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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet d. 13. oktober 2016 af
Simon Strange vedrørende etablering af eSport-forening i
Nørrebrohallen.
Spørgsmål
Vi har ved flere lejligheder spurgt ind til vores tidligere beslutning
om at give tilskud til etableringen af en eSport-forening i
Nørrebrohallen samt vores ønske om at tildele dem lokaler der.

Må jeg bede om en status og forklaring på, hvorfor den endnu ikke
har kunnet realiseres, når der både er givet tilskud og er et egnet
lokale ledigt?

Mit klare indtryk er, at udbredelsen af eSport, herunder
udviklingen af et klub- og foreningsmiljø omkring den, længe har
haft og til stadighed har udvalgets opmærksomhed og interesse.
Den position vi tidligere har haft internationalt på dette område,
er ikke så stærk længere og netop udviklingen af klub- og
foreningslivet omkring sporten (og i forlængelse heraf en
anerkendelse i sportens verden) er en afgørende
differentieringsparameter. Jeg vil fortsat gerne have handling især i forhold til eksekvering af allerede trufne beslutninger og I
må derfor sige, hvis der er noget KFU kan gøre for at fremme
sagen.

Svar
På møde d. 28. april 2016 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget 0,6
mio. kr. fra Festivalpuljen 2017 til Copenhagen Games, der
afholdes i Øksnehallen i løbet af påsken. Copenhagen Games ledes
af Zahid Butt, formand for CPH eSport, og har som formål at styrke
og skabe synlighed omkring eSporten i København, for at
imødekomme den kraftige vækst på markedet.
Der er ikke afsat særskilte midler til etablering af en eSportsforening.
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Igangværende projekter

Nørrebrohallen
Nørrebrohallen indkøbte i december 2014 23 gamingstationer til
eSport. Investeringen skyldtes, at Nørrebrohallen i tæt dialog med
Zahid Butt, havde/har fælles interesse for etablering af en eSportforening tilknyttet til Nørrebrohallen. Investeringen blev foretaget
af Nørrebrohallens eget budget.
I den mellemliggende periode er der blevet arbejdet for at finde
passende lokalitet for placering af maskinerne. Der er nu blevet
udpeget et omklædningsrum, der vurderes egnet til formålet.
Lokalet trænger dog til en kærlig hånd, og Nørrebrohallen
forventer snarligt modtagelse af tilbud fra håndværkere.

Det estimeres, er at gaming-rummet er klar til brug primo januar
2017.
Zahid Butt er dog interesseret i en midlertidig løsning indtil
lokalet er klar, og derfor afsøges muligheder i Korsgadehallen og
Støberiet. Der afholdes møde omkring dette d. 25. oktober 2017.
Medio december er planlagt et tre-dages eSports-arrangement i
Nørrebrohallen, hvor de fleste af hallens lokaler/baner bruges til
formålet.

Grøndal MultiCenter
Grøndal Multicenter arbejder med etablering af et eSportscenter.
Der er fundet finansiering til de nødvendige ombygninger og et
egnet areal, den tidligere minigolfbane, er ryddet til formålet. Der
forventes etableret 10-12 spillestationer.
Der pågår drøftelser med Dansk Motorsportunion omkring
partnerskab og klubdannelse, og Firmasporten har også vist
interesse for projektet.

Afhængig af byggeperiodens længde, som der endnu ikke er fuld
klarhed over, arbejdes der med en opstartsdato i løbet af 1.
kvartal 2017.
Venlig hilsen

Thomas Jakobsen

/Mads Kamp Hansen
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