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Når vi gamer, er vi alle lige
Der bliver gamet på tværs af fysiske handicaps, når Muskelsvindfonden og Handicapformidlingen slår
dørene op for Danmarks mest tilgængelige E-sports event den 30. april 2022 i Korsør. E-sport er nemlig et
af de områder, hvor mennesker med og uden handicap kan mødes og dyste på lige fod med mennesker
uden handicap
Over 300 børn, unge og voksne med og uden handicap mødes i Korsør den 30. april, når Danmarks største
e-sport-events for ikke-professionelle med fokus på spillere med handicap skydes i gang.
Det er et event, som åbner dørene for, at gamere med fysiske handicap, kan dyste på lige fod med gamere
uden handicap. Mads Thomsen fra Lemvig deltog i det sidste event i 2020 og tager gerne turen tværs over
landet, for at være en del af det fysiske gamer-fællesskab:
”Jeg har muskelsvind, og det gør det ofte svært at være med på lige fod med andre, især når det gælder
sport. Men sådan er det ikke med e-sport. Når vi gamer, er vi alle lige, og jeg glemmer alt om, at nogle
mennesker kommer i kategorien ”normalt fungerende”, mens andre ikke gør, siger Mads Thomsen på 21 år.

E-sport er ikke fast food og sodavand, men fællesskab
Mange gamere oplever fordomme om deres sport, og det er arrangørernes ønske at skubbe til de
fordomme.
”Vi vil gerne vise, at e-sport er mere end en flok unge, som sidder gemt på deres værelse bag nedrullede
gardiner med fast food og sodavand. Vi vil gerne vise, at e-sport er fællesskab, strategi og konkurrence på
højt plan og venskaber på tværs af alder, baggrund og bopæl, siger marketingsansvarlig ved
Handicapformidlingen, Thomas Bond Nissen, som også er en af arrangørerne bag eventet. Han fortsætter:
”Alle kan være med uanset, hvor indgribende ens handicap er. Ved sidste event kom en del unge med
handicap, som egentligt havde dømt e-sport ude pga. deres handicap, men med de rette hjælpemidler er
det muligt at være med, og det var en stor øjenåbner”

Vi har brug for at samles og mødes
Muskelsvindfonden oplever, at mange medlemmer med muskelsvind har brug for at samles og mødes
fysisk efter pandemien, og e-sport eventet kombinerer det fysiske møde med online gaming. Det kan være
med til at knytte nye venskaber i og uden for foreningen.
”Lige netop e-sport er et af de områder, vi som forening kigger enormt meget ind i. Her er tale om en arena,
hvor fysiske udfordringer ikke nødvendigvis er en hindring for deltagelse, og hvor mennesker med og uden
handicap kan dyste på lige fod. Jeg er derfor virkelig begejstret for vores samarbejde med
Handicapformidlingen om at skabe en dag, hvor vi kan mødes og bidrage til at formidle både glæden og
mulighederne ved e-sport!” siger Simon Toftgaard Jespersen, der er formand for Muskelsvindfonden.

Fakta om esport og eventet
•
•
•
•
•

Danmark er det land i verden med flest professionelle esports spillere pr. indbygger
Der forventes mellem 300 – 500 deltagere på eventen
Der vil hovedsageligt blive spillet FIFA og Counter Strike, men ellers er det frit at vælge spil.
Det er Muskelsvindfonden og Handicapformidlingen, som er arrangører med Sørby E-sport som
samarbejdspartner.
Eventet er gratis, og alle kan deltage. Det er fra kl. 12 – midnat.
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