Års beretning E-Sport Grindsted: 2018:

Året har budt på både op og ned ture.
Vi fik af DGI Sydvest en Guldmedalje i velkomst.
Prisen gives til foreninger som er gode til og gør noget særligt for nye medlemmer.
Vi fik prisen for vores gode arbejde med at inkludere børn med særlige behov bl.a. autisme og ADHD.

Vi har på vores Fortnite hold haft besøg af en professionel spiller på bare 17 år. Han er droppet ud af skolen
og lever af at tage rundt i hele verden og spille turneringer.
Vi har et CS-GO hold med i Yousee ligaen hvor de spiller i 2 division

Vi har også ad 2 omgange haft besøg af nogle en klasse elever fra lynghede skolen som har fået træning i
CS-GO af vores trænere Casper og Kenni.
I uge 14+15 har vi et samarbejde med Sdr.omme skole med en klasse som cykler ind til Magion for at prøve
og lære hvad det vil sige at gå til E-Sport.

Medlemsstatistik.
Vi havde før jul ca 100 medlemmer. Vi har lige nu kun 65 medlemmer.
Det er hovedsagelig CS-GO holdene som har lidt under medlemsnedgangen.
Til gengæld er vores Fortnite hold helt fyldt op. Så vi overvejer om vi skal starte endnu et Fortnite hold op
eller om vi skal starte et hold op i spillet ” APEX Legends” som er det der hitter helt vildt lige nu.
En af vores udfordringer, som er med til at vanskeliggøre fastholdelsen af medlemmer, er netop det at der
dukker nye spil op hele tiden, og nogle af dem bliver så hurtig populær at det er svært for os at følge med.
Apex Legends havde efter blot 3 dage efter at det blev frigivet, 10 millioner spillere.

Vores udvalg har også været ramt af afgang, hvilket også har gjort at vi ikke har nået de mål vi havde sat os
for. Vi har dog lige for nydeligt fået tilgang af 2 nye udvalgs medlemmer, En referent og en træner
ansvarlig.
Vi har dog fået beskrevet de enkelte roller i udvalget som nu er ved at blive indarbejdet i håndbogen.

Vi havde åbnet Esport lokalet op i forbindelse med Bolig messen d. 2-3 marts. Det var godt besøgt, især om
søndagen.
Vi har deltaget i Gymnastik foreningens arrangement ”halløj i hallen” 3 .gange i løbet af året

En anden udfordring vi har som forening er IT Udstyret vi bruger.
Vi har for lidt plads på Hard Diskene hvilket gør at vi oplever at vores spil er afinstalleret pga. at andre vil
have et andet spil installeret.
Lige nu døjer vi med netværks problemer hvilket gør at vi ofte har PC’er som ikke kan koble sig på
internettet.

