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350 børn og unge til e-sport: Her er der ingen, som bliver
valgt til sidst i skolegården
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350 primært unge deltog fredag-lørdag-søndag i Reload Masters i Skals. Foto: Morten Dueholm
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Skals Idrætscenter var hele weekenden fyldt med
computerspilsglade børn og unge, som spillede mod - men først
og fremmest med - hinanden.
Skals: Roen er nærmest det første, der rammer en. Utroligt nok,
egentlig, for vi beﬁnder os i en gymnastiksal sammen med 350 unge
mennesker.
Koncentrationen lyser ud af dem i endnu højere grad end det lys, der
står ud af skærmene og op fra de keyboards, der får så mange tryk i
sekundet, at man bliver i tvivl om, om de da kan holde til det. Der er
fart på ﬁngrene, og al den lyd, der burde være her, den er inde i de
hundredvis af headsets.
Skals Idrætscenter var hele weekenden fyldt op med e-sport.
Computerspil på konkurrenceniveau og i døgndrift. Et professionelt og
lækkert setup skabte jubel hos de unge drenge og piger og tryghed hos
forældrene.

Det her er kommet for at blive, og
hvis vi som forældre skal forstå det,
så er vi nødt til at læne os ind i det
Claus Thiel Sørensen, arrangør og forælder

Der blev spillet ﬂere forskellige spil til den store guldmedalje. Store og små stod sammen om
deres fælles hobby.

Vil forstå sin søn
I spidsen for arrangementet stod Claus Thiel Sørensen fra Viborg, og
han nød synet af de spilleglade deltagere.
- Vi stræber efter at lave en oplevelse, som minder om den, man ser, når
de professionelle spiller, sagde han.
Der var storskærm, god udluftning, lagt el på den helt rigtige og stabile
måde, og der var frivillige til at passe på både deltagere og deres
ejendele i både hallerne samt i sovesalene.
Claus Thiel Sørensen har som så mange andre forældre måbende
måttet se, hvordan hans egne børn er faldet pladask for spil som
Counter Strike, Fortnite of League og Legends. I stedet for at ryste på
hovedet eller fortælle skræmmehistorier om ﬁrkantede øjne og
musearme, kastede han sig ind i den digitale verden.
- Jeg spiller lidt med min søn, og jeg er frygtelig dårlig til det, fortalte
han med et grin.
- Rigtig mange vil gerne diskutere, om e-sport er en sport. For mig er
det helt irrelevant. Det her er kommet for at blive, og hvis vi som
forældre skal forstå det, så er vi nødt til at læne os ind i det. Jeg forstår
ikke spillet og de kommandoer, de sidder og siger - "kontrol over
bananen" "push på midt" og alle de ting - men jeg forstår begreberne
omkring fællesskab, og jeg er selv drevet af frivillighed, siger Claus
Thiel Sørensen.
- Og så vil jeg bare gerne forstå mine børns verden.

Steffen Nielsen og Oliver Bigum, begge 13 år og fra Stoholm, deltog i deres første turnering, og
de var begge glade for oplevelsen.

Vildt sjovt
Dørene til Skals Idrætscenter blev åbnet fredag klokken 17, og nogle
timer senere gik konkurrencerne så i gang.
Der var ﬁne præmier på spil, men de - og konkurrencen som sådan - var
ikke pointen med weekendens strabadser, forklarede Claus Thiel
Sørensen.
- Omdrejningspunktet her er fællesskab, passionen for e-sport og
sammenholdet - og så fungerer turneringen som fælles underholdning,
påpegede han.
I løbet af søndagen blev hallen tømt igen efter halvandet døgn.
- Og så bruger vi mandag på at sove, påpegede Claus Thiel Sørensen.
Nogle af dem, som nok også får brug for at indhente noget søvn - men
som lørdag, da folkebladet kiggede forbi ikke just havde tid til at tænke
på netop det - er de 13-årige Steffen Nielsen og Oliver Bigum, begge
fra Stoholm.
De havde travlt med at spille Fortnite.
- Det er sjovt. Man kan spille alt det, man vil, sagde Steffen Nielsen.
Ligesom sin kammerat var det første gang, han var til en stor turnering
med sin computer.
- Det er fedt. Det er spændende og anderledes, når man er vant til bare
at sidde hjemme på værelset, sagde han, og det var Oliver Bigum enig i.
- Andre havde sagt, at det var sjovt, så jeg ville gerne se, om det var
noget for mig - og det er det. Det er vildt sjovt, sagde han.

Har I sovet, siden I kom?
- Vi har sovet halvanden time, tror jeg, svarede Oliver Bigum, som
regnede med at holde sig kørende længe endnu op ad lørdagen.

Man kunne - hvis man ville - sove.

Alle kan være med
For Claus Thiel Nielsen var der også masser af fede oplevelser.
- Og det fedeste er helt klart, når man kan mærke, at de unge
mennesker er der for hinanden, sagde han og forklarede:
- Det, som e-sport kan, som er sværere i håndbold og fodbold, det er at
rumme børn med andre forudsætninger. Det kan man få en lang snak
ud af, men her er der børn med autisme og aspergers og alt det, men de
falder ikke igennem her. Her kan de være med, og når de siger "kontrol
over bananen", så ved de andre godt, hvad de mener, og så er de i
øjenhøjde. Her er der ingen, som bliver valgt til sidst i skolegården, slog
han fast.

Claus Thiel Sørensen (t.h.) får sig en snak med Martin Glud fra SSP-samarbejdet. Sidstnævnte var
til stede for at se nærmere på denne ungekultur, men også for at tale med børn og voksne om
opmærksomhedspunkter i det digitale liv.

Både drenge og piger slog sig løs bag skærmen.

Fuld koncentration.
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