
 

Galleri: furesoe-esport.dk/sommerferieaktiviteter/gallery. 

 

 

 

Pressemeddelelse 

18. november 2020 

 

Kontakt: 

Mogens W. Brolin 

Mob: 3070 2233 

info@furesoe-esport.dk  

furesoe-esport.dk  

CVR 40458069  

 

Furesø eSport er blevet BKOOL! 
 

BKOOL Ligaen blev 16. november stemt videre til landsafstemningen om Dan-

skernes Idrætspris. Derfor inviterer Furesø eSport, Furesø Cykle Klub og 

eCykle klub Danmark dig lørdag 21. november kl. 13.00 med til et virtuelt cy-

kelløb hos Let’s Game i Farum - eller hjemme fra din egen stue!  

 

 

Nyt samarbejde: Furesø eSport, Furesø Cykle Klub og eCykle Klub Danmark 

Den etablerede motionsklub, Furesø Cykle Klub, håber 

at det nye samarbejde med Furesø eSport og eCykle 

Klub kan få endnu flere i Furesø til at dyrke sund mo-

tion. ”Om vi kører på Furesøs smukke veje og stisyste-

mer eller på de virtuelle ruter i BKOOL-ligaen er jo for 

så vidt lige fedt”, mener Furesø Cykle Klubs formand, 

Martin Højgaard, og fortsætter: ”For det er jo de samme cykler vi kører på, pulsen 

kommer i vejret og lige sundt er det. Vores medlemmer har kørt med i de virtuelle 

løb i flere år, og specielt i den mørke tid vi kigger ind i nu, er det populært”. Søren 

Bonde, formand for eCykle Klub Danmark, er én af initiativtagerne til BKOOL Li-

gaen, glæder sig også over samarbejdet og ser mange perspektiver i et lokalt samar-

bejde på tværs af eCykling og eSport. Søren er facilitator for eventet 21. november, 

der fejrer BKOOL-Ligaens nominering. ”For vores forening handler det først og 

fremmest om at få flere gamere, både egne medlemmer og børn og unge i Furesø 

generelt, til at få pulsen op og dyrke mere motion jævnligt”, supplerer Mogens W. 

Brolin, der er formand for Furesø eSport”. 

 

 

BKOOL-event lørdag 21. november fra kl. 13 – hjemmefra eller hos Let’s Game 

Furesø eSport, Furesø Cykle Klub og eCykle klub Danmark er værter ved eventet 

lørdag 21. november, som foregår online for de fleste, med arrangør-base hos Let’s 

Game i Farum, hvor 4 garvere eCyklister fra arrangørklubberne og Velo Pavé præcis 

kl. 13:00 træder af sted for at dyste med alle dansker, der vil cykle med hjemmefra 

på den virtuelle lokale Farum-rute. Man kan deltage på sin egen racercykel hjemme 

fra sin egen stue, blot udstyret er tilkoblet BKOOL Ligaen, læs mere HER.  

 

 

Husk at stemme om Danskernes Idrætspris senest 25. november! 

Med BKOOL Ligaens sejr i regionsfinalen om Danskernes Idrætspris 

er der nu for alvor medvind på de virtuelle cykelstier og i det nye sam-

arbejde. Om BKOOL Ligaen skal blæses helt til Boxen i Herning og 

finalen til januar afgøres af DR P4’s lyttere i dagene fremover. Du kan 

stemme via danskernesidraetspris.dk/stem indtil 25. november.  

  

 

Furesø eSport har meget at juble over i disse dage: ”Vi har selv lige fejret ét-års 

fødselsdag, og vi har åbenbart fået fat i et eller andet,”, fortæller foreningens næst-

formand, Søren Gravgaard, begejstret: ”for selvom vi har startet to ekstra gamer-

hold op efter sommerferien, så kæmper vi stadig med at følge med Furesøs børn og 

unges ønsker om at dyrke deres passion for gaming i et seriøst og udviklende fælles-

skab i stedet for bare at spille hjemmefra alene”. 

 

  

https://furesoe-esport.dk/sommerferieaktiviteter/gallery
http://www.lederforendag.dk/masterclass
mailto:info@furesoe-esport.dk
http://www.furesoe-esport.dk/
https://www.lets-game.dk/
https://www.lets-game.dk/
https://velopave.dk/
https://ecykleklub.dk/page/kom-godt-igang-med-bkool-ligaen
https://danskernesidraetspris.dk/stem


 

Galleri: furesoe-esport.dk/sommerferieaktiviteter/gallery. 

 
 

 

 

Nyt samarbejde: Furesø eSport og Let’s Game 

Vores nye samarbejde handler om mere end events og fordele til Furesø 

eSports egne medlemmer, fortæller Mogens W. Brolin fra Furesø 

eSport: ”Fremover kan Netcaféens gæster følge bedre med i Furesø 

eSports turneringskampe, når de spilles på den nye hjemmebane hos 

Let’s Game. Og lige nu kigger vi også efter lokaler til vores nye hold, der starter 

efter nytår. Det kunne være fedt, hvis nogle af holdene kunne træne hernede hos 

Let’s Game, som jo har noget lækkert udstyr og i øvrigt hyggelige faciliteter.” 

 

 

Nyt hold for gamer-forældre starter d. 23. september kl. 19: eP@rents 

Furesø eSports nyeste hold, eP@rents, er for forældre, der gerne vil deres gamer-

børn, både de nørdede forældre, der gamer selv, og 

dem, der bare vil forstå deres børns elektroniske ver-

den: På eP@rents-holdet er vi nysgerrige på andres 

passion for gaming, og vil selv lege med. Flere 

gange om året får vi besøg af forskere, fysiotera-

peuter, drone-piloter, og gaming- eksperter med 

særlige forudsætninger for at forstå og formidle gaming og de nyeste trends. Læs 

mere på furesoe-esport.dk/eparents. 

 

 

Etablerede hold for børn og unge i alle aldre 

Der er stadig ledige pladser på enkelte af Furesø eSports hold, og vi starter nye hold 

afhængig af efterspøgselen. Typisk træner medlemmerne på hvert hold sammen 

mindst én gang om ugen, enten i klubbens gaming-lokale eller online, eller begge 

dele. Både piger og drenge kan gå til Fortnite, CS:GO og LoL. Der er også hygge-

hold for de alleryngste, der spiller Roblox og Minecraft.  

Kig forbi eller book en gratis prøvetime via furesoe-esport.dk. 
 

 

Nyt job: Er du Furesø eSports næste instruktør eller assistent-træner? 

Et trænerjob i en forening som Furesø eSport kan være før-

ste skridt mod en lederstilling i erhvervslivet! Ledige stil-

lingen bl.a. i Fortnite-afdelingen.  

Læs mere på furesoe-esport.dk/jobs. 
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Nye sponsorer: Er du Furesø Esports næste partner? 

Furesø eSports har på lidt over et år etableret samarbejde og partnerskabet med over 

25 lokale og landsdækkende organisationer og enkeltpersoner og er altid åbne for 

nye win-win-fællesskaber. Læs mere om klubbens sponsorpakker.  

 

 

 

 

 

 

 

Fysisk aktivitet er en integreret del af undervisningen hos Furesø eSport 

Det er vigtigt at have balance i hverdagen, så der også er tid til andre ting end at 

game. Fysisk aktivitet er en naturlig og integreret del af all hold-undervisning hos 

Furesø eSport, og vi får jævnligt besøg af instruktører fra lokale idrætsforeninger.  

 

Bonus-besøg:  

• Semi-pro gamere 

• Idrætsforeninger 

• Drone-pilot 

• Fremtidsværksted 
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