
 For forældre, kan det være 
svært at se det fede ved 

barnets gaming, når det virker 
som tidsspilde, der isolerer barnet 

socialt fra fysiske fællesskaber .

Martin Fjording, sociolog, U:point
team

Vil du have flere wins  

og være en del af et fedt team?

U:point eSport sætter fællesskaber i spil. Et fritidstilbud 

for dig  mellem 10 og 18 år, som elsker at game. For dig der gerne 

vil spille på hold, men ofte sidder alene, fordi du synes det er 

svært at gå i klub eller eSportsforening.

PingWINS



Du er mellem 10 og 18 år, elsker gaming og vil gerne træne dit spil. Gamer du oftest alene hjemme på 

værelset? Og synes du det er svært at være en del af et fysisk gamingfællesskab? Så er det lige præcis dig vi gerne vil have på 

holdet hos U:point eSport. 

Hos U:point eSport træner du på et lille hold bestående af 3-5 deltagere. Vi tilbyder et seriøst gamingfællesskab og fede 

oplevelser, hvor vi tager på studietur og oplever stemningen og de professionelle gamere ved fx Dreamhack i Malmø, HK Lan i 

Herning eller Nordsjællands LAN-party i Farum. U:point eSport har en super dygtig eSports instruktør, der deler din passion 

for eSport og hjælper dig med at blive en (endnu) bedre gamer.  Instruktøren er nysgerrig på 

dine og holdets personlige, strategiske og kommunikative kompetencer, og har derfor altid 

blik for, hvordan samarbejde og rolleinddeling på holdet kan optimeres.

For dig som elsker eSport

Unikke hold for unikke gamere. Hos os er der plads til at være dig selv.

• små hold med stort sammenhold.

• bliv en skarp gamer og få samtidig sjove eSport oplevelser sammen med andre.

• vi spiller altid på professionelt up-to-date gamer-udstyr

vil du træne professionelt, uanset niveau?ER DU GAMER?

eSports instruktør og ungekonsulent

Michael Boe Nielsen



For dig som elsker eSport

Synligt sammenhold og sjove oplevelser!

Du får en holdtrøje og t-shirt med logo, din egen musemåtte og drikkedunk. Som hold tager vi også på studietur til et 

større gaming-event, hvor vi oplever stemningen og de professionelle gamere.

Gaming-udstyr der optimerer  din spiloplevelse 

Vil du have succes med gaming, kræver det ikke kun benhård træning, men også det rette udstyr. Du kan godt begynde at 

glæde dig, for vi stiller professionelt up-to-date gaming-udstyr til rådighed for dig og dit hold!

Gamer-diplom 

Når sæsonen er slut får du et U:point eSport gamer-diplom, som bevis på, at du har gennemført et træningsforløb, hvor 

du har tilegnet dig viden om spilteknik,  kommunikation og samarbejde.

U:point eSport

Vi tager gaming og træning seriøst, hvor vi arbejder med spilteknik, 

præstationsfremmende træning og holdsamarbejde. Og vi snakker om hvad 

sund kost og fysisk træning betyder for at blive en endnu skarpere gamer.

En træningssession = 2 ½ time og og en træningssæson = 3 måneder. 

Træningen finder sted i lyse lokaler i Måløv, hvor der også er bordtennis, 

dart og andre spilaktiviteter.

Vi er et lyststyret fællesskab, hvor fokus er på succesoplevelser – 

både personligt og som hold. Dine forældre er velkomne til at få en 

kop kaffe mens du træner.

NÅR DU ER MED PÅ HOLDET...

FAKTA OM
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ER DU FORÆLDER TIL EN GAMER? 
OG OPLEVER DU AT DIT BARN ISOLERER SIG?

U:point eSport er et fritidsaktivitetstilbud målrettet netop de 

børn og unge som elsker at game, men som har svært ved selv 

at opsøge og indgå i fællesskaber. De børn og unge, hvor du som 

forælder oplever, hvordan dit barn isolerer sig hjemme på værelset, med ensomhed og sociale udfordringer til følge.

Vores ambitionen i U:point eSport er, at dit barn udvikler sine gaming færdigheder såvel som sine sociale færdigheder og 

derigennem styrker sit selvværd og selvtillid – og får mere mod på at være nysgerrig på nye venskaber og fællesskaber.

U:point eSport er for dit barn mellem 10 og 18 år, som elsker at game og som har et ønske om at være en del af et lille, 

men fedt og seriøst gamingfællesskab med ligesindede.

Det unikke ved U:point eSport er, at det foregår i et pædagogisk setup, hvor fokus særligt er på at fremme sociale 

aspekter gennem eSport. Træningen varetages af socialpædagog og eSports instruktør Michael Boe Nielsen, der til 

daglig arbejder som ungekonsulent i U:point. Gamingen er det vi mødes om og med et pædagogisk blik for den enkelte, 

træner Michael deltagernes spilteknik, kommunikations- og samarbejdsevner, samtidig med at fællesskab, venskaber 

og gode oplevelser er i højsædet.

Vi kan lave særskilt aftale om at bringe dit barn til og fra træning

42 50 73 65

michael@upoint.dk

www.upoint.dk

Træningslokaler Måløv Byvej 229, Indgang T, 2760 Måløv

For mere information kontakt venligst Michael Boe Nielsen

Vi g læder os til 
at tage

godt imod jeres b
arn!


