
Dyrk e-sport på højt niveau samtidig med, 
at du får din ungdomsuddannelse. 

På tværs af klasser, studieretninger og uddannelser kan 
alle eleverne hos Tradium fra august 2018 træne e-sport to 
eftermiddage om ugen. Træningen får stor fokus på sundhed, 
motion og siddevaner. 

Vi har store ambitioner med træningen, og målet er at deltage 
i konkurrencer og vinde. Og vi håber, at vi på sigt kan danne 
rekrutteringsgrundlag for de professionelle hold. Træner 
bliver Andreas Bastian Dalsaa, der er underviser på Tradiums 
Tekniske gymnasium og er certificeret e-sports instruktør.

Det kræver en rigtig god fysisk form at kunne præstere 
i e-sport. Derfor lægger vi meget vægt på at kombinere 
træningen med bl.a. fitness. Derudover vil vi træne i spil,  
der er holdorienteret. 

Du får mulighed for at træne forskellige roller på holdet,  
og vi garanterer, at du kan komme med på et hold. 

De spil, der bliver træning i, er Counter Strike (CS), League of 
Legends (LoL) og Overwatch. Derudover vil der være træning 
i andre spil afhængig af, hvad eleverne ønsker. Eksempelvis 
er PlayerUnknown’s Battlegrounds (pubg) lige nu det mest 
fremadstormende spil i verden, så det kan også blive relevant. 
 

Kombiner din hobby med din uddannelse
Du får mulighed for at dyrke din hobby på højt niveau og 
samtidig få en ungdomsuddannelse. Under træningen lærer  
du en masse om at samarbejde og at kunne planlægge din 
tid. Du får også mere selvdisciplin og lærer at kunne præstere 
under pres.
 
Derudover betyder det at gå til noget, at du bliver bedre til det, 
og derfor kan komme længere. Du får nemmere ved at udvikle 
dig, når du får gode rammer og værktøjer, der kan hjælpe dig 
videre. 

Du vil lære forskellige taktikker, ligesom når man går til fodbold. 
Derudover vil vi evaluere, hvad vi kan lære af kampene for at 
blive bedre. 

TIL DIG DER VIL UDVIKLE DIT TALENT
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ToolBoxen giver perfekte rammer for træningen
Det er med åbningen af ToolBoxen, at Tradium kan stille helt 
nye faciliteter til rådighed. ToolBoxen rummer lokaler med 
computere, fitnessrum, sportshal, biograf med storskærm og 
cafe, så alle de faciliteter, et professionelt e-sport miljø kræver, 
er tilstede. Med sportshallen og biografen bliver det muligt at 
lave turneringer med op til 400 spillere. 

Vi har allerede gode erfaringer med at arrangere LAN-partyer, 
hvor vi med eleverne fra HTX ofte har samlet mere end 100 
deltagere. Derudover bliver muligheden for den fysiske 
træning helt afgørende. Den kommer til at fylde meget, da den 
fysiske form øger både yde- og reaktionsevnen. Derfor handler 
undervisningen også om kost, mentaltræning og motion.  
Og så er der selve computergrejet, som vi stiller til rådighed 
og sørger for er klar til at træne på. Tastatur og headset kan 
du selv tage med, hvis du vil, da her ofte er meget individuelle 
favoritter.  

Tradium E-sport Akademi

• Fra august 2018 kan alle elever på Tradium træne e-sport

• Træningen kombineres med fysisk træning

• Der bliver træning i Counter Strike (CS),  
League of Legends (LoL) og Overwatch. 

• Du er garanteret at komme på et hold

• Tradium stiller computere til rådighed

 

Om Tradium 
Erhvervsskolen Tradium er et uddannelsesmæssigt  
kraftcenter, som udbyder en lang række ungdoms-, voksen-  
og efteruddannelser inden for det merkantile og tekniske 
område: hhx, htx, eux, eud og AMU.  

Skolen beskæftiger 500 medarbejdere og underviser 3.200 
årselever på syv adresser i Randers, Hobro og Pederstrup. 
Tradium har en vision om at være en internationalt orienteret 
og stærk partner for erhvervslivet samt en udviklende og 
attraktiv arbejdsplads med professionelle medarbejdere.  

Yderligere information
Kontakt vores underviser og certificeret e-sportsinstruktør, 
Andreas Bastian Dalsaa 
for at høre mere. 
T 2561 6142
E Abd@Tradium.dk

Telefon 7011 1010 /  Tradium.dk
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