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NYTEG
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fem dagars äventyrslive i Trenne byars värld

Ett arrangemang av Tomas Walch och Henrik Summanen inom föreningen Lilla
Gillet (f:d. Nocke Live-Förening).

är en av Duvrikes yngre kolonier, belägen på en avlägsen halvö. Där lighandelsstationen
Mylegsby som drivs av ett fristående handelskompani, med
ger
starka fenngarnska Intressen. Duvrikes nyuppstuckna rival Altmar bar helt egna
åsikter I territorialrättsfrågan. De kallar till att börja med området för VedlerNWyleg

mark och anser alt det borde tillböra dem. Till Mylegsby har det slutit sig flera
oberoende nybyggare av olika ursprung. På Östra fastlandet har omständigheter
nära på driott Duorike och Altmar I krig med varandra. Blodsulgjutelsen hänger

i luften då Duvrikes spioner upptäcker att Allmar skickat en här över havet.
Kung Duva svarar genast med samma mynt.
Ursprungsbefolkningen,
egna intressen hotade.
lerna.

tetrir, som hiltills inte fått anledning att klaga, ser sina
olika klanerna bar därför sänt sitt folk till kusttrak-

De

Så lyder en kortfattad beskrivning av den övergripande handlingen på NYTEG, ett
live-evenemang som kommer hållas 97 06 14 - 97 06 18. Antalet spelare kommer
vara omkring fem hundra. NYTEG vänder sig främst till spelare mellan 18-30 år,
men
har ingen åldersgräns. Deltagaravgiften är fem hundra kronor.

vi

Vår saga utspelar sig i den värld som skapades av Ett Glas till Trenne Byar, men
är ingen direkt fortsättning på den liven. Där Trenne byar hade en statisk handling
med betoning på återskapandet av en fungerande landsända där folk njöt av sommarsolen och festade, kommer NYTEG ha en mycket dynamisk handling med betoning på äventyr.

Mål och visioner med Nyteg
Vi vill på många områden utveckla levande rollspel. De flesta av dessa ligger indet vi kallar produktionssfären, d v s allt sådant arbete som inte syns direkt i
spelet, t ex ekonomi. Vi tycker det är helt oacceptabelt att stora evenemang arrangeras helt utan insyn. Spelarna, liksom andra, ska kunna veta hur deras pengar
används. Dessutom ska alla ekonomiska resurser redovisas ordentligt efter spelets
slut.

om

Inom föreningen Lilla Gillet har det en tid arbetats med att ta fram ramar vad
gäller säkerheten under evenemangen. Genom att att uppfylla dessa krav kommer
vi trygga en god säkerhet för såväl deltagande personer som natur, och förhoppningsvis sätta upp en standard inför framtida liver.
Vidare vill vi visa att man kan arrangera välplanerat och hur mycket man tjänar
på det. Därför har vi i samarbete med Lilla Gillets styrelse tagit fram en arbetsplan
baserad på många års gemensam erfarenhet av live-arrangerande.
Sist men inte minst tänker vi satsa på att utveckla intrigerna för de enskilda spelarna. NYTEG är en äventyrslive, och som sådan ska deltagarna få uppleva en
spännande handling som de själva är ytterst delaktiga i.

Produktionsform

vi

NYTEG arrangeras av endast två personer, och därför kommer
att behöva arbeta mycket intensivt. För att klara detta har vi sökt bidrag för att täcka lönekostnader för oss två i fem månader vardera. Att ha arrangerandet som yrke är överlägset
när det gäller planering. Inga omtentor eller annat kommer och river sönder ens
tidsplan. Vi kommer också att ha helt andra möjligheter till en god deltagarkontakt än arrangörer i regel har.

Handling och roller

vill så långt det bara går

tillgodose alla spelares egna önskemål, men det komfinnas några ”undantag” från den övergripande berättelsen. På så sätt
kommer alla spelare att bidra till att komplettera äventyren för varandra. Ett tips
är därför att tänka hur ens roll kan passa in i någon av de fyra stora grupper som
nämns nedan, ett annat att studera Trenne byars brev om världen (så länge) om ni
Vi

mer

har

inte

tillgång

till dessa.

Vi ser med spänning fram emot alla rollansökningar, men kan tyvärr inte lova att
bekräfta några förrän i februari då vi börjar att arbeta med NYTEG på heltid. Vi
hoppas dock att detta inte ska avskräcka någon, vi tror att de flesta arbetar som
mest månaderna innan liven. Vill ni så går det givetvis bra att skriva till oss med
förslag innan dess.
Vi

är i behov av följande roller

-Soldater och manskap till Duvrikes och Attmars härläger (160 pers i varje).
Mycket av liven kommer
utspelas i och omkring dessa läger och de spelare som
hör till någon av härarna kommer förmodligen få den mest händelserika liven.

att

-Bybor i handelsstationen "Nytegsby". Detta är den centrala boplatsen, och vi räkligga mellan 30 och 60 personer. OBS.
nar med att antalet innevånare kommer

att

husbygge krävs.

-Urinnevånare som handlar pälsar och annat med Nytegsby, inspiration är Nordamerikas indianer. Höga krav på inläsning och läger. Vi räknar med att representanter för olika stammar kommer finnas med.
Roller som INTE fungerar under NYTEG är t ex obundna adelsföljen (som inte
något av härlägren), obundna äventyrargrupper (kan däremot ingå i härarna), svartblod, fantasyinspirerade roller som inte hör hemma i Trenne byars
värld, eller andra roller som rimligen inte borde befinna sig tre veckors seglats
från Östra fastlandet under
nära förestående krig.
hör

till

ett

Viktiga datum
Brev Ett (med rollansökningsenkät)
Heltidsarbetet inleds
Brev Två
Brev Tre
Sista anmälningsdag
Sista betalningsdag
Speldagar
Redovisning klar

November 1996.

Februari 1997.
Vid betalning, fr o m februari.
(senast) 97 05 14.
97 03 31 för intrig, annars 97 05 31.
97 04 30 (500:-), 97 05 31 (600:-).
14:e - 18:e juni 1997.
senast 97 09 18.

Adress och telefonnummer
Här nås Nyteg bäst för tillfället. Vi vill inte lova något vi inte kan hålla, och därför
kan vi bara garantera att skriftligt inskickat material behandlas.
c/o Walch
Bondeg. 4, Itr.
116 23 Stockholm

v

eller:
mwalch(änn.apc.org

eller:
070-769 78 89

För information om Lilla Gillet kontakta ordförande David Tell
(08-87 97 76) eller sekreterare Erika Lundell (08-658 37 34).
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