
Hvordan starte med 
E-sport?

KLÆBU IL E-SPORT

FLEST MULIG – LENGST MULIG



Hva er E-Sport?

• Videospill i formalisert form for konkurranse og 
prestasjonsutøvlese

• Utføres enten lokalt mellom utøvere på eget nettverk, eller 
online, mellom utøvere på ulike steder.

• Utøvere er koblet opp til lag på lik linje som fotball.

• Globalt publikum på 495 millioner

• En av verdens raskest voksende sportsgrener

• Spill som: Heartstone, Star Craft, League of Legends, Counter 
Strike og Overwatch, Rocket League, Valorant

Foto: Gamer.no



E-sport i  Norge

• Hurtigvoksende bredde ca. 30 – 40 breddelag 
(både idrettslag og egne e-sportlag) 

• Stadig sterkere elite med lag som: Apeks, 777 
e-sport, Nordavind DNB, Oilers E-sport, Bitfix
Gaming osv.

• Telialigaen - Europas største nasjonale liga

• Ukentlig Live tv-sendinger på TV2

• Toppidrettslinje på flere VGS (Tiller vgs i 
Trondheim)

• Norges E-sportforbund

Foto: 1. Gamer.no, 2. Lars P. Østrem, Lier IL breddeturnering

https://www.apeks.gg/
https://777esports.no/
https://nordavind.gg/
https://www.facebook.com/oilersesport/
https://www.bitfixgaming.no/
https://www.telialigaen.no/
https://www.tv2.no/sport/esport/
https://e-sportforbundet.no/index.html


Utbredelse norsk e-sport 2019

CS:GO
Live TV sending

394 lag
Ca. 1970 spillere

League of
Legends

Ca. 665 spillere
133 lag

Rocket 
League

Ca. 420 spillere
140 lag

PUBG
Ca. 630 spillere

159 lag
Heartstone

Ca. 74 
spillere
74 lag

• Europas største liga - Telialigaen
ca. 1294 lag, ca. 3759 spillere

• Norske utelandsproffer i
• League of legends (bl.a. Nukeduck)
• Fortnite (bl.a. Endretta, MrSavage, Nyrox)
• CS:GO (bl.a. Rain, Hallzerk, jkaen)
• Apex (bl.a. Pjeh)
• Hartstone (bl.a. Hunterrace)
• Dota (bl.a. Teiga)
• Street Fighter (bl.a. Phenon)
• PUBG (bl.a. jeemzz)



• God lagånd, taktikk og samspill 
(4 – 6 spillere på lag)

• Gode 
kommunikasjonsferdigheter

• Gode reflekser og improvisasjon

• Utholdenhet

• Sunt kosthold

• God helse



Hvorfor
satse
på E-sport?

Banebrytende og framtidsrettet

Møte ungdomskulturen og skape en trygg plass.

Organisering av en hobby 97% av gutter og 63% av jenter 
bedriver.

Kunne skape en ny tradisjon og være en veiviser i bredde 
E-sport.

Fremme fysisk helse



Utstyr  for  
oppstart

• Samarbeid med lokal
infrastruktur om organisering av 
lan og switch.

• Medlemmer kan ta med eget
utstyr til treningene.

• Vi har pc utstyr til to grupper på
6 pers.

• Vi har pt 2 stk PS4 til feks Fifa.

• Medlemmene må ha headset 
selv pga Covid-19.



Vi fokuserer på 

• Varierende fysisk trening og
utholdenhet

• Gode matvaner

• Nok søvn

• Samarbeid og
kommunikasjon

• Ha det gøy!



Ha det gøy sammen

God fysisk helse og godt kosthold

Styrketrening og utholdenhet Fokus på kosthold

Ta ungdommens interesser på alvor

Tydelige forventinger Konkrete treningsmål

Bygge lagspillere og lære bort tydelig kommunikasjon

Fysiske samarbeidsøvelser Forventninger til kommunikasjonsform



Fysisk del

1 time

• Samarbeidsoppgaver

• Kreative oppgaver

• Styrke

• Fri lek (fordi det er 
gøy)

Ferdighetstrening 
på PC

1 time

• Øvelser på ulike 
ferdigheter

• Lagspill

• Roller innad i et lag

• Teknikk

Fri spilling

45 min

• HA DET GØY!


