
  

 

Skive Esport Klub 

 

Med etableringen af Skive Esport Klub i tomme fabriksbygninger i Vinde ved Skive vil LAG Skive - 

Viborgs overordnede mål blive indfriet i forhold til at medvirke til at styrke lokalområdernes strategiske 

kapacitet, så de bliver bedre til at tage hånd om egen udvikling.  

 

Nærværende projekt adresserer LAG Skive - Viborgs mål om at forbedre rammevilkårene for udvikling 

af landdistrikterne. Herunder vil etableringen af en Skive Esport Klub i tomme fabriksbygninger særligt 

styrke lokalområdets strategiske kapacitet, således at der kan tages hånd om egen udvikling ved 

etableringen af dette nye og innovative kultur- og fritidstilbud. Områdets attraktivitet vil styrkes ved 

etableringen og dermed lokalområdets identitet (DNA), der vil komme liv og nye rammer for fællesskab. 

Ved ibrugtagning af de tomme Bodilsen bygninger på Vinde bakke vil der samtidig ske en forskønnelse 

af byrum og bygninger, da disse vil blive tilgængelige og renoverede. Området vil få et nyt tilbud til unge 

mennesker med interesse for IT og Esport og der vil komme lys i tomme bygninger samt skabt en 

ramme for et nyt fællesskab. Dermed styrkes Vinde som et som et attraktivt sted at bo og leve. 

 

Den nye Skive Esport Klub vil samtidig skabe en ramme og et fællesskab for unge der interesserer sig 

for IT og gaming, unge der normalt ikke finder tilbud i det etablerede foreningsliv, der primært baserer 

sig på de traditionelle sportsgrene såsom håndbold, fodbold mv. Med Skive Esport Klub lægges der op 



til, at der dannes en forening hvori også konkurrenceelementet indgår i form af turneringer og events, 

der vil blive en del af klubbens aktiviteter. Igen elementer, der vil komme såvel de unge som området 

Vinde til gode, i forhold tiltrækning og synlighed af området.  

 

Foreningen vil blive drevet af frivillige voksne, der får mulighed for at deltage i et fællesskab herom og 

dermed bidrage til en styrkelse af området og dermed aktiveres områdets sociale kapacitet.  

 

Ide og målsætninger 

Ideen er at skabe en optimal og innovativ ramme for udøvelse af Esport i Skive. Ideen er født af flere 

unge i området der har stor interesse for computerspil og ønsker sig en fælles ramme, hvor de kan 

gøre spillet til en konkurrencesport i form af Esport.  

Fænomenet E-Sport er de seneste år vokset voldsomt i popularitet, hvilket ikke kun gør sig gældende i 

Danmark, men i hele verden. I mange lande har E-Sport opnået anerkendelse som en idrætsgren, 

hvilket dog endnu ikke er tilfældet i Danmark på trods af, at Danmark procentvis har det højeste antal 

udøvere.  

Vi vil derfor med etableringen af Skive Esport Klub være pionere på området. Vi vil skabe rammer for 

de unge, hvor de kan udvikle sunde vaner inden for elektroniske spil og derved medvirke til at mane det 

mere stereotype billede af en udøver, som en der ofte sidder alene bag nedrullede gardiner fyldt op af 

cola og chips ned, samtidig med, at de ikke får udbytte af det potentiale, der ligger i at udøve E-Sport. 

Vi ser her muligheden for at kunne være medvirkende til en begyndende kulturændring hos denne 

gruppe af børn og unge ved i dialog med udøverne/brugerne at skabe de ønskede rammer i 

lokalområdet Vinde. Der vil blive skabt en ramme for fællesskab og et nyt kulturtilbud i området.  

På baggrund af ovenstående er vi stolte af at kunne præsentere Skive Esport Klub - et sted, der vil 

skabe rammen for at de unge får en sund og intelligent brug af computeren, skabe et sted hvor 

forældre kan sende deres børn hen og vide, at de arbejder fokuseret, lærer sociale kompetencer og får 

et ansvarligt forhold til elektroniske spil. Et sted drevet af lokale frivillige voksne.  

Formålet med Skive Esport Klub er, at:  

• give de unge muligheden for at udøve computerspil og dyrke E-Sport i rammer, der sætter fokus på 

dygtiggørelse via sunde-, sociale- og faglige fællesskaber  

• udvikle og gennemføre E-Sport events, turneringer, konkurrencer mv.  

• skabe et nyt fællesskab og kulturtilbud. 

Stedet vil kunne anvendes til møder hvor der inviteres erfarne og professionelle udøvere af E-Sport ind, 

der kan bidrage med viden og erfaringer samt agere rollemodeller for de unge.  

Der vil blive suppleret med tumlerum, bordtennisbord, bordfodbold mv. alle aktiviteter der kan fremme 

fællesskab og sunde vaner i forbindelse med computerspil.  

Der vil blive etableret køkkenfaciliteter til fællesspisning og der vil blive skabt rum til at der kan være 

fælles overnatning på stedet. Faciliteter der tænkes at kunne anvendes af øvrige interessenter i 

lokaleområdet Vinde.  

Der vil blive lagt stor vægt på at de unge (brugerne) involveres i såvel etablering af rammer som driften 

og indholdet af Skive Esport Klub.  

Stedet hvor klubben skal etableres er den gamle Bodilsen fabrik på Vinde bakke der står tom men der 

er en skaterklub på vej ind i bygningen, og der tænkes at kunne opnås en høj grad af synergi med 

denne klub. 


