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Sognepresten og de 
folkevalgte står høyt i 
kurs hos ungdommen 
etter at dataspillhallen 
i Kvalsund ble formelt 
åpnet sist mandag.

Sonja e. anderSen

– Sogneprest Vegard Loke og 
hans kamerat Truls Mehus-Olsen 
fra Hammerfest har gjort enormt 
for datainteresserte ungdom-
mer i regionen, og skal ha stor 
takk. Og mye av æren for at vi i 
dag har et eget spillelokale der vi 
kan møtes for å spille dataspill, 
har kommunens LUK-prosjekt 
og kommunestyret. Utrolig spek-
takulært av dem å gjøre det, 
fastslår Jesper Stenersen, PR-
ansvarlig i Kvalsund E-sport og 
Dataforening (KED) og tiende-
klassing ved Kvalsund skole.

Stor tro fra dag én
Stenersen erkjenner med stolt-
het at han er veldig glad i å spil-
le dataspill. Han er minst like stolt 
av initiativtakeren til KED, Vegard 
Loke Rønning, sognepresten i 
Kvalsund.

– Jeg har hatt stor tro på KED-
prosjektet fra dag én da Vegard 
under konfirmasjonsundervisnin-
gen fortalte om sine visjoner. Om 
foreningen og et sted vi kan sam-
les for å spille, røper Jesper med 
dårlig skjult stolthet. For han ble 
medlem da KED-styret ble eta-
blert for rundt ni måneder siden, 
pluss at han ble betrodd å være 
PR-ansvarlig.

Jesper var dessverre forhin-
dret fra å delta på åpningen man-
dag, men er veldig fornøyd med 
at rundt 30 personer møtte frem 
til «generalprøven» litt tidligere.

Krevende sport
Ifølge Jesper er E-sport en form 
for sport innen dataspill der man 

møtes i kamp med mål om å vin-
ne. E-sport er ennå en forholds-
vis liten sport i Norge, men blir 
stadig større utenlands der man 
kan vinne millioner av kroner.

– Mange tenker at det ikke er 
sport å spille dataspill. Til dem vil 
jeg si at dataspill er veldig kre-
vende. Man må bruke hodet mye 
for å lese motstanderne, regne 
etter når motstanderlaget går ned 
og klikke på tastaturet i det ret-
te øyeblikket. E-sport krever full 
konsentrasjon, forklarer den unge 
dataentusiasten fra Kvalsund.

E-sport kan ifølge Jesper 
sammenlignes med fotball, da 
det dreier seg om lagspill i ulike 
divisjoner. KED har allerede sitt 
eget E-sportlag.

Fortsetter i KED
Fordi Jesper skal fortsette på vi-
deregående etter tiende klasse, 
flytter han til Hammerfest til høs-
ten. Men han gir ikke umiddelbart 
slipp på KED.

– Jeg vil jobbe videre med 
prosjektet, og vil nok dra hjem 
i helgene for å følge opp KED. 
Jeg har visjon om å få til et stabilt 
lag som kan oppnå prestasjoner. 
E-sportlaget vårt er bare rundt tre 
måneder gammelt. I tillegg har 
vi ofte byttet spillere. Likevel har 
vi klart å hevde oss, sier Jesper 
som tydelig ser potensialet i regi-
onens ungdommer. Han presise-
rer nemlig at KED også er et til-
bud til ungdom utenfor Kvalsund 
kommunes grenser. Selv har han 
kompiser i både Hammerfest og 
Alta som har lyst å bli med i KED.

Møteplass for unge
KED er en møteplass for ungdom 
fra 12 år og oppover, med mål 
om å øke trivsel, datakunnska-
per og konkurransemulighetene 
innen gaming. Ungdom fra andre 
kommuner er velkommen til å bli 
medlem og delta.

Ifølge Jesper er det per da-
to 16 datamaskiner til rådighet i 

den nye spillehallen på toppen av 
idrettshallen i Kvalsund.

– Men vi har nok strøm, in-
ternett og plass til totalt 50 da-
tamaskiner der. I tillegg har vi 
idrettshallen hvor det er plass til 
2-300 PCer, og kan i teorien ha 
blant de største datatreffene i he-
le Nord-Norge, sier han drøm-
mende.

I den nye spillehallen til mange 
hundre tusen kroner er det også 
lagt til rette både for å være sosi-
al og å ta ut frustrasjon.

– Vi har en sofaavdeling med 
to TV-er samt spillkonsoller, som 
er tenkt til folk som vil prate med 
andre. Vi har i tillegg fått hengt 
opp en boksesekk, for å ta ut 
frustrasjon hvis man har tapt en 
game, småflirer Jesper avslut-
ningsvis.

sonja@sagat.no

Takker for at E-sport og dataspill er løftet frem

DEn nyE SpillEhallEn:
Det var ikke fullsatt foran spillmaskinene på åpningskvelden, men 
stemningen skal ha vært god med både politikere og andre voksne til 
stede.  (Foto: Pål Reidar Fredriksen)

SpEKTaKulærT:
– Utrolig spektakulært av dem å gjøre det, sier PR-ansvarlig Jesper 
Stenersen i KED om de voksne som har løftet frem E-sport og 
dataspill i lille Kvalsund.  (Foto: Privat)

i SoFaKroKEn:
KED og dens initiativtaker Vegard Loke har tenkt på alt, og har etablert en stor sittegruppe i den nye 
spillehallen med to TVer og spillkonsoller.

(Foto: Pål Reidar Fredriksen)

E-SporT og DaTaSpill:
KED har allerede deltatt i E-sport turneringer, og hevder bestemt at E-sport er en krevende sport.

(Foto: Pål Reidar Fredriksen)


