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Indstilling til stevnsprisen
Att. folkeoplysningsudvalget, Stevns kommune.
Jeg ønsker at indstille Alpha Esport til Stevnsprisen
Det gør jeg på det grundlag at Alpha Esport som nystartet forening allerede, grundet
ildsjælene bag, er solidt funderet, og tilbyder en bred vifte af undervisning og træning i
esport, og dermed allerede nu favner en masse børn og unge med interesse inden for dette.
Man mærker tydeligt at foreningen er bygget på en ideologi, at her skal der være plads til
alle, således rummer foreningen på fineste vis børn der lever deres liv med særlige
udfordringer og forudsætninger, som til tider kan påvirke deres hverdag og trivsel, det
være sig børn med diagnoser som autisme og ADHD, eller børn i socialt belastede
familier.
Det er dejligt at mærke denne rummelige tilgang til netop denne gruppe af børn, og se dem
vokse og trives, få gode relationer til andre børn og unge, samt se dem blomstre i form af
de succeser de opnår i forbindelse med gaming.
Alpha Esport har endda haft en særligt fokus på at ikke alle børn med udfordringer trives i
større forsamlinger, og har særskilt afholdt et LAN-party kun for de større børn tilknyttet
Stevns Dagskole, samt H-klasser på Hotherskolen. Og man tilbyder nu “diagnose-cafe”
hver anden søndag, hvor børn og familier kan mødes til gaming, hygge og snak.
Sport og fritidsaktiviteter blev berørt da corona satte dagsorden og landet lukkede ned,
men her er det en fordel af interessere sig for esport, for trods det at man ikke kan mødes
fysisk, så er der fortsat gode muligheder for at mødes virtuelt, træne samt spille for sjov.
Og her har der været et særligt fokus på netop af facilitere og støtte op om at
medlemmerne fortsat havde en følelse af at dyrke sport i foreningsregi.
De der mærkede det mest var nok foreningens Just-Dance hold, et hold der i en
“drengeverden” er lykkedes virkelig godt med at tiltrække pigerne, som nyder denne
aktive form for spil.
Corona satte heller ikke en stopper for at Alpha Esport, der i forbindelse med Aktiv
Sommer, kom virkelig flot og elegant i mål med et 2 Døgns Lanparty, som var en kæmpe
succes.
Her var der tilbud om turneringer inden for de forskellige spil der undervises i, og med
flotte præmier på højkant.
Som forældre var det tydeligt at se og mærke viljen og lysten til at gennemføre, på trods af
de restriktioner og begrænsninger der er medført af situationen med corona.Der var taget
alle nødvendige forbeholdt, børnene var delt op i mindre grupper, hvor hver gruppe spiste
samme, havde samme toilet, og ligeledes var der afmærket sovepladser, således at den
nødvendige afstand kunne sikres.
Og det samme lykkedes de med igen i efterårsferien, hvor de tilbød LAN-party for 25 af
foreningens medlemmer, hvor alle pladser lynhurtigt var booket.
Endvidere må det nævnes at Alpha Esport har indgået et suger godt og meningsfuldt
arbejde med Horisonten. Foreningen har fået et godt fodfæste grundet dette samarbejde,
som gør at de kan tilbyde nogle super lækre og attraktive rammer og faciliteter til træning,
og således står snart 2. salen i det gamle Pakhus klar, og kan rumme ikke mindre end 30
gamere. Der er lagt mange timer, og meget energi i, at komme i mål med dette, og der
understreger med al tydelighed hvilke ildsjæle der står bag Alpha Esport, og den

opbakning der er fra medlemmerne og deres familie.
Her har man også brugt energi og kræfte, søgt puljer og midler til etablering af lokaler og
indkøb af udstyr. Dette gør at Alpha Esport fremstår som en seriøs og professionel
forening.
Og det glæder mig altid når jeg hører hvilke visioner og drømme der er for den videre
udvikling af foreningen, hvad det er man gerne vil tilbyde børn og unge i Stevns
kommune.
Dette afspejler sig også i børnene og de unges tilgang til netop esport som interesse og
aktivitet, at de nyder det fordi det er socialt, sjovt og hyggeligt at være i et fællesskab, men
også at de tager det seriøst. Foreningen bakker op om deltagelse i turneringer, hvor der
allerede nu er opnået flotte resultater, der giver blod på tanden, og ikke mindst skaber
sammenhold.
Med Venlige hilsener
Hanne Kristensen

