gå til esport?

 Hvad vil du gerne have ud af træningen?

 Nævn tre gode måder, vi behandler hinanden på

 Hvad fungerede godt til dagens træning – og skal vi gen-

tage det en anden gang?

10.3 Skab et trygt og 
positivt træningsmiljø

DGI Esport Kursus 

Få mere bevægelse ind i esport  

DGI tilbyder et tre-timers inspirationskursus til esportstræ-

nere og -instruktører, der gerne vil have mere bevægelse 

ind i deres træning. På kurset får deltagerne inspiration 

til, hvordan de med nye og anderledes aktiviteter kan 

give esportsspillerne positive oplevelser med motion og 

bevægelse. Aktiviteterne sætter fokus på leg, samarbejde 

og kommunikation og får pulsen op. Nogle aktiviteter tager 

udgangspunkt i viden og terminologi fra spillenes verden, 

mens andre sætter fokus på at udvikle færdigheder, som 

udøverne skal bruge for at blive bedre til at spille. Kontakt 

DGI Esport, hvis du vil vide mere.
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God esportstræning består af tre grundlæggende byggesten som illustreret i 

træningstrekanten nedenfor: kamp, leg og øvelser. Alle tre byggesten bør være 

til stede i hver træningssession, men du kan frit variere, hvor meget hver af de 

tre byggesten skal fylde.

Tag gerne en dialog internt i foreningen om, hvilke byggesten I 

generelt vil fokusere på, og lyt eventuelt til erfaringer fra andre 

sportsgrene i foreningen. Følgende spørgsmål kan hjælpe jer 

med at reflektere over træningen:

 Hvordan er balancen mellem øvelse, leg og kamp i den 

daglige træning? Brug eventuelt træningstrekanten som 

et redskab til at illustrere, hvordan I mener, træningen er 

opbygget.

 Hvorfor er træningen sammensat sådan?

 Hvad har du selv mest lyst til at arbejde med som træner? 

 Er der mulighed for at eksperimentere?

Fysisk aktivitet kan fungere som netop det element, der skaber 

balance mellem kamp, øvelse og leg i hver træningssession og 

give spillerne oplevelser i fællesskab, som de ikke kan få, hvis 

de spiller alene derhjemme. 

10.4 Sådan sammensætter 
du en god esportstræning

Øvelse

Kamp

Leg
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I dette afsnit får du inspiration til fysiske aktiviteter, lege og øvelser, der er vel-

egnede til træning af esportsudøvere, og forslag til, hvordan du kan integrere 

øvelserne i træningen.  

Brug udelukkende idéerne som inspiration og tilpas de enkelte 

aktiviteter, så de matcher din målgruppes ønsker og behov 

og ikke mindst de faciliteter, du har til rådighed. Du kan med 

fordel kombinere øvelserne med dine egne aktiviteter, som du 

tidligere har haft succes med.

Sådan kan du integrere fysisk aktivitet i din træning

 Forslag 1: Indled hver træningssession med tyve minutters 

fysisk træning. Formålet er at samle alle spillere om en 

fælles fysisk aktivitet og forberede dem mentalt til at spille, 

træne og lære. 

 Forslag 2: Indfør fysisk aktivitet efter lange og udfordrende 

øvelser eller kampe. Formålet er at genopbygge energi og 

fokus til at fortsætte med at spille. Den fysiske aktivitet kan 

vare 5-20 minutter. 

 Forslag 3: I forbindelse træningslejre eller tematræning, 

der strækker sig over flere dage, kan du sammensætte et 

træningsprogram, der inkluderer flere fysiske øvelser og 

aktiviteter, gerne i alt 1-2 timer.

Gør træning til leg – ideer til lege målrettet esportsudøvere:

10.5 Ideer til fysisk aktivitet  
– brug leg som træning

1. Hasaki!

Hasaki er en god idé, fordi…

Deltagerne træner deres responstid og øver sig i at aflæse 

deres modstanders næste træk.

Du skal bruge:

 Gulvplads

 3-6 deltagere

Sådan gør du:

Bed hver deltager om som udgangspunkt at vælge deres 

yndlingsninja i League of Legends (Yasuo, Akali, Zed, 

Shen, Kennen). Efterfølgende skal deltagerne stille sig i en 

rundkreds og springe ud i deres sejeste ninjastilling. Først 

slår en af deltagerne ud til højre for at prøve at ramme en af 

modstandernes arme. Modstanderen har lov til at lave én 

bevægelse for at undvige. Hvis armen bliver ramt, tager han sin 

arm om bag på ryggen. Ham, der er blevet slået efter, må lave 

et ninjaslag for at ramme (en ny) modstander. Efter hvert slag 

og undvigelse står spillerne helt stille. Spillet fortsætter, indtil 

alle arme er ude af spillet. Ved hvert slag siger man HASAKI 

eller en anden lyd, som ens karakter siger. Jo hurtigere det går, 

desto sværere bliver det. Du kan skabe variation ved at lade 

spillet bevæge sig i begge retninger, så deltagere på begge 

sider af angriberen skal være opmærksomme.

Fokuspunkter:

 Træning af præcise og hurtige bevægelser 

 At lære at aflæse og forudsige modstanderens næste 

bevægelse

2. Fire in the hole

Fire in the hole er en god idé, fordi…

Deltagerne bliver bevidste om at bruge alle deres sanser og 

udvikler deres evne til at samarbejde. Computerspil er meget vi-

suelle, men bruger også i vid udstrækning lyd, og det er derfor 

vigtigt, at spillerne lærer at reagere ikke kun på synsindtryk.

Du skal bruge:

 Ærteposer

 Gulvplads

 Tre deltagere 
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Sådan gør du:

Indled øvelsen med at fortælle deltagerne, at deres 

modstanderhold netop har kastet røggranater for at forhindre 

dem i at se, hvor angrebet kommer fra. For at forbedre deres 

chancer for at vinde, må de sammen hjælpe hinanden med at 

finde angriberne ved hjælp af lyd.

Vælg én spiller, der skal opholde sig i røggranatens areal. 

Spilleren får bind for øjnene. De to andre vælger en rute i 

lokalet, som ”den blinde” skal igennem. Læg fem ærteposer 

ud for at vise ruten. De to andre deltagere har lov til at sige 

stop, hvilket betyder, at den blinde skal stoppe, og den anden 

må bevæge sig lydløst rundt i lokalet og knipse eller lave et 

enkelt klap. “Den blinde” skal gå efter lydene og i samarbejde 

med sine teammates komme sikkert igennem røggranaten. Hvis 

”den blinde” rører noget på sin vej, dør han. Lav en ny rute og 

lad deltagerne skifte roller, så alle prøver at være ”den blinde”. 

Du kan lave variation ved at bruge stole som forhindringer og 

placere ærteposerne i forskellige højder, så ”den blinde” også 

skal dirigeres både op og ned.

Fokuspunkter:

 Spillerne skal være helt stille, når de laver denne øvelse

 Spillerne bør kun lave få og præcise lyde

3. Kongens Counter-Strike

Kongens Counter-Strike er en god idé, fordi…

Deltagerne træner de forskellige bevægelsesmønstre, der er 

mulige i Counter-Strike, og bliver opmærksomme på sammen-

hængen mellem den virtuelle og den virkelige verden. Delta-

gerne får afprøvet nye tastatur- og muse-bevægelsesmønstre 

og øger deres bevægelseskreativitet.

Du skal bruge:

 Gulvplads

 Counter-Strike på computeren 

 Minimum to deltagere

Sådan gør du:

Deltagerne skal på skift lave en bevægelse med deres kroppe, 

som de kender fra Counter-Strike. Det kan for eksempel være 

at dukke sig, smide en håndgranat eller snurre 360 grader 

rundt om sig selv til enten højre eller venstre. Hver gang det 

bliver en ny deltagers tur, skal han eller hun vise de foregående 

bevægelser og afslutte med en ny bevægelse. Udfordringen 

er at huske bevægelsernes rækkefølge uden at lave fejl. Del-

tagerne udfører bevægelserne på skift, indtil én af dem begår 

en fejl. Lav også den lange rækkefølge i Counter-Strike-spillet. 

Måske kan I finde på kombinationer, som ingen af jer har prøvet 

at lave før. Du kan skabe variation ved at lade legen bevæge 

sig i begge retninger, så deltagere på begge sider af ham eller 

hende, der bevæger sig, skal være opmærksomme på, hvad 

der foregår. 

Fokuspunkter:

 Lad deltagerne være kreative i deres bevægelser.

 Læg vægt på, at deltagerne udfører bevægelserne tydeligt 

og præcist, så der ikke opstår tvivl. 

Tip til denne øvelse: Det er en god idé at opstille regler for, hvad 

en bevægelse er. I kan for eksempel beslutte, at to skridt eller 

det at kigge 90 grader i en anden retning gælder for bevægel-

ser. 

4. Twisted Fate

Twisted Fate er en god idé, fordi…

Øvelsen både træner deltagernes finmotorik og grovmotorik. 

Især finmotorikken er et vigtigt redskab, hvis man vil have fuld 

kontrol over mus og tastatur.

Du skal bruge:

 Gulvplads

 Kortspil

 Tre deltagere
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Sådan gør du:

Twisted Fate er en karakter i LOL. Hans basisangreb (auto at-

tack) er et kort, der flyver igennem luften, og i denne leg skal 

deltagerne forsøge at gribe hans kort. En deltager skal være 

TF, mens de to andre skal stille sig skulder ved skulder og 

kigge hen mod TF med 2-3 meters mellemrum. TF kaster for-

sigtigt et kort hen mod de to andre spillere. Kortet må ikke flyve 

længere, end at begge spillere er nødt til at kaste sig frem for 

at gribe kortet i luften med fingrene. Hvis kortet rammer jorden, 

vinder TF. Hvis kortet bliver grebet, vinder den spiller, der greb 

kortet. Spil for eksempel til fem point og byt så roller. Du kan 

skabe variation ved at lade øvelsen foregå på et blødt underlag 

som for eksempel en gymnastikmadras eller rullemadras. Det 

bløde underlag giver større bevægelsesfrihed og mulighed for 

at kaste sig efter kortet på andre måder.

Fokuspunkter:

 Grib kortene med fingrene.

 Hav et lavt tyngdepunkt.

 Spillerne skal ikke kaste sig på en måde, så de slår sig. 

5. Beskyt din medspiller

Beskyt din medspiller er en god idé, fordi…

Legen øver samarbejde og teamånd, der er afgørende kompe-

tencer, når man skal spille sammen som et hold og i fællesskab 

sikre, at holdkammerater ikke bliver dræbt.

Du skal bruge:

 Gulvplads

 Fire deltagere i hver sin rolle

Sådan gør du:

Udpeg fire deltagere, der hver især skal påtage sig at spille 

en rolle. Der er fire forskellige roller: the carry, the tank, the 

support og the assassin. The assassin skal forsøge at røre the 

carry, der forsøger at undvige. The tank og the support har 

til opgave at forsøge at blokere for the assassin med deres 

kroppe, så the carry ikke bliver rørt. The carry, the tank og the 

support skal holde hinanden i hånden, og the assassin skal 

være i midten. Deltagerne bytter roller efter få minutter, eller 

hvis det lykkes the assassin at fange the carry. Du kan skabe 

variation i legen ved at indføre den regel, at the assassin skal 

røre the carry et bestemt sted på kroppen for eksempel på 

låret, bagdelen, hovedet eller maven.

Fokuspunkter:

 Deltagerne skal bruge deres kroppe som skjold. 

 The assassin skal være hurtig for at komme udenom the 

support og the tanken.

6. AWP vision

AWP Vision er en god idé, fordi…

AWP Vision hjælper deltagerne med at forstå, hvordan et sigte-

korn i computerspil virker.

Du skal bruge:

 A4-papir

 To tynde elastikker

 6-10 deltagere

Sådan gør du:

Lav et hjemmelavet sigtekorn ved at rulle et stykke A4-papir til 

en cylinder, og hold det sammen med tape. Cylinderens radius 

skal passe til øjet, så deltagerne kan kigge igennem den. Sæt 

to elastikker henholdsvis vandret og lodret foran den ene ende 

af cylinderen for at danne et kryds i synsfeltet.  Hold elastik-

kerne fast med tape. 

Bed alle deltagere om at stille sig op i en cirkel med front mod 

midten. Vælg herefter en sniper (snigskytte), der stiller sig i 

midten af cirklen med ”the scope” (sigtekornet). Sniperen sætter 

”the scope” op til øjet og sigter rundt på deltagerne i rundkred-

sen. Sniperen skyder ved at få øjenkontakt med en deltager og 

sige hans eller hendes navn. Den pågældende deltager bliver 

skudt og falder død om. De to deltagere til højre og venstre for 
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den dræbte spiller peger på hinanden og kalder den andens 

navn. Den person, der først kalder navnet på deltageren på 

den anden side af den dræbte, vinder duellen og bytter plads 

med sniperen i midten. Spillet fortsætter, indtil alle har prøvet at 

være sniper.

Fokuspunkter:

 Sigt præcist efter spillerens øjne.

 Sig spillerens navn højt og tydeligt.

7. Introøvelse til call outs

Introøvelse til ”call outs” er en god idé, fordi…

Øvelsen træner hånd-øje-koordination, som er essentiel i alle 

computerspil, mens deltagerne samtidig skal huske, hvilke 

steder der er blevet sagt. Øvelsen forbedrer deltagernes evne 

til at kommunikere præcist, hvor modspilleren eller de selv 

befinder sig.

Du skal bruge:

 En bold eller ærtepose

 5-12 deltagere

Sådan gør du:

Vælg et Counter-Strike map, som spillerne skal forestille sig, at 

de befinder sig i. Bed deltagerne om at stille sig op i en cirkel, 

hvor de skal kaste bolden frem og tilbage mellem hinanden. 

Hver gang en deltager griber bolden, skal deltageren sige et 

sted på den udvalgte Counter-Strike-bane og derved lave et 

”call out”. Hvis stedet ikke er blevet sagt før og er korrekt, kaster 

deltageren bolden videre til en ny deltager. Hvis det er et forkert 

”call out”, taber deltageren og er ude af legen. Vær opmærksom 

på, at øvelsen fungerer bedst, hvis alle deltagere på forhånd 

kender det udvalgte Counter-Strike map. Du kan skabe variation 

i legen ved at lave den på tid eller to grupper mod hinanden. Du 

kan for eksempel indføre en tidsgrænse for, hvor længe en spiller 

må holde bolden, før han eller hun laver et ”call out”.

Fokuspunkter:

 Lav call outs højt og tydeligt, så alle kan høre det. 

 Lav call outs så hurtigt som muligt.

 Kast præcist og i en flot bue.

8. Bombeleg

Bombeleg er en god idé, fordi…

Legen træner deltagerne i at videregive information præcist og 

tydeligt. Deltagerne oplever og lærer, at evnen til at kommuni-

kere præcis og brugbar information ofte er vejen til sejr.

Du skal bruge:

 Et 5x5 tabelark

 3-6 deltagere

 

Sådan gør du:

Lav en sti/bane med tal eller bogstaver fra bunden af arket 

til toppen af arket og udfyld de andre med bomber. Læg 

ærteposer på gulvet, der repræsenterer hvert felt. Placér 

hvert hold med ryggen til eller bag en væg, så de ikke kan se 

ærteposerne. Lad første deltager løbe hen og vælge et felt. 

Træneren fortæller, om det er en bombe eller et bogstav. Hvis 

det er en bombe, løber deltageren tilbage og fortæller, hvor 

bomben er, og laver derefter fem gentagelser af en puls- eller 

styrkeøvelse. Dette fortsætter, indtil holdet er igennem banen. 

Spillerne skal gengive, hvilken information der ligger under 

hver af de sikre felter for at kunne gå videre til det næste felt. 

Du kan skabe variation i legen ved for eksempel at bruge 

priser på pistoler i Counter-Strike, navne på abilities i League 

of Legends eller navne på kendte spillere i FIFA i stedet for 

bogstaver og tal.

Fokuspunkter:

 Giv klar besked om, hvilke felter der er blevet taget og 

feltets indhold.

 Hjælp hinanden med at huske den rigtige rækkefølge. 
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9. Vendespil

Vendespil er en god idé, fordi…

Legen træner mange af de vigtigste muskler i kroppen og øver 

finmotorikken.

Du skal bruge:

 Kortspil

 4-8 deltagere pr. kortspil

Sådan gør du:

Spred et kortspil ud på gulvet. Cirka halvdelen af kortene skal 

vende med billedsiden op og den anden halvdel med billed-

siden ned. Del deltagerne op i to lige store hold. Det ene hold 

skal forsøge at få alle kortene vendt, så billedsiden vender 

opad, mens det andet hold har det modsatte mål. Deltagerne 

skal bevæge sig rundt på hænder og fødder, uden at knæene 

rører gulvet. Du kan eventuelt variere legen ved at indføre den 

regel, at deltagerne skal bevæge sig rundt i krabbegang. 

Fokuspunkter:

 Hold jer oppe på tæerne.

 Hold overblik over jeres kort. 

 Kommunikér med dine holdkammerater. 

10. Høvdingbold

Høvdingbold er en god idé, fordi…

Deltagerne får pulsen op samtidig med, at de træner hånd-øje-

koordination og øver sig i at forudsige modstandernes bevæ-

gelser og retningsskift. 

Du skal bruge:

 En hal

 En blød bold

 To hold med minimum seks deltagere på hvert

Sådan gør du:

Del deltagerne op i to lige store hold og bed dem fordele sig 

på hver sin banehalvdel. Begge hold vælger en høvding, der 

skal placere sig i et felt bag ved modstandernes banehalvdel. 

Høvding og øvrige deltagere skal forsøge at ramme modstan-

derne i marken med bolden. Bolden må ikke røre gulvet. Når en 

deltager i marken bliver ramt, er han eller hun død og skal gå til 

sin høvdings felt for at hjælpe.

Hvis en spiller i marken griber en bold fra modstanderens 

høvdingfelt, er det en “befrier”, og en af holdets egne spillere 

fra høvdingfeltet kan gå tilbage i marken. Hvis en bold fra en 

deltager i marken bliver grebet, er det ikke en befrier, men spil-

leren, der har kastet bolden, dør. Når alle spillere i marken er 

ramt, kommer høvdingen ud og skal forsøge at ramme resten af 

modstanderholdet. Det hold, der får ram på alle modstandere 

inklusiv høvdingen, har vundet. Du kan skabe variation i legen 

ved at introducere en større eller mindre bold. En større bold 

er nemmere at gribe, mens en mindre bold er sværere at gribe. 

Du kan også vælge at gennemføre legen med to bolde i stedet 

for en.

Fokuspunkter:

 Hold jer i bevægelse.

 Hold jer på afstand, når I ikke har bolden.

 Fokusér, når I skyder.
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11. Fang en finger

Fang en finger er en god idé, fordi…

Legen træner deltagernes finmotorik og styrker samarbejdet 

mellem højre og venstre side af kroppen.

Du skal bruge:

 5-15 deltagere 

 

Sådan gør du:

Bed alle deltagere stille sig i en cirkel. Hver deltager skal stille 

sig, så højre hånds håndflade peger opad, og venstre hånds 

pegefinger peger nedad. Herefter skal deltagerne sænke 

hænderne, så deltagernes venstre pegefingre rammer den 

højre (flade) hånd på deltagerne til venstre for dem. Træneren 

eller en af deltagerne bliver udvalgt til at remse ord op, der 

ikke har noget med et udvalgt computerspil at gøre efterfulgt af 

et computerspil-relateret ord. For eksempel: ”Skole, seng, bil, 

himmel, AK-47.” I det øjeblik træneren siger ordet fra computer-

spillet, skal hver deltager forsøge med sin højre hånd at fange 

personen til højres finger, samtidig med at de flytter deres 

venstre hånds pegefinger, så den ikke bliver fanget. Vælg en 

ny deltager til at remse ord op efter hver runde. Du kan variere 

legen ved at bytte om på hænderne, bede deltagerne om at 

lukke øjnene eller lade deltagerne sige ord på skift. 

Fokuspunkter:

 Forsøg at bevæge begge hænder på samme tid og ikke 

kun fokusere på den ene.

 At reagere hurtigt.

 At sige ordene højt og tydeligt, så alle kan høre dem.

12. Boosting-leg

Boosting-leg er en god idé, fordi…

Legen styrker holdets evne til at bevare overblikket og øver 

evnen til at lægge og formidle en strategi. Nogle af deltagerne 

prøver kræfter med holdleder-rollen, mens de øvrige bliver be-

vidste om, at et stærkt samarbejde afhænger af at kunne lytte 

og modtage en besked. 

Du skal bruge:

 To eller flere grupper med 4-10 deltagere pr. gruppe. 

Sådan gør du:

Inddel deltagerne i minimum to grupper, afhængig af hvor 

mange deltagere du har til rådighed. Hver gruppe vælger en 

holdleder, der har til opgave at holde ro og sætte de øvrige 

deltagere i gang med øvelsen. Udvælg et antal kropsdele – for 

eksempel fire arme, fem ben, to numser, ét hoved og ét knæ 

– og fortæl holdlederen, at det er hans eller hendes opgave 

så hurtigt som muligt at få de øvrige deltagere i gruppen til at 

berøre jorden med netop disse kropsdele. Bed deltagerne og 

holdlederen om i fællesskab at aftale en strategi for, hvordan 

de løser opgaven. Er det for eksempel smart at starte med den 

lavest placerede kropsdel eller med den kropsdel, som der er 

flest af? Når holdlederen mener, at opgaven er løst, tæller træ-

neren efter. Du kan variere legen ved at prøve at lade alle være 

holdleder eller ved at lade grupperne forsøge at løse opgaven 

uden holdleder.  Du kan variere sværhedsgraden ved at være 

kreativ, når du vælger kropsdele (prøv for eksempel med næse, 

finger, øre, skulder).

Fokuspunkter:

 Lav et system til, hvordan I husker alle kropsdele.

 Lav et system, som holdlederen kan følge. 
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13. Balanceleg

Balanceleg er en god idé, fordi…

Legen aktiverer mange af de samme muskler, som deltagerne 

bruger til esportstræning, og samtidig træner hånd-øje-koordi-

nation. 

Du skal bruge:

 Minimum 2 x 2 deltagere

Sådan gør du:

Del deltagerne op i par og bed hvert par om at stille sig overfor 

hinanden med cirka en meter imellem sig. Hver deltager ræk-

ker armene frem mod partneren og forsøger at skubbe sin mod-

stander på hænderne, så han eller hun bliver nødt til at tage et 

skridt for at undgå at falde. Deltageren, der først tager et skridt, 

taber runden. Husk på, at man ikke altid behøver at skubbe sin 

modstander for at få ham eller hende til at tage et skridt. Nogle 

gange kan man få modstanderen til at miste balancen blot ved 

at lave en undvigemanøvre og undgå modstanderens skub. Du 

kan variere legen ved at gennemføre øvelsen med bøjede ben, 

eller mens deltagerne sidder på numsen og skubber med fød-

derne, hvor hverken arme eller fødder må røret gulvet imens. 

Fokuspunkter:

 Prøv at snyde modstanderen. 

 Gør det svært for modstanderen at aflæse dig og forudsige 

din næste bevægelse. 

 Brug hænder og fødder til at holde balancen.

14. Reaktionsleg med bold

Reaktionsleg med bold er en god idé, fordi…

Deltagerne får trænet vigtige muskelgrupper, deres reaktions-

evne og høresans. 

Du skal bruge:

 X antal grupper med tre deltagere i hver

 En blød bold per gruppe (eller lad bolden gå på skift) 

Sådan gør du:

Del deltagerne op i grupper med tre deltagere i hver. Bed 

to deltagere i hver gruppe om at stille sig med ryggen mod 

hinanden, så de læner sig op ad hinanden. Herefter skal de 

bøje sig så langt som muligt ned i knæ – eller ned i 90 grader 

bøjet knæstilling – og lukke deres øjne. Bed den tredje deltager 

kaste bolden op i luften, og i det øjeblik bolden rammer jorden, 

skal de to andre deltagere forsøge at få fat i bolden. Deltage-

ren, der først når bolden, skal kaste den i næste runde. Du kan 

variere legen ved at ændre udgangsposition til for eksempel 

squat, armene over hovedet eller liggende fladt på ryggen. Du 

kan også ændre boldens størrelse og bruge en tennisbold, en 

bordtennisbold eller en amerikansk fodbold i stedet for. 

Fokuspunkter:

 Forbered dig mentalt på, hvad du vil gøre, når bolden ram-

mer jorden 

 Hurtige og eksplosive bevægelser
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Fysisk træning kan være med til udvikle spillerne både mentalt og fysisk og 

gøre dem til dygtigere esportsudøvere, men det er også et vigtigt redskab til at 

forebygge skader. 

I dette afsnit finder du inspiration til konkrete øvelser, der 

bidrager til at forebygge skader og lærer deltagerne at være 

opmærksomme på deres kroppe og den fysiske belastning, 

som de udsætter den for ved esport.

Lav gerne øvelserne fast som opstart eller afslutning på en 

træningssession eller eventuelt i en kort pause efter en intensiv 

kamp, hvor spillerne har brug for at genfinde fokus.  

Udgangspositionen for alle øvelserne er en sund og naturlig 

siddestilling. Læs mere herom på www.dgi.dk/esport.

Vær opmærksom på, at det ikke må gøre ondt at lave øvel-

serne. Hvis øvelserne forårsager problemer eller smerter i 

håndled, albue eller skulder, bør du anbefale udøveren at søge 

professionel hjælp. 

10.6 Forebyg skader 
med fysisk træning

1:
Lukket knytnæve, åben håndflade, 

bordplade, klo, halvt lukket knytnæve. 

Gentag disse bevægelser fem gange.

2: 
Luk den ene hånd og brug den anden 

hånd til at presse hver finger væk fra 

håndfladen. Arbejd med hver finger 

individuelt. Pres, indtil du når et naturligt 

stoppunkt. Det skal ikke gøre ondt.

3: 
Start med åben håndflade og få tom-

melfingeren til at danne par med hver 

af de fire andre fingre. Efter hver finger 

skal hånden tilbage i åben position. Start 

først med lillefingeren og fortsæt op til 

pegefingeren og tilbage igen. Gentag tre 

gange for hver hånd.

4: 
Stræk højre hånd frem foran dig og grib 

med venstre hånd fat om de fire fingre, 

der ligger i forlængelse af håndryggen. 

Pres de fire fingre opad og bagud. Hold 

positionen 10-15 sekunder. Gør dette igen, 

men denne gang i den modsatte retning. 

Gentag med den anden hånd.

5: 
Stræk hænderne ud foran dig. Spred 

fingrene fra hinanden og saml dem igen. 

Lav en lukket knytnæve med hånden 

og drej den i vandret position fra højre 

mod venstre og tilbage. Hold armene 

strakt ud foran dig. Drej håndfladerne 

op mod loftet ved at rotere skulder, arm 

og håndled. Roter så langt du kan den 

modsatte vej.

 
6: 

Løft skuldrene op til ørerne og hold stil-

lingen i 3-5 sekunder. Pas på med ikke 

at føre skuldrene fremad, men op. Slap 

af i skuldrene og lad dem falde ned. Rul 

skuldrene i en cirkel, først tre gange frem 

og derefter tre gange tilbage.

7: 
Kig lige frem, så din næse ikke peger op 

eller ned, men lige frem. Stik hovedet 

frem som en skildpadde og træk så ho-

vedet helt tilbage. Under hele bevægel-

sen må næsen ikke pege længere op 

eller ned.
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Fysisk træning forebygger skader, men kan ikke stå alene. For at undgå skader 

er det mindst ligeså vigtigt, at udøverne sidder ergonomisk korrekt. En hen-

sigtsmæssig siddeposition sikrer også optimal bevægelsesfrihed og de bedste 

betingelser for en god præstation.

Fødderne

Fødderne skal være solidt plantet på jorden. Hvis det ikke er 

muligt at justere bord og stol tilstrækkeligt, så spilleren kan nå 

jorden med flad fod, kan han eller hun eventuelt sætte sine fød-

der på en skammel eller lignende. 

Indstilling af sæde

Som udgangspunkt er 90 grader mellem ben og rygrad den 

optimale position. Det kan imidlertid være en udfordrende posi-

tion at sidde i i lang tid ad gangen, og det er derfor en fordel at 

opbygge en stærk ryg- og mavemuskulatur, så det er lettere at 

sidde oprejst. Vær opmærksom på, at rygge er forskellige i form 

og muskulatur, og at det derfor er vigtigt, at den enkelte udøver 

lytter til sin krop. Har udøveren for eksempel røde mærker på 

ryggen eller smerter i lænden, så er det tegn på, at han eller 

hun ikke sidder hensigtsmæssigt og bør arbejde på at ændre 

siddepositionen. Variation er vigtigt for at undgå skader, og 

udøverne kan for eksempel prøve at læne sig lidt tilbage for at 

skabe større siddekomfort. 

Skuldrenes position

Skuldrene ryger ofte op til ørerne, når vi sidder ved compute-

ren og er midt i en intens og spændende kamp. Det kan skabe 

spændinger, hovedpine og begrænse bevægelsesfriheden, og 

det er derfor vigtigt at holde skuldrene nede i en afslappet po-

sition. Hvis udøverne sidder ved borde, der er for høje, eller ved 

skærme der er for små eller placeret for langt væk, kan det øge 

risikoen for, at skuldrene bliver hævet og nakken skudt frem. 

Sørg for, at borde, skærme og stole er indstillet og placeret 

hensigtsmæssigt, og gør spillerne opmærksomme på, hvordan 

en dårlig siddeposition kan påvirke deres præstation negativt.

Italesæt spillernes siddepositioner og opfordr dem til løbende 

at mærke efter, hvordan de sidder.  Stærke muskler i skuldre, 

ryg og arme kan være med til at sikre en hensigtsmæssig sid-

destilling. 

Nakke og skærm

For at undgå problemer med nakkesmerter bør nakken være 

i en naturlig og afslappet position lige over skuldrene, hvor 

hagen hverken stikker frem eller søger ned. Udøvere, der spiller 

på bærbare computere, kan imidlertid have svært ved at undgå 

at bøje nakken og sænke hagen, og det er derfor vigtigt, at de 

er ekstra opmærksomme på nakkens position og har pauser 

mellem kampene, hvor nakken kan slappe af. Udøvere, der 

spiller ved separate skærme, kan også opleve nakkeproblemer, 

hvis skærmene er placeret for lavt. For at sidde hensigtsmæs-

sigt skal næsen pege mod den øverste halvdel af skærmen.

Lyt til kroppen!

Alle menneskers kroppe er forskellige og har individuelle be-

hov, og det kan være tidskrævende at finde den rigtige position 

og det rigtige setup for den enkelte udøver. Foreningen og 

trænerne kan hjælpe udøverne med at undgå problemer ved 

at sætte fokus på ergonomi, kropsholdning og siddeposition og 

italesætte, hvorfor det er vigtigt for kroppen og for den enkeltes 

spilmæssige præstationer.

 Opfordr udøverne til at lytte til deres kroppe. Smerter kan 

være et symptom på en unaturlig og uhensigtsmæssig sid-

deposition

 Italesæt, hvordan dårlig komfort og forkert holdning be-

grænser bevægelsesfriheden og de spilmæssige præsta-

tioner

 Korrigér udøvere, der sidder uhensigtsmæssigt, og støt dem 

i at finde en bedre og mere naturlig position

 Opfordr udøverne til at variere den måde de sidder på for 

at undgå skader

 Skab pauser i træningen og mellem kampe, hvor skuldre, 

nakke og resten af kroppen kan slappe af

10.7 Forebyg skader 
med god ergonomi
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Sådan træner du den gode holdning

Du kan træne den gode holdning med en enkel øvelse: 

Balancér en bog eller et penalhus ovenpå dit hoved, 

mens du spiller. Bogen må ikke falde ned, men skal 

ligge trygt og stabilt på dit hoved under hele spillet.
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11. Udgifter – hvad koster det 
at drive en esportsforening?
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En sund økonomi er afgørende for, at du kan etablere og drive en esports-

forening. Erfaringen viser, at det koster cirka 150.000 kr. om året at drive en 

forening med 60-80 medlemmer og ti gamer-stationer. I dette afsnit får du 

et overblik over, hvilke udgifter der er forbundet med at etablere og drive en 

esportsforening og gode råd til, hvordan du lægger et realistisk budget.

Du kan blandt andet læse om:

 Hvilke udgifter din forening har

 Hvor mange penge du bør afsætte til diverse udgifter

 Hvordan foreningens udgifter ændrer sig fra første til andet år

 Hvordan du lægger et realistisk budget

 Se et caseeksempel med udgifter/indtægter side 76-79

I det kommende afsnit har vi udarbejdet et eksempel på et budget, som du og 

din forening kan tage udgangspunkt i, når I skal lave jeres eget budget. Tallene 

og posterne i budgettet er baseret på erfaringer fra eksisterende esportsfor-

eninger, men er udelukkende eksempler til debat og inspiration.

Det er vigtigt, at du og din forening tager højde for lokale for-

skelle i indtægter og udgifter, og at det budget, som I udarbej-

der, tager udgangspunkt i de økonomiske rammer og præmis-

ser, som gælder netop for jer. 

Inden I går i gang, bør I undersøge hvilke tilskudsmuligheder, 

der gælder i jeres kommune, og hvilke fonde og puljer I kan 

ansøge om tilskud.

11.1 Lav et budget – sådan gør du
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Indkøb af computere, skærme, tastaturer, 

mus, headsets og stole

 Første år: Nogle foreninger vælger at leje sig ind et sted, 

hvor alt udstyr allerede er til rådighed. Ønsker din forening 

at etablere sig i egne lokaler og med eget udstyr, er indkøb 

af computere og andet udstyr selvfølgelig en stor post på 

budgettet det første år. I budgettet er der kalkuleret med, 

at computer, skærm, tastatur, mus, headset og stol i en 

kvalitet, der dækker de fleste foreningers behov, koster 

cirka 13.000 kr. Du kan læse mere om indkøb af udstyr på 

side 32-33. 

 Andet år: I foreningens andet leveår bør det ikke være 

nødvendigt at købe nyt udstyr. Det er derimod en god idé at 

tænke fremad og spare op – for eksempel 40% af nyprisen 

på udstyret – så foreningen i sit tredje leveår har økonomi 

til at købe et antal nye computere eller opgradere de 

eksisterende. 

Renovering af lokale

 Første år: Hvis din forening flytter ind i et lokale, der 

trænger til en opgradering, er det en god idé, at der 

allerede på forhånd er afsat penge i budgettet til for 

eksempel maling, lamper, el-arbejde, solfilm eller andre 

nødvendige forbedringer. 

 Andet år: Hvis lokaler og faciliteter bliver sat i stand det før-

ste år, er det sikkert ikke nødvendigt at renovere yderligere 

i foreningens andet leveår. Det er imidlertid en god idé at 

tænke fremad og løbende spare op til kommende vedlige-

holdelsesprojekter, så I har det økonomiske råderum til at  

løse problemer, når de opstår, og holde lokaler og facilite-

ter i en god og attraktiv stand.  

Træneruddannelse

 Første år: Uddannede esportstrænere sikrer, at din 

forening kan tilbyde kvalitetstræning, der udvikler 

de enkelte spillere og deres hold, og derfor er 

uddannelse af trænere en væsentlig post på budgettet 

i foreningens første år. DGI udbyder Esport Alliancens 

træneruddannelser til esportstrænere. Du kan læse mere om 

uddannelsesmulighederne på side 36-37 eller på dgi.dk.  

 Andet år: Udviklingen indenfor esport går hurtigt, og det er 

nødvendigt at holde trænernes kompetencer ajour. I for-

eningens andet år, bør der derfor være penge på budgettet 

til at opgradere og vedligeholde trænernes kvalifikationer.  

 

Deltagelse i turneringer

 Første år: Der er et bredt udvalg af turneringer, LAN-events 

og ligaer, som esportsforeninger har mulighed at deltage i, 

og uanset hvilket arrangement din forening vælger, koster 

det typisk et gebyr at deltage.  Din forening bør tage stilling 

til, hvorvidt medlemmerne selv skal betale for at deltage i 

diverse events, eller om foreningen yder tilskud hertil. Hvis 

foreningen vil yde tilskud, er det selvfølgelig nødvendigt at 

afsætte penge på budgettet. 

 Andet år: Udgifterne til deltagelse i turneringer og andre 

events kan variere fra år til år og afhænger selvfølgelig 

af, hvor mange events foreningen ønsker at deltage i, og i 

hvilket omfang medlemmerne selv skal dække udgifterne. 

Inddrag medlemmer og trænere og læg en plan for, hvilke 

arrangementer foreningen skal deltage i, og hvordan I vil 

finansiere det. 

Indkøb af netværksudstyr

 Første år: I foreningens første leveår har I behov for at inve-

stere i switches, der sørger for at fordele netsignalet til flere 

brugere. Hvor mange switches I har behov for afhænger 

som udgangspunkt af, hvor mange computere I råder over. 

Hvis foreningen på sigt ønsker at afholde LAN, bootcamps 

eller andre events med flere end 30 deltagere, skal I være 

opmærksomme på, at det kræver specialiseret udstyr at sikre 

et stabilt netværk til alle deltagere. Det kan være en god idé 

at alliere sig med en ekspert, der kan rådgive om indkøb af 

udstyr til arrangementer, der stiller særlige krav til netværket. 

Udgifterne hertil varierer og afhænger blandt andet af antallet 

af deltagere og udstyrets kvalitet.

 Andet år: Udgiften til switches er en engangsudgift, med 

mindre foreningen på sigt forventer at udvide medlemstallet 

markant eller ønsker at afholde større arrangementer som 

LAN eller bootcamps. 

Tøjpakke til trænere

 Første år: For at anerkende trænernes indsats og skabe 

samhørighed i foreningen, er det en god idé at afsætte 

penge på budgettet det første år til, at alle trænere kan få 

udleveret en tøjpakke. Tøjpakken kan bestå af forskellige 

beklædningsdele og accessories med foreningens logo 

eller navn på, for eksempel t-shirts, en hættetrøje, bukser, 

en taske og kasket.  
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 Andet år: Bestyrelsen bør tage stilling til, hvor ofte træner-

ne skal have nyt tøj. Er der behov for nyt tøj hvert år, hvert 

andet år eller kun hvert tredje? Det er op til den enkelte for-

ening at beslutte og afhænger selvfølgelig af foreningens 

økonomiske råderum. 

Hvis der kommer nye trænere til, er det selvfølgelig vigtigt, at 

der er afsat penge på budgettet til, at de også kan få udleveret 

en tøjpakke, uanset hvornår de bliver en del af foreningen.

Indretning af mødelokale 

 Første år: Foreningens mødelokale kan udover at danne 

ramme om bestyrelsesmøder, infoaftner og andre former 

for mødeaktivitet også fungere som foreningens hygge- og 

pauserum, hvor medlemmer og trænere kan tage en pause 

fra skærmene, spise og hygge sig. Indretning af mødeloka-

let kræver som minimum, at der er afsat penge til indkøb af 

borde, stole, en tavle eller et whiteboard. Skal lokalet også 

fungere som hyggerum, kan der være brug for yderligere 

penge til for eksempel indkøb af brætspil eller andre akti-

viteter.  

 Andet år: Indretning af mødelokale er en som udgangspunkt 

en engangsinvestering, og det er ikke nødvendigt at afsætte 

penge hertil i foreningens andet leveår. 

 

Indkøb af projektor, tv og lærred

 Første år: Hvis foreningen ønsker at streame, afholde LAN-

events eller undervisning, er et stort tv eller en projektor 

med lærred en god investering. 

 Andet år: Indkøb af tv, lærred og projektor er som udgangs-

punkt en engangsinvestering, og det er ikke nødvendigt 

med denne post på budgettet i foreningens andet leveår. 

Afholdelse af LANs / bootcamps

 Første år: Det er forbundet med udgifter til for eksempel for-

plejning, personale og strøm at arrangere LAN, bootcamps 

eller andre former for arrangementer. Hvis din forening øn-

sker at arrangere diverse events, skal I tage stilling til, om I 

vil opkræve deltagergebyr, eller om foreningen i et vist om-

fang dækker udgifterne.  Hvis foreningen vil dække nogle 

af udgifterne, skal I huske at afsætte penge på budgettet.

 Andet år: Hvor mange penge foreningen bør afsætte på 

budgettet til diverse events i foreningens andet leveår, 

afhænger selvfølgelig af, hvor mange events man planlæg-

ger at afholde, og hvorvidt man vil opkræve deltagergebyr. 

Internet

 Første år: Hurtigt og stabilt internet udgør fundamentet for 

en esportsforening, og det er derfor vigtigt, at din forening 

har afsat penge på budgettet til en god internetforbindelse. 

Priser for internet varierer fra leverandør til leverandør, og 

du bør derfor undersøge, hvad der bedst kan betale sig for 

din forening. 

Erfaringen viser, at der i nogle foreninger er behov for en 500 

MB linje til 100 medlemmer, mens det i andre foreninger er 

tilstrækkeligt med en 100 MB linje. Du kan læse mere om 

esportsforeningers internet-behov på side 31 - 32. 

 Andet år: I løbet at foreningens andet år har I sandsynligvis 

dannet jer et overblik over medlemmernes brug af 

internettet, og I kan evaluere, hvorvidt den forbindelse, I 

råder over, dækker foreningens behov. Måske planlægger 

foreningen nu at arrangere større events, turneringer 

eller finalespil, og I oplever måske derfor et behov for at 

opgradere netforbindelsen.    

El

 Første år: Ved opstart af foreningen er det vigtigt at 

afsætte penge på budgettet til at sikre, at de elektriske 

installationer i foreningens lokaler dækker behovet og 

er udført i henhold til den gældende lovgivning. Husk at 

overveje, om foreningen på sigt vil arrangere events med 

mere end 30 deltagere, da der så eventuelt er brug for 

andre installationer og mere strøm end til de ti maskiner, 

som budgettet tager højde for. Denne post dækker også 

elforbrug.

 Andet år: Vær opmærksom på, at forbruget af el vokser 

i takt med, at foreningen får flere medlemmer og flere 

aktiviteter på programmet. Husk derfor at tilrette denne 

post på budgettet løbende i forhold til foreningens 

generelle udvikling.

 

Forsikring

 Første år: Denne post omfatter udgifter til forsikringer. 

Prisen på forsikring er relativt stabil, men kan selvfølgelig 

ændre sig over tid, hvis foreningen for eksempel vil forsikre 

flere værdier end tidligere eller vil have en anden dækning. 

 Andet år: Foreningen kan som udgangspunkt regne med, at 

udgiften til forsikring andet år er den samme som første år.  
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Alarm og aflåsning

 Første år: I foreningens første år er det nødvendigt at 

afsætte et større beløb på budgettet til alarm og sikring på 

grund af udgifter til installation af systemerne. Udgifterne 

til alarm og sikring vil derfor typisk være større det første år 

end i de efterfølgende år.  

Vær opmærksom på, at forsikringsselskaber kan stille forskel-

lige krav til alarmer og aflåsning. Inden din forening installerer 

et alarmsystem eller anden form for tyverisikring, er det derfor 

en god idé at kontakte foreningens forsikringsselskab og un-

dersøge nærmere, præcis hvilke krav de stiller. Husk, at det er 

afgørende, at I følger forsikringsselskabet anvisninger, hvis I vil 

være sikre på, at forsikringen dækker i tilfælde af tyveri. Læs 

mere om forsikring på side 35 - 37.

 Andet år: Udgifterne til alarm og sikring falder i foreningens 

andet leveår, da der ikke er behov for yderligere installatio-

ner. I foreningens andet år omfatter denne post på budget-

tet udelukkende drift af systemerne.  

Lokaleudgift/husleje

 Første år: Hvor stor en post på budgettet huslejen udgør er 

variabel fra forening til forening og afhænger i vid ud-

strækning af, hvor i landet foreningen har til huse, og hvilke 

aftaler foreningen har været i stand til at indgå. 

 Andet år: Udgifterne til husleje er relativt stabile fra år til år 

og bør derfor ligge på samme niveau i foreningens andet år 

som i det første år.    

Vand

 Første år: Denne post på budgettet dækker over udgifter til 

foreningens brug af vand. 

 Andet år: Foreningens vandforbrug og udgifter til vand vil 

typisk ikke svinge ret meget fra år til år. Vær dog opmærk-

som på, at vandforbruget vil stige, hvis foreningen får flere 

medlemmer og flere aktiviteter på programmet. 

 

Rengøring

 Første år: Denne post på budgettet dækker over udgifter 

til rengøring af lokaler. Prisen på rengøring kan selvfølge-

lig variere fra forening til forening, afhængig af hvor store 

lokaler og hvilke faciliteter foreningen råder over.

 Andet år: Udgifterne til rengøring vil sandsynligvis være 

stabil fra år til år. Vær dog opmærksom på, at behovet for 

rengøring kan ændre sig i takt med, at foreningen får flere 

medlemmer og udvider sine aktiviteter. 

DGI-kontingent

 Første år: Prisen på et DGI-kontingent bliver beregnet per 

medlem, og det samlede beløb afhænger derfor af, hvor 

mange medlemmer din forening har. Prisen per medlem kan 

variere fra landsdel til landsdel, og du bør derfor kontakte 

din lokale DGI landsdelsforening for yderligere information. 

 Andet år: Da prisen på et DGI-kontingent bliver beregnet 

per medlem, stiger udgifterne hertil i takt med, at forenin-

gen vokser og får flere medlemmer.  

Trænerløn og kørsel

 Første år: Udgifter til trænerløn og kørsel varierer alt efter, 

hvilken holdning foreningen har til aflønning af trænere. Det 

er vigtigt, at foreningens ledelse som udgangspunkt bliver 

enige om, hvilken form for anerkendelse trænerne skal 

have for deres arbejdsindsats i foreningen. I nogle forenin-

ger er trænernes arbejde i vid udstrækning baseret på frivil-

lighed, og deres indsats bliver måske belønnet med en fest, 

en udflugt eller en tøjpakke. I andre foreninger vælger man 

at aflønne trænerne, betale for kørsel og deltagergebyrer 

til diverse events. 

 Andet år: Foreningens udgifter til løn og kørsel kan variere 

fra år til år, afhængig af hvor mange trænere foreningen 

skal aflønne, og hvor mange aktiviteter foreningen har på 

programmet. 

Diverse møder 

 Første år: Det kan være svært at forudsige, hvor store udgif-

ter foreningen skal forvente i forbindelse med blandt andet 

afholdelse af møder. Hvis foreningens ledelse udarbejder 

faste procedurer for, hvilke udgifter foreningen skal dække i 

forbindelse med for eksempel møder, kørsel og deltagelse i 

events, er det imidlertid lettere at danne sig et overblik over 

udgiftsniveauet.  

I opstartsfasen kan der være behov for, at foreningen betaler 

for mad og drikke ved diverse møder. Det er derfor en god idé 

at afsætte penge på budgettet til at dække udgifter til forplej-

ning det første år.  

 Andet år: Udgifter til mødeafholdelse kan variere meget, 

men med faste procedurer og retningslinjer for hvad og 

hvornår foreningen betaler, er det lettere at afsætte et pas-

sende beløb på budgettet år efter år.  



Udgifter – 1. år (etableringsåret)

Beskrivelse Antal Pris Total

Indkøb af computere inkl alt og stole 10 13.000 130.000

Renovering af lokale (maling m.m.) 1 5.000 5.000

Træneruddannelse 3 2.500 7.500

Deltagelse i turneringer 15 250 3.750

Indkøb af netværksudstyr 1 3.000 3.000

Indkøb af borde, stole til social / møde 1 5.000 5.000

Indkøb af projektor, lærred og tv 1 10.000 10.000

Internet 1 6.000 6.000

Forsikring (ny løsøre forsikring) 1 5.000 5.000

Sikring af rum (alarmer / låse) 1 10.000 10.000

Totale udgifter 185.250

30 medlemmer

3 trænere

Case - 1 år

En idrætsforening med egne lokaler 

og eget udstyr til esport

Indtægter – 1. år

Beskrivelse Antal Pris Total

Medlemskontingent (12 måneder) 30 800 24.000

Kommunetilskud, træner- og  

lederuddannelse

3 1.875 5.625

Kommunetilskud, medlemstilskud 30 290 8.700

Tilskud fonde & puljer  

(DGI, DIF, Tuborg, Nordea m.m.)

1 10.000 10.000

Sponsor indtægter 1 10.000 10.000

Brugerbetaling til turneringer mv. 15 250 3.750

Samarbejdsaftaler om udlån af faciliteter 50 300 15.000

Totale indtægter 77.075

Årets resultat -108.175
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Andre mulige udgifter 

at overveje

 Højere EL regning

 Trænerløn

 Husleje / lokaleleje - forbrug

 Rengøring

 Deltagelse i flere stævner og events

 Transport til trænere og ledere

 Forplejning til møder mv.

 Tøjpakke til trænere og ledere

 Afholdelse af bootcamps, LANS m.m. 

 

 

Andre mulige indtægter 

at overveje

 Kommunetilskud, foreningsfaciliteter

 Kommunetilskud, forsøgs- og udviklingspuljen

 Kommunetilskud, aktivitetsmidler

 Kommunetilskud, lokaletilskud (hvis udgifter til lokaler)

 Afholdelse af LANs, turneringer, events

 Brug tid på at søge relevante puljer og fonde
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Udgifter – 2. år (driftsår)

Beskrivelse Antal Pris Total

IT genkøbskonto 10 5.200 52.000

Træneruddannelse 6 2.500 15.000

Deltagelse i turneringer 30 250 7.500

Internet 1 6.000 6.000

Forsikring 1 5.000 5.000

Totale udgifter 85.500

Case - 2 år

En idrætsforening med egne lokaler 

og eget udstyr til esport

Indtægter – 2. år

Beskrivelse Antal Pris Total

Kontingent 60 800 48.000

Kommunetilskud, træner- og lederuddannelse 6 1.875 11.250

Kommunetilskud, medlemstilskud 60 290 17.400

Sponsor indtægter 1 25.000 25.000

Brugerbetaling til turneringer mv. 30 250 7.500

Samarbejdsaftale om udlån af faciliteter 100 300 30.000

Totale indtægter 139.150

Årets resultat 53.650

60 medlemmer

6 trænere
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Andre mulige udgifter at overveje

 Højere EL regning

 Trænerløn

 Husleje / lokaleleje - forbrug

 Rengøring

 Deltagelse i flere stævner og events

 Transport til trænere og ledere

 Forplejning til møder mv.

 Tøjpakke til trænere og ledere

 Afholdelse af bootcamps, LANS m.m.

Andre mulige indtægter at overveje

 Kommunetilskud, foreningsfaciliteter

 Kommunetilskud, forsøgs- og udviklingspuljen

 Kommunetilskud, aktivitetsmidler

 Kommunetilskud, lokaletilskud (hvis udgifter til lokaler)

 Afholdelse af LANs, turneringer, events

 Brug tid på at søge relevante puljer og fonde



Udgifter – 3. år (driftsår)

Beskrivelse Antal Pris Total

IT genkøbskonto 10 5.200 52.000

Træneruddannelse 9 2.500 22.500

Deltagelse i turneringer 45 250 11.250

Internet 1 6.000 6.000

Forsikring 1 5.000 5.000

Totale udgifter 96.750

90 medlemmer

9 trænere

Case - 3 år

En idrætsforening med egne lokaler 

og eget udstyr til esport

Indtægter – 3. år

Beskrivelse Antal Pris Total

Kontingent 90 800 72.000

Kommunetilskud, træner- og lederuddannelse 9 1.875 16.875

Kommunetilskud, medlemstilskud 90 290 26.100

Sponsor indtægter 1 35.000 35.000

Brugerbetaling til turneringer mv. 45 250 11.250

Samarbejdsaftale om udlån af faciliteter 150 300 45.000

Totale indtægter 206.225

Årets resultat 109.475
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Andre mulige udgifter at overveje

 Højere EL regning

 Trænerløn

 Husleje / lokaleleje - forbrug

 Rengøring

 Deltagelse i flere stævner og events

 Transport til trænere og ledere

 Forplejning til møder mv.

 Tøjpakke til trænere og ledere

 Afholdelse af bootcamps, LANS m.m.

Andre mulige indtægter at overveje

 Kommunetilskud, foreningsfaciliteter

 Kommunetilskud, forsøgs- og udviklingspuljen

 Kommunetilskud, aktivitetsmidler

 Kommunetilskud, lokaletilskud (hvis udgifter til lokaler)

 Afholdelse af LANs, turneringer, events

 Brug tid på at søge relevante puljer og fonde
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12. Indtægter – sådan tjener 
din forening penge



81

d
g

i.
d

k
/e

s
p

o
rt

Din forening har forskellige indtægtsmuligheder, som for eksempel kontingent-

indtægter, diverse kommunale tilskud, sponsorater og fonde. I det kommende 

afsnit får du gode råd til, hvordan du skaber en indtægt til din forening og bli-

ver klogere på, hvordan du for eksempel skriver en fondsansøgning og skaffer 

sponsorer.

Du kan blandt andet læse om:

 Hvilke indtægtsmuligheder din forening har

 Hvilke kommunale tilskud du kan ansøge om

 Hvordan du ansøger fonde om tilskud

 Hvordan du tiltrækker og fastholder sponsorer

 Se et caseeksempel med indtægter/udgifter side 76-79

Første år

Prisen for et kontingent i en esportsforening kan variere en del 

og afhænger ofte af, hvor i landet din forening har til huse og 

selvfølgelig også af, hvad medlemmerne får for prisen.  Prisen 

for kontingentet skal gerne afspejle fordelene ved medlemska-

bet, og inden din forening fastsætter kontingentsatsen, er det 

derfor en god idé at definere, hvad medlemmerne egentlig får 

for deres kontingent. Hvis I er i tvivl om, hvad det skal koste at 

være medlem af foreningen, kan I med fordel tage kontakt til 

andre esportsforeninger og drage nytte af deres erfaringer.  

Andet år

Kontingentindtægterne vokser naturligvis i takt med, at for-

eningen får flere medlemmer. For at sikre yderligere kontin-

gentindtægter, er det en god idé at give for eksempel trænere, 

ledere, forældre og andre interesserede mulighed for at blive 

støttemedlemmer. Sørg altid for, at alle betalende medlemmer 

oplever, at de ”får noget igen”, og at det er en fordel at være 

medlem af foreningen. 

12.1 Kontingent
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Kommunetilskud

Der er store forskelle på, hvordan og i hvilket omfang de for-

skellige kommuner yder støtte til foreningslivet. Din forening bør 

derfor aftale et møde med jeres kommune for at blive klogere 

på, hvilke puljer og tilskudsordninger netop din forening kan 

ansøge. Det er vigtigt at undersøge, om din forening kan for-

vente et løbende tilskud fra kommunen eller udelukkende kan 

ansøge om tilskud i form af engangsbeløb. Nogle kommuner 

vælger at sponsorere foreninger via deres marketingbudget, og 

det er også en mulighed, som du bør undersøge nærmere.

Kommunetilskud - foreningsfaciliteter

Nogle kommuner yder tilskud til foreningsfaciliteter. Det kan 

blandt andet være tilskud til indkøb af udstyr eller tilskud til 

ombygning af lokaler. Kontakt din kommune og find ud af, om 

din forening har mulighed for at ansøge om tilskud til forenings-

faciliteter, og hvordan du griber det an.

Forsøgs-og udviklingspulje

Nogle kommuner råder over en forsøgs- og udviklingspulje, der 

blandt andet yder tilskud til udvikling af nye tiltag i kommunen 

og i nogle tilfælde også til opstart af nye foreninger. Kontakt 

kommunen for mere information om de forskellige tilskudsmu-

ligheder for foreninger.

Lokaletilskud

Foreninger, der ikke kan få anvist kommunale lokaler, har i 

henhold til folkeoplysningsloven mulighed for at søge om loka-

letilskud til leje- eller driftsudgifter af egne lokaler. Kontakt din 

kommune for mere information.

Aktivitetsmidler

Nogle kommuner råder over såkaldte aktivitetsmidler og yder 

støtte til udviklingen af nye og anderledes aktiviteter samt aktiv 

deltagelse i kultur- og fritidslivet. Kontakt din kommune og hør 

mere om, hvorvidt din forening kan få del i aktivitetsmidlerne.

Kommunalt tilskud til træner- & lederuddannelse

Godkendte foreninger kan søge om kommunalt tilskud til ud-

dannelse af ledere og instruktører og få refunderet udgifter i 

forbindelse med kursusvirksomhed. 

Medlemstilbud

Foreninger, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningslo-

ven, kan søge om tilskud til frivilligt folkeoplysende forenings-

arbejde for børn og unge fra 0-25 år. Tilskuddet bliver beregnet 

på grundlag af antallet af aktive medlemmer under 25 år i 

foreningen. 

12.2 Kommunale tilskudsordninger
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Der eksisterer en række forskellige fonde, der yder tilskud til 

foreningslivet og til at fremme blandt andet sportslige, folkelige 

og kulturelle initiativer. Alle godkendte foreninger har mulighed 

for at ansøge diverse fonde om økonomisk støtte til for eksem-

pel nye aktiviteter, projekter og indkøb af udstyr.

Legatbogen.dk er Danmarks største søgemaskine for fonde og 

legater, og her kan du finde netop de fonde, der er relevante 

for din forening. Du bør især kigge nærmere på fonde udlovet 

af DGI og DIF. Har du brug for hjælp til søgeprocessen, er du 

velkommen til at kontakte DGI.

Selvom der umiddelbart er mange fonde at vælge imellem, er 

der også mange ansøgere, og det er svært at komme igennem 

nåleøjet. Det er derfor vigtigt, at du og din forening griber søge-

processen korrekt an og gør et grundigt stykke forarbejde. 

12.3 Ansøg fonde om tilskud

1:
 

Gå i gang  

i god tid

 Gå gerne i gang seks måneder før, 

din forening skal starte op

 Det er vigtigt at have god tid, da 

fonde som regel kun yder støtte til 

aktuelle initiativer og ikke til projekter, 

der er afviklet

 Husk, at dit projekt skal være 

almennyttigt, non-profit, tilgængeligt 

for mange og nyttigt for samfundet 

som helhed

2:
Forbered dig grundigt  

– beskriv dit projekt

 Beskriv foreningen og dens formål

 Hvilken idé eller vision bygger 

foreningen på?

 Hvem gør foreningen en forskel for?

 Hvad ønsker du/I at opnå med 

foreningen?

 Sørg for at have et stærkt budskab

 Lad gerne din passion for projektet 

skinne igennem

3:
 

Udarbejd et  

realistisk budget

 Et gennemsigtigt og realistisk budget 

er altafgørende, når du søger fonde 

om økonomisk tilskud

 Hvis en fond skal investere penge i 

dit projekt, vil de vide præcis, hvad 

pengene går til

 Vis, at et eventuelt økonomisk tilskud 

vil blive brugt målrettet og med om-

tanke 

4:
Find samarbejdspartnere 

 Det er vigtigt at have stærke 

samarbejdspartnere, da de kan 

fungere som et kvalitetsstempel af dit 

projekt overfor fonden

 Overvej, hvem du kan samarbejde 

med, og hvem der kan bidrage til dit 

projekt

 Er det relevant at inddrage 

kommunen, andre foreninger, skoler 

eller virksomheder?

5:
Brug dit netværk

 Kortlæg dine kontakter – hvem 

kender du, og hvordan kan de hjælpe 

dig?

 Kender du nogen, der sidder i en 

bestyrelse i en fond?

 Kender du nogen, du kan 

sparre med om udarbejdelse af 

fondsansøgninger?

 Kender du nogen, der har erfaring 

med fundraising?

 Kender du nogen, der har forstand 

på økonomi og kan hjælpe med 

at udarbejde for eksempel en 

finansieringsplan?

 Brug hele dit netværk for eksempel 

gamle skolekammerater, kolleger, 

Facebook-venner og forældre til dine 

børns venner 

    

Fortsættes...

Ti trin til en god ansøgning – sådan gør du
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6: 
 

Lav research og udvælg 

de fonde, der er relevante 

for din forening

 Brug diverse databaser, håndbøger 

og søgemaskiner (fx Google) til at 

finde relevante fonde

 Søg for eksempel på puljer hos DGI 

og DIF, din kommunes hjemmeside, 

legatbogen.dk og forskellige 

ministeriers hjemmesider

 Søg på nøgleord, der har med dit 

projekt gøre

 Sæt dig ind i, hvilken type projekter 

de udvalgte fonde tidligere har ydet 

tilskud til, og hvilken type projekter 

og aktiviteter de IKKE støtter

 Vurdér, om dit projekt ligger indenfor 

fondenes indsatsområder

7:
Gå i dialog med fonden

 Søger du hos en fond, der har et 

sekretariat eller et telefonnummer, så 

benyt dig af det

 Ring og få svar på dine spørgsmål

 Præsentér din idé og få råd og 

vejledning om din ansøgning

 Undersøg på forhånd, om dit projekt 

er støtteberettiget, inden du går i 

gang med at ansøge

8:
Målret din ansøgning

 Send ikke den samme ansøgning til 

alle fonde

 Sørg for at minimum 20% af din 

ansøgning er specifikt målrettet den 

aktuelle fond

 Målret din ansøgning ved at tage 

udgangspunkt i fondens særlige 

værdier og prioriteter

 Find for eksempel værdiord på 

fondens hjemmeside og genbrug 

dem i din ansøgning, hvis det falder 

naturligt

9:
Tjek din ansøgning  

– har du husket det hele?

 Husk, at din ansøgning skal indehol-

de oplysninger om projektets formål, 

aktiviteter og formodede resultater

 Inkludér information om projektets 

målgruppe, og hvordan du vil 

formidle projektet til målgruppen

 Husk at inkludere projektets budget 

og finansieringsplan 

 

 

 

10:

Sig tak og følg op

 Hvis en fond vælger at støtte dit pro-

jekt, så sig tak, og ban dermed vejen 

for yderligere samarbejde

 Hold fonden ajour undervejs i pro-

jektet – fortæl løbende, hvordan det 

går, og hvordan fondens bidrag gør 

en forskel

 Invitér repræsentanter fra fonden 

med til åbningsdagen eller en anden 

aktivitet

 Send eventuelt en midtvejsevaluering 

– gerne med billed- eller 

videodokumentation, så fonden kan 

se, hvad pengene er gået til
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Skabelon til fondsansøgninger 

Emne Beskrivelse

Titel Det første, modtageren læser, er titlen på dit projekt.  

Vælg en god titel, der giver modtageren lyst til at læse din ansøgning.

Kort præsentation Den korte præsentation er ofte det vigtigste i ansøgningen. Det er her, modtageren danner sig 

det første indtryk af ansøgningen og af ansøger. Hvis den korte præsentation ikke er skarpt 

eller spændende formuleret og ikke matcher fonden/puljen, er der en betydelig risiko for, at 

ansøgningen ikke bliver læst.

Ansøger Beskriv, hvem I er. Modtageren af din ansøgning har måske aldrig  

hørt om din forening, og en kort præsentation er derfor nødvendig.

Formål og relevans Hvad er formålet med dit initiativ/projekt?  

Redegør for baggrunden for ansøgningen, og hvorfor det er relevant. 

Målgruppe Præsentér projektets målgruppe.  

Hvem og hvor mange får gavn af donationen fra fonden – og hvordan?

Succeskriterier Hvad har du opnået, når projektet er gennemført? Beskriv projektets mål og succeskriterier. 

Andre interessenter Hvem får også gavn af projektets gennemførelse?  

Fonden vil gerne have en fornemmelse af, at bevillingen kommer mange til gavn.

Tidsplan Angiv dit bedste bud på, hvornår målgruppen kan få glæde af indsatsen/projektet. 

Budget 

(Eventuelt som bilag)

Udarbejd et budget, der viser, hvad det koster at gennemføre projektet. Indhent tilbud, der do-

kumenterer, at budgettet er realistisk, og vedlæg eventuelt både tilbud og budget som bilag. 

Tydeliggør, hvad foreningen selv bidrager med, for eksempel hvilket beløb og/eller frivilligt 

arbejde. Husk, at mange fonde vægter frivillighed højt.  

Gør det klart, hvilket beløb I ansøger om hos fonden. 

Kontaktoplysninger Husk kontaktoplysninger på to repræsentanter for foreningen,  

som fonden kan kontakte, hvis de har uddybende spørgsmål.

Underskrift Foreningens formand underskriver ansøgningen.
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12.4 Sponsorer 

Bestyrelsen bør for eksempel forholde sig til:

 Hvilken type sponsorer er foreningen interesseret i?

 Hvilken type sponsorer er foreningen ikke interesseret i?

 Hvilken type sponsorater vil foreningen tilbyde – og hvad 

skal de koste?

 Hvad får sponsorerne ud af at støtte foreningen?

 Hvordan vil foreningen synliggøre sponsorerne?

 Hvordan vil foreningen skabe værdi for sponsorerne? 

De fleste sponsorer ønsker naturligt nok at ”få noget igen” for 

den støtte, de yder til din forening. Det er derfor især vigtigt, 

at foreningen gør sig tanker om, hvordan I kan eksponere 

sponsorerne og skabe værdi for dem. Det skaber ikke særlig 

stor værdi for en sponsor at få sit logo hængt op på en væg 

blandt en masse andre logoer. Tænk derfor kreativt og overvej, 

hvordan I eventuelt kan inddrage sponsorer i aktiviteter og 

arrangementer og derigennem skabe større synlighed. 

Når foreningen fastsætter prisen for et sponsorat, er det vigtigt 

at holde for øje, at prisen bør afspejle den eksponering og 

værdi, som sponsoren får ved at bidrage. Med andre ord skal 

der altså være en tydelig sammenhæng mellem pris og ud-

bytte for sponsoren. 

Har du brug for inspiration til, hvordan din forening kan 

arbejde med sponsorer, er det en god idé at tage en snak med 

andre esportsforeninger og høre om deres erfaringer. Du kan 

også kontakte DGI og få hjælp til at udarbejde en plan for 

foreningens sponsorarbejde.

Sponsorindtægter kan udgøre et væsentligt bidrag til foreningens økonomi, og 

derfor bør bestyrelsen tage stilling til, hvordan og i hvilket omfang foreningen 

vil arbejde med sponsorer. 
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Indtægterne kommer især fra sponsorater, billetsalg, salg af 

mad og drikke og måske fra nye medlemskaber. Uden den 

rette forberedelse kan udgifterne imidlertid hurtigt løbe løbsk, 

så arrangementerne i stedet ender med at dræne foreningens 

pengekasse.

Bestyrelsen bør derfor nøje overveje, hvilke arrangementer 

og aktiviteter foreningen skal satse på. Tænk over, hvilke 

arrangementer der har størst potentiale til at blive en 

succes, og undersøg grundigt på forhånd, hvilke events og 

aktiviteter målgruppen efterspørger. Forbered jer godt inden 

arrangementet, lav et budget og styr økonomien stramt for at 

sikre et overskud. Læs mere om afholdelse af arrangementer 

på www.dgi.dk/esport.

12.5 Afhold arrangementer

Skoler, uddannelsesinstitutioner, ungdomsklubber, 

virksomheder og socialpsykiatrien er eksempler på nogle af de 

mulige ”kunder”, som din forening kan kontakte og eventuelt 

udleje jeres lokaler og faciliteter til.

Skoler og uddannelsesinstitutioner kan for eksempel bruge 

foreningens lokaler til undervisning i esport og gaming som 

valgfag, mens socialpsykiatrien og specialskoler kan bruge 

faciliteterne til for eksempel at træne koncentration, læring og 

samarbejde.

Inden foreningen begynder at udleje lokaler og faciliteter, er det 

en god idé at kontakte kommunen og undersøge, hvordan en 

eventuel lejeindtægt vil påvirke det kommunale lokaletilskud. 

12.6 Udlej lokaler og udstyr

Råder foreningen over sine egne lokaler og esportsudstyr, kan udlejning være 

en god indtægtskilde og et godt supplement til foreningens økonomi. Jo flere 

udlejningsaftaler, des bedre økonomisk råderum.

Arrangementer som LAN og bootcamps kan være en god indtægtskilde.
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13. Markedsføring – spred 
budskabet om din forening
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Når esportsforeningen er en realitet, og I er klar til at slå dørene op, skal I 

for alvor i gang med at markedsføre jer. I skal have spredt budskabet om 

foreningen og dens spændende tilbud og aktiviteter. 

Det er en fordel, hvis I allerede i god tid inden åbningen af 

foreningen har taget stilling til, hvordan I vil markedsføre jer. 

Hvad vil I fortælle om jeres forening, hvorfor og hvordan?  

I bør blandt andet tage stilling til:

 Hvad vil I fortælle om foreningen?

 Hvordan vil I sprede budskabet?

 Hvilken målgruppe vil I henvende jer til?

 Hvilke kanaler/medier vil I markedsføre jer igennem?

 Hvem har ansvaret for foreningens markedsføring?

 Vil I lave en plan for markedsføringen? Hvad vil I 

markedsføre – og hvornår?

Din forening vil typisk komme til at arbejde  

med to forskellige slags markedsføring:

 Daglig markedsføring

 Begivenhedsbaseret markedsføring

 

Den daglige markedsføring handler om at skabe opmærk-

somhed og synlighed om hverdagen i foreningen og profilere 

foreningens værdier og kultur. Hvad sker der i foreningen i 

dag, hvordan gik dagens kampe, og hvilken kompetence har 

der været fokus på til træningen, er blot nogle af de emner, 

som foreningen kan sætte fokus på i den daglige markeds-

føring. Målgruppen for den daglige markedsføring er bred 

og omfatter alle med interesse for foreningen, for eksempel 

eksisterende og nye medlemmer, forældre, trænere, frivillige, 

bestyrelse, sponsorer og samarbejdspartnere. 

Den begivenhedsbaserede markedsføring har til formål at 

skabe opmærksomhed om et bestemt arrangement eller en 

bestemt aktivitet og omfatter markedsføringstiltag både før, 

under og efter arrangementet. Indholdet er styret af selve 

begivenheden, og målgruppen er ofte mere specifik, end det 

er tilfældet med den daglige markedsføring. Hvis foreningen 

for eksempel afholder LAN kun for piger, er det selvfølgelig 

vigtigt, at markedsføringen bliver målrettet netop denne mål-

gruppe.

Seks trin til god markedsføring

1.  Definer målgruppen  

– hvem vil du henvende dig til?

2.  Undersøg målgruppen – hvad vil målgruppen  

have, og hvordan får jeg dem i tale?

3.  Udvælg medier/kanaler til at nå målgruppen 

4.  Planlæg indhold og udførelse 

5.  Sæt i gang

6.  Evaluer løbende og til sidst  

– har markedsføringen den ønskede effekt? 

Husk, at markedsføring som regel koster penge. Hav 

hele tiden økonomien i baghovedet og lav en realistisk 

plan, der er til at betale.
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Der er mange forskellige medier og kommunikationskanaler 

at vælge imellem, men i dag er særligt digital markedsføring 

ikke til at komme udenom. Det gælder især, når du vil have den 

primære målgruppe for esport i tale. Det er en målgruppe, der 

færdes hjemmevant online og er vant til at få dækket deres 

informationsbehov via sociale medier, blogge og nyhedssider 

på nettet. 

Du kan derfor med fordel markedsføre din esportsforening på 

følgende digitale platforme og sociale medier:

13.1 Digital markedsføring 
– sådan gør du 

Uanset om du arbejder med den daglige markedsføring af foreningen eller 

med begivenhedsbaseret markedsføring, er det vigtigt at tage stilling til, hvor 

og hvordan du vil markedsføre foreningen.

Streaming er også markedsføring

Streaming af esportskampe og –begivenheder er ikke 

kun god underholdning, men også god markedsfø-

ring af jeres forening. Overvej at få foreningens egen 

kanal til streaming på for eksempel Twitch og nå ud 

til et bredere publikum. Vær kreativ og overvej også, 

hvordan din forening eventuelt kan bruge det populære 

chatforum Discord til målrettet markedsføring. 

Tip til god markedsføring

Etablerede idrætsforeninger, der åbner en 

esportsafdeling, kan markedsføre det nye tiltag på 

deres eksisterende platforme. Benyt foreningens 

hjemmeside og Facebook, og send mails ud til 

foreningens medlemmer.

 Facebook

 Twitter

 Instagram

 Google

 YouTube

 Snapchat

 LinkedIn

 Hjemmeside

 Email-signatur

 Nyhedsbreve (fx 

Mailchimp)

 Twitch 

Det kræver både tid og ressourcer at holde diverse sociale pro-

filer ved lige, så det er langt fra sikkert, at du skal benytte dig af 

alle de digitale platforme, som er nævnt ovenfor. Vælg i stedet 

nogle få ud, som du vil satse på, og invester den tid, der skal til 

for at lave en profil, der rent faktisk er attraktiv for brugerne at 

følge og besøge. 

 

Når du har udvalgt de digitale platforme, som du vil markeds-

føre foreningen på, er det en god idé at udpege én, der er 

ansvarlig for at holde profilerne ved lige, og som skal sørge for 

løbende at lægge relevant indhold op.  Det er en klar fordel at 

udarbejde en simpel kommunikationsplan for, hvilke informatio-

ner foreningen ønsker at formidle, på hvilke kanaler og hvornår 

for at sikre et godt og kontinuerligt informationsflow.

Uanset hvilke af de nævnte digitale platforme, du vælger, er 

det vigtigt, at der regelmæssigt er aktivitet og bliver lagt nyt 

indhold op. Det betyder med andre ord, at foreningen kun skal 

etablere for eksempel en Twitter-konto eller en Instagram-profil, 

hvis I rent faktisk har tænkt jer at bruge den aktivt og regel-

mæssigt. Det giver ingen mening – og skaber ingen værdi – at 

have en profil, hvor der aldrig bliver lagt indhold på. 

Mere inspiration til digital markedsføring

Udover de populære digitale platforme og sociale medier, 

som nævnt ovenfor, er det også værd at undersøge, om der er 

særlige online mødesteder, hvor foreningens målgruppe måske 

”holder til”. På Facebook er der for eksempel en gruppe/side 

for næsten alle populære spil, såsom Fortnite Danmark og 

CS:GO Danmark. Tag kontakt til administratoren af gruppen og 

undersøg, om din forening må markedsføre sine aktiviteter på 

deres gruppe/side.

Det er også værd at undersøge, om folkeskoler, SFO’er, 

ungdomsklubber og andre foreninger i dit lokalområde har 

Facebook-grupper eller hjemmesider, hvor din forening even-

tuelt kan få lov til at markedsføre sig. Kontakt for eksempel de 

lokale folkeskoler og spørg, om du må fortælle om foreningens 

tilbud og aktiviteter på Forældreintra, der er skolernes kommu-

nikationskanal til forældrene. 



Din forening kan 

bruge Facebook til 

at kommunikere med 

medlemmer, forældre, 

trænere og frivillige i 

en lukket gruppe
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Hvad kan 

Facebook 

bruges til?

Din forening kan 

bruge Facebook 

til at markedsføre 

arrangementer og 

events

Din forening kan 

bruge Facebook til at 

informere om træning, 

resultater, kampe og 

turneringer

Din forening 

kan bruge 

Facebook til 

at udsende 

nyheder

Din forening kan 

bruge Facebook 

til at søge træ-

nere og andre 

frivillige

Din forening kan 

bruge Facebook 

til at svare på 

spørgsmål og andre 

henvendelser 

Din forening 

kan bruge

 Facebook til 

at lægge

 billeder op

 

Husk dog, at man skal være minimum 13 år 

for at oprette en profil på Facebook.

Din forening kan 

bruge Facebook til 

at skabe en stærk 

profil og en positiv 

fortælling om 

foreningen
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13.2 Traditionel markedsføring  
– sådan gør du

Du kan for eksempel markedsføre din esportsforening via:

 Annoncer i lokale aviser

 Pressemeddelelser til lokale medier

 Plakater til ophæng hvor målgruppen færdes, for eksempel 

på skoler og uddannelsesinstitutioner

 Flyers og postkort til at dele ud

 Netværk

 Åbent Hus-arrangementer 

Hvis plakater, flyers og postkort skal have en reel effekt, er 

det vigtigt, at du gør et grundigt forarbejde. Undersøg, hvor i 

lokalområdet din målgruppe færdes, og sørg for, at foreningens 

markedsføringsmateriale er tilgængeligt og synligt netop her. 

Det er spildte kræfter at hænge materiale op i for eksempel 

svømmehallen, hvis målgruppen faktisk aldrig kommer her, men 

i stedet hænger ud på for eksempel biblioteket. 

Det er desuden en god idé at tage kontakt til de lokale medier 

og gøre en indsats for at etablere et samarbejde. Den lokale 

avis kan fungere som en rigtig god samarbejdspartner for din 

forening og være en god kanal til markedsføring af foreningens 

aktiviteter. 

Ring til lokalavisen, når der sker noget nyt i foreningen, send en 

kort pressemeddelelse eller en invitation til events i foreningen. 

Ofte vil den lokale avis gerne fortælle positive historier fra 

lokalsamfundet og det lokale foreningsliv. 

Selvom esportsudøvere generelt er en udpræget digital målgruppe, er det en 

god idé at kombinere digital markedsføring med mere traditionelle markeds-

føringsmedier og -kanaler. 



Her handler det primært om at sikre, at indholdet altid er 

aktuelt, relevant og meningsfuldt for målgruppen. Uanset hvad 

dit budskab er – om du søger nye trænere, hverver medlem-

mer eller inviterer til LAN – så sørg altid for, at informationen 

fremgår klart og tydeligt.

Hvad virker?

 Ærlighed virker. Så enkelt er det. Fortæl historien om jeres 

forening, men vær ærlig og lad være med at redigere og 

ændre indhold som for eksempel billeder, video og udtalel-

ser, så det lyder og syner bedre, end det er.

 Fokuser på, hvad det er, jeres forening bygger på, og lad 

det være pejlemærker for jeres markedsføring. På den 

måde skaber I indhold, der altid er baseret på den samme 

sandhed, uanset hvor man møder jer.

 Vær kort og præcis på de sociale medier og brug højst 2-3 

linjer til at formidle jeres budskab.  Husk, at billeder, videoer 

og emojis skaber opmærksomhed online i langt højere grad 

end blot tekst. 

Tænk i billeder

 Billeder – både almindelige fotos og ikke mindst levende 

billeder – skaber opmærksomhed især online og kan være 

med til at understøtte den positive fortælling om din forening.

 Tænk i billeder, så tit du kan, og sørg for at have kameraet 

klar, når der sker noget spændende i foreningen.

  Udpeg eventuelt en frivillig, der er ansvarlig for at doku-

mentere foreningens hverdag i billeder – herunder alt lige 

fra træning til store arrangementer.

 Det er hurtigt og let at skabe visuelt indhold såsom 

små videoer og fotos, og det kræver ikke andet end en 

smartphone med et godt kamera. 

 

 

 

 

 

 

 

Få målgruppen til at handle

 Brug direkte opfordringer eller spørgsmål til at få 

målgruppen til at engagere sig, indgå i dialog eller handle 

på en bestemt måde.

 Spørgsmål og opfordringer, der skaber handling og dialog, 

kan for eksempel være: ”Tilmeld dig nu”, ”Hvad synes du 

om den nye version af…?”, ”Hvem vil du have med til LAN 

på fredag?”

 Spørgsmål og opfordringer aktiverer foreningens følgere og 

giver foreningen værdifuld viden om målgruppen.

Planlæg tiden

 Markedsføring kræver tid. Sørg for at afsætte både tid og 

ressourcer til at skabe indhold løbende.

 Lav en plan for foreningens markedsføring. Hvad vil I 

markedsføre, hvordan og hvornår?

 Tænk fremad – hvad er der brug for til kommende 

markedsføringstiltag? Sørg for at indsamle fotos, video, 

tekst og interviews i god tid.  

Fordel opgaver og ansvar

 Hvem tager billeder og optager videoer? Hvem skriver 

tekst? Hvem sørger for distribution?

 Sørg for at fordele opgaver og ansvarsområder, så alle er 

klar over, hvem der gør hvad.

 Lad trænerne koncentrere sig om deres trænerjob, og lad 

andre varetage markedsføringsopgaverne.

 Husk, at det ikke er bestyrelsen, der skal løfte alle opgaver. 

Træk på de mange kompetente frivillige kræfter, der er til 

rådighed i foreningen.

13.3 Skab relevant indhold

Når du har defineret din målgruppe og valgt, hvilke medier og platforme du 

vil bruge til foreningens markedsføring, skal du i gang med at planlægge 

indholdet. 

Husk samtykkeerklæringen

Husk på, at din forening ikke må anvende billeder og 

videoer med foreningens medlemmer, uden at de har 

givet deres samtykke. Bed derfor altid medlemmerne 

om at udfylde en samtykkeerklæring. Har foreningen 

medlemmer under 15 år, skal deres forældre underskrive 

erklæringen. Du kan få hjælp og rådgivning hos DGI.
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På Facebook og andre sociale medier er det let at se på 

antallet af likes, delinger og kommentarer, om man ram-

mer målgruppen og får udbytte af sin indsats. Hold øje med 

reaktionerne og vær opmærksom på, hvilken type opslag der 

virker bedst: Reagerer målgruppen mest på opslag med video 

eller billeder? Eller fanger du bedst deres opmærksomhed 

ved at opfordre dem til at kommentere på opslaget?

I kan også vurdere effekten af jeres markedsføring ved at re-

gistrere om antallet af henvendelser stiger efter for eksempel 

et opslag, en annonce, en plakat-kampagne, en artikel eller 

lignende. Læg også mærke til, om foreningen eventuelt får 

flere deltagere til arrangementer, hvis I markedsfører jer på en 

bestemt måde? Eller stiger antallet af medlemmer i kølvandet 

på særlige markedsføringstiltag?

Det kræver tid og ressourcer at være opmærksom på forenin-

gens markedsføring og løbende tilpasse den målgruppens 

behov. Det er dog gennem den gode markedsføring, at din 

forening skal skabe vækst og udvikling, og der er ingen tvivl 

om, at det betaler sig i den sidste ende.

13.4 Evaluér foreningens  
markedsføring – virker det?

Uanset hvordan din forening vælger at markedsføre sig, er det vigtigt, at I  

løbende vurderer, om markedsføringen virker. Har markedsføringen den ønske-

de effekt? Bliver I set og hørt? Opnår I jeres mål? Eller er det spildte kræfter?
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Guiden giver gode råd og vejledning til, hvordan du kan 

håndtere de forskellige praktiske opgaver, der er forbundet 

med at starte en forening, og inspiration til, hvordan du kan 

tilrettelægge sjov, udviklende og udfordrende træning målrettet 

foreningens medlemmer.

Hvis du efter at have læst guiden stadig står tilbage med 

ubesvarede spørgsmål, er du velkommen til at kontakte DGI 

Esport. Vi har bred erfaring med esport i foreningslivet, og vores 

konsulenter er klar til at hjælpe dig med at føre dine planer, 

drømme og ideer ud i livet. 

Du kan kontakte os på telefon 7940 4040 eller på mail info@

dgi.dk og få svar på konkrete spørgsmål med det samme, eller 

du kan booke et møde med en af vores konsulenter og få hjælp 

til at udvikle din idé, lægge en strategi eller kickstarte proces-

sen. Vi tilpasser vores ydelser, så de matcher dine behov, med 

det ene mål for øje, at din esportsforening skal blive en realitet. 

Vi håber at høre fra dig og ser frem til at udvikle esport i Dan-

mark sammen med dig og din forening.

14 Afslutning  
– sådan kommer du videre

Denne guide har beskrevet en lang række af de overvejelser, du bør gøre dig, 

hvis du planlægger at etablere en esportsforening eller en esportsafdeling i en 

eksisterende forening. 
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dgi.dk/esport

Vingsted Skovvej 1  |  7182 Bredsten  |  Tlf. 79 40 40 40  |  info@dgi.dk  |  www.dgi.dk 

DGI Esport arbejder målrettet med at udvikle esport i Danmark og hjælper foreninger og ildsjæle i gang med 

at tilbyde esportsaktiviteter til en bred målgruppe af udøvere. Sammen med eksperter og foreninger udvikler 

vi uddannelser, kurser og koncepter med det formål at skabe endnu dygtigere trænere og spillere og gøre 

esport til en integreret del af foreningslivet. Vi tror på, at esport danner ramme om stærke fællesskaber og 

store oplevelser og sætter fokus på at skabe trygge, udviklende og motiverende esportsmiljøer, hvor alle kan 

være med – uanset alder og niveau.


