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PRESSEMEDDELELSE   

 

LAN-Party i Breum skal samle 320 gamere i 2019 
 

I år deltog omkring 200 gamere til LAN-party i Sundsørehallen i Breum. Det var arrangørerne rigtig godt 
tilfredse med, så næste år skal hallen fyldes helt op med turneringsklare gamere. 

 

- Der er allerede en stor opbakning til næste års arrangement, fortæller Henrik Lajgaard, som – ud over at være én 
af de lokale ildsjæle i projektet – også er erhvervsdrivende i Breum med virksomheden HL Smede & Montage. I 
denne forbindelse er han med i Skiveegnens Erhvervs- & Turistcenters lokale erhvervsnetværk i Breum, Grønning 
og Omegn. 

 

Breum LAN Party er et LAN for computerspillere på alle niveauer og i alle aldre. Det afvikles den 8. til 10. marts 
2019 i Sundsørehallen, hvor der vil være turneringer i blandt andet Counter-Strike: Global Offensive, League of 
Legends og Rocket league.  

 

Hos SET følger man interesseret med i gaming-satsningen i Breum. Thomas Rosenkrands fra SET forklarer:  

- Selv om det ikke er de store præmiepenge, der (endnu) er på spil i Breum LAN-party, så er det en del af en 
rivende udvikling, som sker overalt på kloden – og altså også på Skiveegnen, hvor vi både har det ambitiøse 
Breum LAN-party og kommende e-sportsklubber. Potentialet er meget stort både for arrangører og for spillere – 
for med de præmiepenge, der i dag er i e-sport på verdensplan, er det i hvert fald slut med at sige, at man ikke 
kan blive til noget, hvis man bare sidder på værelset og spiller computer. 

 

Ifølge initiativtagerne til Breum LAN-Partyhar man allerede samlet ca. 25.000 kr. ud af de nødvendige 30-35.000 
kr. – uden at have kontaktet nær alle potentielle sponsorer på listen.  

 

-Herudover har vi fået tilsagn om sponsorgaver fra HP Computer og Salling Bank, siger Henrik Lajgaard, der 
tilføjer: -Desuden hjælper Cocoon Esport igen i 2019 med turneringsplaner og hjemmeside. Jeg er derfor meget 
fortrøstningsfuld med, at vi kan få hallen fyldt helt op med omkring 320 gamere. 

 

Henrik Lajgaard slutter med at gøre opmærksom på, at der også vil være andre aktiviteter i forbindelse med LAN-
partyet. Disse vil blive offentliggjort senere på hjemmesiden og Facebook.  

 

Yderligere information 

https://www.breumlanparty.dk/ 

https://www.facebook.com/search/top/?q=breum%20lanparty 

 

Henrik Lajgaard på tlf. 3071 7018 

 

Foto: Fra dette års LAN-party 
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