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Hva er e-sport?

Idretten e-sport er videospill i en formalisert form for konkurranse eller prestasjonsutøvelse. All 
sportslig aktivitet som benytter datamaskiner og ofte datanettverk, som direkte regelgivende 
forutsetning for spillet som utøves gjelder som e-sport. Elektronisk sport involverer alltid 
mennesker, men kan også bestå av kun datamaskiner som direkte deltakere i spillet.

Tradisjonelt har elektronisk sport vært mest utbredt i organisert form i Asia. Siden tusenårsskiftet 
har populariteten for e-sport økt USA, Europa og Norge, og de norske spillmiljøer, med flere store 
konkurranser. Det arrangeres ofte turneringer og konkurranser over Internett eller i andre mindre 
datanettverk, på LAN-parties.

E-sport har også blitt et tilbud som utdanningsprogram på studiespesialisering ved enkelte 
videregående skoler. Akademiet tilbyr e-sport som et tilbud ved flere av sine videregående skoler. 
Det er en rekke andre skoler som tilbyr e-sport som toppidrett. I Trondheim tilbyr en videregående 
skole e-sport som toppidrett, og også som Idrettsfag. Det vil si at det er likestilt med andre 
idrettslinjer (fotball, håndball, ski, hopp, friidrett, osv).

Norges første offentlige e-sportssenter åpnet i Sarpsborg i 2018



Forprosjekt – Norild eSportsenter

• De siste årene – spesielt som følge av pandemien – har «gaming» og e-
sport økt blant befolkningen. IL Norild ser ikke at klubben har mistet 
mange spillere til dette, men merker at fokus til ungdom i dag er 
endret i forhold til tidligere. Der man tidligere møttes «på løkka» og 
hadde det fysisk sosialt, sitter man i dag hjemme og spiller med de 
samme  vennene online.

• Norild er et idrettslag som favner alle, og der «fotball for alle» er et 
vedtatt prinsipp. Men, det er ikke alle fotballspillere man treffer på 
treningsfeltet eller på den grønne matta til kamp – noen velger å sitte 
hjemme, og bli god på sitt felt – FIFA-gaming, og annen e-sport. 

• IL Norild ble godkjent som e-fotballklubb for noen år siden, og 
vurderer medlemskap i Norges e-sportforbund.



Forprosjekt

IL Norild ønsker å skape et tilbud også til disse spillerne, og bidra til 
at de kan samles, utvikles og ha et godt tilbud i sammen – på 
samme måte som de som treffes på treningsfeltet.

Klubben ønsker derfor å gjennomføre et forprosjekt med følgende 
formål:

• Gjennomføre markedsundersøkelse for å avdekke behovet

• Re-etablere og engasjere egen e-sportgruppe i klubben

• Gjennomføre rådførende møte med Norges e-sportforbund

• Vurdere mulighetene for utvidelse av Norildhuset, med egen fløy 
for e-sport



Forprosjekt – Norild eSportsenter

• Budsjett:

• Markedsundersøkelse 2 000 kr

• Re-etablere egen e-sportgruppe i klubben 5 000 kr

• Møte med Norges e-sportforbund (reise) 20 000 kr

• Vurdering utvidelse av Norildhuset

• Arkitekt 45 000 kr

• Eget planarbeid 15 000 kr

• Beregninger, utlegg m.m. 3 000 kr

• Totalt 90 000 kr

• Finansiering: 

• Egeninnsats IL Norild 50 % 45 000 kr

• Støttesum fra Heia Vadsø 50 % 45 000 kr

• Totalt 90 000 kr
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