Föreningens verksamhet
Hoby eSport är en ideell förening som startades och har drivits för att främja
esporten i framförallt Blekinge. Detta har än så länge enbart skett genom att
arrangera tävlingar.
Föreningens mål
Målet med föreningen är att stötta de ungdomar som önskar engagera sig inom
esporten. Vårt hopp är att vi skall vara ett bollplank för idéer men även en kraft
som kan hjälpa till där t.ex vårdnadshavarens kunskaper tryter. Vi skall hjälpa
till att anmäla spelare eller lag till tävlingar. Vi skall arrangera tävlingar för att
ge spelarna den erfarenhet av tävling som kanske är avgörande för att ta nästa
steg till att bli en professionell esportare om det är målet för den enskilde.
Vi ser också vikten av fysiska möten mellan ungdomarna. Vi hoppas med våra
arrangemang kunna skapa nätverkande mellan spelare men kanske även
tillsammans med spelbranschen och de företag som cirkulerar kring sporten.
Mest hoppas vi dock att spelarna skall knyta kontakt och skapa vänskapsband
inte bara online utan även i den fysiska verkligheten.
Vi vill involvera barnen och ungdomarna i föreningsverksamheten. Vi hoppas
via föreningen förverkliga ungdomarnas drömmar och visioner. Vi hoppas att
de skall engagera sig i styrelsearbetet och här få erfarenhet av att vara med och
driva en demokratisk förening där även 7åringens röst är lika mycket värd som
ordförandens. Vi hoppas också att medlemmarna skall engagera sig i
arrangerandet av tävlingar, LAN och andra event. Vi tror att dessa erfarenheter
kan bidra till mycket gott i personernas ryggsäck och med detta veta att några
ungdomar tillsammans kan utföra stordåd. Föreningslivet är stort i sverige och
vi hoppas få vara den förening som kanske först öppnar upp ögonen för några

av våra unga medlemmar. Öppnar upp deras ögon för vad en förening kan
åstadkomma och att just de är en mycket stor del av helheten.
Vi vill alltså ge våra esportande medlemmar stöd i det mesta. Vare sig det
handlar om vilket grafikkort man bör köpa, hur det fungerar på DreamHack
eller hur man anmäler sig till tävlingar. Vi skall verka för att kunskap och
erfarenheter bland medlemmarna kan delas och att vi på det sättet kan hjälpa
varandra vidare.

Föreningens visioner
 Föreningens vision är att utvidgas än mer. Med fler medlemmar ökar
kunskapsbasen och möjligheterna.
 Vi vill bli en stark arrangör både online och via fysiska event.
 Vi vill utveckla vårt seriespel i Fortnite (HFL) men även utöka genom att
starta nya seriespel i andra spel.
 Vi vill vara ett starkt lovaktivitetsalternativ, där vi så ofta och så mycket vi
kan och orkar skall hålla sporthallar, folketshus eller gamla lagerlokaler
öppna för våra medlemmar. Detta för att få till fysiska möten som kan
leda till nya lagkamrater men även till att man får testa på kortspel, Yatzy
eller varför inte innebandy , badminton eller kanske ukulele.
 Vi skall informera allmänheten och då främst vuxenvärlden kring våra
aktiva medlemmar som inte alltid förstår allt bakom esporten. Vi skall
anlita föreläsare och försöka sprida den kunskap vi själva sitter på.
 Vi skall verka för ett hälsosamt föreningsliv som skall ge våra ungdomar
erfarenhet av dito som stärker deras insyn i föreningslivet i allmänhet
och demokrati i synnerhet.






Föreningens planer för året
HFL-slutspelet som blivit uppskjutet flera gånger pga covid skall slutföras.
Vi skall bygga om husvagnen till LAN-vagn med de 47.000:- SVEROK
bidragit med till just detta ändamål.
Vi skall arrangera ett nytt Hoby Fortnite League och kanske även inom
fler spel.
Vi skall arrangera minst 4 endagstävlingar

 Vi skall om pandemin tillåter arrangera ett eller flera LAN.
 Vi skall försöka samarbeta med andra SVEROK-föreningar i länet
 Vi skall få till arbetsgrupper där ungdomarna själva får ta ansvar för olika
tävlingar eller evenemang.

