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Ansøger 
Ansøgningens titel 

E-Sport Event 

Ansøger 
Forening 

Tørring Idrætsforening 

Kontaktperson 

Chris Bovien Thorning Larsen 

Adresse 
Vejnavn 

Vibevej 
Nr 

37 
Etage Side/dør 

Postnummer 

7160 
Bynavn 

Tørring 
Postboks 

Telefonnummer 

20984487 

E-mail 

cla@kvik.com  

Reglerne om indhentelse af børneattester er overholdt 
Ja 

Kriterium for ansøgning 
Hvilket kriterium hører din ansøgning under 

2. Kulturelle, kreative og nytænkende initiativer, der kan berige kommunens 
borgere gennem oplevelser og arrangementer, der også gerne må gøre Hedensted 
Kommune kendt udover kommunegrænsen. 

Projektbeskrivelse 
Formål - baggrund - tidsplan 

E-sport stormer frem - ikke blot i Danmark men også internationalt. Den trend vil 
Tørring IF gerne være en del af. I samarbejde med Hedensted Bibliotekerne har vi 
arrangeret et stort E-Sports event i Gudenåhallen i weekenden den 6. - 8. april 
2018. Formålene med eventet er, at vi ønsker: 
1: at give forældrene indsigt i og kendskab til e-sporten og de mange positive 
potentialer denne medfører. 
2: at understøtte en aktivitet, der medvirker til at fremme nye fællesskaber, 
trivsel og tidssvarende muligheder for børn og unge. Vi vil skabe et tilbud, der 
hylder mangfoldigheden, med rummelighed og plads til alle. 
3: at sætte Hedensted Kommune på landkortet i forhold til e-sport 
Tanken med eventet er, at det kan danne afsæt for etablering af et kommunalt e-
sports tilbud for børn og unge. Tidsmæssigt falder det fint i tråd med, at vi kan 
starte en e-sports afdeling op efter skolernes sommerferie. 

Tidsplan: 
Januar - marts 2018: 	Planlægning (markedsføring, mødeafholdelse, koordinering, 
tilmelding 

mv.) 
Den 6. - 8. april 2018: Afvikling af E-sports eventet 
April - maj 2018: Evaluering 
August -September: Forhåbentlig opstart af E-Sport i Tørring Idrætsforening. 

Projektets budget 
Indtægter 
Beskrivelse af indtægt 

Deltagerbetaling 
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Beløb (Kr.) 

29000,00 

Ønsker du at angive andre indtægter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Indtægterialt(Kr.) 

29000,00 

Udgifter 
Beskrivelse af udgift 

Rådgivning/Support fra Ikast/Brande E—Sport 

Beløb (Kr.) 

34000,00 

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Beskrivelse af udgift 

Leje af 4 x Playstations til aktivering af tilskuere 

Beløb (Kr.) 

2000,00 

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Beskrivelse af udgift 

Netværksudstyr 

Beløb (Kr.) 

2500,00 

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Beskrivelse af udgift 

Udstyr til strøm 

Beløb (Kr.) 

2000,00 

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Beskrivelse af udgift 

Annoncering 

Beløb (Kr.) 

5000,00 

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Beskrivelse af udgift 

Præmier 

Beløb (Kr.) 

3000,00 

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Udgifter i alt (Kr.) 

48500,00 

Ansøgt beløb 

Ja 

Beløb (Kr.) 

19500,00 

Underskudsgaranti 

Nej 

Beløb (Kr.) 

Andre tilskud 
Er der søgt tilskud fra fonde eller andet 

Nej 

Hvis ja, angiv hvilke og evt. svar 

Hvis du har yderligere bilag kan du vedhæfte dem elektronisk på næste side eller sende dem pr. 
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brev til: 

Kultur og Fritid, Tofteskovvej 4, 7130 Juelsminde. 
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Erklæring 
Jeg erklærer, at de indtastede oplysninger er korrekte, og at jeg har forstået reglerne for det digitale 

selvbetjeningsforløb.  
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Tilbud på Esport Event 
Formål 
Esport eventen skal danne ramme om et esportsligt såvel som 

kulturelt event, med fokus på at få medlemmer til en ny 

esportforening i Tørring. 

Tilbud for event på loo personer 
• Markedsføring 

o Grafiske materialer 

• Planlægning 

o Udarbejde program 

o Leje og opsætning af CS:GO servere 

o Turneringsstruktur 

• Supervision 

o Konsulenthjælp/support 

o Opsyn 

o Nattevagt 

o Salg af drikkevarer + diverse 

o Turneringssystem 

o Turneringsadmins 

• Antal timer i alt: 160 timer 

Pris 
Pris på ovenstående: 29.000 kr. + 5.000 kr.** (Pris ved aflysning) 

Tilkøb 
• indhentning af sponsorprænnier efter aftale og behov. 

Pris aftales 

• 1-2 kendisser til foredrag + at være tilstede i bestemt 

tidsrum efter aftale. Kan evt, bruges til show matches 

Pris 2.000 kr.** 

Weekendleje af følgende udstyr: 

• 8 x Komplet gamer PC — 8.000 kr. 

o Inkl. Skærme, Mus, Tastaturer, Headsets 

• 4 x Playstations — 2.000 kr. 

o Inkl. Controllere, Ps4 Cann. 

o 4 x Skærm 

o 4 x PS4 spil 

• Netværksudstyr — 2.500 kr. 

• Udstyr til strøm — 2.000 kr. 

Hvis i har andre eller flere ønsker, tager vi gerne i mod dem. 

Priserne kan forhandles ved tilkøb. 

ALLE PRISER ER EKSKLUSIVE MOMS 

**Kan ikke refunderes ved evt. aflysning. 

Esport plorer 

Esport Explorer 

Jeppe Aakærsvej 36 
7430 Ikast 

Telefon: 22572299 
Email: info@esportexplorer.dk  
Web: esportexplorer.dk  
CVR: DK39008467 

Den Jyske Sparekasse 
7393 4164019778 

Facebook: /EsportExplorer 



Deltager antal 

Udgifter 100 

Support/rådgivning Ikast-Brande e-Sport 34.000 kr. 

4 x Playstations til tilskuer 2.000 kr. 

Netværksudstyr 2.500 kr. 

Udstyr til strøm 2.000 kr. 

Annoncering 5.000 kr. 

Præmier 3.000 kr. 

Samlede udgifter 48.500 kr. 

Egenbetaling 

Deltagelse i event 290,- Kr 29.000 kr. 

Samlet egenbetaling for deltagelse 29.000 kr. 

Underskud - 	19.500 kr. 
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