
e-sport
den 30. marts kl. 19-20.30 på Hånbækvej 32

Sportsgrenen med potentiale til 

at blive den største i verden!

Hør Michael 

”Django” Rüsz 

fortælle om 

eSporten 

på både godt 

og ondt

Unge, foreninger, forældre er velkommen

Hvad gør eSporten så populær? eSport har med eksplosiv fart fundet sin 
vej til utallige danske hjem og i medierne har begrebet været meget frem-
me i 2016.

Hvorfor tager man eSport ind på undervisningsinstitutioner? På hvilken 
måde gavner eSport undervisningen, og hvad skal det kunne give de unge 
mennesker at have eSport i skolen?
Frederikshavn kommunes Ungdomsskole har i skoleåret 2017 haft valghold 
og aftenhold med fokus på E- sport og det er nogle af disse erfaringer, som 
vi med dette foredrag ønsker delt.

Hvordan skal man håndtere eSport i hjemmet? Konflikter i hjemmet om-
kring computerspil er udbredt, og over 70% af eSportsudøverne har op-
levet konflikter i hjemmet på grund af eSport, heraf 14% på daglig basis. 
Hvordan skal konflikterne løses, og hvad kan man gøre som forældre til 
gamer-børn? Hvordan forholder man sig som forældre til at barnet bruger 
penge på skins og andre genstande i spillene?

Michael ”Django” Rüsz er 35 år, bor i Aalborg med kæresten Tine og har 2 drenge på henholdsvis 10 og 8 år. Han har været landsholdskaptajn i Call of 
Duty 2 fra 2005 til 2008, og været engageret i eSportsverdenen lige siden. Han var stifter af og siden bestyrelsesformand for Viborg eSport i 3 år og er nu 
selvstændig erhvervsdrivende indenfor eSport, hvor hans firma fra sommeren 2017 underviser i eSport på over 40 undervisningsinstitutioner. Han ejede 
en af Danmarks største eSportsorganisationer fra 2004 til 2010, og har været manager for et af de bedste skandinaviske Call of Duty 4-teams. Han har 
været medarrangør af LAN-events, samt afholdt et utal af foredrag om eSport siden 2013. Han er nuværende formand for foreningen TPNG, som afvikler 
The Party Next Generation i Aars. Sidst og ikke mindst har han specialiseret sig i CS:GO. Han er en af landets mest rutinerede undervisere i CS:GO, med 
undervisningserfaring fra hele tre forskellige efterskoler, en folkeskole, en sportshøjskole og to ungdomsskoler.

Tilmelding på mail med antal til anmp@frederikshavn.dk senest den 28. marts 2017
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