
 
 

Ry eSport 
 
Ry eSport stiftes som underafdeling af Ry Familie og Firma Idræt (RFFI). 
 
Visionen 
Ry eSport stiftes med det formål at skabe fysiske fællesskaber mellem udøvere af eSport i en foreningsramme i Ry. 
 
Ry eSport vil investere i at have et konkurrencedygtigt CS:GO-hold, der kan konkurrere nationalt i Danmark på højest 
mulige niveau. 
 
Missionen 
Ry eSport vil gøre det sjovt og sundt for medlemmerne at dyrke sammenholdet som en del af et forpligtende 
fællesskab: 

- Ry eSport vil tilbyde attraktive eSports faciliteter for sine medlemmer. 

- Ry eSport ønsker at skabe rammerne for at medlemmerne kan deltage i events i grupper. 

- Ry eSport vil bidrage til at nedbryde fordomme omkring eSport i lokalområdet. 

- Ry eSport skal bo i Ry Hallerne, og Ry eSport vil bidrage til fællesskabet i og omkring Ry Hallerne. 

- Ry eSport baserer sig på Dansk Firmaidræt’s Etisk Kodeks for esport i Danmark. 

o Vi vil gøre en sund livsstil og motion til en del af undervisningen og kulturen i Ry eSport. 

o Instruktørerne forventes at leve op til Etisk Kodeks, samt at være positive repræsentanter for 

klubben og rollemodeller for de øvrige medlemmer. 

Ry eSport vil tilbyde kvalificeret undervisning for sine medlemmer i CS:GO, Fortnite og League of Legends: 
- Det er kun muligt at spille på 1. holdet i Ry eSport hvis man samtidig er instruktør min. 1 gang om ugen. 

o Forudsætningen for at være instruktør er, at man deltager i relevante instruktørkurser betalt af Ry 

eSport, samt at man har det nødvendige kompetenceniveau til at være både instruktør og 1. holds 

spiller. 

o Instruktører indgår instruktørkontrakt med Ry eSport til gengæld for at få betalt deres 

uddannelsesomkostninger, samt deres medlemskab af Ry eSport. 

- De udbudte undervisningshold og øvrige tilbud vil reflektere at Ry eSport ønsker: 

o at skabe homogene hold og tilbud på alle niveauer. 

o at have en balance mellem medlemmer der ønsker at spille CS:GO, Fortnite og League of Legends. 

o at have en balance mellem relativt nye spillere og mere erfarne spillere. 

- Ry eSport ønsker at have aktive medlemmer, som kan være sikre på at få kvalificeret undervisning: 

o Der sættes begrænsning på medlemsantallet ift. faciliteterne, så alle medlemmer kan være sikre på 

at kunne modtage undervisning min. 1 gang ugentligt. 

o Tilmelding foregår som først-til-mølle på de udbudte hold. 

o Medlemskab opretholdes kun ved aktivt fremmøde. 

o Der sigtes efter kun at bruge uddannede instruktører, som selv er aktive spillere i Ry eSport. 

o Der udarbejdes et regelsæt for medlemsadfærd i Ry eSport som skal efterleves (der som minimum 

indeholder Etisk Kodeks). 

Ry eSport ønsker at muliggøre afholdelse af events for virksomheder og sponsorer fra byen: 
- Der vil kun blive afholdt events, hvis det kan gøres med et højt kvalitetsniveau. 

- Sponsorer vil kunne oprette firmahold, men kun med instruktion, såfremt det er muligt at levere dette på et 

tilfredsstillende kvalitetsniveau. 

 


