SportsFair sætter fokus på E-Sport – mød Thomas Bjørn-Lüthi på messen

Hvad er E-Sport og gaming for nogle størrelser? Hvorfor taler alle om E-Sport? Hvorfor eksploderer antallet
af E-Sports events og foreninger?
Thomas Bjørn-Lüthi har igennem tre år arbejdet intensivt med udvikling af E-Sport i Sønderjylland. Her har
han, som fondsdirektør, bl.a. opbygget et internationalt tilbagevendende E-Sport event. Han har bistået i
udvikling og støtte til 10 E-Sports foreninger, været medspiller i E-Sportens udvikling nationalt, samt været
en central person i udviklingen af E-Sport i World Sailing og over den danske grænse i Slesvig-Holsten.
Du kan opleve Thomas Bjørn-Lüthi på SportsFair, hvor han vil præsentere og debattere om, hvad E-Sport er
for en størrelse. Hvad fremtiden er for E-Sport og hvordan man som halfacilitet, kommune, institution og
forening kan arbejde med E-Sport?
SportsFair er glade for at kunne byde velkommen til Thomas Bjørn-Lüthi, som udover at arbejde med ESport har været med til at udvikle halfaciliteter rundt i Danmark, arbejde med udvikling af traditionel sport i
forskellige specialforbund og været en del af DIF Masterclass.
Thomas Bjørn-Lüthi kan på en direkte og forståelig måde forklare om E-Sport og trække relevante
sammenligninger til den traditionelle sportsverden og halfacilitetsforståelse.

Oplæg 1: E-Sport eller gaming?
Hvad er E-sport? Hvorfor snakker alle om E-Sport og hvorfor har mere end 60 % af målgruppen 11 år – 18 år
kæmpe interesse for E-Sport?
Thomas Bjørn-Lüthi vil med sin erfaring fra sin deltagelse i IOC (International Olympic Committee), analyser
og debat om E-Sport, hands on erfaring fra arbejde med E-Sport i Danmark, samt egne refleksioner give en
beskrivelse af hvad E-Sport er.
Denne beskrivelse vil han sammenligne med sine erfaringer fra idrættens verden, hvor han vil drage direkte
paralleller imellem hans erfaring fra arbejdet med udøvere, samt strukturer i traditionel sport, til hvordan
E-Sport vil udvikle sig og se ud i fremtiden.

Oplæg 2: Bæredygtighed i etablering af E-Sport
E-Sport, det nye fitnesscenter? En ny må at løbe på? Eller fremtidens sportsfacilitet?
Foreninger, kommuner, idrætsklubber og institutioner der enten har, skal til eller ønsker at etablere E-Sport
i lokalområdet.

Thomas Bjørn-Lüthi vil dele erfaringer og viden fra sit arbejde med etablering af foreninger og klubber
rundt i det Sønderjyske. Her vil der også blive givet eksempler fra andre foreninger, der er dannet rundt i
Danmark. Erfaringerne vil blive brugt til at opstille scenarier for, hvor E-Sporten er på vej hen, samt lede
hen til hvordan der evt. kan arbejdes med E-Sport i halfaciliteter og i et større kommunalt perspektiv.

