
 

 

 
 
Beretning Esport i Harte G&IF 2019/20 
  
Vi har taget et kæmpe skridt i den rigtige retning, efter udbygning af hallen har vi fået et splinternyt 
lokale, hvilket sus det giver hver gang vi træder ind i hjertet af esport om det så er skydespil eller 
racerspil gør ingen forskel, vi har nu faciliteterne. 
  
2020 er på mange måder et mærkeligt år, Covid-19 har ihvertfald sat sine spor på esport 
afdelingen fordi vi er afhængig af indtægter fra vores Lan events, hvilket er vores svar på stævner. 
Alle planlagte events i 2020 er blevet aflyst. Begge Oldboys events blev aflyst en uge før pga nye 
restriktioner og vi har derfor måtte refundere billetter for ellers udsolgte events. Så længe vi har 
disse restriktioner omkring Covid-19 har vi svært ved at se, hvornår vi kan starte lan events op 
igen. Men vi håber at 2021 bliver året hvor vi igen kan samles til Old Boys Lan men også til 
Ungdoms Lan som altid plejer at være en succes. 
  
Vi har startet Simulator racing op og indenfor ca. 3 uger var de 10 annoncerede pladser væk. 
Gennemsnitsalderen på holdet er 31 år, hvor den yngste er 12 år og den ældste er 51 år. Så SIM 
Racing er for alle aldre, og der er plads til alle. Medlemmerne kommer primært fra Kolding og 
omegn, men vi har en enkelt, som tager turen fra Nyborg, da det er unikt, at vi i Harte har dette 
tilbud. Sim racing har på nuværende tidspunkt, et internt et F1 grand prix, som afvikles hen over 
vintersæsonen. Der kæmpes om point, som i et rigtigt F1 GP, om håneretten og den kommende 
vandrepokal er på spil. Skulle der være en læser, som ønsker at sponsorere præmier til 1., 2. og 3. 
pladsen, er det meget kærkommen.  
Vi har været så heldige at Kolding kommune og DGI tilsammen har sponsoreret 16.500 kr. til rat og 
pedaler, som er et must for at få den bedste simulator oplevelse og når jeg nu lige er inde på 
sponsorer, vil jeg skrive tusind tak til Danbo møbler for 2 super lækre nye læder sofaer, som de har 
doneret til esport lokalet. Dejligt at I bakker op lokalt, i kan tro de bliver brugt. 
  
Fortnite 
Vi har 2 fyldte hold der træner mandag og torsdag i alderen 7-14 år Primo oktober gik vi i dialog 
med en træner fra Christiansfeld, Filip Garde-Hansen, som kommer til at varetage træning om 
torsdagen og på sigt vil Filip træne de øvede Fortnite spillere og tage dem et skridt videre i spillet. 
Filip spiller selv Fortnite og har erfaring fra at træne børn i andre sportsgrene, bl.a. badminton. 
Mandags holdet bliver i øjeblikket trænet af Jakob, da vores tidligere træner, blev nødt til at stoppe 
grundet Covid-19 situationen. Så sidder der en derude som har lysten til at træne et hold i Fortnite, 
så kontakt os meget gerne. 
  



 

 

 
Counterstrike 
Vi er kommet rigtig godt fra land i 2020 
Begynder holdet trænes af Daniel Olsen om onsdagen, et hold hvor børnene introduceres til 
spillets facetter, lærer om taktikker, holdånd og bliver gode til at "skyde" modstanderne. Holdet har 
lige nu 3 pladser tilbage, så hvis du har lyst så få dig meldt til. På begynder holdet, spiller vi stadig 
kampe imod hinanden og andre, men vi har valgt ikke at melde os til en turnering her i starten, 
men vi overvejer kraftigt om vi skal meldes til i næste sæson men det kræver også børnene har 
tiden og det hele er en balancegang.  
Ud over nybegynder holdet, har vi et øvet hold der trænes af Klaus M. Pedersen som har flere års 
erfaring i HG&IF som fodboldtræner, det er et hold hvor vi tager det hele til next level og får 
konkurrence elementet ind. De spiller med i eSportligaen og har fået en god start i deres gruppe 
med 3 sejre og 1 uafgjort.  
Tilbage fra commodore 64 tiden er vi en del, som har spillet on/off igennem årene og det nyder vi 
godt af i oldboys afdelingen. hvor vi er lige nu 14 spillere mellem 30-55 år der spiller counterstrike 
fordelt på 2 hold. Vi træner hver tirsdag aften og spiller også med i eSportligaen for Oldboys hold 
søndag aften. 
  
  
  
Frivillige 
Vi er nu over 60 medlemmer i Esport Harte, som i løbet af en uge bruger lokalet over 20 timer. Vi 
er meget stolte over den opbakning og tillid medlemmerne giver os, og ikke mindst en kæmpe 
tommel op til alle de frivillige timer der er blevet lagt i for at få dette igang. Tusind tak for hjælpen 
ALLE. Skulle der sidde en læser og tænke at det kunne være sjovt at hjælpe til, så kontakt os. Vi 
har masser af opgaver som vi behøver hjælp til, administrativ, praktisk hjælp eller på holdene og 
det er uanset og du er 14-18 år, voksen eller en forælder som vil hjælpe til imens barnet går til 
noget i HG&IF. Vi har plads til dig, du kan få “næsten” lige den opgave du har lyst til. Det kræver 
ikke meget af din tid, men alt hjælp er kærkommen.  
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