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DETTA ÄR ARVET EFTERDET ONDA
Navle har haft en lugn sommar utan större sammandrabbningar med
skogens varelser. Detta mest på grund utav att de lycksökare som kom
under marknadsdagarna har lämnat området. Det viskas dock fortfarandeiskogen om alvernas misstänksamhet mot människorna efter det som hände
under marknadsdagarna. Synden straffar sig talas det om i Navle och
människorna ångrar det som hände, även om det inte var deras fel utan

-

utbölingarnas. Orcherna har lugnat ner sig och börjat rikta sin vrede mot
varandra men som vanligt är det inte helt säkert att färdas på vägarna ännu,
speciellt inte om natten. Det har grävts en del guld under sommaren men
som deflesta förutsåg har inte Navle tjänat mycket på det utom möjligtvis

värdshuset som fått en mer jämn ström av kunder. Värdshuset har bytt 5
ägare och personal pågrund av att Edvard, Lora och Edonreste från Navle =

efter alvernas varning om ondskan. Deberättade aldrig för någon vad
=

=

”ondskan”var, men det kan inte varit bra. Den nya personalen anses som
en räddning i nöden då värdshuset en tid stod tomt innan de kom och tog
sig an det. De boende i bynär glada över Drottningens Garde som
försvarar byn efter bästa förmåga. De harsett till att lugnet har lagt sig i

byn trotts alla lycksökande guldgrävare och rövare i skogen. Inga vapen
släpps ini byn. Endast ett fåtal undantag har gjorts gällande adelsmännens
livgarden och vakter. Det märks på vakterna att de längtar efter sin
försenade löning.

Det börjar närma sig tiden när den första guldtransporten skall lämna Navle -
för att fraktas till Drottningen. Endast ett fåtal vet exakt när transporten

> skall avgå men rykten vandrar från muntill öra och så vidare.

En natt hördes ett skrik utifrån skogen. Ett skrik som följdes utav två till
och sedanallt fler. Det skreks i en minut och sedan slutade det tvärt.
Skogen var knäpptyst inte ett ljud hördes, inte ens utav vinden. Det var
stilla. Alla bybor såg på varandra medförskräckta och undrande ögon. Vad
kan det ha varit? |

På grund utav gruvdriften i Navle har det flockats rövaretill området.
å

Dessa gör vägarna merosäkra än vanligt. Bland skogsvarelserna går rykten
om en gruvlig hämnd från Skuggtand på den inkräktande varelse som
syntes under marknadsdagarna i våras. Ingen vill vara ensam i skogen med
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sådana rykten. Tänk om manstöter på Skuggtand och hanär ute efter
hämnd. Då kan det hända att man aldrig kommer tillbaka till sitt hem.

Det verkar som om ”det onda arvet” verkar mellan de olika
mörkeralvsklanerna då de har samlats till möten som ofta slutat i skrik och
bråk men ändå lyckats undvika stridigheter. Ska de enas eller ska de
samlasi strid...

Plats här och nu är, vägknuten vid värdshuset Lyktan i
landet Artaria.

Detta är årets femte lajv, ARVET EFTER DET ONDA, som ärett
äventyrslajv avsett för alla åldrar, med krav på nybörjartolerans. Lajvet är
helt fristående från kampanjvärldens Tirad och bjuder på både spänning,
äventyr och trolsk stämning.

Vänta intetills sista anmälningsdag för antalet deltagare är tyvär begränsat
så anmäl dig snarast för när lajvet är fullsatt går det inte längre att anmäla
sig oavsett datum. Incheckning sker torsdagen den 13 september. Lajvet
börjar den 14 september när du vaknar. Lajvet avslutas på måndagen den
16 september kl. 13.00.

För dig som redan föranmält intresse gäller det nu att bekräfta detta med en
betalning, och först då den nått oss, räknar vi dig som anmäld om vi fått
resterande uppgifter förstås.
Betalningen är därför vårt enda sätt att se att du menar allvar med din
anmälan. Vi tror att du förstår och respekterar detta. Sker inte detta inom
utsatt tid så måste den platsen gå till en annan deltagare. För tyvärr
kommervi inte att kunna ta emot alla som vill komma. Detta beror inte på
någon illvilja från vår sida utan dikteras av den mängd deltagare som
området kan ta emot samt vad vi rimligen kan hantera. Detär alltför
vanligt med folk som sägersig vilja komma men av olika skäl ändrar sig
utan att meddela arrangören. Det är också vanligt att vi får uppgifter på tok
för sent eller inga alls. Det ska vi ändra på nu och hoppas att detta kan
hjälpa oss att hålla vår tidsplan.
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Enhörningen önskar er närvaro på detta lajv!
”Arvet efter det onda” arrangeras av ENHÖRNINGEN
Kontaktperson: Hasse Nilssön 021-14 21 89
Adress: Enhörningen, Panggatan 12 723 38 VÄSTERÅS

http://www.enhorn.com
;

E-post: kansli Qenhorn.com
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Kommerpå lajvet förstås!

Vi har det mesta du kan behöva - smink — masker —

kroppsdelar lysdioder kläder — rustningar —

vapen — bägare — smycken och råmateriel för egen
tillverkning m.m. Hör gärna av er medfrågor och
beställningar.

0222-132 54
Vi har även en butik i VÄSTERÅS

Köpmangatan 3
(f.d. Angrist)

Detär vi som kör för

Enhörningen
Vi utför

beställningstrafik
med moderna bussar.

e Turistbussar 17-56 personer
för längre eller korta gruppresor.

e Specialitet - korta turer inom
länettill låga priser.

e Begär pris vid behov av
abonnerad buss.

Q/Dysstmantands Lokaltrafik AB

Huvudkontor:

N AN
Retortgatan 7, 721 30 Västerås
Telefon: 021 - 10 18 00 (växel)
020 - 25 50 75 (upplysning)



ATT ANMÄLA SIG TILL ARVET EFTER DET ONDA

Föratt anmäla dig till lajvet ska du först betala in din anmälningsavgift på
Enhörningens postgiro, 18 46 86-4. När du fylleri inbetalningskortet vill vi
att du får med de uppgifter som exemplet här nedanför innehåller. Det vill
säga; Namn, adress, tel.nr, adress, födelsedata år-mån-dag. Fyll också i

namnet på din grupp och vad din karaktär heter. Var mycket noga med att
fylla i VAD du betalarför.
EXEMPEL:
Anmälantill Arvet efter det onda och medlemsavgift för 2001
Namn: Tore Exempelsson Adress: Stengatan 12, 1 tr. 471 61 Ingalunda
Telefon: 053-35 32 21
Född: 820101 Roll: Speleman Lina Grupp: Sångarglädje

VIKTIGT: Detär lika viktigt att du samtidigt sänder oss
anmälningslappen som bifogas detta utskick och en kort berättelse om

vad din rollfigur vill göra på lajvet, ha intriger, leta efter något eller bara
ta dagen som den kommer. Att vissa raser hamnari strid ligger i deras
natur, men striden ska ha en orsak och vara disciplinerad. Beskriv din
rollfigur - är den tystlåten -pratsam, blyg -framfusig, modig -feg osv.
Bakgrund- Har din rollfigur varit med om något tidigare som har
betydelse här på lajvet?

Ni kommeratt få gruppintrigerså se till att samordna era önskemål.

Tecknare sökes av Enhörningen.
Vi söker tecknare till våra lajv utskick Vi är främst
intresserade av tusch i AS, men även A4.
Färgteckningar är också av intresse. Hör av dig och
skicka prov på vad du kan.
Tel: 021-14 21 89 Hasse
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OM DIN ANMÄLAN TILL ARVET EFTER DET ONDA
e Anmälanär bindande och betalas ej tillbaka under några

omständigheter. Däremot garanteras pengarna förutom porto tillbaka
om VI inställer lajvet (vilket aldrig har hänt!). Detsamma gäller även
om detärfullt eller du av olika skäl inte kan få deltaga.

e Sista anmälningsdag: 31 juli, då ska alla ha anmält sig, men blir lajvet
fullt innan dess så kan vi inte ta emotfler deltagare hur gärna vi än vill.

e Transport: Buss från Västerås station Torsdag med avgång 15.30 och
från lajvet åter till stationen 15.00 på Söndagen.

e Depositionsavgiften: Läggs direkt på anmälan men ÅTERFÅS vid
hemresa om lägret är ordentligt städat. Den är också vår möjlighetatt se
att du checkar ut från området och inte blir kvarglömd, vilket aldrig får
hända. Den kan endast hämtas personligen på plats vid hemresan och
åker man hem utan att pricka av sig är den förverkad.

e Medlemsavgift: Du måste inte vara medlem för att deltaga på detta
lajv, men detär fördelaktigt. Medlem blir du för 100 kr/kalenderår,
alltså från det datum du betalar till sista december år 2001. Som medlem

.i Enhörningen får du ett medlemskort och du har den största rabatten på
alla Enhörningsarrangemang.
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TABELLER OCH KOSTNADER

Här nedanhittar du alla kostnader.

Nya Medlemmar 300
Icke medlem 450 )

Depositionsavgift för 50
städning |
Övrigt

Transport V:ås station tur o retur IS
Mat 275

Medlems Avgifter Pris
Medlem 2001 100IAN

All betalning sker på Enhörningens PG 18 46 86-4

Efter betald anmälan kommer ett brev där du får läsa lite mer om vad som
händer samt vägbeskrivning, regler och gruppintrig. Självfallet dröjer det
ett bra tag eftersom vi måste samordnadin roll med de andra deltagarnas.
Om vi inte fått tillräcklig information om din grupp och roll, eller om några )
gruppmedlemmar är sena med sin anmälningsavgift så kommer också
gruppintrigen senaretill dig. Tänk på att samordna era önskemål då det vi )
skriver gäller hela gruppen. Det personliga skriver du ju själv.



ROLLER SOM ÖNSKAS UNDER ARVET EFTER DET ONDA

e Människor, låt fantasin utrusta er med olika yrken, bönder,
trubadurer, timmermän, vedhuggare, sömmerskor,
hattmakare, skomakare osv.

e Först in med betalningen får rollerna. Var snabba utifall rollerna är
begränsade pålajvet.

e När det gäller skogsfolk har många redan föranmält intresse.
Det kommeratt bli ett flertal grupper med möjlighettill spännande spel
mellan grupper. Vi kommer enbart att godkänna 3 st orchgrupper på
ARVET EFTER DET ONDA.

e Surströmming är förbjudet. Vi har haft nog med problem gällande
detta.

e Gruppledaren måste tala om hur många det ska vara i gruppen och
namnge dessa. Vi KAN INTE arbeta med gruppenförränvi fått in alla
uppgifter och detär ert ansvarattsetill att vi får det.

e  Orcher måste ha klanmarkering. Numera måste alla orcher visa
vilken orchgruppdet tillhör för att kunna få bättre intrigerande mot och
mellan olika grupper. Detta skall göras genom markeringar på kläder
samt på sköldar. Ni ska meddela arrangörerna vilka färgerjust er grupp
skall ha. Inga orchgrupper kommer godkännas om deej har en
klansymbol utan kommer att avvisas från området. Om en orchgrupp
ertappas underlajvet utan klansymbol kommer de avvisas från
området.

Rollen gäller först när vi godkänt den och vi förbehåller oss rätten att
ändra era förslag för att anpassa dem till lajvets behov.



TUFFARE TAG - LÄS HÄR!
Vi vet att en del tycker att det är svårt, men ni behöver inte skriva mycket
eller väl, låt gruppen skriva gemensamt, vi ser inte till formen utantill
innehållet och kan göra mycket av er fantasi. Ge oss bara en chans att
förstå era rollkaraktärers önskemål. Det här är nödvändigt för att få deltaga
och vi kommeratt sålla bort dem som inte ger oss något att jobba med,
I TID, detvill säga före 31 juli. Det här kan tyckas tufft, men vi lovar att

det blir roligare på det sättet för alla. Som det harvarit fram till nu får vi
ofta uppgifter för sent, eller inte alls - medan vissa är jätteduktiga, en del
gör det svårt för oss.
OBS! z

På lajvet kommer detråda totalt alkoholförbud. Påträffas så mycket som
en mellanöl, även tom burk, kommer hela den gruppenkastas ut från
området obönhörligen.
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Matsedel
Fredag Valfri dryck: Kaffe, Te, juice eller
frukost choklad, bröd med osttärningar

gröt med mjölk och äppelmos
Fredag Pannkaka medsylt och dryck.
kvällsvard
Lörda g (se fredag frukost)

frukost
Lördag Kött- och rotfruktsgryta, bröd, dryck
kvällsvard
S öndag (se fredag frukost)

frukost

OBS! Denna meny gäller människor. Skogsfolken kan handla mat i
lönnkrogen. Den maten behöverej förbeställas.

Mat: Måste förbeställas. Vi kan även servera vegetariskt och ta hänsyn till
allergier om vi kommit överens om det i förväg. Det finns inga mattider att
passa, utan du äter när du vill och vi sertill att det finns kvar mattill dig
som beställt. Vid ankomsten får du en matbiljett som gäller ovanstående
måltider.

För övrigt finns det drycker, soppa, gröt, bröd och efterrätter och dylika
småsaker till humana priser och inget av detta behöver förbokas. Det går
alltid att få något varmt eller kallt i sig! För skogens varelser som inte får
gå till värdshuset finns det en lönnkrog där man kan köpalite enkel mat.



ATT TÄNKA PÅ INFÖR LAJVET

e Städa: Vi kräver aktsamhet om skog och mark. Du håller snyggt även
under lajvet och städar givetvis efter dig innan hemresan. Setill att få
detta avprickat av en lägerkontrollant, så får du depositionsavgiften åter.
Denär 50 kr per person. Sopornaär bara en del av det du lyckats ta dit
och de borde ta mindre plats på hemvägen,så det är ett ringa problem
för dig som åkerbil att ta med dem. För oss är det däremot ett
jätteproblem om alla lämnar sina soporeller ofullständigt dolda
latringropar. Denna avgift har tyvärr visat sig nödvändig, men har den
fördelen att vi säkert vet att du lämnar området, vilket vi och era
föräldrar nog anserviktigt. Avgiften betyder INTE att du kan betala den
och slippa städa, då måste vi vidta andra åtgärder.

|

e Regler, föreskrifter, ledare och eldnings- och alkoholförbud skall
respekteras.

e Eld. Detär totalt förbjudet att bryta grenar från träd eller hugga ner
dem. Ved får man gärna ta av sådant som ligger på marken. Såg och yxa
håller du själv med och hanterar försiktigt. Om ni har kamin i tältet,
krävervi att ni har eldvakt och vatten tillgängligt samt följer
säkerhetsföreskrifterna. Visa oss när det är ordnat, sedan avgör vi och

vädret eldningstillstånd. Det samma gäller egen eldstad, men det finns
allmänna eldstäder som finnsär till för alla. Spritkök är tillåtet om
vädret inte är för eldfängt.

e Vatten. Det finns brunnsvatten så tag med diskreta hämtningskärl.

e 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. Nödvändigt med tanke på deltagarantalet! OBS inga bilar släpps
in före 14.30 på området.



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

Sjukvård. Dygnet runt finns beredskap för sjuktransport och
sjukvårdare redo. Sammasakgäller ledare.

Tält. Du soveri tält du själv tar med dig, och har med dig egna
sovgrejer. Det får se ut hur som helst mendefinare tälten samt
militärtält placeras centralt. Det kommer också att finnas ett begränsat
antal sovplatser inomhus. Självklart medtages egen sovsäck +
liggunderlag.

Vapen: Om du harett vapen så ska det vara ”soft”-vapen, helst av latex,
mendet går även med "boffers" som är gjorda av liggunderlag och
silvertejpade. De måste bärasi en hållare eller svärdsskida. Alla
vapen kontrolleras och får bara användas om deärsäkra. Vi vill påpeka
att du inte alls behöver ha ett vapen. Det beror ju också på vilken roll
manspelar ifall det passar in att bära vapen och kunna hantera dem.

Skor: Kängor, läderstövlar, diskreta skor eller kamouflera med tyg.
Skodon måste tas av när du går in i värdshuset. BRA TIPS: Sy skopåsar
i kraftigt tyg av samma typ som lasarettets blå plastsockor.

Klädsel - Det är inte meningen att du ska kosta på en massa pengar för
att pröva om du tyckerdetta är roligt. Men man kan göra mycket med
små medel. En enkel tunika av tyg kan alla ordna och
överskottsbolagets enfärgade vadmalsbyxor duger bra. Sen lämnar du
färgglada kläder, gympaskor, jeans och T-shirts med tryck osv. hemma.
Om du vill kan du få anvisningar av oss, skriv i så fall att du vill ha råd
om klädsel på din anmälan.



e Uppförande: Du bör försöka att prata om saker som passar in, annars
förstör du stämningen för dig själv och andra, så glöm densista
videofilmen, hockeymatchen och andra moderna saker. Tolerans mot
andra är någotvi håller hårt på. En del harvarit på lajv förr och är

jätteduktiga och har redan passande kläder, andra är på sitt första lajv.
Det finns stora skillnaderi ålder att ta hänsyn till, vi tar mycket illa upp
om manär nedlåtande mot andra. Nybörjarlajv ärtill för att få nya
lajvare ska få prova sig fram och de ska uppmuntras, inte tryckas ner!
Om lusten att lajva fastnar hos dem också, så har vi ochalla vana lajvare
gjort bra i från oss!

Många av de här sakernaärju självklara och vi ber om ursäkt för att vi

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 välkommentill Enhörningen

Glöm ej Skoklosterspelen, 25-29 juli
Ett stort tack till de medlemmar vars teckningar smyckar detta

| utskick!
Titta gärna in på vår hemsida:

http://www.enhorn.com
kansli Q enhorn.com
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Klädauktionen

Torsdag den 14: e september kl. 18.30 vid värdshuset kan ni lämna in
lajvsaker som nivill auktionera bort. Dessa saker lämnas in med en

notering vad ni minstvill ha för godset. Ingen avgift tas för utropen. Hela
försäljningssumman utbetalas till den som lämnat in godset.

OBS! Enhörningen tar inte ansvar för icke sålda varor efter auktionen.
Inlämnaren ansvarar själv för sina varor EFTER auktionen.

Vapen kommer att kontrolleras innan de auktioneras bort. Inga icke
godkända vapenfår säljas.

- ENHÖRNINGENS ARRANGEMANGI ÖVRIGT

Enhörningen är en aktiv förening som anordnar flera större lajv årligen.
Förutom de fristående äventyrslajven har Enhörningen också nybörjarlajv
för nybörjare i alla åldrar. De brukar snabbt bli fullsatta av vana lajvare
som tar med kompisar som vill pröva på verksamheten. Vi har banketter
och en fortlöpande kampanjvärld med en sammanhängande tidslinje där
rollerna är återkommande: en chans att utveckla och lära känna en
rollkaraktär på djupet. Enhörningen har även många andra aktiviteter på
gång, bygger en lajvby, deltar på mässor, studiecirklar, tältläger under
medeltidsveckan, informationsträffar och filminspelningar etc.
Välkommen meddina frågortill Enhörningen.

FURLURT ARSrBj HÄLamet Por filventvnun mam Se LSRSLIVE » ROLLSPEL »

VIKINGA - och MEDELTIDSARRANGEMANG m m

Jämvågagatan 58, 172 38 Sundbyberg, Tel:08/29 84 20, Fax:08/28 83 TC

et Oe |
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ALLMÄN INFORMATION

Incheckning sker under torsdagen den 13 september.
- Lajvet börjar då du vaknar på fredagen.

Lajvet slutar 13.00 på söndagen den 16 september men ingabilar
släppsin för att hämta någon före 14.30. Föräldrar — Vänligen
respektera detta!
Arvetefter det onda ärett, halvt om halvt fristående, äventyrslajv avsett för
nybörjarei alla åldrar. Är du yngre än 12 år så ska målsman kontakta ]

Enhörningen.
| å

Om du är under 18 år måste målsman skriva på din anmälan, annars kan du
inte delta. |

OMRÅDE

Färdskärstorp, i Svanå utanför Västerås
Vägbeskrivning kommer med rollutskicket.

Besök vår hems ida
http://www.enhorn.com


