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- samt en knippe annonser, förstås! 

J 
  

    Manusstopp för nr 34 är den 21 mars 1996. 
NN 

StrapatS är ett fristående fansin om levande äger) 
och kostar inte mer än 10 kronor inklusive porto. 

Chefredaktör och ansvarig utgivare: 

Jonas Nelson 
Ateljévägen 22 nb 
17241 SUNDBYBERG 
tel: 08-98 20 33 
e-post: nelson GL.KTH.SE 
pg: 616 49 01-8 (Jonas Nelson) 

Syftet med StrapatS är att informera, diskutera och 
rapportera om levande rollspel i alla dess former. Vi 

är därför i mycket hög grad beroende av läsekretsens 

engagemang i fansinet, bidrag i form av teckningar 

eller artiklar mottages tacksamt. Ersättning utgår i 
form av gratisexemplar och klistermärken. 

Manusstopp för April-April-numret är den 16 mars. 

AS  



Fördel på fest 
Häromveckan fick jag en oväntad 

fråga från en av mina studenter 

(jag jobbar som bekant på 
Kungliga Tekniska Högskolan i 

Stockholm). Hon undrade om jag 

möjligtvis sysslade med levande 
rollspel? Något förvånat svarade 

jag förstås "ja" och frågade hur 
hon listat ut det. Som så många 

andra av er brukar jag nämligen 

inte springa omkring och skryta 

med att jag spelar levande rollspel. 

Inte så att jag skäms över det, 

men jag försöker skilja på arbete 

och nöje och ägnar mig därför 

inte åt några levande rollspels- 

aktiviter på arbetsplatsen. 

Nu hade jag dock varit inbjuden 

till en av studenterna arrangerad 

fest, med temat "ryska flottan". 

Levande rollspelare som man är 

gick jag naturligtvis in med liv 

och lust för att hitta på en skojig 

karaktär och bra utrustning. 

Resultatet blev att jag stövlade in 
lite efter de andra, utklädd till en 

krökt gammal kapten, med grått 

hår, skepparkrans, knästövlar, 
käpp, kaptensmössa, ålderdom- 

liga glasögon och en av ålder 
sprucken stämma. Dessutom var 

jag lomhörd. Ni som varit med på 

"Vildhavre" vet ungefär vad jag 
menar. 

Alltnog, med denna karaktär stal 

jag hela showen och gjorde stor 

succé. Detta hade nu studentskan 

ifråga berättat för en bekant, som 

raskt konstaterat att jag nog var 

en levande rollspelare. Han 

frågade henne vad jag hette, och 

fick sina misstankar bekräftade. 

Tyvärr fick jag aldrig reda på hans 

namn, men han var visst med på 

"Trollmåne" 1993. Han har 

emellertid slutat med levande 
rollspel nu. 

Så kom det sig alltså att min 

egendomliga fritidssysselsättning 

dels hjälpte mig att göra succé på 

en fest, dels bekräftade mitt 

anseende som "inte riktigt klok” 
bland studenterna. 

Fast dom gillar mig ändå. 

(PAS 

  

StrapatS 
Chefredaktör & ansv. utg. 
Jonas Nelson 
Ateljévägen 22 nb 
17241 SUNDBYBERG 
Tel: 08-98 20 33 
e-post: nelson(QL.kth.se 
postgiro: 616 49 01-8 
(Jonas Nelson) 

Illustrationer: 

Jonas Nelson 

Natalie Sjölund 
Kent-Ove Lindström 

Upplaga: 400 exemplar 

Prenumeranter: 
219 stycken (-4) 

Tryck: 
Tommys Grafiska 
Tel. 08-97 51 02 

Nästa manusstopp: 
16 (april-april) resp. 21 mars 

StrapatS görs på en liten sketen 
Macintosh Classic med Word 4.0 och 
PageMaker 4.0. Mer behövs inte!       

INNEHALL 

Innehållet i StrapatS utgörs av allt möjligt 
som kan relateras till levande rollspel, 
eller ”Live” som det ofta kallas. 
(Observera att jag skriver Live och Livet 
med stor begynnelsebokstav för att 
undvika missförstånd i meningar av typen 
”Det här livet är ju värdelöst”). 

LASARBIDRAG 

StrapatS är i hög grad beroende av 
läsekretsens engagemang. Känner DU till 
vilka Live som är på gång? Kanske vill 
du annonsera om ett kommande Live? 
Har du kanske en rapport från ett Live du 
har varit på, eller sitter du och trycker på 
något annat som vi kan trycka istället? 
Minsta bidrag till StrapatS är hjärtligt 
välkommet! Skicka gärna ditt alster på 

diskett i RTF- eller TXT-format. PC eller 
Mac kvittar lika. Bifoga helst en utskrift. 

ERSÄTTNING 
Tyvärr har vi för närvarande ingen 

möjlighet att erbjuda någon ekonomisk 
ersättning utöver ett gratisexemplar av 

det aktuella numret av StrapatS. 

ANSVAR 

Upphovsmannen ansvarar ensam för sitt 
alster och sina åsikter, dessa skall inte på 

något sätt tillskrivas StrapatS om så inte 
uttryckligen anges. 

; RÄTTIGHETER 

StrapatS gör inga anspråk på rättigheterna 
till de artiklar och illustrationer som 
publiceras i fansinet, dessa kvarstår hos 
upphovsmannen om inte annat anges. 
Redaktionen förbehåller sig dock rätten 
att på ett rimligt sätt korta ner och 
korrigera i insänt material. 

Material som ej är märkt med copyright 
betraktas som fritt för läsarna att kopiera 
och distribuera (dock ej i monetärt 
vinstsyfte) så länge källa och upphovs- 
man tydligt anges. 

ANNONSER 

Annonser om levande rollspel är tills 
vidare gratis upp till en kvartssida per 
person/förening och nummer. Halvsida 
100:-, helsida 200:-, uppslag 400:- 

PRENUMERATION 

StrapatS betalas antingen kontant till 
chefredaktören eller genom insättning på 
ovan angivet postgirokonto. 
Prenumeration är fullt möjlig. Sätt i så 
fall in valfritt belopp på postgirokontot, 
så får du StrapatS så länge pengarna 
räcker. Glöm inte ange ditt namn och din 
adress, samt från vilket nummer 
prenumerationen ska börja gälla. Någon 
kredit beviljas ej. Reservation görs för 
prisändringar.   
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April-april 
StrapatS har en skojig tradition. 

Den 1 april varje år utkommer 

ett specialnummer som inte 

ingåri den vanliga numreringen. 

Eftersom prenumeranterna inte 
får StrapatS billigare än lös- 

nummerköparna är det här 
numret den enda bonus de får; 

april-aprilnumret kommer 

nämligen inte till butikerna 

förrän låångt senare, om ens då. 

I april-aprilnumret finns bara 

skämt, satir, cynismer och annat 

som driver gäck med levande 

rollspel, kända lajvare, Live- 

tidskrifterna och allt annat som 
passar in. För att inte fylla 

numret helt med min tråkiga 

humor vill jag att så många som 

möjligt tar tillfället i akt och 

skriver något lögnaktigt och 

skojigt. Ingenting som står i 

april-aprilnumret får betraktas 

som sant, och därmed ska ingen 

känna sig kränkt av det. Ta 
chansen att driva med någon 

eller något du länge retat upp 

dig på! Enda kravet är att det är 

ROLIGT! 

Manusstopp 16:e mars 1996! 

Ja, sedan kommer det ju förstås 
ett vanligt april-nummer också, 

men det är en annan sak... 

Manusstoppet till det numret är 

den 21:a mars 
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Viktigt! 
Angående Pasteurprojektet 

På arrangörsmötet den 16 
februari beslöts att planeringen 
av Pasteurprojektet avbryts på 
obestämd framtid. Detta på 
grund av att arrangörsgruppen 
erfarit att det tilltänkta området 
och tillhörande byggnader hade 
jämnats med marken. 
Med andra ord: Det var omöjligt 
att genomföra Pasteurprojektet 
där. Uppgiften att hitta ett nytt 
område med våra höga krav i 
rimlig tid och till acceptabel 
kostnad ansågs som omöjlig. 
Därför ser vi nu ingen annan 
möjlighet än att ställa in 
Pasteurprojektet på obestämd 
framtid. 

Vi skulle vilja passa på att tacka 
alla som visat intresse. Vi har 
mött ett starkt engagemang hos 
de flesta vi varit i kontakt med. 
Vi skulle även vilja rikta ett tack 
till er som understött oss på 
andra sätt. Och nu när man ändå 
håller på vill vi rikta ett starkt 
inverterat tack till spelförbundet 
SVEROK för allt stöd vi inte 
fått. 
Ni som betalat in pengar 
kommer naturligtvis att få 
tillbaka dessa snarast. 

Observera att vi inte lägger ned 
Pasteurprojektet - detta är ett 
avbrott. Visserligen på obestämd 
framtid, men vem vet... En dag 
kanske ni får smaka på 
arrangörsgruppen La Société 
d'Tllusions sinnrika, nydanande 
Live-koncept. 
Tills dess... 

- Rikard Fischbach     för La Société d'Ilusion 

Nyheter     
Fansinbidrag 

Jag läseri SVEROKS riksmötes- 
handlingar att man under 1995 
betalat ut totalt 14 932 kronor i 
fansinbidrag. Av denna summa 
har StrapatS lagt beslag på ca 
4 000 (pga uppehållet lyckades 
jag ju bara göra 8 nummer i fjol, 
annars hade det blivit mer). Ett 
enda fansin står alltså för över 
1/4 av SVEROKS fansinbudget! 
Det verkar inte vara någon 
tvekan om att StrapatS är 
Sveriges ledande spelfansin, 
eller vad säger ni? 

Musikvideo 

Gyllene Hjortens spelmän 
”Sorkar & Strängar” skall spela 
in en musikvideo. Är det 
Melodifestivalen nästa? Och när 
får vi se dem på MTV? 

Nockes Liveförening 

...har haft årsmöte och heter 
sedan kl 18:12 1996-02-25 
”Lilla Gillet”. Nockes Live- 
förening har sedan länge haft 
förväxlingsproblem med 
arrangörs- och kompisgruppen 
”Nockes Ting”, som utgjort 
själva ”kärnan” i NLF. Beslutet 
togs av ett enhälligt årsmöte (28 

personer, varav 13 röstade för 

och 0 emot), så om du har något 

emot det nya namnet borde du 
ha varit där och påverkat! 
Tilläggas kan att Lilla Gillets 
nye ordförande blev David Tell. 
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Det tycks som om Olle Johanssons pris i förra numret 
(flest insändare 1995) har fått er att reagera - sällan 
har jag fått så mycket post som den här gången! Fast 
Olle har förstås insett att det gäller att gå ut hårt och 
sedan bara öka. Ska ni verkligen låta honom vinna 
igen? Magnus, Björn och Henrik verkar i alla fall vilja 
&8e honom en kamp! 

  

Snurre Sprätt-kuddar 

Suzanne Staaf, Höör: Bästa Sonny Jeschko, 
angående din slutkommentar om att lämna den rosa 
Snurre-Sprättkudden hemma; en medlem i vårt gäng 
hade den omtalade kudden med sig, men den låg i vårt 
tält hela tiden. Enda sättet du kunde ha sett kudden var 
om du var inne i vårt tält, och under Livet bjöd vi inte 
in någon i vårt tält! 
Under Livet hade vi problem med att folk gick 
oinbjudna in i vårt tält, släpade runt våra saker, hällde 
ut våra sopor mm. Ett utav gängen såg vi, men Sonnys 
slutkommentar avslöjar att det var fler än ett gäng 
som var där och ställde till oreda. Dålig stil! 

Jonas: Jag skickade Sonny en kopia men han har inte 
svarat. År han förstummad (DET vore första gången!) 
eller ska vi skylla på vårt drulliga postverk? 

Nej, nu får det vara nog! 

Nicholas Perman, Örebro: Här försöker man ge 
levande rollspel ett bra rykte och sen kommer det en 
massa idioter och förstör allt. (Välkommen i klubben. 
Jonas anm.) 

Förra våren, på ”Häxjakten” (tror jag), lånade några 
örebroare i åldern 17-24 år ett militärtält med kamin 
från Engelbrekts Scoutkår, vilken jag är med i. De 
fick låna tältet mot löfte att lämna tillbaka det i samma 
skick som förut. 
Javisst. Det kom tillbaka några månader efter Livet, 
orengjort och skitigt, plus att scoutkåren var tvungen 
att åka och hämta tältet! Det kallar jag dålig stil. 
Dessutom får omvärlden en negativ syn på oss. 

Den här våren skall jag och mina kompisar i O.R.K. 
(Odensbackens RollspelsKlubb) åka på ”Sista Krogens 
Förbannelse”, arrangerat av Enhörningen. Tror ni att 
scoutkåren är så pigga på att låna ut tältet igen? Nej, 
jag tänkte väl det. Om vi har tur så får vi kanske låna 
det, annars får vi sova under bar himmel. SUCK! 
Innan jag slutar vill jag bara tacka Jonas för ett utmärkt 
fansin. 

Jonas: Tacka inte mig, tacka alla som skriver! Jag 
bara sammanställer alltsammans och skall varken 
berömmas eller klandras för innehållet! StrapatS blir   vad NI gör den till, glöm aldrig det! 

Rättelse 

Tomas Kowalski: I StrapatS nr 32 nämnde jag 
Högsby i samband med en skröna från ”Trenne Byar”. 
Fel av mig. Tröttheten gjorde att jag skrev namnet på 
en stad från ”Kedjan” istället för ”Trenne Byar”. Sotry. 

Jonas: Errare humanum est... 

Komplement 
(varning: innehåller datortekniska termer som kan 
verka skrämmande för personer med teknofobi) 

Henrik Röstlund, Linköping: Niklas, det verkar 

som om du missat en hel del www-adresser i StrapatS 
432. Här kommer några fler föreningar som sysslar 
med Live: 
Linköpings LRF 

http://www.lysator.liu.se/sverok/ostergotland/llrf.html 
Camarilla 

http://www.nada.kth.se/-md95-tok/cam1.html 
Forodrim 

http://www.algonet.se/-arador/forodsv.html 
Nexus 

http://www.nada.kth.se/--d94-llu/NEXUS/nexus.html 
Nimbus 
http://www.ava.taby.se/specarb/3ntlanza 

Där Linköpings LRF funnits ända sedan 1994 på 
nätet. Tyvärr ser jag på adresserna att nästan alla 
sidorna ligger på olika personers hemkonton, vilket 
brukar resultera i att sidorna blir ganska temporära 
(brukar försvinna inom 2-3 år när personen slutar 
studera). Förhoppningsvis kommer system SVEROK 
att kunna hjälpa föreningarna att lösa detta problem. 
Många distrikt har eller jobbar på att skaffa dator, 
prata gärna med dem och försök övertyga dem att 
skaffa nätkoppling och att de ska ge distriktets 
föreningar tillgång till att lägga upp egna www-sidor. 
Om det verkar hopplöst i distriktet, hör med skolor, 
högskolor, universitet, datorföreningar eller företag 
om de kan upplåta permanent plats för www-sidor. 

Om allt detta misslyckas så gå över till plan B: 
Engagera någon i distriktet att ta hand om distriktets 
sida bland SVEROKs www-sidor. Då kan ni 
åtminstone ha ett permament ställe med en länk till 
era sidor ifall ni behöver flytta dem till en ny adress. 
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Och till sist vill jag ge några tips till konstruktörerna 
av www-sidor: Gör robusta sidor, speciellt huvudsidan. 
Tänk på att det skall gå att läsa med något tiotal olika 
klienter. Använd inte mycket mörk bakgrund, det blir 

alltid dåligt i många klienter. Se till att alltid ha lättläst 
text på den bakgrund som används. 

Jonas: Tack för upplysningen! Niklas och jag har 
kompletterat detta i surfartikeln i detta nummer. Jag 
skulle kunna tillägga att man bör tänka på att många 
nätsurfar över modem och inte har lust att vänta på 
flera megabyte med bilder. Gödsla inte din huvudsida 
med feta bilder, lägg dem i en särskild katalog så kan 
de som är intresserade hämta dem där. 
Henrik och jag har haft långa e-post-sessioner om det 
här, och kommit fram till att det bästa vore om 
SVEROK skaffade en riktigt sjysst www-server till 
kansliet, där alla föreningar som ville fick ett 
användarkonto och kunde lägga in sina sidor. En dröm 
måhända, men är vi inte förbundet för drömmars 
realiserande kanske? 
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Seriöst talat... 

Olle Johansson, Östersund: Sitter som bäst och 
läser StrapatS 32 och en insändare från Roger 
Johansson. Själv tycker jag inte alls att Tyckeriet är 
dåligt, det är en intressant del av StrapatS fortfarande. 
Men med tanke på att jag vann pris för flest insändare 
1995 så verkar det inte vara alltför många som är med 
och skriver ofta - tre ynkliga insändare vann jag med. 
Bättre kan ni, eller hur? Fler seriösa (skrev det enbart 
för att få ett skrik från Jonas... Ska se hur många jag 
kan klämma ur honom”... :-) debatter tycker inte jag 
det ska vara, flytta istället över dem till TGOTC:s nya 
fansin som förhoppningsvis kommer snart. (där fick 
man lite reklam också, även om jag än så länge 
undanhåller namnet). 

Vad är det som kan kallas ”seriöst” egentligen och en 
ännu större fråga, varför måste någonting vara 
”seriöst”? (tre gånger än så länge). Live och Liveare 
med en humoristisk underton är bara bra, för hur 

tråkigt vore det inte annars? ”Seriöst” är enligt min 
åsikt när man verkligen är intresserad av det man gör 
och tycker det är roligt. Så någon diskussion om hur 
seriös man ska vara vill inte jag ha, alla ska få Livea 
enligt sina villkor och orsaker.   

StrapatS 

Det där om att alla ska vara sena med anmälningar 
tycker även jag är synd. Det gör det bara svårare för 
arrangörerna, och antagligen tristare för en själv på 
själva Livet. Och vem vill ha ett trist Liv(e)? Har dock 
själv problem att skicka in anmälningen i tid, men det 
är för att jag kommer på det så sent snarare än en 
ovilja att fylla i blanketter. Fylla i blanketter och följa 
tiden är roligt, om än ofta väldigt svårt. Vad gäller 
passa tiden till Live så har jag nog inte kommit för 
sent någon gång, men det beror mer på att jag måste 
åka så långt till alla Live att jag måste ha en liten 
marginal. Sen går inte tågen när som helst heller. 

Varför ska det vara så viktigt vad Live kallas, 
huvudsaken är väl ändå själva utövandet? Jag tycker 
de flesta uttrycken är riktigt bra och använder många 
av dem. ”Interaktiv teater” tycker jag är bra, fast det 
syftar lite för mycket på att man blir regisserad tycker 
jag, så då är ”improvisationsteater” bättre. Men jag 
tycker som sagt inte det spelar så stor roll vad det 
kallas, och ”Lajv” som många kallar det tycker jag 
kan få vara kvar. För ska man hitta på nya namn så 
tycker jag att Virtuell verklighet, eller Virtual Reality, 
passar bra både som beskrivning och är tidsenligt. 
Alla talar om IT och Cyber nuförtiden, och vad är 
rollspel om inte en påhittad verklighet? 

Språknivån i utskick tycker inte jag spelar så stor roll, 
huvudsaken är ändå hur roligt man får på själva Livet. 

Varför ställs så många Live in? Det kan man ju fråga 
sig och det är just vad Jonas Nelson gör i sitt svar till 
Roger. Det kan inte jag svara på, förutom med mina 
egna erfarenheter. Det Live som TGOTC skulle 
arrangera vid midsommar förra året ställdes in helt 
enkelt på grund av för dåligt intresse. Varför det blev 
så kan jag endast spekulera i och av vad jag tror så är 
tidpunkten och platsen de största orsakerna. Liveare 
söderifrån verkar inte vilja åka ”ända upp till 
Östersund” för att Livea. Själv har jag inte varit på 
något stort Live norr om Västerås, vilket är ca 60 mil 
härifrån. När jag skulle fixa en värdshuskväll i vintras 
med levande rollspel i medeltida miljö så sket det sig 
totalt. Av alla som hade sagt att de skulle vara med så 
var det vid sista anmälninsdag bara en enda som 
meddelat mig vad han skulle spela, så då gav jag upp 
och ställde in skiten så fick alla skylla sig själva. Jag 
var helt enkelt trött på att alla sa ”Visst, jag ska vara 
med”, men sen inte brydde sig om att fixa en roll. 

Till skrönan hade jag gärna berättat lite om Riddar 
Kiempes (Sonny Jeschkos) förehavanden, men tyvärr 
kan jag inte riktigt komma på riktigt hur något var. 
Jag ska diskutera med mina vänner och återkommer 
med det lite senare. Det är en underbar rollperson! 

  

+) Ånä, så där simpla provokationer går jag inte på! 
Du får allt vara listigare än så, Olle! 
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Varför så få genrer? 

Olle Johansson, Östersund: Varför finns det så 
få olika genrer inom levande rollspel? Är det inte 
medeltiden så är det Efter Katastrofen eller 20-tal. Är 
det ingen som vågar sig på andra intressanta tider som 
vikingatid, kelter, antikens Grekland, Romarriket, 
Japansk 1200-tal, SF (Star Trek, Star Wars, Alien 
etc.), nutida skräck, Terry Pratchetts Skivvärlden, 
stenålder eller annan forntid, gamla Egypten, Jerusalem 
runt år 0-30 (kan väl vara något för Västerås Stift?) 
osv. Mitt första Live jag var på var ett nutida 
detektivaktigt Live och det var mycket roligt, men 
sedan dess har jag bara varit på fantasy-Live. 
Förhoppningsvis kan jag medverka på ett SF-live 
någon gång i vår och själv ska jag arrangera ett nutida 
Live för nybörjare i vår. 

Lägg inte ner! 

Henrik Röstlund, Linköping: Först vill jag 
beklaga mig över att du planerar/funderar på att helt 
sluta med att göra StrapatS. Finns det något som kan 
få dig på bättre tankar? Just nu finns inget annat Live- 
fansin som kommer i närheten av StrapatS när det 
gäller snabb och korrekt information. Föa Livia anser 
jag bara vara snygg som tidning, men tämligen dålig 
på informationsbiten. StrapatS är helt enkelt oumbärlig 
för att få ut information till Sveriges Liveare. 

Jonas: Sluta med StrapatS? Vad har du fått det ifrån? 
Visst, någon gång i framtiden kommer säkert StrapatS 
att upphöra, precis som Svensk Damtidning, Bamse 
mfl. kommer att göra. Men det betyder inte att det är 
nära förestående! Så länge jag har material att trycka 
och tycker det är kul så kommer jag att göra det. Jag 
ska åtminstone försöka se till så att StrapatS spränger 
50-strecket innan jag lägger av, så var lugn! 

Sedan vill jag bara påpeka att det inte är jag utan mina 
duktiga läsare som håller StrapatS aktuell och korrekt 
- jag kan bara trycka det jag får reda på, och nästan allt 
jag vet kommer från mina läsare. Regel nr 1 för en 
fansinredaktör: Håll dig väl med läsarna, så håller de 
dig väl underrättad! Tack allihop, och sug åt er av 
berömmet - det är ert och inte mitt! 

Bofferalver - Nej tack! 

Jonas Zetterlund, Stockholm: Sommaren 1995 
råkade jag och mina vänner ut för det värsta fall av 
”boffer-alv” jag någonsin träffat. Det var under Livet 
”Fejden” då jag (halvorch) och min vän traskade mot 
byn och plötsligt blev anfallna av ca 5 mörkeralver. 
När jag till slut låg ”medvetslös” på marken började 

      

  

mörkeralvernas präst skrika att han fått sin hämnd. 
Jag hade spelat halvorch i ca 15 minuter, och plötsligt 
blir jag attackerad av mörkeralver som min roll aldrig 
träffat förr, och deras präst börjar babbla om hämnd? 
Ett par timmar senare blir min vän attackerad av 
samma präst som denna gång påstår att vi ljugit för 
honom. Hur skulle vi ha kunnat ljuga för honom när 
vi inte kommit närmare än 10 meter utan att bli 
nedslagna eller bortjagade? 

De andra mörkeralverna brydde sig inte om oss, det 
var bara prästen som verkade ha något emot halvorcher 
och trakasserade oss så fort han såg oss. 
Man blir rätt trött på att behöva springa ut i skogen 
bara för att en mörkeralvspräst envisas med att slänga 
besvärjelser och tortera allt orchiskt i sin närhet. Att 
personen som spelade prästen försvarade sig med att 
hans roll hatade orcher tycker jag inte gör saken mer 
acceptabel. 

Jonas: Det tråkiga är inte din historia, utan att samma 

sak faktiskt händer i verkliga livet alltför ofta! Vissa 
individer eller grupper hyser ett till synes oförklarligt 
hat till andra grupper, och drar sig inte för att kasta ur 
sig lögner, förtal, hot och anklagelser utan någon som 
helst grund. 

Ett bra magisystem, tack! 

Magnus Asplund, Ludvika: Jag har länge gått och 
funderat över hur ett smidigt och välutvecklat 
magisystem kan se ut, men varje gång jag tror mig ha 
funnit en lösning så dyker det alltid upp nya problem. 
Nu förhåller det sig så att jag och ett par kompisar ska 
anordna ett Live i höst och vi kommer ingenstans med 
magin. Det måste finnas någon i detta land som sitter 
och trycker på en bra lösning, eller? Jag vore väldigt 
tacksam om denna någon tog kontakt med mig 
personligen, eller skrev en artikel om magisystem i 
StrapatS. 

Tack på förhand! 

Magnus Asplund 
Vallvägen 16 A 
77141 LUDVIKA 
Tel. 0240-814 03 

Jonas: Jag kan ju bara inflika att jag personligen 
föredrar magisystem som grundar sig på att magikern 
använder (och förbrukar) diverse komponenter. På 
detta sätt slipper man dels alla mega-mäktiga magiker 
som formligen öser formler omkring sig - nu måste de 
tänka på att deras komponenter tar slut. Dels får man 
möjlighet till mer rollspel och handel när vanliga 
deltagare kan vara i besittning av örter eller annat som 
magikern hett åstundar. 
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InbjudningsLive 

Magnus Asplund, Ludvika: Jag undrar varför fler 
och fler föreningar inriktar sig på ”inbjudningsLive”? 
Är det för att man vill undvika taffliga förstagångs- 
Liveare? Törs man inte lite på andra Liveare än de 
man känner sedan tidigare? Har ni som sysslar med 
inbjudningsLive tänkt på vad som kan hända med vår 
underbara hobby? Tänk om alla föreningar började 
med inbjudningsLive, var skulle då nybörjarna ta 
vägen? Ingen skulle få en chans att prova på Live mer 
och efter ett tag skulle hobbyn dö ut med oss. 
Så får det naturligtvis inte bli och jag menar inte att 
det ska bli förbud mot inbjudningsLive. Vad jag menar 
är att jag tycker att det börjar bli för mycket! 
Jag uppmanar nu alla som läser detta att skriva till 
StrapatS och berätta vad ni tycker om Live endast för 
inbjudna. Kan detta bli en debatt månne? Jag väntar 
med spänning.. 
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Gör nå't själv, Pontus! 

Björn Hellqvist, Skövde: Pontus Nilsson tyckte i 
sin insändare i nr 32 att StrapatS börjat tackla av, och 
att de få skribenterna sällan visade någon entusiasm. 
Själv tycker jag att det är något av en bedrift att 
StrapatS visar ålderstecken först så här runt nr 33. De 
flesta fansin brukar vara nedlagda innan de ens kommit 
upp i tvåsiffriga ordningstal... 

Nej, Pontus åsikter får bara någon vikt om han, utan 

att känna ”pliktskyldighet”, skriver en intressant och 
entusisastisk artikel till StrapatS, så att alla andra får 
se hur något ”nytt och friskt” ska se ut! (OK, Jonas, 
jag har skrivit det du bad mig om. Kan jag få ett extra 
friex nu? Inte det? Ah det kvittar...) 

Jonas: Björn skämtar förstås. Hoppas jag... 

Erfarna hårdingar = slödder? 

Björn Hellqvist, Skövde: Jag blev illa berörd av 
det Per Åhman skildrade i ”Erfarna hårdingar” 
(StrapatS 432). Förutsatt att han återgett den korrekt, 
är hans skildring ett skräckexempel på hur man förstör 
för nybörjare. ”Hårdingarnas” attityd vittnar om 
osmidighet och en skriande brist på ödmjukhet. Även 
om man spelar en tölp som äter spädbarn till 
frukostyoghurten, ska man kunna se att här har man 
att göra med en oerfaren, blyg nybörjare, som försöker 
komma någon vart i spelet. Men istället för att bjuda 
på sig själva, tycktes det här slöddret störas av att 
amatörer hade fräckheten att störa deras förfinade 
rollspel. Om det inte finns någon plats för nybörjare i 
vissas värld, kan de väl hitta någon skogsglänta 
någonstans långt borta och spela ostörda. Förresten: 
Gott rollspel innebär väl bland annat att man kan 
överse med den andres missar och spela på som vanligt, 
väl? 

Sandra Olofsson, Brunna: Jag vill bara säga att 
Per Åhmans ”Erfarna hårdingar” kanske inte är de 
värsta lajvare jag hört talas om, men jag skulle inte 
vilja träffa dem (vare sig på ett lajv elleri verkligheten) 
så länge de uppvisar en sådan omogen attityd till sina 
medmänniskor. Väx upp! 

Nej då, inte alls! 

Esbjörn Johansson, Täby: Jag kunde inte låta bli 
att förvånas över Jonas kommentar till Per Åhmans 
”Erfarna hårdingar”. Vad anser du (Jonas) att dessa 
”hårdingar” gjorde för fel egentligen? De agerade 
utifrån sina roller, inte sant? Varför skall de då läxas 
upp ”på vederbörligt sätt”? Det enda egentliga fel 
som gjorts är av arrangörerna som tydligen inte 
informerat dessa nybörjare tillräckligt, samt framför
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allt, inte erbjudit dem en plats i en mer erfaren grupp 
så de har möjlighet att komma tillrätta utan dylika 
fadäser. 

Jonas: Jag tycker att det är ganska uppenbart vad 
”hårdingarna” har gjort för fel - de har genom sitt 
agerande gjort skada, främst åt de direkt drabbade 
(nybörjarna), men även åt nyrekryteringen 
överhuvudtaget och inte minst åt levande rollspels 
anseende utåt. 

Sedan betyder inte det att de är de enda som gjort fel i 
det här fallet - nybörjarna kan förstås anses ha gjort fel 
i att inleda konversationen såpass taffligt, men alla 
har rätt att göra fel i början. Man kan också hävda att 
arrangörerna gjort fel som lämnat nybörjarna vind för 
våg, men jag vet själv hur få ” erfarna Liveare” som 
vill ha ett par nybörjare hängande i hasorna en hel 
helg (jag vet hur det är, jag har själv provat...). 
Slutligen - att agera utifrån sin roll får ALDRIG vara 
en ursäkt att bete sig illa! Att slå sönder servisen i 
värdshuset är kanske att agera utifrån sin roll för ett 
troll, men det är ingen ursäkt! Se för övrigt Per 
Bergmans utmärkta inlägg i detta nummer. 

Esbjörn (igen): Frågan är om det blir så mycket 
bättre för dessa nybörjare om soldaterna går ur sina 
roller för att inte göra någon nervös, och särskilt roligt 
för de som agerar soldater blir det ju inte. 
Jag anser fortfarande att sådant skall 
preventeras på ett tidigt stadium, det vill 
säga innan liven. Givetvis kan vissa erfarna 
liveare tycka att det är jobbigt att ha 
nybörjare i hasorna, men det finns minst 
lika många som inte tycker det. (Toppen! 
Betyder det att jag kan sätta upp dig på 
listan över ” faddrar” till kommande Live? 
Jonas anm.) Det är ju även tråkigt att 
behöva drabbas av dessa nybörjare när 
stämningen är på topp, och jag är helt 

övertygad om att nybörjarna ifråga inte tycker att det 
är särskilt roligt att behöva vara en faktor att vara 
varsam med. 

Du (Jonas) skriver att det är fel av nybörjarna att 
inleda konversationen på ett så taffligt sätt, men att 
man skall ha överseende med detta då de inte vet 
bättre. Vore det då inte bättre att som arrangör 
anstränga sig och se till så att de hamnar i en mer 
erfaren grupp så att de har möjlighet att observera hur 
det ”går till”? Givetvis kan det vara svårt att veta vilka 
som är helt nya och vilka som varit med någon gång, 
men jag tycker gott att det är något man kan fråga om 
man tror att det skulle bli bäst om de fick vara i en mer 
erfaren grupp (och nu menar jag inte nödvändigtvis 
den mest erfarna). Det är ju trots allt lika svårt för de 
”erfarna hårdingarna” att veta att dessa personer är 
helt nya, som för arrangörerna. 

  

  

  
  

  

  

Jonas: Av det inträffade skulle jag tro att det stod helt 
klart för” hårdingarna” att de stod framför några totala 
nybörjare, så det sista är knappast någon ursäkt. De 
behöver heller inte gå ur sina roller, det räcker med att 
hänvisa till ” tystnadsplikt” eller muttra något om att 
”Nä, jag är bara en simpel soldat. Jag får aldrig reda 
på någonting...”, om man nu inte vill samtala med 
nybörjarna och hjälpa dem tillrätta. (Kom inte och säg 
att jag inte kommer med konstruktiv kritik! :-) ) 

Dessutom, i mitt arbete som lärare har jag märkt att 
det absolut bästa sättet att lära sig något är ” learning 
by doing” , dvs att själv prova på, testa, göra fel och 
dra lärdomar av det inträffade. Det betyder förstås att 
man inte får vara rädd för att misslyckas, och därför 
måste ett misslyckande kunna accepteras av 
omgivningen. Handledare är visserligen en tillgång, 
men man lär sig inte mycket genom att bli ledd eller 
genom att passivt titta på. 

Två saker 

Martin Magnusson: För det första vill jag göra ett 
inlägg i debatten om namnet på vår hobby som Roger 
Johansson startade i förra numret av StrapatS. ”Live” 
tycker jag är ett relativt bra namn, och inte särskilt 
klumpigt som Roger tycker. Trots det vill man inte 

använda det jämt, speciellt inte när man 
talar om det hela med folk som inte är 
insatta i vad vi håller på med. Då är 
”totalteater” ett bättre uttryck (även om man 
måste kämpa sig igenom fyra extra stavelser 
för att uttala det) eftersom det bättre 

beskriver vad hobbyn handlar om. De 
enskilda arrangemangen kan man 
följaktligen kalla ”totalpjäser”, eller kanske 
bara ”pjäser”. 
För det andra måste jag fråga vad det 
innebär att ”på ett rimligt sätt korta och 

ändra i insänt material”, som StrapatS-redaktionen 
förbehåller sig rätten att göra. 

Jonas: Det andra kan jag svara på: Det betyder främst 
att jag tar mig friheten att rätta stavfel och ändra 
texten till en bättre svenska. I ditt brev har jag till 
exempel lagt till citationstecknen kring dina 
namnförslag, stavat ” följaktligen” korrekt samt satt 
en bisats inom parentes för att bättre skilja den från 
den egentliga meningen och därmed göra insändaren 
mer lättbegriplig. 

Likaså kan jag gå in och rätta eventuella sakfel (t.ex. 
när någon hänvisar till en insändare i nr 27, när den 
egentligen stod i nr 26). I extremfall kan jag också ta 
mig friheten att korta ner väldigt långa insändare, men 
det tror jag aldrig att jag har behövt ta till hittills. Men 
jag kan hafel... 

Puh. (en björn med mycket liten hjärna) 
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Våpen, Ringbrynjer, Skjold, Kostymer, 

Masker og annet. 

Soge Smia 
og beskyttet med Latex. Alle sverd av en viss lengde er balanserte for 

å gi en god felelse i hånden. Samtlige sverd er forsterket langs 

klingen og spesielt i tuppen, sverdets svakeste punkt. Slirer lages 

spesielt til det enkelte våpen på bestilling. Slirene er i ekte slireler og 

formes etter våpenet. Slirene kan farges og motiver eller skrift kan 

preges inn om onskelig. 

Claymore, Hand and a half 

Bladlengde 80 cm. 105 cm. 

Bastard. enhånds sverd 

bladlengde 65 cm: 

80 cm. total lengde. 

Svartblods Stridsoks 

Og 
Svartblods Slakteroks 

Javelin. > Stridsklubbe 
lengde 140 cm så Total lengde 90 cm. 

Ny katalog nå. 

Har du lyst til å stifte nermere bekjentskap med Soge Smia kan 

du skrive eller ringe for å få katalogen tilsendt. 

«<GRATIS”? 
Soge Smia v/Egil Moe, Gunnar Birchsv.2d, 7022 Trondheim. Norge 

tif. 47 72561404. 
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Tänkvärt om 
våldsamma lekar 

”Rymmare och fasttagare, polis- och tjuvjakt osv i alla 
dess moderna versioner, är lekar som gestaltar 
konflikten mellan det onda och det goda i livet och 
mellan kaos och ordning, och som barn i alla tider 
spelat upp på ett primitivt men för dem begripligt sätt.”       

oo JB oo 
”Utvecklingsmässigt sett handlar det om ett viktigt inslag i 
Socialiseringsprocessen, som svårligen kan läras på annat 
sätt än genom lek. Det är inte enbart en fråga om att bekämpa 
det onda och det destruktiva utan också att utveckla mod att 
stå för regler och ett försvarbart handlingssätt.”   

  

    

     

    

   

    

   

   

   

        

    

Halfdans Gåta 
Arrangeras av KultUr och 
kommer att vara ett medeltids- 
inspirerat sagoLive inriktat på 
rollspelande. Det kommer att 
gå av stapeln 14-16 juni, men 
det går utmärkt att komma till 
området redan den 11:e för att 
komma i stämning. De kläder 
och utrustning som ska 
användas ska ge en illusion av 
att vara medeltida. 
Övernattning kommer att ske i 
eget tält, vindskydd eller på 
värdshuset, som har plats för ca 
10 personer (allergiker har 
förtur). 

Kostnaden för Livet är 140 kr 
till och med vecka 18, 190 kr 
till och med vecka 20, som är 

sista anmälningstillfälle. Det 
tillkommer 15 kr för det första   

oc fe 
”Krigs- och panglekar är ett ömtåligt område i 
förskolan. Vanligtvis är dessa lekar helt förbjudna eller 
Stoppas om barnen börjar leka dem. Klart är att många 
vuxna reagerar starkt på dessa lekar. En förklaring 
kan vara att vuxna omedvetet är engagerade i sina 
egna attityder till våld och sin egen ångest och därför 
inte förmår hjälpa barn att med leken som verktyg 
övervinna aggressioner istället för att förtränga dem.” 

oo fo 
”Barn har stort behov av att avreagera aggressiva känslor 
genom att symboliskt gestalta dem i lek. När krigslekar förbjuds 
i förskolan förhindrar man helt enkelt barn från att på ett 
tryggt och kontrollerat sätt ge utlopp för ilska och frustration.” 

Detta står att läsa i boken ”Lära i förskolan” (1990). Även 
större människor än förskolebarn - t ex Liveare - kanske mår 
bra av att avreagera sig under lekfulla former? Och det kanske 
finns fler vuxna än förskolepersonal som reagerar utifrån sin 
egen ångest på sådan lek...? 

    

    

- Eva Spångberg 

  

   

     

    

   

  

     

  

   

göras om särskilda skäl finns. 
För mer information, ring eller 
skriv till: 

KultUr, c/o Ludvig Gustafsson 
Rydsvägen 164 B 

582 48 LINKÖPING 

013-17 44 58 

    

    
    
   

    
    
      

Vasaller sökes 

> Vi ska deltaga på Liven "Den 
stora uppgörelsen" den 3-5 maj 
1996 och behöver folk, 18 år 

eller äldre, som är duktiga på 
att hantera svärd och sköld och 
gärna ska äga en rustning. 

Kontakta Simon Malmberg 
08-681 06 77 

         

    

  

Orcher sökes 
Vi försöker sätta ihop ett 

orchfölje till "Zagost ishi 
zafushaum" 9-14 juli 1996. 

Fredrik Utbult, 031-96 24 84 
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Vad är en dålig Liveare? 

Jag sitter och läser insändare och 

kommentarer i de Livefanzin 
som finns tillgängliga för 

Sveriges Liveare, och funderar 
för mig själv; Vad är en dålig 

Liveare? Är det någon som inte 
till hundra procent lever sig in i 
den karaktär han eller hon 

gestaltar? Är det kanske han som 

sitter vid den falnande läger- 

elden och påpekar att lite T-gul 

av Per Bergman 

privatperson och spelar sedan 

min karaktär efter bästa 
förmåga. Att kalla en person 

som kan utstå mindre attiraljer i 
rekvisitan, som uppenbarligen är 

av senare datum, för ”dålig 

rollspelare” verkar för mig 
väldigt dumt, då jag alltid utgår 

från att både deltagare och 

arrangörer gör sitt bästa för att 

uppnå en gemytlig stämning. 

Orchen då? Som inte biter 

huvudet av den framrusande 

hunden och hänger dess skalle 
som en souvenir i sitt bälte? Är 
han en dålig rollspelare som inte 

beter sig på ett sådant sätt som 
kan förväntas av en ”autentisk” 
orch? Knappast! Hur gärna man 

än vill träda in i en roll och på 
alla sätt och vis glömma sin egen 

trista vardag, så måste man alltid 
  lätt skulle få fart på 

elden igen? Eller är 

det måhända den 

fruktade orchledaren 

som blir påhoppad 
av Hasses hund på 
ett EnhörningsLive, 

och sedan inte 

”dräper” den med ett 

"Hur gärna man än vill träda in i en roll 

och på alla sätt och vis glömma sin egen 

trista vardag, så måste man alltid ta med sig 

moderna värderingar och det sunda förnuft 

vi alla förhoppningsvis begåvats med." 

ta med sig moderna 

värderingar och det 

sunda förnuft vi alla 

förhoppningsvis 
begåvats med. Jag 

syftar nu på det 

förhatliga otyget 

med fingerade våld- 

täkter, förstörelse av 
  välriktat hugg utan 

istället går därifrån med ett 

kufiskt ansiktsuttryck, som 

spelglar en typiskt dåligt 

Liveare? Personligen tror jag 

inte att någon av dessa är vad 

som går under benämningen 

”dåliga Liveare” (om det nu 

överhuvudtaget finns några 

sådana). 

Att helt och fullt gå upp i sin 
roll är kanske beundransvärt och 

förunnat endast några få av alla 

tusentals utövare av hobbyn. Jag 

har själv sysslat med Live under 

fyra år och aldrig gestaltat en 

roll så väl att mina egna 

karaktärsdrag helt försvunnit. 

Istället anpassar jag rollen efter 

de förutsättningar jag har som 
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En person som under ett Live 

talar om uppenbart moderna 

saker kan inte kallas för dålig 

rollspelare, då detta istället är 

en total avsaknad av roll- 

spelande över huvudtaget, som 

Jonas så riktigt påpekade i en 

kommentar i StrapatS 432. 

Jag kan tänka mig många 
förklaringar till detta fenomen, 
men naturligtvis ingen som 

rättfärdigar ett dylikt beteende. 
Att anpassa sitt språk och val av 

samtalsämnen under pågående 

Live är ett lika nödvändigt inslag 

som ombyte till Livekläder för 

att få en trovärdig och mysig 

stämning. 

allmän och privat 

egendom, åverkan på skog och 

mark, vårdslöshet vid strider och 

självklart också stölder. Bara för 

att du gestaltar en karaktär som 

kan förväntas uppträda burdust 

(t.ex. en orch) så ursäktar inte 

detta skadegörelse eller 

okontrollerat viftande vid batalj. 

Till sist vill jag bara säga att 

utrönandet om vad en dålig 
rollspelare egentligen är, känns 

ganska oviktig och att alla som 

gör sitt bästa för att bidra till 

den totala stämningen på ett Live 

kan benämnas goda rollspelare. 

Tack för ordet! 
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Vision å la Enhörningen! 

Under ett flertal år har Enhörningen arrangerat 

och verkat för Liveverksamheten. Vad vi saknade 
var ett permanent Liveområde där man kunde 
bygga upp en autentisk atmosfär utan att behöva 

riva allt vid arrangemangets slut. För två år sedan 
gjorde vi slag i saken och inhandlade ett stycke 
mark i Lindesbergstrakten. Då vi köpte området 

stod där en faluröd sommarstuga med röda knutar 

och blåa fönsterramar. Vi har nu lyckats förvandla 
denna nedgångna stuga till ett stämningsfyllt 
värdshus, med alla de små detaljer som krävs för 

att skapa en trovärdig illusion av medeltid. På 
gång är också byggandet av ett flertal byggnader 

runt omkring värdshuset, också de i medeltida 
anda. Då ett moment i byggandet innebär 

cementplintar med armeringsjärn som står upp ur 

backen lite här och var, så har vi av säkerhetsskäl 
tillfälligt förlagt våra Live till annan ort. 

  

Då längre Live, flickor, deltagare med småbarn 

och Liveare med speciella behov påkallar en 
hygien som medeltida standard kanske inte riktigt 
lever upp till, så kommer det på området att byggas 
ett modernt sanitetshus. Detta hus kommer dock 

att vara ytterst tidsenligt på utsidan och det är 

sedan upp till varje enskild individ att besöka dess 

moderna inre. Allt som har anknytning till vår 
egen tid kommer att döljas bakom välgjorda 

fasader, allt för att återge en trovärdig och 
stämningsskapande miljö. 

Vårt mål är att det i sinom tid skall växa fram en 

tidsenlig by, där den autentiska miljön och 

deltagarna på våra arrangemang tillsammans bidrar 
till att skapa en oefterhärmlig stämning och ge 
Livearna en rad oförglömliga minnen. Än är det 
en bit kvar, men vi är på god väg! 

Vill DU vara med och hjälpa till med byggnationen 

av Sandtäppan och därmed bidra till att ett 
Liveområde växer fram i Sverige? Du är mer än 

välkommen! Har du frågor eller synpunkter på 
allt som rör Enhörningen, hör gärna av dig till oss! 

Enhörningen, Hasse Nilsson 

Panggatan 12 

723 38 VÄSTERÅS 
021-14 21 89 

E-post: thomasQ mapas.se     
  

12 

  

Musikanternas Kamp 

27-30 juni 

För att fira det Kungliga tillsåndet att starta gruvdrift 
och det ekonomiska uppsving detta medför för bygden, 
håller man fester och tävlingar i musik, poesi samt en 
tävling i ospecificerad kulturell konstart. Runt detta 
serveras kött, godsaker och mjöd i mängder. 

Livets bärande idé är att det "vanliga" folket skall 
kunna festa och glamma utan att avbrytas av strider 
hela tiden. Det kommer inte att finnas några svartblod, 
mörkeralver eller liknande varelser. Att bära vapen 
kommer att kräva spelledningens tillstånd. Detta Live 
är till för dig som vill ha roligt och slippa strid! 

Livet kommer inte att ha en övergripande intrig eller 
något huvudäventyr som behöver lösas. Med hjälp av 
noggranna rollbeskrivningar tror vi att nöjet i att 
rollspela, lyssna till musik och festa, väl kan gå upp 
mot att rädda världen. 

Bönder, hantverkare, kurtisaner och lösdrivare - detta 
är Live för er. Musikanter - delta i våra tävlingar och 
mät dig med dina gelikar. Poeter - tag chansen att få 
kvinnorna att rodna och männen att tråna. 
Teatersällskap, gycklare och dansare - tävla, roa och 
vinn! 

Eller varför inte bilda ett väl sammansvetsat gruvlag? 
Umgås med varandra och bråka med de andra lagen. 
En glad helg med pengar att sätta sprätt på innan 
arbetet börjar! Vi är öppna för förslag! 

Anmälningsavgift: 160 kr (medlemmar), 200 kr (icke 
medlemmar). Rabatt ges till uppträdande. Kontakta 
Thomas Bjällås, tel. 08-38 59 68, eller Nicklas Nilsson, 
tel. 08-733 12 90. E-post: thomasQmapas.se 

  

Köpes 
Ringbrynjeringar el. ringbrynjehuva till bra 

pris, samt mönster till byxor i medeltida snitt. 

Magnus Asplund 
Vallvägen 16 A 

771 41 LUDVIKA 
0240-814 03 
  

  

Säljes 
Ringbrynja (kortärmad): 2500 kr 

Kalle Granström 
08-89 18 23       

Nr 33 mars 1996       

   

     

   

  

Svärd 

Klubbor 

Yxor 

Sköldar 

Masker 

Latexvapen till bra priser. Jag 
gör vapen efter dina önskemål. 
Reproduktioner eller fantasy- 
vapen med din och din mot- 
ståndares säkerhet i åtanke. 

Ring mellan 17.30-21.30 mån-lör 

eller skriv till: 

Pierre Lussagnet, Ättehögsvägen 15 
230 44 Bunkeflostrand, Sweden 
040-46 74 28, 070-715 33 61     
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Staffan Rislund har 

Åsikter om det mesta 
"Féa Livia vill ha kritik, och själv tycker jag 

att Live är roligare än OffLive. På Live." 

Hej hopp, Pontus Nilsson! I din 

insändare i StrapatS nr 32 kunde 
man bland annat läsa om Föa Livias 
”usla och ständigt inaktuella 

kalendarium”. Eftersom jag en 
längre tid har varit ansvarig för just 

detta kalendarium, kan jag inte låta 

bli att undra vad som är så uselt 
och inaktuellt? Jag skulle bli 

jätteglad om du berättade det, vi på 

Féöa Livia vill faktiskt höra både 

positiv och negativ kritik. 

Funderade du aldrig på att vända 
dig direkt till Föa med dina 

klagomål, istället för att publicera 
dem i StrapatS? 

Vad jag nu vill be dig om Pontus, 
är att du med konkreta exempel 
visar exakt vad du finner uselt och 
ständigt inaktuellt. Eftersom du 

använder ordet ”ständigt” utgår jag 

från att du kan hitta åtminstone 7-8 
exempel, och eftersom jag 

förutsätter att du talar om nuläget 

och inte om hur Föa Livias 
kalendarium såg ut vid starten för 

tre år sedan, vill jag att du hämtar 

dessa 7-8 exempel ur våra senaste 

nummer, &11 och 412. Tack för 
din hjälp med att göra Föa till en 
ännu bättre tidning! 

Skrönan 
När jag ändå är på gång kan jag ju 

passa på att krama ur mig 
ytterligare ett bar beskäftigheter: 
Varför skrivs det bara om OffLive- 
situationer i ”Skrönan”? Är de enda 
tillfällen då StrapatS läsare 

upplever något dråpligt på Live de 

då någonting händer som bryter 

eller irriterar spelet? Jag kanske 
minns fel, men jag kan inte komma 

ihåg att jag någonsin läst något i 

”Skrönan” som inte haft med 

OffLive att göra. Men jag har 

kanske missförstått allting? Kanske 
är själva poängen med ”Skrönan” 
att berätta om sina tokroligaste 
OffLive-minnen? 

Elitism 
Sist av allt skulle jag vilja ge uttryck 
för den djupa vanmaktskänsla som 

jag erfor när jag läste Jonas Nelsons 

lilla kommentar till Per Åhmans 
artikel ”Erfarna hårdingar” i nr 32: 

Jonas, jag tror att du har fått det här 
med elitism om bakfoten. Man 

behöver inte vara elitist bara för att 
man inte i alla sammanhang låter 

den lägsta gemensamma nämnaren 
bli normbildande, bara för att man 

inte i alla sammanhang låter de med 
lägre krav förstöra för dem med 
högre. I Åhmans artikel var det ju 
den lilla fjanten med OffLive-pratet 
som uppförde sig hänsynslöst och 

respektlöst. Både du och jag vet 

Jonas, att folk som pratar OffLive 
gör det även om det står i utskicken 

att detta är strängeligen förbjudet. 

Jag kan inte förstå hur du kan 
försvara dessa typer! De har ingen 

anledning att känna sig illa 

behandlade ifall någon säger åt dem 
på skarpen när de med sitt 
nonchalanta beteende förstör 

stämningen för dem som kanske 

har jobbat ett halvår med sina 

rollförberedelser. Det är väl för fan 
ingen som har tvingat dem att åka 
på Live! Visst kan man ha olika 
syften med sitt Liveande men jag 

vidhåller ändå att man inte bör åka 

på Live för att uppleva OffLive. 

FÖRRA RAÄ RT RAR ARR 

    

     

  

  

SALLA HAR RÄTT 
TILL MIN ÅSIKT I” 

  

  

Jonas: Tyvärr har jag inte Pontus 
Nilssons adress (han prenumererar inte 

på StrapatS) annars hade jag skickat 

en kopia av denna insändare till 

honom. Men jag svarar gärna själv så 

länge, så får Pontus återkomma i nästa 

nummer om han så önskar. 

Alltså, det var nuläget du ville ha en 

översikt över. När jag skriver detta är 

det den 24/2. Jag fiskar upp senaste 

numret av Féa (nr 11, för jag har ännu 

inte fått nr 12 trots att den har funnits i 

butikerna över en vecka. Hr-hrrmm...) 

och finner att kalendariet innehåller 15 

evenemang, varav fyra utspelades 

under 1995 och alltså är synnerligen 
inaktuella. Återstår 11, varav två i 

skrivande stund är ändrade. Jag jämför 
med förra numret av StrapatS (432) 

och finner (lågt räknat) 27 evenemang. 

27-9 = 18. Räcker det till dina 7-8 

exempel, Staffan? 

Okej, det där kanske var orättvist, men 

jag är övertygad om att även om du 

jämför Föa nr 12 med StrapatS nr 33 

(senaste numren av bägge när du läser 

detta) så hittar du lätt 7-8 exempel. 

Missförstå mig inte nu - jag säger inte 

att Föas kalendarium är dåligt, bara att 
det faktiskt är omöjligt att hålla det 

aktuellt när det är tre månader mellan 

numren och minst tre veckor från 

manusstopp till färdigt nummer. 

När det gäller "Skrönan" så gör jag 

inte mer än hänvisar till Erik Sieurin i 

129, Eva Spångberg i 429 och 431, 

samt Natalie Sjölund & Pia Andersson 

i 430. Annars håller jag med om att det 
vore trevligt med fler "In-Live- 

skrönor", men jag kan inte göra annat 

än att trycka vad läsarna skriver. Hur 

vore det om Staffan istället för att 
klaga föregick med gott exempel och 

själv skrev om någon rolig skröna han 
upplevt? 

Slutligen måste jag säga att även jag 

känner vanmakt - när jag läser 

Staffans sista "beskäftighet". Att 
Staffan och jag har helt skilda åsikter 
står klart; jag anser fortfarande att 
levande rollspel är en lek, ett spel och 

något man gör för att ha roligt. För 

Staffan är det något «betydligt 

allvarligare än så. Det respekterar jag - 
Staffan får ha vilken åsikt han vill. 

Men jag kan för mitt liv inte dela den 

om han envisas med att tycka att det är 

bättre att skälla ut och jaga bort 

osäkra nybörjare än att behandla dem 

med vänlighet, respekt och överseende. 

I övrigt hänvisar jag till diverse 

insändare om detta ämne i "Tyckeriet".     
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Henrik Summanen om 

StrapatS 

    

Engagemang och 
arrangemang 

"Diskussionen är blind. Alla tycker faktiskt samma sak!" 

Jaha, så har alltså StrapatS dragit 
igång igen, trevligt! Nu framåt 
våren har det börjat knaka i 
livelederna och jag ser till min 
förtvivlan att det inte finns en enda 

live i Borås-Göteborgsområdet 
under 1996. Helt plötsligt bara för 
att man flyttar till Borås, så är alla 
liver förlagda till Stockholm, och 

det är inte lätt när man lider av svår 

liveabstinens. 

Man kanske kan fråga sig vad jag, 
en flitig Föa-skribent, gör på de 

här sidorna. Det är ju som bekant 
ganska sällan man ser samma namn 

i de båda tidskrifterna, och om det 

sker brukar det vara i form av en 
typisk StrapatS-skribent som yttrar 
sig i Föa och blir nedhuggen av 
andra tyckare på samma sidor, eller 

det omvända förhållandet. För två 

år sedan var jag själv inblandad i 

en ganska häftig dispyt om roller 

på Trenne Byar, i just StrapatS och 
när jag läser om insändarna så slår 

det mig att diskussionen är blind. 

Alla tycker faktiskt samma sak! 
Problemen uppstod någonstans i 

samtliga skribenters förutfattade 
meningar om den andra parten. På 

samma sätt blir Jonas manglad i 
Féa nr 12. Och här är vi återigen 

framme vid den stora och välkända 

grälfrågan ”seriösa och icke seriösa 
livare”, alternativt ”veteraner och 
nybörjare” (vad som nu säger att 
en nybörjare är oseriös är en gåta, 
men det är så diskussionen har tett 
sig). 

För att konkretisera och 

generalisera det hela lite skulle man 
kunna säga att de som skriver i 

StrapatS anser sig värna om 
kvalitén i det levande rollspelandets 

utveckling till skillnad från de där 

snobbarna som ställer så höga krav 

att folk tappar sugen. På samma 
sätt tycker ”snobbarna” i Föa att de 
månar om levande rollspelets 
kvalitet till skillnad från de där 

oseriösa StrapatS-livarna som är så 
lata att de inte har lust att för allas 

bästa höja standarden. Eller har jag 
missförstått någonting? 

Så nu till den springande punkten. 

Jag tror inte att de här problemen 

existerar, vare sig hos deltagare 

eller arrangörer i någon av de 
grupper som de anser sig tillhöra. 

Grupperna (som alltså egentligen 
inte är några grupper) är i själva 

verket ganska lika, allt är en 
produkt av tråkig attityd och 
(kanske) vilja till grupptillhörighet. 
Det kan man visa på följande sätt: 
Trenne Byar (-94) var en stor live, 

Sveriges största någonsin, och den 

föregicks av ett massivt arbete. 

1000 deltagare varav många, säkert 
50-100 personer nybörjare och 
ännu fler så kallade StrapatS-livare. 
Trots detta så hördes i princip inga 

klagomål, inte från någon av de så 
kallade sidorna. Standarden var hög 

och man hade ett mycket högt 

deltagarantal, det kan bara bevisa 
att alla som påstår sig höra till 

någon av de båda sidorna har fel. 

Det finns inte fler dåliga spelare, 
nybörjare eller oseriösa spelare på 

den påstådda osnobbistiska sidan 
än på den så kallade snobbiga. 
Spelare som är gamla i gamet är 
inte automatiskt bättre än spelare 

som är nya. Med drygt sex års 
erfarenhet kan jag nog betrakta mig 

som ”gammal” livare, veteran eller 

vad man nu skulle vilja kalla det, 
och jag känner mig mer än 
någonsin omsprungen av duktiga 
”nybörjare”. 

 



StrapatS 

När jag engagerade mig i 
dräktsbeskrivningar för De 

Dedanaans live ”1632” tänkte jag 
”herrejävlar, här är ett gäng grabbar 

som ställer högre krav än Ett Glas”, 
och det är en arrangörsgrupp som 

både skriver och annonserar mer i 
StrapatS än i Féa Livia. 

Det här kanske skulle kunna räcka 
för att visa att sprickan mellan de 
som vill lägga ned tusenlappar och 

månader på utrustning och de som 
inte gör det inte existerar. Det är 

nämligen samma sorts människor - 
och de åker på samma liver. Ibland 
lägger man ned mycket tid och 
pengar och ibland lägger man ned 

lite. Det viktiga är väl snarare att 
det som arrangörerna anger som 

minimumstandard på sin live, och 
att vilken roll man tänker spela får 

avgöra hur mycket tid och pengar 
som går åt. Det är här jag lägger 

tonvikten, för det är väl så att man 

inte bör anmäla sig till en live som 

man inte tror att man kommer klara 
av. 

Men någonstans finns det ändå en 
smygande missämja, personer som 

sitter som virushärdar i livesverige 

och sprider skitprat om den ena 

och den andre, personer som av 
kategoriska skäl vägrar läsa eller 

ta till sig en artikel som publicerats 
i ”fel” tidning. Det är här tårgas- 
tuberna ska skickas in, varför ska 

man låta personer som inte vet vad 

de pratar om underminera vår 
kulturyttring/hobby? Här om 

någonstans kan man finna de 

oseriösa livarna, för är man 

intresserad av levande rollspel läser 

man väl det lilla som skrivs om det 

(det är billigt). Nu kan man fundera 
över varför Féa Livia och StrapatS 
har så olika prenumerantregister... 

När jag nu har öst ur mig det där 
ska jag passa på att ge en eloge till 

alla livearrangörer som trots. allt 
genomdriver sina projekt, jag vet 
hur det är. Av kalendariet att döma 

kanske det är en och annan som 
inte tänker sig för innan han/hon 
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soldaterna. I värsta fall mynnar en 

sådan order rent livetekniskt i 
myteri, desertering och uppror 
bland soldaterna, något som aldrig 

skulle ha skett spontant i ett 
fungerande kungarike. Det är helt 
enkelt opsykologiskt spelat, eller 

med andra ord spelat i brist på 

livesinne. Kan man inte sträcka sig 

till att ställa upp en arrangör som 
rådgivare till makthavare på live, 
det som sker annars är att en stor 

del av livens roller trängs undan 
till förmån för andra. 

Annars tycker jag att ”släppa 
trådarna”-liver brukar vara kul, det 

är bara det att det måste finnas en 
möjlighet att ta upp trådarna igen. 

Slutligen skulle jag vilja säga till 

- a Pontus Nilsson som klagar på att 

  

anmäler sin live, för som det ser ut 

nu är antalet genomförda liver i 

stort sett konstant sen två år 
tillbaka. Kanske med skillnaden 
istället att deltagarantalet växer. 
Jag hoppas att arrangörerna till de 

två ”stora” liverna nästa år 

verkligen har tänkt sig för. Det är 

mycket jobb att administrera 1000 

personer. 

Är det förresten någon slags ny 
trend att arrangörerna ska spela 
lågstatusroller? Jag tycker att det 

börjar dyka upp vissa tendenser till 
det efter Trenne Byar, och innan 

också för den delen. Idén verkar 

grundas på tanken att arrangörerna 

inte ska påverka livens 
händelseförlopp, istället för en 

kung som spelas av en arrangör 

har man en spelare på den rollen. 
Då lyder frågan så här: hur kan en 

arrangör i så fall säga att han gör 

sitt bästa för att alla deltagare ska 
få en kul live? En spelare har inte 

alltid den vidvinkeln att han kan se 
att ordern till soldaterna att stå på 

vakt i 24 timmar inte är en bra 
livelösning, det den i själva verket 

gör är skapar en sur stämning bland 

det inte finns några alternativ till 

Föa och StrapatS; starta ett eget 
fansin! Du har lika lite tid och 

pengar som alla andra livare. 

Attityden att bara sitta och vänta 

på att någon annan ska göra allt är 
inte fruktsam i ett idéellt live- 

sverige. För det är väl ett sådant vi 
vill ha? 

- Henrik Summanen 

  

Jonas: Trevligt att se inte 
mindre än två Föa-skribenter 
skriva i StrapatS! Särskilt 

intressant är det att jämföra 
deras insändare! Jag är 
ledsen Henrik, men efter att 
ha läst Staffans insändare 
strax innan finner jag det 
tyvärr svårt att tro att det inte 
existerar några egentliga 
skillnader mellan ”StrapatS- 
livearnas"” och "Föasnobbar- 
nas" (Henriks uttryck, inte 

mina!) olika ståndpunkter, 
hur gärna jag än skulle vilja. 
I övrigt anser jag att Henrik i 
stort sett har rätt, såväl om 
"skitpratare", arrangörer och 
stillasittande kverulanter.       

Nr 33 mars 1996 
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Skrönan del 6     
Alla gillar skrönor. Ju skrönigare desto bättre... 

Norrmannen (eller ” norsken” , som Gunde säger) 

Endre Fodstad bjuder gärna på en skröna från 
det sköna landet i väster: 

Under Sommerliven -94 använde sig arrangörerna 
av Carl Orff s ”Carmina Burana” som bakgrunds- 
musik varje gång något mystiskt försiggick uppe 
på Tempelhöjden - favoritplatsen för områdets 
demondyrkare och annat skumt folk. 
Sent en kväll sitter så en Ljusriddare (Tempel- 
riddare) på värdshuset och släcker törsten. Plötsligt 
slås dörren upp och en yngre Ljusriddare kommer 
in med ett bekymrat uttryck i ansiktet: 
- Mäster, mäster! Musiken från Tempelhöjden 

har blivit ännu vildare och mer ondskefull än i 

går natt! 
Den förste riddaren ser upp från sitt glas och 
konstaterar krasst: 
- Jepp. De har bytt kassett. 

ror rR 

Endre förtäljer vidare att samma Ljusriddare 
tidigare under Livet begått ännu en blunder: 

Solen hade nyss gått upp, och byfolket masar sig 
långsamt ut från tält och värdshus. Grevinnan har 
just stigit upp när hennes vakter pekar ut två 
individer inne i skogen, på väg mot byn i taktfast 
marsch. När de kommer närmare ser man att det 
är två ringbrynjeklädda Ljusriddare, fullt 
beväpnade. Vaktkaptenen ställer sig vid sidan av 
grevinnan med ett bekymrat uttryck. De två 
männen kommer närmare... och närmare... och 
närmare, Klinkandet från ringbrynjorna förstärker 
intrycket av allvar. 
Ljusriddare B träder fram till grevinnan, tar av 
sig hjälmen, lägger armarna i kors och ser allmänt 
bister ut. 
Ljusriddare A träder fram, tar av sig hjälmen och 
blottar ett skäggigt ansikte med en kraftig, bestämd 
haka. Så drar han fram ett litet brunt föremål ur 
sin ficka och räcker fram det till grevinnan: 
- En bit choklad?   

Rickard Fischbach vill påstå att följande scen 
utspelade sig på Livet ” Leon von Carmans sista 
vilja” 1993. Samtidigt visar han (till Staffan 

Rislunds förtjusning?) att skrönor inte alls behöver 
vara Off-Live-betonade: 

En elitsoldat och en page hade blivit satta att 
vakta borgen. De satt där uppe i tornet och frös 

och tyckte att livet var trist i största allmänhet. Så 
upptäckte pagen ett kvarglömt armborst som var 

otroligt välgjort. Det tog naturligtvis inte lång tid 
förrän han satt och pillade på det och spände 
strängen. Han lade i en skäkta i skenan för att 
provskjuta, men kunde på något sätt inte få kläm 
på avfyringsmekanismen. 
Under tiden hade kungen vaknat ur sin efter- 
middagslur och stod och gäspade på borggården. 
Samtidigt kom tempelherren från klostret i Ianth 
Mirith gående för att hälsa på sin gode vän kungen. 
Kungen såg tempelherren och stod kvar på 
borggården för att välkomna sin besökare. 
Uppe i tornet tröttnade elitsoldaten på pagens 
tafatta försök att avfyra armborstet. ”Ro hit 
me”re!” kommenderade han och i samma stund 
som armborstet nuddade hans hand sa det PANG 
och armborstet fyrades av i bästa ”gamla Bettan”- 
stil. Pilen gick rakt uppåt och singlade sedan 
neråt marken och landade med ej oansenlig kraft 
mitt emellan tempelherren och kungen. Förvånat 
tittade de båda uppåt, men där stod bara två 
stycken högst generade vakter som inte kunde få 
ur sig ett enda ljud. Se där farorna med avstånds- 
vapen på Live! 

RR or 

På Internets nyhetsgrupp rec.games.frp.live- 
action såg jag en fin historia som jag inte kunde 
låta bli att dela med mig av. Där berättades om en 
känd engelsk Liveare som slutligen bestämde sig 
för att (åtminstone tillfälligt) frångå sin absolutism, 
bara för att kunna klampa in på ett värdshus med 
mord i blicken, vråla ”SLYNA! ÖL!!!” och 

verkligen mena det... 
- Jonas 
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Surftips II 
av Niklas Petterson med kompletteringar av Jonas Nelson 

  

Som en fortsättning på den lilla surfartikeln i 
förra numret kommer här en utökad och mer 
internationell artikel om levande rollspel på nätet. 
Låt oss börja här hemma i Sverige: 

Den småländska föreningen Troll & Alvers sida 
kan man hitta på adressen 
http://www.pt.hk-r.se/-di95fro/ITFTA/ 
Här kan man hitta lite aktuell föreningsinformation 
samt bakgrundsinformation till Livet ”I Tianas 

dunkel”. 

Stockholmsbaserade Lilla Gillets (f.d. Nockes LF) 

hem på nätet kan kan man finna på 
http://www .cadcam.kth.se/-hk95dte/lg/ 
Lilla Gillets sida är i skrivande stund ganska ny 
och inte så utbyggd ännu. 

Göteborgsföreningen Särimners Vänner har 
också en sida på nätet, den hittas på 
http://www.tripnet.se/home/bob/serimner.html 
Särimners sida är ganska svår att läsa p g a färgen 
på texten, men det går att åtgärda genom att 
justera inställningarna på ditt web-läsarprogram 
(slå av bakgrundsfärgen, t.ex.). 

Vi fortsätter till Tolkiensällskapet Forodrim. På 
http://Awww.algonet.se/-arador/forodsv.html 
hittar man Forodrims hemsida med diverse infor- 
mation samt deras regler (code). Länk till ARDA 

och Mithlond, en Tolkienförening i Göteborg. 

Att SVEROK har en hemsida är ingen nyhet, den 
ligger hos datorföreningen Lysator (Sveriges 

äldsta) på adressen 
http://www.lysator.liu.se/sverok/ 
SVEROK har en informationssida om levande 
rollspel, här ligger också StrapatS kalendarium 
online. Det kan hittas på 
http://www lysator.liu.se/sverok/live/kal.html 

- något för er som bränt alla pengar på modemet 
och inte har råd att spendera 10 kr på en 
pappersversion av StrapatS. 
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När vi ändå befinner oss på Lysator tittar vi in hos 
Linköpings Levande RollspelsFörening, vars 

sida på 
http://www.lysator.liu.se/sverok/ostergotland/ 
lrf.html 
inte innehåller mycket - En lista över styrelsen, 
Live som man varit på -94 och -95 samt några 
små fakta om föreningen. 

VampyrLive har blivit populärt, och mycket riktigt 
har också Camarilla Stockholm en hemsida på 
http://www.nada.kth.se/-md95-tok/cam1.html 
där man har samlat en mängd vampyrLiveslänkar 
runt hela världen (bland annat till en kampanj i 
Göteborg, 

http://www.dtek.chalmers.se/-d2linto/ 
vamplive.html 
och man bjuder på en massa information om sina 
spel i Stockholm. Mycket stämningsfyllda sidor 
som säkert är en stor tillgång till vampyrLiveare. 

Nimbus är en förening i Täby vars hemsida på 
http://www.ava.taby.se/specarb/3ntlanza 
innehåller mycket matnyttigt, bland annat ett 
kalendarium (det mesta verkar vara taget från 
StrapatS) och en hel hög sångtexter som kan 
passa på levande rollspel. Nackdelen med Nimbus 
sidor är att de tar lång tid att ladda, till och med på 
min snabba dator! (Jonas anm.) 

  

Vi fortsätter ut i Europa. Här är det England och i 
viss mån Benelux-länderna som är mest 
intressanta. I England finns en formidabel uppsjö 
av Liveföreningar, ofta i anknytning till 
universiteten. Jag tar upp de som jag tycker verkar 
mest intressanta. Egentligen räcker det med en 

enda adress; 
http://palantir.soc.staffs.ac.uk:80/larp/ 
där de flesta av nedanstående länkar finns 
upptagna. En mycket bra utgångspunkt för den 
nätsurfande Livearen! 
Detta är faktiskt precis samma sida som den lite 
äldre länken 
http://tardis.soc.staffs.ac.uk/larp/ 
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med hemsidan till en grupp vid Staffordshire 
University. Stort bildarkiv... Länkar till andra 
grupper. På adressen 
http://tardis.soc.staffs.ac.uk/larp/pics/nelson.html 
finns en del bilder som den gode chefredaktören 
själv har tagit, bl.a från Medeltidsveckan. 

http://dux.dundee.ac.uk/dusa/durps/ 
innehåller en mycket snygg sida tillhörande 
DURPS Bradvaria, en engelsk Live-förening i 
Dundee. Ett besök här rekommenderas!! 

Gillar man bilder på hjältar som dräper monster 
av olika slag kan man ta en titt på adressen 

http://www .compsoc.man.ac.uk/>riche/lrp.html 
Här huserar LARS och Nothing ventured, två 

engelska Live-föreningar i Manchester som delar 
på en hemsida. Bildarkiv med mest monster- 

dräparbilder... 

B.L.A.R.P- en Liveförening i Bath, huserar på 
http://www.bath.ac.uk/-su3blarp/home.html 
Mest föreningsinformation. Man kan dock ladda 
hem deras regler (i MS Word eller Postscript- 
format) eller, om man vill, ett teckensnitt i form 

av ett runalfabet (Truetype, förmodligen för PC). 
Länkar till andra sidor. 

Lite andra mindre intressanta engelska Livelänkar 
(när vi ändå är där): 

http://www.reading.ac.uk/-ssu95jh1/ 
Manticore.html 
- Engelsk LRP-grupp kallad Manticore LRP i 
Notthingham. Info om klubben m.m. Ganska 
nystartad sida... 

http://palantir.soc.staffs.ac.uk:80/larp/org/violet/ 
- En sida som troligen har någonting att göra 
med en Livegrupp kallad Violet Illuminations, 
dock inte säker... 

http://www.soton.ac.uk/-roy/info/places/ 
shadow realms.html 
- Mycket spartansk sida som gör reklam för 
Shadow Realms, en Live-organisation med 
förgreningar i Exmouth, Sussex och London I 
England samt Georgia i USA. 

http://holly.orc.soton.ac.uk:80/users/rod/ 
public html/flrp/ 

- Southhampton Live-Roleplay (SLuRP) har en 
liten spartansk sida här. 

    

  

StrapatS 

http://www.york.ac.uk/-gtm100/orcmania.htm 
- Hemsida för Livegruppen OrcMania - mest 
information av internt intresse. Dock har man en 
liten artikelsamling som kan vara av intresse. 

  

Från England tar vi ett hopp över kanalen till 
Holland och Belgien. 

Den holländska Liveföreningen Malatie 
Adventures hittar man på 
http://www .fys.ruu.nl/-nederv 1/malatie.html 
Litet bildarkiv. Malatie har länkar till andra bl.a 
Oneiros 
http://www.xs4all.nl/>giessen/Oneiros.htmil 
en belgisk Liveförening, samt Eternica, en 0 
annan holländsk Liveförening: 
http://minf.vub.ac.be/-dremacle/Eternica/ m= 
HomeNL.html 

Eternica har både sidor på engelska och & 
holländska. Det kan dock vara problem att komma 3 
åt deras sidor från vissa klienter. 
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Innan vi lämnar Europa kan vi ju titta vad våra 
nordiska grannar har för sig. Norges motsvarighet 
till SVEROK heter NSSF och har en trist sida på 
http://www.pvv.unit.no/-martinn/nssf/ 

Då är det skojigare att besöka den norska 
Liveföreningen RAVN, som man hittar på 
http://wwwifi.uio.no/-kjetim/ravn/ 
Här kan man läsa om RAVNS historia, deras 
organisation och kommande aktiviteter. De har 
också ett fåtal länkar till andra Livesidor i Norge, 
men man får nog påstå att här ligger vi i Sverige 
steget före norrmännen i alla fall! 
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En av länkarna från RAVN leder oss till URL 
(Universitetes Rollespillförening, Levende) på 
http://url.uio.no/slash/URL.html 
som innehåller en hel del skojiga länkar mer eller 
mindre relaterade till levande rollspel. Väl värt 
att titta närmare på! 

Vårt broderland i öster har också en hel del 
Liveföreningar med hemsidor, men tyvärr är 

många bara skrivna på finska. Ett undantag är 
dock Grey Wolves, vars sida på 
http://www.kreusa.fi/larp/eindex.htm 
är en bra utgångspunkt för den som vill titta 
närmare på den finska hobbyn. 
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Färdiga med Europa tar vi oss över Atlanten till 
USA. Här finns det också Liveare och 
Liveorganisationer. De fyra största är Interactive 
Literature Foundation (ILF), New England 

Roleplaying Organisation (NERO), 
International Fantasy Gaming Society (IFGS) 
och Dagorhir. En mer utförligare beskrivning av 
dessa kan man hitta i artikeln Live in the USA i 
StrapatS nr 14. 
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ILF hittar man på 
http://www .clark.net/pub/arthur/ilfhome.html 

NERO, den förmodligen största Liveorganisa- 
tionen i USA, hittas på 
http://www .iii.net/users/zbd/nero.html 

IFGS - Titta på 
http://http.rap.ucar.edu/staff/brandon/ifgs/ 
Länkar till chapters (underavdelningar) över hela 
USA. 

Dagorhir, organisation för den som gillar att slåss 
med boffersvärd. Har chapters lite varstans i USA. 
http://www.charm.net/-dagorhir/ 

Man kan också bege sig till MIT, Massachussets 
Institute of Technology. Här håller Assassins 
Guild till på 

http://www.mit.edu:8001/activities/assassin/ 
home.html 
Assassins Guild vid MIT spelar Killer-liknande 
former av levande rollspel i både dåtid, nutid och 
framtid. Mest information. Titta under ”Past 
Games” för några liverapporter i novellform. 

Den amerikanska motsvarigheten till StrapatS 
online-kalendarium, Shades LARP-list, finns på 

http://www.coil.com/-zargonis/shade.html   

För den som har ett akademiskt intresse för 
medeltiden rekomenderas Libellum Mundi 
http://www.epas.utoronto.ca:8080/-killings/ 
Medieval/libellum.html RR 

- en virtuell guldgruva med länkar till bl.a Q 
forskning om medeltiden, re-enactment- 
organisationer (bl.a amerikanska SCA), bibliotek 

med medeltida manuskript, sidor om heraldik, 
recept på medeltida mat, rustningar och vapen 
samt mycket, mycket mer... 

För den som är intresserad av vapen och rustningar 
rekommenderas 
http://fiat.gslis.utexas.edu/-therion/armor.html 
Här har Therion sin sida med bilder på medeltida 
vapen och rustningar. Allt från våra vanliga 
medeltida rustningar till japanska och indo- 
persiska rariteter. Tar lååång tid att ladda hem 
beroende på alla småbilder. Perfekt för den latex- 
smed som behöver inspiration... 

Ett kanonställe på nätet för er som är intresserade 
av keltisk musik hittas på 
http://celtic.stanford.edu/ceolas.html 

Nu vet jag inte om keltisk musik har så mycket 
med medeltiden att göra. Jag är ingen musikexpert 
direkt, men länken stod i anslutning till en annan 

Livesida. Nåja, här kan man i allafall få tag på 
riktiga noter (nerladdningsbara filer i PostScript, 
GIF samt andra mer mystiska format), informa- 

tion om instrument, MIDI-filer till synthen m.m. 

    

Det var väl allt som jag hunnit hitta på nätet... 

-Niklas Pettersson (red94npn(Q mds.mdh.se) 

...men det finns oändligt mycket mer! 

- Jonas Nelson (nelsonQl.kth.se) 
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- Medeltidsföreningen Den Gyllene Eken 

  

DÖDENS DAMM 
(Livens namn genererat med namngenerator i StrapatS 426) 

En dags bofferLive med humoristisk underton, som också ställer krav på deltagarnas intellekt! 

Tycker du att det är roligt med boffer? Tycker du om Monty Python? 
Grabba svärdet, sätt på hjälmen och ta tunnelbanan till liven! 

Dödens Damm är en fantasylive, där mat faktiskt ingår i den futtiga femtiolapp liven kostar. 
Liven kommer att vara i Stockholmstrakten och åldersgränsen är 15 år. 

Sista anmälningsdag är 10 april. 

Kontakta Paul Bodin på tel. 08-645 21 32, eller Simon Malmberg på tel. 08-681 06 77 

  

  

Månsken över Lunden 
5-7 juli 1996 

Konungen av Ulvfang hälsar eder alla, från bönder till frälsestånden, från när och fjärran, 
välkomna att deltaga i och kring festligheterna runt de Flocke Fällska spelen, vilka består av de 
fyra grenarna Tvekamp, Vargflock, Bågskytte och Gåtor. 
De Flocke Fällska spelen äger som vanligt rum vid Kungens Lund, endast en fjärdingsväg från 
gränsen till det krigiska landet Jotemiras. 

Konungens visthusbod är full och mjödtunnorna håller på att jäsa över. På alla håll förbereder sig 
invånarna för den stundande helgen, ty när Kung Erik av Ulvfang själv sätter sig till bords då 
finns det inte mycket mer att önska. Trots vetskapen om festen börjar även illvilliga rykten spridas 
om att det inte står rätt tilli gränstrakterna och att en urgamal landstvist hotar att på nytt flamma 
upp och överskugga de Flocke Fällska spelen. 

Månsken över Lunden är ett fantasylive där rollspelandet och välgjord rekvisita prioriteras. Livet 
kretsar kring turneringen och den efterföljande festen, dit speciellt trubadurer och andra underhållare 
hälsas varmt välkomna av såväl Kungen som av Live-stämningen. 

Var: Hensbacka söder om Munkedal, två mil norr om Uddevalla 

När: Från fredag 5/7 kl. 14:00 till söndag 7/7 kl. 14:00 
Åldersgräns: 15 år. 

Kontaktpersoner: Johan Sahlin 

0524-811 67 
Helena Hansson 

0524-410 30 

Andreas Johansson 
0522-320 32   
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Interaktiva Teaterföreningen Troll & Alver 
presenterar våren och sommaren 1996: 

Ondskans följeslagare 
13-14 april. 

Ett nybörjarLive för dig som är ca 15 år och uppåt. 
Menat som en introduktion till de levande rollspelens förtrollade värld. 

Arrangemanget är ett steg i vår förenings strävan att sprida levande rollspel 

till en större krets. 

Plats: Brännehult utanför Hultsfred. 

Arrangörsgrupp: "Trubadurerna", 

kontakta Stefhan Thurén, tel. 0495-201 66, 

eller Mattias Johansson, tel. 0495-127 87. 

E-post: estthestalhagsskolan.hultsfred.se 

Anyas kröning 
18-19 maj. 

Ett inbjudningsLive i Enhörningens kampanjvärld. 
Fröken Anya Segersäll skall krönas till furstinna. 

Plats: Flathult utanför Målilla. 

Arrangörsgrupp: "Makten bakom tronen", 

kontakta Åse Petersson, tel. 018-30 24 51. 

E-post: a5asepeteulmo.stud.slu.se 

I Tianas dunkel 
28-30 juni. 

Uppföljaren till "Den sista dagen". 

Ett tredagarsLive i Smålands fantastiska högsommarprakt. 
Precis som "Den sista dagen" och den kanske mer kända 

"Den Vita Lunden / Zagost Ishi Zafushaum”" är grundidén ett 
kombinerat bonde- och svartfolksLive. 
Av arrangörsgruppen "Flower Power", 

kontakta Ola Lindblom, tel. 0495-603 61. 

E-post: eclaG€stalhagsskolan.hultsfred.se (Fredrich Claezon) 

ITFTA's kontaktperson: 

Magnus Sjöberg, tel. 0495-417 83. 

E-post: emassestalhagsskolan.hultsfred.se 
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Nosferatu 2 - Hexenes bånd 
en kort rapport av Olle Johansson 

Jag och en vän som heter Daniel 
Björkman var på Nosferatu 2 i 
Oslo-trakten i somras och jag 
tänkte beskriva några av de roliga 
händelser som skedde där. 

Av någon anledning som jag 
aldrig riktigt kom underfund med 
så kallades arrangörerna för 
"grävlingar", så om man behövde 
få tag på en arrangör behövde 
man bara fråga om någon sett 
någon grävling. Jag tror namnet 
kan ha kommit från att de 
arrangörer som hade hand om 
intriger var så kallade IL, 
Intrigledare. När någon under 
Livet behövde tala med sin IL 
och försökte fråga efter honom 
utan att gå alltför mycket Off- 
Live så blev det något i stil med: 
Jagletar efter en... sån där... som 

ILar omkring i skogen. Svaret 
blev: Du menar en grävling? 
Och därmed var det uttrycket 
myntat... Detta var vad jag fick 
höra efteråt i alla fall. 

En händelse som många hade 
roligt åt på Nosferatu 2 var när 
Riddar Straf blev bortrövad av 
vättar (orcher). Av vad jag fick 
höra senare så hade Riddare 

Straf försvunnit efter att några 
vättar hade setts runt värdshuset. 
Han hittades sedan avsvimmad 

och med byxorna neddragna och 
kunde efter det inte sitta ner. 

Detta blev han retad för vid flera 

tillfällen, även om det inte var 

många som vågade göra det 
direkt åt honom. En sång blev 
däremot = författad efter 
händelsen. 

Rent allmänt hade Nosferatu 2 
väldigt många säregna, intres- 
santa och roliga rollpersoner. 
Arrangörerna hade också satsat 
väldigt hårt på bra specialeffek- 
ter och väldigt hög stämning. 
För de som har möjlighet så 
råder jag er att åka på Nosferatu 
3 i sommar, det är värt alla 
pengar man får betala! Tyvärr 
är min närvaro nödvändig på 
annan plats då och jag kan inte 
åka (jag kommer att göra den 
förbannade lumpen). 

  

  

Världens bästa Live 

    
I Féa Livia 414, alltså vårt augustinummer, 

kommer temat att vara ”Världens bästa 
Livearrangemang”, och som vanligt behöver vi 
din hjälp! Denna gång vill vi att du skall tänka 
efter: Vilket är egentligen det bästa Live- 
arrangemang du någonsin deltagit på? Notera 

att jag skriver bästa arrangemang, inte roligaste 
Live. Detta behöver ju inte vara samma sak; det 
är ju fullt möjligt att ha roligt på en dålig Live 
om man har en bra grupp och en genomarbetad 
roll, eller tvärtom - trist på en suverän Live på 

grund av en dålig grupp, skoskav, etc. 

När du har beslutat vilket som är ditt ”All Time 
favoritarrangemang”, ringer eller skriver du 
(senast 31 maj) till: 

Staffan Rislund, c/o Alge 

Svandammsvägen 26, 1 tr. 
126 34 HÄGERSTEN 
Tel: 08-681 07 24   

Uppge namn, telefonnummer, samt vilken Live 
du röstar på. I händelse av telefonsvarare - tala 
tydligt! Röster som saknar namn och 
telefonnummer kommer inte att räknas, detta 
för att undvika fusk, dvs att folk röstar flera 
gånger. 
Det är endast tillåtet att rösta på en Live och detta 
måste vara en Live som du själv inte har varit 
med och arrangerat. Rösträkningen kommer att 
gå till så att antalet röster som varje Live har 
erhållit kommer att räknas om till procent av 
Livens totala deltagarantal. Stora och små 
arrangemang kommer därför att ha samma chans 
att kvala in på topplistan. Sprid detta till alla 
dina Livevänner och be dem rösta! 

Vi lottar ut tre helårsprenumerationer och fem 
lösnummer bland samtliga röstande. 

- Föa Livias redaktion.     
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Kalendariet finns även på Internet: 
http://www. lysator.liu.se/sverok/live/kal.html 

Konfirmandläger 4-8 april, 1-20 juli. 
Utforska kristen tro genom rollspel och 
Live! Len Howard, tel. 0581-263 71. 

Påskhelgen. Live i Karlshamnsområdet 
(Blekinge). Kontakta Jonas Erlandsson, 

tel. 0455-33 02 07. 

5-7 april. När skogen vaknar. Ett 
stämningsfyllt fantasyLive med färgstarka 
karaktärer. Stockholmstrakten. Kontakta 
Charles Vibenius, 08-766 26 00 eller 
Simon Heath, 08-766 55 62. 
150-300 deltagare. 

5-7 april. Sista Krogens Förbannelse. 
Ett SkräckLive av Enhörningen. Kontakta 
Hasse Nilsson, tel. 021-14 21 89. 

6 april. Gästabudet, söder om Uppsala. 
Kontakta Håkan Bruce, tel. 018-42 55 36. 
Från 15 år. 

13-14 april. Det förgångnas natt, ett 
fantasyLive i Kilsbergen. 
Kontakta RSK Den Druckne Dvärgen; 
Daniel Björk, tel. 0583-405 59, eller Johan 
Wallin, tel. 0583-402 84. Från 15 år. 

13-14 april. Ondskans följeslagare, ett 
nybörjarLive utanför Hultsfred, från 15 år 
och uppåt. Arr: ITFTA, kontakta Stefhan 
Thurén, tel. 0495-201 66, eller Mattias 
Johansson, tel. 0495-127 87. 
E-post: estthQ stalhagsskolan.hultsfred.se 

20 april. Dödens Damm, ett endags 
bofferLive med humoristisk underton, 
Stockholmstrakten. Kontakta Paul Bodin, 
tel. 08-645 21 32, eller Simon Malmberg, 
tel. 08-681 06 77. Sista anmälningsdag 10 
april. Pris 50 kr (mat ingår!). Från 15 år. 

3-5 maj. Den Stora Uppgörelsen, ett 
sagoinspirerat Live i Stockholmstrakten. 
Jonte Rydberg, tel. 08-512 405 51, eller 
Alex Stendal, tel. 08-590 949 61. Pris ca 
100 kr, åldersgräns 15 år. FULLSATT! 

3-5 maj. Enhörningen arrangerar Live för 
nybörjare o unga Liveare. Kontakta Hasse 
Nilsson, tel. 021-14 21 89. 

16-19 maj. Pasteurprojektet - 
INSTÄLLT på obestämd framtid pga 
förstört Liveområde. Se sid. 3.   

16-19 maj. Kyria - Mörkrets stad. Del 
1 (av 2): Viskningar. Ett fantasy/ 
medeltidsLive i Västerås arrangerat av 
Zedalia Medeltida Sällskap. 
Tyngdpunkten ligger på autentisk miljö 
och stämning. Kontakta Tina eller Mattias 
på tel. 0224-149 01 fram till 1/4, därefter 
054-83 40 01. 

18-19 maj. Anyas kröning, ett 
inbjudningsLive i Enhörningens kampanj- 
värld. Arr: ITFTA, kontakta Åse 
Petersson, tel. 018-30 24 51. 
E-post: a5asepetQulmo.stud.slu.se 
Plats: Flathult utanför Målilla. 

24-26 maj. Krigarens kröning, ett 
fantasyLive kring en tornering. Kontakta 

Lars Ferm, tel. 0171-512 21. Pris 80 kr. 

24-27 maj. Aurelorn - där drömmar 
föds. Ett medeltida sagoLive av Saga 
Livesällskap. Kontakta Kim Viklund, 
Sidvallsvägen 10, 135 49 TYRESO, tel. 
08-770 30 89 (kl. 17-22). Kostnad 150 kr, 
från 17 år. 

24-27 maj. Skuggting. Mlmhyr 
arrangerar Live i Karlskogatrakten för 70 
personer (endast inbjudna). Henrik, tel. 
0586-593 66 eller Lars, 0586-384 70. 

1 juni. Arioch anlete. Ett dygns 
äventyrsLive på en ö i Roslagens skärgård 
för lag om fem leksugna personer. Arr. 
De Dedanaan, kontakta Per Åhman, tel. 
0173-510 48. Kostnad 100 kr inkl. mat. 

14-16 juni. Dödssynden eller I 
ondskans fotspår. Kontakta Jessica 
Carlsson, tel. 0171-575 34, eller Johan 
Almqvist, tel. 08-582 498 70. Pris 100 kr 
fram till vecka 4. Från 13 år. 

14-16 juni. Halfdans gåta. Ett 
medeltidsinspirerat sagoLive inriktat på 
rollspelande. Arr. KultUr, kontakta 
Ludvig Gustafsson, Rydsvägen 164 B, 
582 48 LINKÖPING, tel. 013-17 44 58. 
Från 16 år. 

27-30 juni. Musikanternas kamp, arr. 
Enhörningen. Fest och glam natten lång - 
ingen strid, bara sång... Kontakta Nicklas 
Nilsson, tel. 08-733 12 90. 
E-post: thomasQ mapas.se 
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28-30 juni. I Tianas Dunkel, fristående uppföljare 
till Den Sista Dagen. Ett kombinerat bonde- och 
svartfolksLive. Arr. ITF Troll& Alver, kontakta Ola 
Lindblom, Västrahult, 577 92 HULTSFRED, tel. 
0495-603 61. Pris 100-150 kr. 
E-post: eclaQstalhagsskolan.hultsfred.se 

28-30 juni. Fejden, ett sagoLive med vissa 
fantasyinslag där rollspelande och stämning värderas 
högst. Kontakta Mattias Pettersson, 0171-603 42, 
eller Tobias Nilsson, tel. 0224-450 03. ”Onda” roller 
undanbedes. 

28-30 juni. Shangri-la-la-la, ett ”happyling-lajv”. 
Arr: ”ghost”, Erik Malmcrona m.fl. Info fås mot 

frankerat svarskuvert. s 
Adress: Godhemsgatan 4 D, 414 67 GÖTEBORG. 

5-7 juli. Månsken över lunden, ett Low- 
FantasyLive med sagoinslag i tidig medeltids-miljö. 
Stor fest med turneringar. Munkedal, Bohuslän. 
Kontakta Johan Sahlin, 0524-811 67 (helger 16-18) 
eller Andreas Johansson, tel. 0522-320 32 (mån & 
ons). Anmälan senast 17 maj, kostnad 100 kr. Mat 

finns att köpa, sovplats i tält kan ordnas. 

1-20 juli. 3 st Veckoläger (mån-lör) parallellt med 
Västerås Stifts rollspelskonfirmandläger 1-20 juli. 
Workshops, paviljongbygge, tornerspel och mycket 
mer! 8 platser per vecka, kostnad 1600-1800 kr. 
Kontakta Len Howard, Västra Kyrkogatan 9, 722 15 
VÄSTERÅS, senast den 15 maj. 

9-14 juli. Den Vita Lunden. Kontakta Måns Frid, 
Väpplingvägen 10, 227 38 LUND, tel. 046-12 08 99, 
eller Sonny Jeschko, Flygelvägen 197, 224 72 
LUND. Kostnad 450 kr, betalas senast 15 maj 1996. 

20-28 juli. 1632 - ett helt historiskt Live i blanka 
vapen. Ett trossläger under slaget vid Lätzen. Arr. 
De Dedanaan. Soldater kontaktar Peter Tomilla, tel. 

018-50 62 75, övriga kontaktar Per Åhman, tel. 
0173-510 48, eller Johan Hellström, 0173-124 54. 
Kostnad från 200 kr (anmälan senast 960329). 
Rekommenderad åldersgräns 18 år. 

augusti. Gwathaur, skogens son. FantasyLive 
för ca 300 deltagare. Nya arrangörer, ny anmälning! 
Kontakta Johan Tollstorp, tel. 070-551 84 89. 

30 augusti - 1 september. Drakens tänder, ett 
fantasyLive. Arr: ”ghost”, Erik Malmcrona, Dennis 
Larsson m.fl. Info fås mot frankerat svarskuvert. 
Adress: Godhemsgatan 4 D, 414 67 GÖTEBORG 

31 augusti. Swords of Saucery. Sveriges sämsta 
Live? En eftermiddag och en natt upptagen av den 
hugeligaste Live-maskeraden genom tiderna. 
Arr. De Dedanaan. Kontakta Martin Wallgren, tel. 

010-653 23 67 eller 0173-703 77. 
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StrapatS 

6-8 september. De dolda skuggorna. Ett Live i 
Enhörningens kampanjvärld. Kontakta Hasse 
Nilsson, tel. 021-14 21 89. 

12-14 september. Kyria, mörkrets stad del 2 - 
Tystnaden. Ett Fantasy/Medeltida Live i 
Färdskärstorp för ca 300 personer. Arr. Zedalia 
Medeltida Sällskap, kontakta Tina el. Mattias på tel. 
0224-149 01 fram till 1/4, därefter 054-83 40 01. 
Deltagare från del 1 (Viskningar) får förtur & rabatt. 

1-3 november. Skog i skräck. Återigen ett Live 
arrangerat av Enhörningen. Kontakta Hasse Nilsson, 
tel. 021-14 21 89. Plats: Egna området Sandtäppan 
utanför Lindesberg. 

"30 nov - 1 dec. Julgästabud i Enhörningens 
kampanjvärld. 

  

sommaren 1997. Alum Darya. STORT 
stämningsLive med lite våld och mycket känsla. 
Håller på i fem nätter. Trähus kommer att användas. 
Arr: KSL och ”gästarrangörer”. Stockholmstrakten. 

sommaren 1997. Högting, ett STORT Live för upp 
till 1000 personer. Arr. Ilmhyr. Kontakta Henrik, 
tel. 0586-593 66, eller Lars, tel. 0586-384 70. 

sommaren 1997. Stjärnsång, ett femdagars 
medeltida/fantasy-Live. 

juni el. juli 1997. Ett Fantasy/MedeltidsLive i 
Värmland. 5-7 dagar för 500-700 deltagare. Arr. 
Zedalia Medeltida Sällskap. Känsla för stämning och 
god rolltolkning är ett krav! Intresseanmälan och 
information fås av Tina eller Mattias på tel. 0224- 
149 01 fram till 1/4 1996, därefter tel. 054-83 40 01. 

25-27 juli 1997. I döda kejsares sällskap. Ett 
intrigLive i Ulldars värld. Kontakta Anders 
Grönblad, tel. 060-56 01 43, eller Roger Johansson, 
tel. 090-18 90 39. 
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Lajv 24-26 maj i Bålsta 

  

Den lilla byn i skogen Candon har sedan ett halvår 

tillbaka terroriserats av svartblod. Inom några dagar 

kommer "Krigarens kröning” äga rum, vilket är en stor 

tornering med intensiva vadslagningar, stoj och glam. 

Äventyrare, krigare och raser av alla de slag 

Söker sig varje år till byn då insatsen i torneringen 

är liten och vinsten är hög. 

För att torneringen inte skall störas av svartbloden 

har en fredsmäklare inbjudits. Efter intensiva 

förhandlingar och med hjälp av "den åldrige” 

som budbärare, lyckas fredsmäklaren få ett 

kortvarigt uppehåll i svartblodens terror. 

Den sista och avgörande överläggningen med svartbloden 

har flera gånger blivit försenad till fredsmäklarens förtret, 

men verkar till slut komma till stånd. 
...Kvällen före torneringen! 

Kostnad för lajvet: 80 kronor 
För anmälan, ring Lars Ferm, tel. 0171-512 21     J 
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NTE Du är väl medlem i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund! 
WS ») Över 20.000 spelare i mer än 1000 föreningar kan inte ha fel. SVEROK ky 

| verkar för spelarna i Sverige. Är du medlemi en förening; se till att den 
är med iSVEROK. Är duinte medlemien förening hjälper vi dig attstarta 

enelleratthitta en där du bor. Det kostar naturligtvis ingenting att vara med 
i SVEROK. Tvärtom ger förbundet bidrag till medlemsföreningarna.   Skriv till SVEROK, Köpmanspränd 4, 582 24 Linköping. Tel 013 - 14 06 00. Fax 013-14 22 99. 
WESs BN et INTE É Neon 
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