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Netcafé samler Sæbys unge
SUCCES: Hvor skal vi tage hen lille du - på Netshark, selvfølgelig
Lars Hofmeister

SÆBY: I S æby er der ikke for mange steder, hvor de unge kan gå
hen og nyde livet og hinanden. Et faktum, som politikerne længe
har været opmærksomme på - dog uden, at der er sket en pind!
Men ét sted er tilsyneladende blevet lidt af en succes, når det
handler om at tiltrække unge mellem 12 og 18 år, nemlig Netshark,
som er en internetcafé, der har adresse i Sæby Bowlingcenter.
Netshark råder over 10 computere, og de unge kan spille mod
hinanden.

Udover at spille computerspil
bruger de unge også Netshark
som et mødested. foto: carl th.
poulsen

Ejeren hedder Bjarke Andersen, og han undrer sig en smule.
- Da jeg åbnede Netshark for to år siden, troede jeg, at publikum
ville være unge, der ikke selv havde en computer. Men sådan er det
ikke, og det kunne da tyde på, at gæsterne i cafeen er unge, der udover spillet - også nyder at være en del af et socialt samvær, siger Bjarke Andersen, der har
åbnet en lignende caf é i Skagen.
Netshark i Sæby har været under en mindre renovering i 14 dage, men er nu åbnet igen, og det
mest populære spil i øjeblikket hedder Counter -Strike, som er et skydespil.
Forældrene kan dog - ifølge Bjarke Andersen - tage det helt roligt. Alle spil i Netshark ER
godkendt til børn og unge under 18 år.
Netcafeen kan i øvrigt også bruges af for eksempel turister, der gerne vil have sendt en mail hjem
til familien eller bare trænger til at surfe en tur på nettet, og i Netshark er det muligt at leje en
computer i op til tre timer.
Ved siden af de to internetcafeer driver Bjarke Andersen et edb-firma, men han har dog aldrig selv
interesseret sig for at spille computerspil.
- Mine interesser har mere gået på at udvikle computere, fortæller han.
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