Introduktion
Tarp Boldklub vil i samarbejde med Auraskole (Bryndum Skole) oprette en E-sports afdeling, hvor man vil
udbyde de 4 mest populære spil - Counter Strike, League of Legends, Overwatch og FIFA.
Tarp Boldklub vil i samarbejde med Auraskole (Bryndum Skole) skabe et unikt sted, hvor man kan dyrke Esport.
På sigt er det ideen, at Auraskole (Bryndum Skole) skal have en E-sports linje. Men allerede nu vil Tarp
Boldklub starte en E-sport afd. på Auraskole (Bryndum Skole), hvor medlemmer efter skoletid kan mødes et
par gange om ugen.
Det er lige så vigtig for Tarp Boldklub at tiltrække nye medlemmer og ikke mindst medlemmer, der i dag
ikke er medlem af en forening.

E-sport
E-sport er i dag den hurtigst voksende sportsgren i verden, og det vil Tarp Boldklub gerne være en del af.
Men for Tarp Boldklub og Auraskole (Bryndum Skole) er det vigtigt, at det er bredden vi får fat i. I dag
sidder mange e-spillere der hjemme og spiller over nettet, uden at få hjælp til at blive bedre, samt ikke får
sig rørt fysisk.
En E-sports afdeling ville kunne hjælpe disse børn og unge med at finde et fysisk fællesskab, træning, samt
et hold at spille på, da det er utroligt svært for børn og unge ,der godt kan lide E-sport, at finde sammen i
hold.

Baggrund
Idéen kom efter at 3 bestyrelsesmedlemmer var til et inspirationsforedrag om E-sport. Det gav ideen til,
hvordan vi kunne få flere medlemmer samt udbyde noget, som andre foreninger i området ikke udbyder i
dag. Sekretæren for Tarp Boldklub fik til opgave at undersøge, om der var lokaler i området til formålet. Her
viste det sig hurtigt, at Auraskole ( Bryndum Skole) synes rigtig godt om ideen og gerne ville være med ved
at stille lokale til rådighed samt på sigt måske ville udbyde en E-sports linje.

Idé
Det Tarp Boldklub ønsker er, at medlemmer af E-sport skal mødes et par gange om ugen, hvor der vil blive
trænet i selve E-sporten. I denne træning vil der blive sat fokus på følgende:
Personlig udvikling.
Individuel udvikling af spilleres evner.
Hvordan man spiller på et hold.
Hold træning.
Taktikker.
Viden omkring spillet.
Gennemgang af nye opdateringer.
Meta picks.
Hvad man gør i hvilke situationer.
Der vil også være en dag om ugen, hvor spillerne vil mødes til fysisk træning, dette kunne være i form af
DBU’s fodbold fitness. Spillere skal møde til fysisk træning for at deltage på de forskellige hold.
Det Tarp Boldklub vil udbyde er Counter Strike, League of Legends, Overwatch og FIFA samt oprette hold og
sørge for tilmelding til turneringer i fremtiden.

Der skal etableres et gamerrum, hvor der skal være PC´er, Heatset, skærm med høj opløsning og høj FPS,
Gamerstol og et Playstation hjørne med minimum 2 Playstation.

Organisering
Der vil blive etableret et projektudvalg bestående af en tovholder fra Tarp Boldklubs bestyrelse og
repræsentanter fra Auaskole (Bryndum Skole) samt personer fra lokalområdet med E-sportsforstand.
Derudover nogle personer, der ved noget om de enkelte dele i projektet - Counter Strike, League of
Legends, Overwatch og FIFA samt udstyret til det. Med tiden skal der opbygges en organisation bestående
af et E-sportsudvalg, afdelingsleder, trænere til de forskellige spil, samt træner til den fysiske del. En eller 2
fra E-sportsudvalget bliver faste medlemmer af Tarp Boldklubs bestyrelse.

