Du är varmt Välkommen!

LIEOQDANNEN
VI;

önskar din närvaro på detta

(lajv!

Allhelgonahelgen 3NOV-SNOV Arrangerat av Enhörningen
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Vintern nalkas åter sakta men obevekligt gränsmarkerna runt
byn Längtan. Mycket har hänt under året och byn börjar läka sina
sår även om det ännu finns mycket
oroa
för. Den
obevekliga DIMMAN som skördade så många liv har betvingats.
Men ännu är inte alla faror över. När natten kommer bör
inom byns hank och stör och många söker trygghet
man
varandras sällskap på värdshuset Lyktan, där man kan få både
god mat och dryck. Några berättar sagor och påminner om de

att

sig

i

sitta

fantastiska historier man hört. Andra smider framtidsplaner

eftersom vardagen kräver sitt.
Några landsknektar har sökt sig hit vilket onekligen sätter
sprätt på den annars så sömniga tillvaron. Folket i trakten har
blandade känslor inför detta. Värdshusfolket, handelsmän och
töser gläds och de unga männen slits mellan nyfikenhet på deras
och avundsjuka. De äldre såg nog helst att de slapp
spännande
deras besök, men något beskydd måste ju byn ha.
Förra vintern lyckades Järvens Klo jaga bort skumrask
patrasket i Drakens Håla, men tyvärr varade inte det lugnet mer
än några månvarv. Ett piratskepp blev skjutet i sank av kungens
män, just här ute i bukten. Många kom då över både ett och
annat...
Kanske är det därför piraterna vägrar att ge sig av. De har
öppnat en ny lönnkrog ”Den Niosvansade Katten” som de sköter i
sann brödraskapsanda där ingen är förmer än den andre, vilket
de hävdar med kniven eller huggarna i hand om det behövs. Sin
arballest har de lyckats bärga efter att ha tvingat fiskarna att
dyka. De lyssnar inte på det örat om man säger NEJ ty detta är
råa sällar och när skeppet hade sina glansdagar var det havets

liv

gissel.

I skogarna finns

en underlig plats där svartbloden hävdar

att just deras förfader ligger. Men var finns där egentligen?

=
För att säkert veta om ditt rollförslag godkänns, kan
din grupp ringa eller ännu hellre maila. Vi gör ju
gruppledaren
det räcker om en av er ringer, i annat fall blir det nog
så
gruppintriger
ännu svårare att nå oss per telefon. Men annars gäller principen att ”inga
nyheter är goda nyheter” så hör du inte av oss borde det betyda att vi inte
har några större invändningar mot rollförslaget. Fast visa av erfarenhet av
att ni kollar med oss.
postverkets hantering, rekommenderar
i

Din färdiga intrig

vi
kommer till dig

så fort vi hinner. Du kan
i din
till
ALLA
att
påverka tidpunkten genom att se
oss all den
grupp
information vi behöver på en gång, samt betalar sina anmälningar. Då
först kan vi på allvar räkna med er närvaro och effektivt börja jobba med
era roller. Tack alla ni som har förståelse och respekt för detta.
Vi har fått en del förvånade frågor från folk som väntat sig att vi
skulle göra intriger åt dem på grund av ett enda lite mail eller brev, för
givetvis hade de tänkt att betala innan lajvet, även om det bara var med
en dags marginal. Men hur skulle vi kunna veta det? Det är mycket tid
och energi vi slösat på grupper som sedan backat ur. Som ni förstår är
den situationen ohållbar —-därför är man anmäld först då betalning och all
information om rollen når oss.
Sedan kommer
du inte kan påverka — att andra grupper sänder
in sitt, så att vi kan väva ihop intriger mellan grupper, och hur snabbt vi
arbetar. Vi kan lova att vi kommer att jobba hårt — dag och natt (som
lyktgubbarna!) samtidigt som vi sköter våra vanliga arbeten och
skolgång. Ändå harvi bittert fått erfara att det dröjer allt för länge innan
vi kämpar
historierna kommer
att förbättra den saken. Vi gör det
här för att det är kul och tillsammans med er kommer lajvet att bli en
upplevelse att minnas!

ger

det

för

ut,

LIEMANNEN

arrangeras

av Enhörningen

Kontaktperson: Hasse Nilsson 021-14 21 89 070-202
Adress:
Panggatan 12 72338 VÄSTERÅS
E-mail:
enhorningenQMswipnet.se
Hemsida: http://www.Irp.com/enhorn
Betalning sker på PG: 18 46 86 — 4
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2

Y

89 10

ALLMAN INFORMATION:

INCHECKNING: Torsdagen den 2 november, tänk på att det mörknar fort.
LAJVSTART: Lajvet börjar när du vaknar på fredag morgon.
LAJVSLUT: Lajvet slutar på söndagen den 5/11 kl. 13.00. Inga bilar

släpps in förrän 14.30.

vi

SISTA ANMÄLNINGSDAG: Den 4/10, men
reserverar oss för att det kan bli fullsatt tidigare och

då

kan

vi inte ta emot fler deltagare.

TRANSPORT: De som önskar kan boka buss tur/retur Västerås station
för 75 kr. På torsdagen den 2/11 går bussen 16.00 till lajvområdet. Från
Västerås station går bussen 15.00 och är då på
lajvet på söndag
stationen ca.16.00.

till

OMRÅDE: Färdskärstorp i Svanå utanför Västerås.

ATT ANMÄLA SIG TILL LIEMANNEN: För att anmäla dig till lajvet
ska du betala på PG 18 46 86 -A och ange noga följande uppgifter: VAD
du betalar för samt ROLL och GRUPP och DITT EGET NAMN.
dit resterande personuppgifter så är det bättre, men de
Lyckas du också
kan vi ta på anmälningslappen som du också måste skicka in med din
underskrift eller målsmans om du är yngre än 18 år. Utan underskrift kan

få

vi tyvärr inte ta emot dig.
Med denna anmälan sänder du en kortfattad beskrivning av vad din roll
vill göra på lajvet, bara namn och roll duger inte. Om din rollkaraktär var
med förra gången behöver
ju veta vilka viktiga saker som hände. Det
behöver inte vara mycket eller särskilt märkvärdigt eller rättstavat,
huvudsaken
ni ger oss något att arbeta med. Vi kommer
skriva
gruppintriger
se till att samordna era önskemål. Om anmälan inte är
inte att ta någon notis om den.
komplett så kommer

vi

äratt

så

att

vi

TABELLER OCH KOSTNADER
hittar du alla kostnader. All betalning

Här nedan

sker på PG 18 46 86

Anmälningsavgiften för medlem, även nya.

Kr
230

Anmälningsavgiften för icke medlem

380

Depositionspeng betalas av alla

50

—

4.

Övrigt

Sova inne begränsat antal

65

Transport tur/retur Västerås station

FS

Medlemsavgifter

För år 2000
För år 2001

(OBS: ger rabatt först nästa år)

100
100

OM DIN ANMÄLAN TILL LIEMANNEN

Anmälan är bindande och betalas ej tillbaka, däremot garanterar vi att du
får pengarna minus porto tillbaka om vi ställer in lajvet eller om det är
fullt.
Depositionspengen betalas tillbaka då ni visat att ert läger är välstädat.
Rätt bra att ha pengar till mat på hemvägen! Avgiften fyller även en annan
funktion, den måste kvitteras ut personligen så vi vet att ni mår bra och är
en billig försäkring för att slippa ligga skadad och
på väg hem. Det
övergiven i skogen vilket är ett skräckscenario som aldrig ska få ske.
Fråga era föräldrar, de håller säkert med oss och bjuder kanske rent av på
50 -lappen! Den kan endast hämtas på plats vid hemresan och åker man
hem utan
pricka av sig är den förverkad

är

att

£

ATT TÄNKA PÅ INFÖR LAJVET

Städning: Vi kräver aktsamhet om skog och mark. Du håller snyggt

till

även under lajvet och städar givetvis efter dig innan hemresan. Se
att få detta avprickat av en lägerkontrollant, annars uttages en städavgift
bara en del av det du lyckats ta dit
(depositionen) av dig. Soporna
och de borde ta mindre plats på hemvägen, så det är ett ringa problem
för dig som åker
att ta med dem. För oss är det däremot ett
jätteproblem om alla lämnar sina sopor.

är

bil

Regler, föreskrifter och ev. eldningsförbud skall respekteras. Inget
fylleri accepteras!

Eld:. Det är totalt förbjudet att bryta grenar från träd eller hugga ner
dem. Ved får man gärna
av sådant som ligger på marken men det kan
ni har kamin tältet, kräver vi att ni har
Om
med
klokt
att ta
vara
egen.
eldvakt och vatten i en hink med en ruska och följer

ta

i

i

säkerhetsföreskrifterna. Visa oss när det är ordnat, sedan avgör vi och
vädret eldningstillstånd. De allmänna eldstäderna ärtill för alla. Facklor
kan vi tyvärr inte tillåta, satsa på lyktor stället.

är

i

pipa
tillåtet, men inte inomhus. Klarar du dig inte
undan
så
ingen ser dig och ta med en
utan cigaretter
smyg
fickaskkopp. Inga fimpar få slängas i eldstäder eller naturen.

Rökning: Endast

där

i

Vatten: Det finns brunnsvatten så tag med diskreta hämtningskärl,
stora plastdunkar innan lajvet.
skogsvarelser kan ju bunkra upp
Telefon 021- 731 42. Det finns inga möjligheter att ringa hem från
lajvet. Telefonen på området används endast för inkommande samtal
och för nödsituationer så avtala innan lajvet om hämtningstider och
annat. Detta är nödvändigt med tanke på deltagarantalet!

i

Hygien. Det finns utedass i byn och i skogen. Tvätta dig och diska får
du göra sjön.

Sjukvård. Dygnet runt finns sjukvårdare redo och möjlighet till

sjuktransport. Tag med dig huvudvärkstabletter och plåster och
självklart annan medicin som du behöver.

Klädsel och utrustning: Allt som syns ska vara lajvenligt.
Skor: Kängor, läderstövlar, diskreta skor eller kammoflera med tyg.

tas

Skodon måste
av när du går in i värdshuset, eller också syr du
kraftigt tyg.
skopåsar

i

har ett

vapen så ska det vara ett latexvapen. De ska
bäras i en hållare eller svärdsskida. Alla vapen kontrolleras och får
du inte alls behöver ha
säkra. Vi vill påpeka
bara användas om de
ett vapen. Det beror ju också på vilken roll man spelar, om det passar in
att bära vapen och kunna hantera dem.

Vapen: Om

du

är

att

i

tält du själv tar med dig, och har med dig egna
sover
sovsaker. Vi behöver veta hur det ser ut för placeringens skull. Offiga
tält bör kammofleras med t.ex säckväv. Din utrustning inuti tältet avgör
du själv. Med offlajv-runan markerar du att tältet är privat område och
att ingen får gå in. Tvärt om ifall du vill ha dit folk då ska det se
lajvenligt ut därinne.
Tält. Du

Uppförande:

Du

ska hålla dig till rollen och

för svårt så gå undan

ett

inte tala om annat. Blir det
tag där ingen ser dig, så drabbas ingen annan.

ju

självklara och vi ber om ursäkt för att vi
Många av de här sakerna är
tjatar, men du vill väl precis som vi att lajvet ska bli en fin upplevelse. Om
du fixar ovanstående, och det gör du väl? Så är du...
Varmt välkommen
Enhörningen

till

|

MAT

Mat kommer inte att kunna förbeställas men givetvis kommer
värdshuset Lyktan ändå att ha det vanliga utbudet av olika
rätter, även något vegetariskt. Varje dag finns en gryta och tar
den
så finns det alltid soppa, havregrynsgröt, bröd och
pajer. Både varma och kalla drycker finns så det går alltid att få
något varmt eller kallt i sig.

slut

Det kommer

även

att finnas en lönnkrog för skogsvarelser

.

Du som tänkt handla mat på värdshuset får gärna nämna det i
din anmälan
vi får en hum om hur mycket vi måste inhandla.

så

Några gemensamma eldstäder kommer att finnas för de som
föredrar att laga sin mat själva och egna får man ha om de blir
vår inspektion.
godkända

i

ROLLER SOM ÖNSKAS
0
0

0
0

Alla som var med på föregående års allhelgonalajv.
Människor, låt fantasin utrusta er med olika yrken såsom
sagoberättare, trubadurer, skomakare, sömmerskor, handelsmän,
fiskare, hattmakare...
Skogsvarelser, men inga nypåkomna raser. Antalet klaner kommer
begränsas.
Inga magiker ska vara med på lajvet.

att

Ring eller maila gärna för att kontrollera om rollen du
tänkt dig är ledig.
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Jämvägsgatan 58, 172 36 Sundbyberg, Tel:08/29 94 20, Fax:08/28 83 70
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Ny leverans av hellinne
Lajvpris 49 kr/m

i

bitar,

15

färger 150 kr.

PYROTEKNIK
PYRO-Smålands Krutbruk AB
är Skandinaviens ledande företag
på pyrotekniska specialeffekter.
Beställ kosnadsfritt vår helt

FR
Rd
nya katalog.
Uppge denna annons.

PYRO

SOS

—

BOX 15
360 42 BRAÅS

www.pyrosmalandskrutbruk.se
=»

TEL 0474-310 13

+»

FAX

0474-311 86

Bygården Rinkaby 044-225012
———
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Medeltida/”dåtida” kläder

Vi

har även mönster på Medeltida kläd

Prisexempel:
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Enhörningen
Årsbunden medlem vilket avser kalenderår kostar 100kr /år.
Som medlem i Enhörningen får du medlemskort. Du får rabatt på alla våra
arrangemang och även reserabatt för vissa. Du får de utskick som berör
din åldersgrupp före alla andra som bett om det. Givetvis skickar vi även
de andra utskicken bara du säger till. Vissa arrangemang är bara öppna för
medlemmar som t.ex. kampanjvärlden, Visby-lägret, årsmötet och
vänder oss när vi anlitas för andra
självklart är det till medlemmar
arrangemang, marknader, symässor och filminspelningar. Du är också
verksamhet som Enhörningen bedriver.
försäkrad under

vi

all

är väl med och skålar in julen på kampanjvärldens
julbankett för bygdefolk, Fru Lärkas Julgästabud den 2 dec
Du

Nästa nybörjarlajv är ÖGON I NATTEN april/maj 2001

Detta är

I

LIEMANNEN

Äventyret från Stundande Mörker och Månens Skugga

fortsätter...
Vi

är i Byn Längtan i Dernarike.

Värdshuset heter Lyktan.
Kung Borek och drottning Branka styr från huvudstaden Derna
två dagsresor härifrån.

är en

Då I Liemannen
fortsättning på två års Allhelgonalajv ser vi
kommer
den roll du haft förut. Men man behöver inte
mer
gärna att du
ha varit med då för att komma
givetvis är det öppet för nya karaktärer
med.
Vi
har
att vara
planer på att även nästa år låta lajvet fortsätta, men
sedan är det nog stopp....
Lajvet är precis i början av vintern och väderleken är betydligt
tuffare att tälta i, och kräver bättre utrustning. Det är lätt att underskatta
vikten av det. Därför ska man vara minst 17 år, alltså yngst född-83 för att
deltaga. Medlemmar som är yngre kan diskutera saken med vår
i varje enskilt fall.
kontaktperson. Så avgör
Sista anmälningsdag är 4 oktober, vilket är snart — men med det
förintresse som många visat kommer lajvet snart att bli fullsatt.
Tveka inte om du vill vara med — gör slag i saken! För dig som redan sänt
in brev om din roll, gäller det nu att bekräfta anmälan med underskriven
anmälningsblankett och betalning, precis som för alla andra, inte förrän då
räknas man som anmäld.

än

i nu,

vi

Incheckning sker torsdagen den 2 nov. På fredag morgon när man vaknar
är” man i Dernarike och lajvet har börjat.

2920

29

Lajvet är slut söndagen 5 nov. kl. 13.00.

