
FAQ 
FAQ står for frequently asked questions - på dansk hyppigt stillede spørgsmål. 

Vi har delt spørgsmålene op i kategorierne: ”Generelt”, ”forældre og deltagere” og 

”turneringer” 

 

Generelt: 
Q: Hvad er AES-LAN 2018? 

A: AES-LAN er et computerspilarrangement for alle over 10 år. Vi afholder Alsiske mesterskaber indenfor 

forskellige computerspil, også arrangerer vi andre små konkurrencer. 

Q: Hvornår foregår det? 

A: Dørene åbner d. 6 April kl15.00, og lukker igen d. 8 April kl.12.00. 

Q: Hvad koster det? 

A: Det koster 50,- for medlemmer af Als-Esport, og 100,- for ikke medlemmer.  

Dertil kan der tilkøbes madbillet for 100,- om fredagen. Den dækker aftensmad lørdag, samt morgenmad 

lørdag og søndag. 

Der er mulighed for buy-in til 50,- til FIFA18 turneringen, såfremt at man ikke ønsker at deltage i selve 

LAN’et. 

Gæster kommer gratis ind. 

Q: Kan der købes mad og drikkevarer på stedet? 

A: Der er mulighed for tilkøb af madbillet. Derudover så vil kantinen være alle dage fra ca. 10 til 23. Udenfor 

dette tidsrum vil der være opstillet en lille kiosk hvor der vil være et begrænset udvalg. 

Der må IKKE medbringes mad og drikkevarer udefra. 

Der vil ligeledes IKKE blive serveret alkohol. 

Q: Min computer er gået i stykker. Kan jeg få erstatning? 

A: Nej desværre. Arrangøren har ikke noget ansvar for medbragt udstyr. Hverken hvad angår tyveri, 

bortkommen eller ødelagt udstyr. 

Q: Vil der blive taget billeder arrangementet? 

A: Der vil både blive taget billeder og optaget video til arrangementet. Som deltager accepterer man dette, 

også at det kan blive brugt til kommercielt brug i foreningens regi. 

Q: Hvilken netværksforbindelse vil der blive stillet til rådighed?  

A: Vi har en 1gbit fiber linie til rådighed. Derudover vil der blive opstillet en 100/100mbit switch ved hvert 

bord, til deltagernes kablede forbindelser. Det vil IKKE være mulighed for at koble op på WIFI. 

 

 

Forældre og deltagere: 
Q: Vil der være personale til stede hele tiden? 

A: Der vil hele tiden være nogen af vores frivillige til stede i hallen. Har man behov for hjælp vil der altid 

være nogen ”på vagt”. Dog forventer vi at deltagerne kan tage vare på sig selv, og ikke behøver at blive 

overvåget 24/7. 



Q: Vil der blive serveret alkohol? 

A: Vi hverken serverer eller tolerer alkohol. 

Q: Må der ryges? 

A: Der må KUN ryges på de udendørs faciliteter. 

Q: Hvordan er toilet faciliteterne? 

A: Der er både toilet- og badefaciliteter i hallen som står til fri afbenyttelse. 

Q: Er der mulighed for at overnatte? 

A: Vi har i samme bygning råderet over en lille gymnastiksal. Om dagen vil der være mulighed for fysisk 

udfoldelse. Mens den om natten bliver indrettet til sovesal, hvor man har mulighed for at overnatte. Dog 

kan ørepropper være en god idé. 

Q: Hvad må jeg tage med? 

A: Hver mand har ca. 90x40 cm bordplade at gøre godt med, så man skal begrænse sig en smule.Derudover 

er det kun tilladt at have en skærm med. Men man må gerne medbringe f.eks. både pc og ps4, som begge 

tilsluttes samme skærm. Dog må kun en af disse være tændt af gangen for ikke at overbelaste strømnettet. 

Derfor er det heller IKKE tilladt at medbringe elkedler, kaffemaskiner, kogeplader, mikrobølgeovn eller 

andre hvidevarer. 

Der skal medbringes headset. Højtallere er IKKE tilladt. 

 

Q: Hvad skal jeg ellers huske at have med? 

A: Vi har lavet en lille pakkeliste som du kan downloade her (link) 

Q: Er der mulighed for teknisk support? 

A: Vi vil gerne hjælpe dig såfremt du har problemer med netværk, strøm eller lignende som er en del af 

vores faciliteter. Men vi kan desværre ikke være behjælpelig såfremt at du har hardware eller software 

problemer. 

 

Turneringer: 
Q: Hvilke turneringer bliver der afholdt? 

A: Vi afholder alsisk mesterskab i CS:GO, LOL, FIFA18. Derudover vil der være den klassiske LAN-disciplin 

Cocio Crash, samt andre konkurrencer. 

Q: Hvad koster det at deltage i turneringerne? 

A: Deltagelse i turneringerne er inkluderet i billetten. Dog er der mulig for buy in til FIFA18 turneringen, for 

de der ikke ønsker at deltage i resten af LAN’et. 

 

Q: Hvordan tilmelder jeg mig? 

A: Tilmelding foregår på åbningsdagen, hvor efter der også bliver præsenteret tidsplan, format og program. 

Q: Hvilke regler spilles der efter? 

A: Reglerne i de forskellige spil offentliggøres løbende. Hold øje med vores facebook- eller hjemmeside for 

opdateringer. 


