Höstfest
11- 13 september

I Björkskogens lummiga skugga har i alla tider ljusskygga varelser dolt sig från Odins vaksamma
korpar. Denna höst utgör inget undantag. Onda tidener blåser över världens slätter och skogar och av goda
kämpar finns endast ett fåtal.
Äventyrslystan? Jo, vi visste väll det! Men efter Midsommarfirandets baksmällor då? Ja, det är vad vi
hoppas på i alla fall. Den 11- 13 september kommer ett skogsäventyr att utspela sig. Ja, vi vet att det är
över tre månader till dess, men sommaren går fort. Därför är vi ute i god tid så att ni kan boka denna
händelse i era kalendrar.
Detta äventyr kommer att vara upplagt ungefär som vårfesten det vill säga med ett antal fristående
grupper med egna uppdrag och mål. Dessa uppdrag kommer på olika sätt att föra grupperna till konflikt
eller samarbete med varandra. Eftersom alla grupper har sin egen motivering kommer alla att ha samma
möjligheter att rollspela, även de som får roller tilldelade av oss festarrangörer. För att det skall bli något
riktigt äventyr så är vi tvungna att låta vissa spela en annan roll än sin egen. Dessa roller är precis lika
viktiga och verkliga som alla andra och inte några anonyma statister som är instruerade att gå till den
platsen då och då och säga eller göra en viss sak. Du som kommer att spela en sådan roll kommer i god
tid att kontaktas av oss för att få dom instruktioner och bakgrundsdata som är vesäntliga för den rollen.
Förutom detta får du, och bör du, utveckla rollen vidare, dock under den förutsätningen att du inte gör
något som motsäger de instruktioner som du har fått. Dessa kan nämligen vara av yttersta vikt för äventyret.

Anmälan
Anmälan sker snarast till Tobias Amnell, Lönnvägen 4A, 810 70 Älvkarleby, Tel 026/ 82221 eller till
Patrik Oksanen, Folketshusgatan 16, 810 70 Älvkarleby, Tel 026/ 72389. Eftersom vi inte kan klämma in
hur många som helst i den här festen är vi tvungna att eventuellt neka de som anmäler sig sist förmånen
att deltaga. Eftersom somliga punkter i festen inte är helt klara kan vi inte sätta något pris. De som skickar
in anmälningsblanketten kommer dock att få ett inbetalningskort så snart det är möjligt. Pengarna skall
sedan var oss till handa senast den 28 augusti.
P.S. Om du själv planerar en fest och behöver introducera t.ex. en legend eller ett föremål i världen
eller om du vill att någon liten händelse skall inträffa så hör av dig. Om du är ute i tillräckligt god tid så
går det säkert att ordna. D.S.

Anmälningsblankett
Namn:_________________________________________________________________
Adress:________________________________________________________________
Postadress:_____________________________________________________________
Telefon:________________________________________________________________
_____

Ja. Min karaktär kan vara i Björkskogen 11- 13 september 625.

Om ja, beskriv Honom/ Henne:
Rollnamn:______________________________________________________________Ålder:________________
_________________________________________________Yrke:_______________________________________
___________________________Hemtrakt:_________________________________________________________
_____Bakgrund/Historia:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________Övrigt:_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
________________________________
Om du inte får spela din egen roll så vill vi i alla fall att du får spela något du trivs med betygsätt därför följande:

Karaktärs typer
Betygsätt samtliga nedanstående karaktärstyper med
1 (aldrig i livet) till 9 (min drömroll):

____ Aralanthier
____ Randersmarkare

____ Krigare/ Äventyrare

____ Wennheimare

____ Legosoldat

____ Naronier

____ Köpman/ Hantverkare

____ Zaardras

____ Lärd

____ Nordbo

____ Präst

____ Echarer

____ Trollkarl/ Mystiker

____ Lomb

____ Jägare
____ Tubadur
____ Rövare/ Tjuv

Ras/ Nationalitet
Betygstätt även nedanstående:
____ Alv
____ Dvärg
____ Vätte

