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Paneldebatt
Dataspill og e-sportens rolle i samfunnet generelt, og innen norsk idrett spesielt
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Paneldebatten ledes av Johan Høstmælingen 
(fire ganger norsk mester i curling og programleder for EXTRA-trekningene på NRK) 



Dataspill er en stor og viktig fritidssyssel for barn og unge. Hele 96% 
av guttene og 76% av jentene mellom 9-18år spiller dataspill, men den 
store majoriteten spiller ofte uorganisert og uten gode rammer. 

Kunnskapen om dataspill er i dag for dårlig. Det er stadig mange som 
stigmatiseres for å spille dataspill, og mange opplever liten eller ingen 
forståelse for hva dette er og betyr for dem.  

E-sportforbundet jobber aktivt for at dataspill og e-sport blir allment 
akseptert som likeverdig aktivitet blant befolkningen. 

Formålet med dette webinaret er å gi svar på noen av spørsmålene 
mange har om dataspill og e-sport. 

Eventuelle spørsmål til webinaret kan rettes til forbundet på 
post@nesf.no

Du finner forbundet her: 

e-sportforbundet.no

www.facebook.com/NESFno/

@NESFno (twitter)  

discord.gg/He4Wme2NTN (discord) 

twitch.tv/norgesesport (twitch)

Her er link til webinaret(!) Det er åpent for alle uten 
forhåndspåmelding. https://youtu.be/1o59eVjn6mM

mailto:post@nesf.no
http://www.e-sportforbundet.no/
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https://youtu.be/1o59eVjn6mM


PROGRAM (med forbehold om endringer)

• 5 på gata “Hva er e-sport?”

• Status i E-sportforbundet v/nestleder Rune Stenberg

• Klubbesøk hos Raufoss Esport

• Hvorfor starte opp med e-sport aktivitet? v/styremedlem i                        

E-sportforbundet Lars Peter Østrem

• Hvordan starte et e-sport tilbud? Presentasjon av forbundets håndbok   

v/fung.Gen.sekr i E-sportforbundet Johanna Cederström 

• Presentasjon av de mest populære spillene v/ førsteamanuensis og 

spillforsker Håvard Vibeto ved Høgskolen Innlandet Institutt for 

spillutdanninger – spillskolen

• En gamerpappas bekjennelser. Vet du hva barna dine driver med på 

datamaskinen på fritiden? v/ Even og Jack Holand

• Hvordan ser fremtiden ut for dataspill og e-sport? v/ førsteamanuensis 

og spillforsker Håvard Vibeto ved Høgskolen Innlandet Institutt for 

spillutdanninger og daglig leder Håvard Haugrud Hamar Game 

Collective

• Paneldebatt om dataspill og e-sport


