
 
København den 24. januar 2018 

Pressemeddelelse 
 
eSportligaen og YouSee vil gøre eSporten folkelig  
 
Danmarks officielle eSportliga, eSportligaen, og Danmarks største tv- og bredbåndsudbyder, YouSee, kan 
i dag offentliggøre en historisk seksårig partnerskabsaftale, som skal accelerere udbredelsen af eSporten 
i Danmark. Målet er, at 50.000 danskere skal konkurrere i eSportligaen i 2020. eSportligaen skifter 
samtidigt navn til YouSee eSportligaen, men fortsætter som selvstændig almennyttig forening. 
 
Hvis du er en af de 500.000 danskere, som jævnligt spiller computer, eller en af de stadig flere som dyrker  
eSport i forening, klub, skole eller på arbejdspladsen, er der gode tider på vej. Danmarks officielle 
eSportliga, eSportligaen, og YouSee har indgået en omfattende og unik partnerskabsaftale, som fremover 
vil gøre det langt lettere for helt almindelige danskere at dyrke og følge eSport. Målet med samarbejdet er, 
at 50.000 danskere skal konkurrere i eSportligaen i 2020.  
 
Aftalen mellem eSportligaen og YouSee vil blandt meget andet understøtte det igangværende arbejde med 
at få eSporten anerkendt som sportsgren og sikre, at interesserede danskere om kort tid også vil kunne se 
eSport-kampe og følge deres favorithold på YouSee’s tv-kanaler. 
 
”Vi er utrolig stolte og glade over den aftale, som vi har indgået med YouSee. Aftalen giver os blandt andet 
mulighed for at gøre eSportligaen til en del af YouSee’s mange digitale platforme og tilfører derudover 
betydelige ressourcer til driften af ligaen. Med YouSee vil vi bedre kunne udbrede organiseret eSport til 
mange flere danskere og gøre eSportligaen i stand til at blive samlingsstedet for alle dem, der aktivt spiller 
computer. eSporten bliver en af fremtidens førende sportsgrene, og med samarbejdet med YouSee har 
eSportligaen forudsætningerne for at blive det helt naturlige omdrejningspunkt,” siger Jens Christian 
Ringdal, ligaansvarlig for eSportligaen. 
 
Hos YouSee er man også begejstrede for det langsigtede samarbejde med eSportligaen. 
 
”Vi vil gerne være med til at udbrede eSporten og give de danskere, der på nuværende tidspunkt dyrker 
sporten, samme muligheder som alle andre sportsudøvere. Jeg forestiller mig, at eSport kan blive lige så 
folkelig som fodbold og håndbold, og det er den rejse, vi er vildt begejstrede for nu at påbegynde i 
samarbejde med eSportligaen. Danmark er et foreningsland, og sammen med eSportsligaen vil vi gerne 
flytte eSporten fra værelset hjemme i privaten til foreningen og sikre gode spiloplevelser i organiserede 
fællesskaber og sammen med andre, ligesom vi kender fra andre sportsgrene,” siger Carsten Elmose, 
marketingdirektør i YouSee. 
 
Drømmen er, at eSport bliver en olympisk disciplin, og at Danmark får medaljer med hjem fra OL i 2024. 
 
”Det vi alle sammen håber på er, at Danmark kan blive olympiske deltagere i Paris i 2024, og at de bedste 
danske eSport-udøvere kan tage medaljer med hjem. Forudsætningen for al elitesport er en velfungerende 
og velorganiseret sportsgren, der kan udklække talenterne, og det er den rolle, vi gerne vil påtage os 
sammen med eSportligaen,” fortsætter Carsten Elmose. 
 
eSport er en af de hurtigst voksende sportsgrene i Danmark. Mere end 500.000 danskere spiller 
regelmæssigt computer, og stadig flere går i dag også skridtet videre og dyrker organiseret eSport.  
 



 
I YouSee eSportligaen konkurrerer udøverne i Counter-Strike: Global Offensive og League of Legends på PC 
samt FIFA på konsol. Ligaen kårer til maj Danmarksmesteren i eSport, som får mulighed for at repræsentere 
Danmark ved VM i eSport, som i 2018 foregår i Taiwan. 
 
Om eSportligaen 
eSportligaen er Danmarks officielle eSport-liga, hvor danskerne kan konkurrere i eSport med og mod 
hinanden, og som hvert år kårer den officielle Danmarksmester i eSport. Bag den nye eSport-liga står 
Danmarks officielle eSport-forbund, eSport Danmark, i samarbejde med DGI, Dansk Firmaidrætsforbund og 
Ungdomsringen. eSportligaen drives af en almennyttig forening, hvis overskud går tilbage til eSporten. 
Læs mere på www.eSportligaen.dk 
 
Om YouSee 
Hos YouSee får du de bedste tv-kanaler og streamingtjenester, de nyeste film og serier, eksklusiv 
underholdning og al din yndlingsmusik. YouSee er en del af TDC-koncernen og leverer underholdning til 
mere end halvdelen af Danmarks husstande. Vi er landets største udbyder af hurtigt bredbånd og forbinder 
hver dag tusindvis af danskere via Danmarks bedste mobilnetværk.  
Læs om YouSee, og alt det du får med, på yousee.dk. 
 
Medier til fri afbenyttelse mod akkreditering af YouSee eSportligaen 
Fotos af spillende unge 
https://www.dropbox.com/s/wdq8h779su3dd44/E-Liga1.jpg?dl=0 
https://www.dropbox.com/s/s2o896t63ip8cmx/E-Liga2.jpg?dl=0 
 
YouSee eSportligaens logo 
https://www.dropbox.com/s/wb95go9n7lebccz/YouSee_eSportligaen_bred_Final_CMYK-01.png?dl=0 
https://www.dropbox.com/s/b6rm6r2i4vbxoy7/YouSee_eSportligaen_Final_CMYK-01.png?dl=0 
 
Video der beskriver samarbejdet 
https://www.youtube.com/watch?v=zc_ogIcwHkg&feature=youtu.be 
 
For yderligere information kan man kontakte presseansvarlig for eSportligaen Benny Damsgaard på 
26780606, E-mail: presse@esportligaen.dk eller TDC Presse på 70 20 35 10. 
 
 


