
Summercamp 2023 informasjon 
Her er litt informasjon til foreldre om summercampen til Einherjar eSport 

 

Den blir avholdt på Revheim Skole uke 26 fra mandag til fredag fra 0900 - 1600. 

Dørene åpner 0850 hver dag og trenerne kommer til å være på jobb til 1620. Skulle det være noen 

spesielle behov mtp. åpningstider ta kontakt med oss på stavanger@einherjar.gg.  

Timeplan 

Timeplan for 2023 kommer i løpet av mai. I mellomtiden så legger vi inn den fra fjor som så slik ut så har 

dere noe referansepunkt ���� 

 
 

Spill 

På summercampene våre er det fokus på at alle skal få være med å konkurrere og spille organisert 

sammen, derfor legges det opp til at deltakerne skal gjennom noen workshops hvor de får opplæring i 

ulike spill hver dag og at de mot slutten skal få spille mot hverandre for premier. Det er ikke påkrevd at 

man må konkurrere, men det er absolutt noe vi ønsker at alle blir med på uansett nivå! Vi prøver alltid å 

få til en god variasjon på spillene vi velger slik at det er noe for alle.  

 

Spillene for campen er foreløpig disse: Minecraft Java Edition, Super Smash Bros, Golf It!, Rocket League 

og Counter Strike Global Offensive(CSGO) eller Valorant. Av disse så må deltakerene fra Einherjar på 

forhånd ha kjøpt spillet Minecraft Java Edition, resten er gratis. De som ikke er medlem får tilgang til 

lånekontoer og pc med spillene. For de resterende spillene kan man laste ned Rocket League via Epic 

Games og Counter Strike via Steam, begge disse krever egne kontoer.  

Merk at Counter Strike har et noe mer voksent innhold og vi anbefaler at spillerne går i syvende klasse 

og oppover for dette, men vi er. Super Smash Bros har vi på vår Nintendo Switch og den vil kjøre 

kontinuerlig under campen, Golf It! turneringen vil vi kjøre på et eget rom på våre maskiner slik at det 

ikke trengs å kjøpes på egne maskiner. Om utøverne likevel vil spille Golf it! På egen maskin koster det 

mailto:stavanger@einherjar.gg
https://www.minecraft.net/en-us/store/minecraft-java-bedrock-edition-pc
https://store.epicgames.com/en-US/p/rocket-league
https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_Global_Offensive/


60kr på Steam. Ta kontakt om du har noen spørsmål til spillene våre eller hva som trengs så vil vi 

besvare det så raskt som mulig. Utøverne må ha spillene lastet ned og oppdatert før de kommer på 

campen! 

 

Det vil bli turneringer og konkurranser med premier på torsdag og fredag som blir i de spillene vi 

fokuserer på! I år vil vi også ha noe lenger opplegg med Minecraft ettersom det har vært veldig 

populært tidligere. Det vil da være en spillserver som blir opprettet i «Survival Mode» hvor deltakerne 

blir tildelt en gruppe som de skal samarbeide med over noen dager for å fullføre ulike oppdrag som vi gir 

dem. Deltakerne vil bli oppmuntret til å spille sammen i ulike spill som vi har workshops i og som vi skal 

konkurrere med, men om en ønsker å spille litt for seg selv så er det selvfølgelig greit. Vi har det vi kaller 

for «fri spilling» i starten og slutten av dagen, dette minner litt om LAN hvor de kan spille det som de 

selv har lyst til slik at ikke alt er styrt av oss. 

 

Kroppsøving og fysisk aktivitet  

Hos oss går spilling og fysisk aktivitet hånd i hånd. Trener man kroppen og holder den aktivt vil en også 

kunne spille bedre og holde på i mange år. På campen vil deltakerne få litt informasjon om gode øvelser 

for å kunne motarbeide dårlige holdninger og skader som kan oppstå når en holder på med en normalt 

stillesittende aktivitet som spilling. Vi forventer også at deltakerne er med på de ulike aktivitetene og gir 

sitt beste når vi holder på, så legger vi til rette for de ulike behovene folk skal måtte ha. Det vil være 

varierte aktiviteter på summercampen slik at alle får holdt på med noe de liker, det viktigste er at vi får 

beveget oss og holdt på med noe sammen!  

Hvis det er behov for skifte har vi garderober som vi kan benytte oss av for klesbytte. Det er anbefalt at 

de har med seg et skift når de kommer i ungdomsalderen ���� 

 

Mat og drikke 

Vi har tidligere fått servert varm mat hver dag på campen med en variert meny som skal passe til de 

fleste, i år skal vi prøve å få dette til igjen! Om maten ikke faller i smak en dag vil så har vi også noe 

brødmat tilgjengelig. På skjemaet kan dere fylle inn eventuelle mat allergier og hensyn som må tas. 

Menyen kommer det mer informasjon om når det nærmer seg. 

Utøverne må gjerne ha med seg noe frukt, mellombarer og småsnacks på campen, men vi ønsker ikke at 

de har med seg brus og godteri. Vi skal drive med mye aktivitet i løpet av dagen og vil derfor at de har 

med seg gode kilder til næring.  

Vi pleier også å ordne med frukt og grønt som vi deler ut ved jevne mellomrom. 

Husk å ta med vannflaske! 

 

Utstyr: 

For Einherjar som må ha med egne maskiner: 

https://store.steampowered.com/app/571740/Golf_It/


Man får en pult på 120x80cm til å sitte på.  

PC - Skjerm - Kabler (min 10 meter nettverkskabel) - Mus + Musematte - Kontroller - Headsett - Tastatur 

- strømpadde og det som måtte trengs.  

Hvis du har behov for å låne maskin ta kontakt med oss snarest så skal vi ordne det. Vi har muligheten til 

å låne bort begrenset antall av våre egne maskiner på lanet. 

Det er lov å ha med to skjermer om man ønsker det, men du må få plass på pulten din. Om dere 

kommer med konsoll så må dere fremdeles ha nettverkskabel, det trådløse nettverket fungerer ikke til å 

spille på. Vi har vanlige stoler på Revheim, men gjerne ta med en pute om du ønsker å låne stol, 

ettersom disse er lite komfortable å sitte på i lengden. (Vi låner ikke ut gamingstolene våre utenom til de 

som låner maskiner hos oss.) 

 

For ikke medlemmer: 

Vi har et gamingrom med 20 maskiner som står klart til bruk for påmeldte. Her har vi lånekontoer og 

låneutstyr til alle maskinene så en trenger ikke å ha med seg noe. Om en likevel ønsker å logge inn på 

egne kontoer eller ha med eget tastatur og mus så er det helt greit, men ta gjerne å informer om dette 

på forhånd.  

Annet:  

Alle deltakere og foresatte til de på summercampen må ha lest gjennom og forstått reglene før de 

kommer. Disse er i et eget dokument som også ligger ute. Sjekk også timeplanen for å se hva som skjer 

og når ting foregår når dette legges ut på forhånd. Det kan være vanskelig å holde styr på alle 

ungdommene og derfor er det ikke ønskelig at utøverne drar fra summercampen eller er ute og lufter 

seg alene. Vi ønsker at foreldre går gjennom dette med utøverne. Vi synes det er kjempekjekt om 

foreldre stikker innom å se hva som skjer og slår av en prat med oss! Om dere skulle komme til låst dør 

ta kontakt på med John Arne på 45213348 eller Jonas på 91879382. 
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