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foto: siguRd sveen

Tidlig på kvelden, fredag måtte jeg krysse en bar
riere og komme meg på scene for å si noe om årets 
fotokonkurranse. Det var en mildt pinlig affære av to 
årsaker. Jeg trives utvilsomt best bak kamera, men 
det var ikke grunnen.

Jeg klarte ikke å ta meg sammen nok til å bidra i 
noen konkurranser. Med hele 17 forskjellige kreative 
konkurranser er det ingen grunn til å gjøre som meg, å 
sitte på sidelinjen.

Heldigvis er det mange gode bidrag som leveres 
inn. For meg som ikke sitter med den største kunnska
pen, er det utrolig fascinerende å se det fantastiske 
nivået i konkurranser som Freestyle Graphics. Ikke 
minst er det morsomt å se parodiering av en av mine 
favoritter fra TG12, «Numb Res», i Fast Intro. Den fete 
musikken skuffer heller aldri.

Selv om det nå kanskje er for sent til å bidra, er en 
ting sikkert. Jeg skal stemme på mine favoritter innen 
natt til søndag. Det bør du òg! 

Vetle Halvorsen, Redaktør, The News Gathering.

Ønsker et mer 
 kreativt miljø

tekst og foto: caRl chRistian engstad 

Crouch imponerte alle på fjorårets TG, da 
han kapret tredjeplassen i spillutviklings
konkurransen og ble kåret til årets 
ny kommer. Han er selvfølgelig til stede 
på årets treff, og denne gangen vil han vie 
tiden til å lære andre om programmering, 
koding og kreativ databruk. 

Torsdag entret han storscenen i skipet 
og holdt et foredrag om programmering 
for nybegynnere. Med et nysgjerrig 
publikum foran seg snakket han om hva 
programmering er og hvilke muligheter 
som finnes.

– Da jeg gikk på scenen var jeg ganske 
nervøs, men jeg fikk etter hvert en fin flyt. 
Det føltes naturlig, og jeg synes det gikk 
veldig bra, sier Crouch om opplevelsen.

Vil inspirere
Han håper foredraget vil inspirere andre 
til å utforske mulighetene for kreativ bruk 
av datamaskinen.

– Jeg håper flere vil begynne med 
programmering og kreativ databruk. 
Datamaskiner handler om mer enn spilling. 
Min drøm er at miljøet på TG skal bli like 
kreativt som det var på begynnelsen av 
2000tallet, før det tok helt av med spill.

Unggutten har flere tips til de som fikk 
med seg foredraget og som har lyst til å 
lære mer.

– Plag mentorene her på TG, og husk at 
Google og Youtube er dine beste venner. 
Du må leke deg med programmeringen, og 
ikke bry deg så mye om det du ikke får til.

Under foredraget fokuserte han først 
og fremst på programmering i Java. Med 
Java kan du blant annet lage spill, verktøy 
og små editorer. 

– Java er et bra sted å begynne. 
Det gir deg et veldig godt grunnlag for 
videre  programmering og mer avanserte 
 programmer, sier Crouch.

Selvlært
Den talentfulle 14åringen begynte selv 
å programmere i andre klasse på barne
skolen. Han er selvlært.

– Det som tiltrekker meg med pro
grammering er at jeg kan skape det jeg 
har i hodet mitt. Det er fascinerende, sier 
Crouch, som allerede har framtidsambi
sjonene i orden.

– Jeg vil mestre programmering, og 
finne meg en god jobb i et spillselskap.

Lørdag vil Crouch holde et foredrag på 
scenen om spillutvikling for nybegynnere. 
Der vil du få tips om hvordan du kan lage 
et enkelt flerspillerspill. Det begynner 
klokken 13:00.

14 år gamle Liam S. Crouch håper miljøet på 
The Gathering kan bli like kreativt som for et 
tiår siden. Torsdag holdt han et foredrag om 
 programmering.

TaLenT: Til tross for sin unge alder, er Liam S. Crouch dreven når det kommer 
til  programmering og koding.
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tekst og foto: caRl chRistian engstad

– Det er miljøet og opplevelsen som trekker oss hit, 
sier Stig Ove Ruud, om hvorfor han, Amund Peter Aas 
og Tarjei Kårfald år etter år tar turen til Vikingskipet 
i påsken.

Ruud er her for 19. gang. Aas og Kårfald har to 
færre, med 17 ganger hver. Alle tre peker på atmos 
færen, på spørsmål om hva det er som gjør The  
Gathering så spesielt.

– Det er atmosfæren og det sosiale, rett og slett. 
Vi har det så trivelig her, og hvert år møter vi nye men
nesker og får nye impulser, sier Kårfald.

– Hva fyller dere dagene med her?
– Vi spiller litt, mest World of Warcraft, surfer på 

nettet, spiser og koser oss. Og så tegner jeg en del 
med programmet SolidWorks, sier Ruud.

Hyggelig ungdom
Med tanke på at den gjennomsnittlige deltakeren på 
TG er 18 år gammel, er Ruud, Aas og Kårfald med på å 
trekke opp snittet. Det tenker de ikke mye på.

– Vi tenker ikke så mye på det. Det er bare hyggelig 
å være omringet av folk med mange felles interesser, 
smiler Kårfald.

Gjengen har fulgt TG fra sin spede begynnelse som 

et demosceneparty, til den mastodonten det er i dag. 
Mye har endret seg med årene.

– Nettverket har blitt kjappere, sier Ruud, før han 
legger til:

– Den største endringen med årene er at fokuset 
på kopiering er blitt mindre, til fordel for dataspill og 
moro.

Traver
Ruud er virkelig en traver i miljøet. Han begynte å dra 
på datatreff tidlig på 80tallet, og har siden den tid 
vært på utallige treff rundt om i Norge. 

– Vi var en gruppe som reiste rundt, der flere 
hadde tilknytning til demoscenegruppen Crusaders. 
Jeg holdt ikke så mye på med sceneting, det gikk mer i 
hardware. Før var vi 1516 stykker som reiste sammen, 
så folk har med årene falt litt fra.

Til tross for damer og barn hjemme, planlegger de 
ikke å gi seg med det første. Snarere tvert i mot.

– Neste år er det mitt 20 års jubileum. Vi har deltatt 
av plikt fram til nå, men neste år skal det feires, fast
slår en spøkefull Ruud, som også gleder seg til snart å 
få selskap av sin sønn.

– Jeg regner med at han skal dra på TG om noen få 
år, når han blir gammel nok.

pLiKTLØp:  Vi deltar på The Gathering kun av plikt, sier Stig 
Ove Ruud (t.v.) spøkefullt om hvorfor han, Amund Peter Aas 
og Tarjei Kårfald ikke føler for å smile til fotografen.

The Gatherings 
veteraner

Stig Ove Ruud er i år på TG for 19. gang. Kompisene amund 
peter aas og Tarjei Kårfald ligger ikke langt bak.
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tekst og foto: maRkus hovd

Vi har intervjuet politimann Geir Ove 
Bakke, som er på TG sammen med hunden 
Gustav. Sammen patruljerer de Viking 
skipet i søken etter ulovlige substanser.  
Siden Gustav sitter ned for å ta en vel 
fortjent pause med litt kos, snakker vi 
med Geir Ove i stedet. Det er TG selv som 
betaler Hamar Politikammer for å komme 
hit med hundene, men Geir Ove presiserer 
at det er et samarbeid mellom disse to. «Vi 
har selvfølgelig et ønske om at deltage
rene holder seg rusfrie», sier betjenten.

Arbeidet deres består for det meste 
av å patruljere skipet, slik at hundene kan 
lukte seg frem til narkotiske stoffer. Vi 
blir positivt overrasket over det Geir Ove 
kan fortelle oss om hundens evner til å 

lukte selv det minste spor. Som et konkret 
eksempel nevner han et tidligere år der 
Gustav markerte på en deltager som hadde 
røyket marijuana syv uker før TG «Slike 
evner gjør disse hundene til unike skapnin
ger». Det har dessverre også vært et par 
tilfeller hvor deltagere har tatt med seg 
narkotiske stoffer. «Vi håper at alle som 
driver med dette tenker seg om to ganger 
før de tar med seg ulovlige stoffer til et of
fentlig arrangement», påpeker Geir Ove.

I tillegg til dette har vi intervjuet et 
par deltagere om hva de syntes om at 
politiet kommer hit til TG. «Jeg føler meg 
litt tryggere», kommenterer en jente på 
23 år som ønsker å være anonym. Det ser 
ut til at flere deler denne følelsen, som for 
eksempel Nicolai Rosdahl (24) som har 
vært deltager de siste seks årene.

I tillegg til dette vil politiet i samarbeid 
med brannvesenet bistå The Gathering 
om en eventuell evakuering av skipet 
skulle bli nødvendig..

Vi anbefaler alle deltagere om å ta en tur 
innom nettsidene for å gå gjennom våre 
sikkerhetsregler. Om du ser at noen bryter 
klart med disse reglene, ta kontakt med 
Infodesken. 

Les mer på Gathering.org

Samarbeid med politiet

The Gathering har i alle år vært et rusfritt arrangement, 
og ønsker å videreføre dette arbeidet. Slik at alle våre 
deltakere skal ha det så gøy som mulig.

- Vi har selvfølgelig 
et ønske om at 
deltagerene holder 
seg rusfrie

Geir Ove Bakke, Politibetjent
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Fredag var det igjen tid for nerdswim. Det var mye liv i svømmehallen, 
med fullt trykk hele dagen.

tekst: tina juni stoRø 
foto: eivind dahle og siguRd sveen

Det er ikke tvil om at det er TGdeltakere 
som fyller svømmehallen på Ankerskogen. 
Vi har ikke vært der i mange minuttene 
før det første «Arne»ropet sprer seg 
med mektig styrke i hallen. Etterhvert blir 
fristelsen stor for badevaktene, som roper 
gledelig med over høyttaleranlegget. 
Stemningen er god og det er mye lyd. 

Nerdswim er et årlig arrangement i regi 
av Kandu:Chillout. Her kan TGdeltakerne 
plaske rundt i bassenget og bli med på 
konkurranser. Som en bonus blir man ren 
og velduftende når man kommer ut. Richard 
Kvalsvik fra Kandu Chillout har vært å 
arrangere tilbudet i flere år. Han forteller 
at det et populært tilbud som mange av 
deltagerene velger å ta i bruk. 

Plassbegrensing
Nytt i år er begrensingen på 250 personer 
i bassenget samtidig, noe som er av både 
plass og sikkerhetsmessige årsaker. 
Dette har gjort det mer ryddig og det 
virker som det har gått ganske sømløst i 
dag. Tilbakemeldingene fra deltakerne har 
vært gode, og de er fornøyd med tilbudet. 
I følge Chillout har det vært “en konstant 
strøm” med deltagere i hele dag.

Jessica Ekstrøm har vært på TG i tre 
år, of dette er andre gang hun er med på 
Nerdswim. Hun synes tilbudet er veldig 
bra, og gleder seg hvert år. Hun er her på 
TG for å være sosial og se på foredrag. 
Dermed blir det lite tid foran PCen. 

Sosiale gamere
Vi snakket også med seks gutter fra Fred
rikstad. Eivind Dahle, Joar Lindberg, Anders 

neRDSWiM

Malm, Jan Frydenberg, HaakonChristian 
OehningerStorvoll er alle veteraner på 
TG, med unntak av Anders som de klarte 
å overtale til å bli med. De første årene 
var det gaming som var i fokus, men 
etterhvert som årene går og man får nye 
bekjente, har det sosiale aspektet blitt ett 
av de viktigste. Både TG og Nerdswim har 
blitt en tradisjon og de sier det et deilig 
avbrekk og en god mulighet til å få beveget 
seg litt. Før de drar skal de få med seg 
noen av konkurransene som arrangeres i 
bassenget. 

I resepsjonen finner vi Christian Nergård 
og Bjørn Kristian. De sitter og venter på å 
komme inn i bassenget som nå er fullt. De 
har begge vært med på TG i fem år. De er 
her i hovedsak for å være med i compoene 
for Battlefield 3. Foreløpig har de sikret 
seg en plass i semifinalen.

KOSeR SeG i BaSSenGeT: Jessica Ekstrøm 

venTeR på å Få KOMMe inn:  
Christian Nergård og Bjørn Kristian

KaMeRaTGjenG: Eivind Dahle, Joar 
Lindberg, Anders Malm, Jan Frydenberg, 
Haakon-Christian Oehninger-Storvoll
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tekst og foto: nils kRistian bRekke

Vi er på vei ned til gamingområdet i 
nordenden av skipet for å snakke med 
en deltaker som har et litt spesielt navn. 
Jeg går nedover rekken og bøyer meg ned 
ved plassen jeg har fått oppgitt. «Amund 
Leet?». Han snur seg og ser opp fra en 
runde i Battlefield 3. «Ja?» Det er nemlig 
en deltaker her på The Gathering som 
heter Leet til etternavn.

Er du faktisk leet i spillene du spiller?

 Kanskje litt. Jeg vet ikke helt, sier Amund, 
før naboen, Runar Melheim, bryter inn: 
 Han heter det samme ingame, og det gjør 
at flere spør hvorfor han kaller seg det. 
Men det er jo navnet hans!

Akkurat nå spiller du Battlefield 3. Er dét 
spillet du spiller mest?

 Nei, jeg fikk det først i dag. Vanligvis spil
ler jeg mest StarCraft 2, World of Warcraft 
og FIFA.

Hva er favorittspillet ditt?

 Det må være World of Warcraft.

Går det mest i PvP eller PvE da?

 Jeg raider for det meste, så PvE.

Hvor kommer egentlig navnet ditt fra?

 Det er fra en gammel familiegård, så 
navnet har gått i familien en god stund.

Er du TG-veteran?

 Nei, dette er mitt første år.

- Da skal vi la eliten få være i fred!

vi møtte en deltaker 
med et noe spesielt 
etternavn.

Mr. Leet?

tekst og foto: caRl chRistian engstad

Sluttspillet i Battlefield 3 er underveis. 
Fem lag ble invitert til turneringen, mens 
elleve andre lag kom seg til sluttspillet via 
kvalifiseringen på TG.

Hovedadministrator Daniel Grenemark 
mener Battlefield 3 har fremstått som et 
greit esportspill så langt, men medgir at 
det er mye som gjenstår før det kan kon
kurrere med de virkelig populære spillene.

– 5v5modusen er ganske spennende, 
med konstant action hele tiden. Desverre 
er mangelen på en spectatormodus 
et stort problem. Vi får ikke strømmet 
kampene, noe som gjør det vanskelig for 
publikum å følge compoen.

Grenemark forteller at utvikler Dice og 
utgiver EA jobber med saken. Det ryktes 
at Dreamhack vil arrangere en Battlefield 
3compo, og det er håp om at en spectator 
klient vil være på plass innen den tid.

– Battlefield 3 har et stort potensial, 
spesielt som en konkurrent til Counter
Strike. Selve spillet er veldig bra og 
ganske balansert. Det kan bli populært 
dersom Dice slipper de riktige verktøy
ene, sier Grenemark.

Mye arbeid gjenstår
Team Dignitas er ett av de fem lagene som 
ble invitert til compoen. De har spilt  
Battlefield 3 profesjonelt i rundt en 
måned, og er enige med Grenemark om at 
mye arbeid gjenstår før Battlefield 3 kan 
klassifiseres som et ordentlig esport
spill.

– Akkurat nå fungerer det ikke, rett og 
slett fordi tilskuere ikke kan overvære 
kampene på en ordentlig måte. I tillegg har 
spillerne bedt om modifiseringsverktøy, 
slik at vi kan fjerne lommelykten og fikse 
andre ting, men det har ennå ikke kommet, 
sier Dignitas’ Linus «Klsit» Schedin.

Må lytte til spillerne
Ifølge Schedin fokuserer Dice og EA for 
mye på mainstreammarkedet, og for lite 
på esportscenen. 

– Battlefield 3 har muligheten til å bli et 
fabelaktig konkurransespill. Det er veldig 
populært, og det finnes mange profe
sjonelle lag og spillere, men dersom det 
skal oppnå sitt potensial må Dice og EA 
begynne å høre på spillerne. 

Team Dignitas er en av favorittene til  
å vinne compoen på The Gathering.

– Det er en grei compo, men  
datamaskinene vi spiller på kunne vært 
bedre. Vi er klar over at alle må bruke 
de samme PCene, så vi fokuserer bare 
på å ha det gøy og gjøre vårt beste, sier 
Schedin.

Ser potensialet i Battlefield 3
på årets The Gathering er det Battlefield 3 som representerer  
FpS-sjangeren i spill-compoene. Spillet er i sin nåværende form ikke  
optimalt for e-sport, men både administratorer og spillere ser  
potensialet.

FavORiTTeR: Niklas «corn-
guy» Lidberg (f.v.), Simon «Keno» 
Söderberg, Linus «Klsit» Schedin, 
Christoffer «Magic» Johansson og 
Christoffer «Jester» Nyby utgjør 
Team Dignitas, en av  favorittene til 
å vinne Battlefield 3-compoen.
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tekst og foto: caRl chRistian engstad

Jens Aasgaard, eller «Snute» på fagsprå
ket, er Norges beste Starcraft IIspiller. 
Den siste tiden har han også begynt å 
hevde seg internasjonalt, og sist uke gikk 
han til topps i to krevende compoer. Først 
med å vinne 4PLs månedlige finale, før han 
imponerte alle med å slå koreaneren coL.
Killer 43 i finalen av ONOG i2.

Aasgaard var på forhånd utpekt som 
en av favorittene til å vinne compoen på 
The Gathering, og han åpnet sterkt med å 
vinne fire av sine fem første kamper. Det 
førte han til sekstendedelsfinalen, hvor 
han møtte russiske Constantine «Turuk» 
Arzhavitin.

Nordmannen tapte den første kampen, 
men kom tilbake og vant den andre. Den 
tredje kampen var særdeles spennende 
og bølget konstant frem og tilbake, men 
dessverre for Aasgaard var Turuks me
kaniske styrker for sterke. Etter et siste 
desperat forsvar skrev Aasgaard «GG», og 
dermed er turneringen over for hans del.

Proff
Til tross for at compoen på TG ikke gikk 
som ventet, er det ingen som nekter for at 
Aasgaard har utviklet seg enormt den sis
te tiden. For tre måneder siden bestemte 
Aasgaard seg for å droppe studiene og 
satse på Starcraft II. Siden den tid har han 
spilt inntil elleve timer dagen, og trent 
langt mer målbevisst. Han har blitt mye 
bedre, noe han innrømmer selv.

– Jeg er blitt mye tryggere på mitt 

spill. Før falt jeg i mange feller, som jeg nå 
unngår. Jeg har fått mye mer erfaring, noe 
som gjør at jeg vinner kamper jeg tidligere 
ville tapt. Jeg er i tillegg blitt mye flinkere 
til å analysere meg selv og andre spillere.

Aasgaard ser på repriser av spill i 23 
timer hver dag, i tillegg til å spille rundt 
seks timer daglig. 

– Hvordan motiverer du deg til å jobbe  
så hardt?

– En kombinasjon av stort konkur
ranseinstinkt og lidenskap for spill. Jeg 
er også litt perfeksjonistisk, jeg ønsker å 
mestre det jeg holder på med. Det skader 
heller ikke at Starcraft II er et kjempebra 
strategispill.

Han peker også på det sosiale.
– Jeg elsker å reise rundt og konkur

rere. Det er veldig sosialt, med tanke på at 
du treffer lagkamerater og henger med de 
andre spillerne. 

Til Korea
Nordmannen har satt seg store mål.  
I løpet av sommeren ønsker han å bli 
ansett som en av de tre beste zergspil
lerne i Europa. Til høsten vil han reise til 
esportens mekka.

– Jeg vil til SørKorea, og drømmen er å 
konkurrere i GSL.

Global Starcraft II League (GSL) i Se
oul, Korea er den største turneringen en 

Tre måneder er gått siden norges store e-sport-håp, GamersLeagues 
jens «Snute» aasgaard, bestemte seg for å satse for fullt på Starcraft. 
Det begynner å gi avkastning.

profesjonell  Starcraft IIspiller kan vinne. 
De beste spillerne i verden deltar, men 
den domineres av sørkoreanere. Ingen 
utlending har noensinne kommet lenger 
enn til semifinalen.

– Bare det å spille i GSL hadde vært 
fantastisk, sier Aasgaard.

Planene er ennå ikke klare. Det er ikke 
fastsatt hvor lenge han skal være i landet, 
eller hvor han skal bo.

– Det optimale vil være å bo i et av de 
koreanske gaminghusene, slik at jeg kan 
spille og trene med de aller beste. Jeg har 
ikke tenkt på hvor lenge jeg skal være der, 
men trives jeg godt nok skal du ikke se 
bort i fra at det kan bli en god stund. 

Aasgaard har vært i SørKorea to 
ganger tidligere, blant annet da han deltok 
i World Cyber Games. Han vet at det kun 
er der han kan utvikle seg til å bli en av de 
virkelig gode spillerne.

– Spillerne i SørKorea er på et annet 
nivå enn resten av verden. Selv om du ikke 
har noen å trene med, så er du garantert 
topp motstand på nettet.

Miljøet i Norge
Selv om Aasgaard er den beste Starcraft 
IIspilleren i Norge, er det langt ned til 
nestemann. Det norske laget GamersLea
gue har mange nordmenn i stallen, men 
ingen på nivået til Aasgaard. Ifølge han 
selv er det opp til hver enkelt hvor langt 
en vil nå.

– Jeg vet ikke når tid en ny nordmann 
vil markere seg. Alt jeg vet er at det er 
helt opp til den det gjelder. Det er for de 
fleste et stort skritt å gi opp studier eller 
jobb, for å satse på esport. Ikke bare er 
det fryktelig vanskelig, men det er heller 
ikke så mye penger i det. Derfor er det 
lidenskapen det går på.

Aasgaard tror infrastrukturen i Norge 
må bli bedre før esportmiljøet kan 
florere.

– Større lag og bedre lønninger, slik at 
risikoen ikke er så stor. Selv bestemte jeg 
meg for å satse etter World Cyber Games 
i SørKorea. Jeg skjønte at det gikk ikke an 
å kombinere esport og studier, og hadde 
på ingen måte lyst til å gi meg.

Uansett resultat ser Aasgaard på det 
som en opplevelse for livet.

skal vinne: Jens «Snute» Aasgaard er 
på plass i Vikingskipet. Målsetningen er 
klar; han skal vinne Starcraft II-compoen.

KOnSenTReRT: –Jeg må konsentrere meg og spille så godt jeg vet jeg kan, sier GLSnute, om hva som må til for å gå til topps på The Gathering.

 Lidenskapelig perfeksjonist
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