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Træning generelt: 

Esport afdelingen er kommet udmærket fra start har kunnet gennemføre træning næsten alle ugens dage 

med holdstørrelser fra 5-10 spillere pr. gang. Der udbydes en række forskellige spil hvoraf de klart mest 

populære er Fortnite efterfulgt af Counter Strike. De typiske medlemmer er drenge fra 8-15-årsalderen. 

Medlemmerne kommer fra geografisk forskellige områder og både fra Sorø, Gørlev og Skælskør samt vores 

eget lokalområde. 

Vi har deltaget i et enkelt LAN arrangement ved Tårnborg eSport og afholdt et enkelt i HIF-klubhus. Vi har 

endnu ikke rammer eller kapacitet til at afholde større arrangementer men alle er også tilfredse med at 

kunne holde interne LAN’s i mere afslappede rammer ”hjemme” hos os selv indtil videre.   

 

Covid-19 konsekvenser: 

Al træning og aktiviteter blev indstillet på lige for med de resterende i HIF i marts måned. Efterårs sæsonen 

startes i september med følgende nye retningslinjer fra bla. DGI.: 

- Alle spillere medbringer fremadrettet eget tastatur, mus og headset 

- Alle hold begrænses til 6 spillere samt trænere. 

- Skærme og borde rengøres efter hver træning med særlig skærmrens som ikke beskadiger 

udstyret. 

 

Nye medlemmer og trænere: 

Vi har mistet en par rigtig gode trænere hen over sommeren da de er blevet optaget på uddannelse i hhv. 

Odense og Ringsted. Vores træner der rykker til Odense har jeg peget i retning af Odense eSport så de om 

ikke andet kan få glæde af ham dér.  

Vi har ikke set den samme tilslutning af medlemmer som i tidligere sæsoner. Dette kan skyldes det mere 

sparsomme tilbud af hold samt en evt. tilbageholdenhed efter Covid-19 nedlukningen. Vi vil forsøge at 

markedsføre os mere tydeligt i efteråret på primært Facebook hvilket tidligere har vist positivt effekter. 

Vi vil også forsøge at afholde flere og hyppigere LAN’s i klubhuset da det både er noget der skaber 

opmærksomhed og noget alle i eSport afdelingen nyder som aktivitet i sig selv. 

 

Med ønsket om en god efterårssæson til alle i HIF. 

 

//H2Gaming teamet 

 



 


