NEW TEAM
Domino esport utvider med nytt rekrutt lag i CS:GO
Laget heter Domino Prospects og er våre unge lovende
spillere i klubben. Målsetningen med laget er å lære
underveis med aktivt konkurransespill og coaching.
Vi har gode trenere som bistår laget med råd og erfaringer.
Her legger vi en plan med individuell tilpassning til hver
enkelt spiller. Teamet vil debutere i Telia Ligaen til høsten.
Nå rekrutterer vi nye spillere og det er en fin sjangse
å komme inn i et seriøst lag.

Vi søker 2 spillere som vil være med i laget vårt.
Hvem er du ?

Du er mellom 12 og 16 år. Og har tilhørighet i Østfold.
Du må kunne møtes i vårt spillelokale på Fredrikstad Stadion for treninger og bootcamps.
Du er lidenskapelig interresert i CS:GO og har veldig lyst til å bli skikkelig god.
Du liker å sette deg mål og trene mot det. Du liker å trene aim og pugge maps og lære strategier.
Du har lyst til å bli endel av et lag.
Dine skills i CS er ikke nødvendigvis veldig gode så langt i din spill karriere,
men du har spilt nok timer til at du vet hva som gjelder og har vært med på lagspill tidligere.

Hva må du ?

Du har tid til å være en lagspiller, som kan stille fysisk i vårt lokale
og ha faste dager med treninger ca 2 ganger pr uke. (Online treninger + oppmøte i esport lokalet)
Du må respektere og lære gode gaming og teamspill verdier.
Laget så langt består av : Sander Tiben aka "Miret" , Aron Back Reinen aka “Pillow” , Birk Andesilic aka "Bare Bjørk"

Er du vår nye rekrutt ?
Ta kontakt med ungdom og prospects ansvarlig
Lars Gunnar Tiben om du ønsker å være med på laget.
tiben@dominoesport.no , mobil 98237730

