
Udvikling af e-sport i Hedensted Kommune
Baggrund
Flere lokale foreninger har et ønske om at starte e-sport op, ligesom også DGI og andre nationale 
aktører satser på at tiltrække flere medlemmer ved at tilbyde e-sport. Der fremhæves en række 
fordele ved e-sport, som en aktivitet, der kan sikre børn og unge, der ellers spiller i eget hjem, et 
større fællesskab. Computerspil har på den anden side også nogle negative bivirkninger, som kan 
påvirke børn og unge hele livet. 

Derfor ønsker vi i Hedensted Kommune at samarbejde med foreningerne, familierne og de 
kommende medlemmer om at starte e-sport op på en måde, så vi sikrer børn og unge et liv i 
balance og så vi samler erfaringerne og videreformidler dem til de øvrige foreninger, som kunne 
være interesseret i e-sportsaktiviteter.

Indhold
Der etableres et 2 årigt udviklingsprojekt, der består af: 

 Opstart af e-sport i op til fire foreninger
Foreningerne skal forpligte sig til at skabe et e-sportstilbud, der fokuserer på fællesskab, 
spilfærdigheder og sundhed.
Foreningerne kan vælge egen model for opstart ift. om de vil tilbyde udstyr eller om 
medlemmerne selv skal medbringe udstyr. 
Foreningerne skal sikre et tæt samarbejde med forældrene.
Foreningerne skal så vidt det er muligt ligge geografisk spredt i hele kommunen, således 
alle børn og unge har mulighed for at tage del i aktiviteterne.

 Netværksmøder
Hedensted Kommune og repræsentanter fra foreningerne mødes tre gange om året til 
netværksmøder med forskellige temaer og hvor vi kan drøfte de aktuelle udfordringer 
foreningerne møder og de erfaringer de har fået hidtil.
På et af de første møder inviteres medlemmernes forældre med og Imran Rashid holder et 
foredrag for den samlede gruppe om børn og den sunde digitalisering. Dermed skabes der 
et fælles udgangspunkt og familierne og foreningerne får efter foredraget mulighed for at 
arbejde med, hvordan de sammen kan give børnene et liv i balance.

 Opsamling af erfaringer
I løbet af projektet opsamles de erfaringer, som foreningerne får således andre foreninger i 
kommunen kan anvende dem. 
De fire deltagende foreninger forpligter sig til at være med til at dele deres erfaringer, f.eks. 
ved møder med foreninger, der ønsker at etablere e-sport. 

Økonomi

Beløb Tages fra Anvendelse
20.000 kr. pr. forening
80.000 kr. i alt

Udviklingspuljen De deltagende forening får et tilskud, som de kan 
anvende til at starte aktiviteten for i foreningen.

20.000 kr. i alt Kursusbudget Midlerne anvendes til netværksmøder, foredrag og 
kurser til foreningerne.



Den videre proces
På Fritidsudvalgets møde d. 10. april søgte Sole IF og Hedensted Familie og Firmaidræt hver 
udviklingspuljen om 50.000 kr. til opstart af e-sport. De to foreninger tilbydes deltagelse i 
udviklingsprojektet under de beskrevne vilkår. 
Derudover vil Kultur & Fritid efterlyse foreninger, der har lyst til at indgå i projektet. 

De endelig fire foreninger udvælges i en arbejdsgruppe under Fritidsudvalget bestående af en 
medarbejder fra Kultur & Fritid og medlemmer af Fritidsudvalget. Dette sker for at sikre, at de 
interesserede foreninger kan komme hurtigt i gang fremfor at vente med udvælgelse af foreninger 
til Fritidsudvalget møde i oktober. 


