
Kom godt i gang 
med esport
– en lyn-guide til esport i din forening

Se mere på dgi.dk/esport

DGI Esport
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Esport
– det er lettere, end du tror

Denne lynguide er til dig, der brænder for esport og gerne vil 

tilbyde esportsaktiviteter i din forening eller etablere en hel 

ny esportsforening. Guiden giver dig et hurtigt overblik over, 

hvordan du kommer godt i gang med at udvikle og organisere 

esport i foreningsregi, og hvad du skal huske at tage stilling 

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

hjælp at hente hos DGI.

DGI 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 kommuner 

 � Kontakt og dialog med andre foreninger med erfaring inden 

for esport 
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Før din esportsforening kan blive en realitet, er der en række 

overvejelser, du bør gøre dig. Det gælder uanset, om du vil 

etablere en helt ny forening eller oprette en esportsafdeling i 

en eksisterende idrætsforening.

Du skal tage stilling til:

 � Målgruppe 

Hvilken målgruppe skal din forening henvende sig til?  

Er foreningens aktiviteter særligt målrettet en bestemt 

aldersgruppe, eller kan alle være med? Vil I skabe en 

forening for alle dem, der bare spiller for sjov, eller vil I 

arbejde målrettet med elitespillere og talentudvikling.

 � Foreningsform 

Skal din forening have egne træningslokaler, leje lokaler, 

eller skal det udelukkende være en online forening, hvor 

medlemmerne deltager i foreningens aktiviteter hjemmefra?

 � Udstyr 

Skal din forening investere i udstyr eller leje udstyr?  

Skal medlemmerne medbringe deres eget udstyr til  

træning eller deltage online hjemmefra?

 � Trænere 

Hvilken type trænere har din forening brug for?  

Det afhænger af foreningens målgruppe, og hvilken type 

aktiviteter I vil tilbyde. Brug jeres netværk og de sociale 

medier til at finde trænere, der matcher målgruppens 

behov.

 � Spil 

Hvilke spil vil foreningen tilbyde træning i?  

Tag en snak med målgruppen og trænerne om deres ønsker.

 � Etik 

Hvad er foreningens holdning til for eksempel aldersmærkning 

af spil, energidrikke, gambling og betting? Definér en klar 

holdning og brug den som guideline i foreningens fremtidige 

arbejde.

 � Forældre 

Hvordan ønsker foreningen at samarbejde med medlem-

mernes forældre? Husk at forældre ofte er en ekstra 

ressource i foreningen og gerne støtter op om deres børns 

fritidsinteresser.

 � Turneringer 

Hvilke turneringer og ligaer skal foreningen deltage i, og 

hvordan vil I rent praktisk håndtere arrangementer ud af 

huset?

 � LAN 

Skal foreningen afholde LAN, bootcamps og andre events 

for medlemmer eller udelukkende deltage i eksterne arran-

gementer? Husk, at det kræver særligt udstyr at afholde for 

eksempel LAN.

 � Events 

Vil foreningen afholde events med deltagelse af andre 

hold, klubber og spillere? Husk, at det kan være en god 

måde at værge nye medlemmer på og øge foreningens 

indtjening.

 � Økonomi 

Har du helt styr på foreningens økonomi?  

Sørg for at involvere frivillige med forstand på økonomi, 

for eksempel en uddannet bogholder som foreningens 

kasserer. Frivillige med erfaring i at ansøge om kommunale 

tilskud, finde sponsorer og udarbejde fondsansøgninger er 

også en god idé. På side 6-7 kan du læse mere om, hvad 

det koster at etablere og drive en esportsforening.

Kom godt i gang – sådan gør du
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Uanset om du ønsker at etablere en helt ny esportsforening eller en esportsafdeling 
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:

10 trin til esport

01
Tag stilling til hvad, hvem, hvordan og hvorfor?

Beskriv din idé. Hvad vil foreningen tilbyde – og til hvem? 

Hvorfor er det en god idé? Hvilke opgaver involverer det  

– og hvem gør hvad?

02
Afprøv din idé

Find ud af, om der er interesse for din idé, inden du går i gang 

og undersøg, hvem der kan hjælpe dig med at føre planerne 

ud i livet.

03
Find de rigtige kompetencer

Find frivillige kræfter, der har kendskab til esport og har lyst til 

at involvere sig i projektet som for eksempel træner, bestyrelses-

medlem, spiller eller eventmanager. 

04
Lav en bestyrelse

Opret en bestyrelse der skal videreudvikle din idé og udarbejde 

en plan for projektet. DGI’s Vedtægtsgenerator kan hjælpe 

bestyrelsen godt i gang. Du finder den på dgi.dk. 

05
Få styr på økonomien

Dan dig et grundigt overblik over indtægter og udgifter og få 

styr på diverse tilskuds- og fondsansøgninger. Er dit projekt 

økonomisk bæredygtigt?

06
Opstil konkrete mål 

Opstil mål for foreningens arbejde. Opstil for eksempel mål 

om, hvor mange medlemmer foreningen vil rekruttere inden 

en bestemt dato. Målene er med til at drive projektet fremad.

07
Lav en strategi

Udarbejd en strategi for, hvordan I vil nå hvert enkelt mål. En 

strategi er en langsigtet plan for jeres arbejde og indeholder 

helt konkrete svar på, hvordan I vil gribe opgaven an. 

08
Hvem gør hvad?

Fordel arbejdsopgaver og ansvarsområder. For at sikre frem-

drift i projektet er det vigtigt, at alle ved, hvem der gør hvad 

og hvornår. 

09
Sæt i gang!

Planen er klar, og nu begynder alt det sjove arbejde med at 

føre visionerne ud i livet. Husk at tage jer tid til løbende at 

lytte til de mange, der er involveret i projektet. 

10
Evaluer, lyt og lær

Som projektet skrider frem, vil I utvivlsomt gøre jer en række 

erfaringer om. Evaluér projektet løbende og tilpas mål og strategi 

i forhold til de erfaringer, I har gjort jer. 
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Husk det hele med esportshjulet

Der er meget at holde styr på, når du går i gang med at etablere en esports-
forening. DGI har derfor udviklet esportshjulet, der er et effektivt redskab til dig, 
der har ansvar for at samle alle trådene. Esportshjulet giver dig et hurtigt over-
blik over, alt det du skal huske, og du kan vælge at bruge det som en tjekliste. 

 Cheat/snyd
 Opførsel internt 
 Opførsel eksternt
 Online ageren 
 Eksponering  (YouTube)

 Cafeteria
 Træningslokaler 
 Teknisk support
 Dommere
 Servere
 Spil 
 Computere
 Kabler
 Udstyr
 Internet – Fiber 

 Markedsføring
 Hjemmeside
 Sociale medier
 Intern kommunikation 

(Discord)
 Ekstern kommunikation

 Kurser/uddannelse
 Boot Camps
 LAN Party
 Online turneringer
 Online Boot Camps 
 Skolesamarbejde
 Events
 Sociale aktiviteter
 Kombination med andre idrætter
 Træningshold

 Rekruttering
 Fastholdelse
 Strategi
 ”Stillingsopslag” 

 Niveauer 
 Alder
 Trænere
 Bestyrelse
 Særlige målgrupper (handicap) 

Digital 
dannelse 

Faciliteter

Kommunikation

Aktiviteter 

Målgrupper

Ledelse og 
organisation

Foreningen

Frivillige

 Uddannelse og udvikling
 Rådgivning
 Medlemssystem
 Økonomi
 Organisering/struktur     

 Kommunesamarbejde 
 Virksomheder
 Sponsor
 Forsikring 
 PC politik  
 Aldersbegrænsning 

på spil
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Hvad koster det?

På de næste sider kan du se et eksempel på, hvad det koster 

at etablere og drive en esportsforening over en treårig pe-

riode, og hvilke indtægtsmuligheder din forening har.

Eksemplet tager udgangspunkt i en forening med egne loka-

ler og eget esportsudstyr, der vokser fra 30 medlemmer og 

tre trænere det første år, til 60 medlemmer og seks trænere 

andet år og til 90 medlemmer og 9 trænere det tredje år.

Som det fremgår af eksemplet, har foreningen en række 

tunge etableringsudgifter på budgettet i det første leveår. 

Herefter begynder der at komme balance i indtægter og 

udgifter, og allerede i foreningens tredje leveår kan den køre 

med overskud. 

Tallene fremstår som eksempler og kan ikke tages bogstaveligt. 

Alle foreninger har individuelle rammer og forudsætninger, 

hvorfor økonomien altid vil være forskellig.

Udgifter 1. år ((etableringsåret)

Beskrivelse Antal Pris Total

Indkøb af computere  

inkl. gear og stole

10 13.000 130.000

Renovering af lokale 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 1 5.000 5.000

Alarm 1 10.000 10.000

Udgifter i alt   185.250

Indtægter 1. år 

Beskrivelse Antal Pris Total

Kontingent (12 måneder) 30 800 24.000

Kommunetilskud, træner-  

og lederuddannelse

3 1.875 5.625

Kommunetilskud,  

medlemstilskud

30 290 8.700

Tilskud fra fonde og puljer 1 10.000 10.000

Sponsorindtægter 1 10.000 10.000

Brugerbetaling til turneringer 

mm.

15 250 3.750

Samarbejdsaftaler om  

udlån af faciliteter

50 300 15.000

Indtægter i alt   77.075

FØRSTE ÅR
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Udgifter 2. år

Beskrivelse Antal Pris Total

Indkøb af yderligere IT-udstyr 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

Udgifter i alt   85.500

Indtægter 2. år 

Beskrivelse Antal Pris Total

Kontingent (12 måneder) 60 800 48.000

Kommunetilskud, træner-  

og lederuddannelse

6 1.875 11.250

Kommunetilskud,  

medlemstilskud

60 290 17.400

Sponsorindtægter 1 25.000 25.000

Brugerbetaling til turneringer 

mm.

30 250 7.500

Samarbejdsaftaler om  

udlån af faciliteter

100 300 30.000

Indtægter i alt   139.150

ANDET ÅR

Udgifter 3. år

Beskrivelse Antal Pris Total

Indkøb af yderligere IT-udstyr 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

Udgifter i alt   96.750

Indtægter 3. år 

Beskrivelse Antal Pris Total

Kontingent (12 måneder) 90 800 72.000

Kommunetilskud, træner-  

og lederuddannelse

9 1.875 16.875

Kommunetilskud,  

medlemstilskud

90 290 26.100

Sponsorindtægter 1 35.000 35.000

Brugerbetaling til turneringer 

mm.

45 250 11.250

Samarbejdsaftaler om  

udlån af faciliteter

150 300 45.000

Indtægter i alt   206.225

TREDJE ÅR

Udover de nævnte udgifter skal du selvfølgelig også tage 

højde for udgifter til blandt andet:

 � Husleje

 � Udgifter til strøm, vand og varme

 � Trænerløn

 � Rengøring

 � Deltagelse i stævner og events

 � Transport til trænere og ledere

 � Deltagelse i stævner og events

 � Tøj til trænere og ledere

 � Forplejning til møder

Din forening har også en række andre indtægtsmuligheder 

blandt andet:

 � Kommunetilskud til foreningsfaciliteter

 � Kommunetilskud fra forsøgs- og udviklingspuljen

 � Kommunetilskud – aktivitetsmidler

 � Kommunetilskud til lokaler

 � Indtjening ved afholdelse af for eksempel LAN

 � Diverse puljer og fonde
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dgi.dk/esport

Vingsted Skovvej 1  |  7182 Bredsten  |  Tlf. 79 40 40 40  |  info@dgi.dk  |  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.

Spørg din DGI Esport konsulent


