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Det var knappt fyra glas sedan solen gick ner och dimman lade sig över staden, 

gatorna låg öde med undantag från någon enstaka fyllehund som släpade sig hemåt. 

I diset kunde man skymta röd-svarta fanor från ett skepp som sakta närmade sig 

hamnen. Skeppet stannade till framför bryggan där tre figurer i svarta mantlar 

väntade tålmodigt, landgången fälldes ner och en resenär gick av och hälsade snabbt 

på de tre personerna. 
”God afton mina vänner, jag har fått uppgifter om att Nomaz har sänt bud om hjälp till 
Goll i avsikt driva ut våra trupper ur de båda länderna”. 

De tre figurerna nickade instämmande som om deras misstankar blivit bekräftade, 

resenären fortsatte. 
”Jag litar på att ni gör allt i er makt för att förhindra detta, om Nomaz och Goll allierar sig 
så är det inte säkert att planen lyckas.”  
”Vi ska göra vårt bästa.” 

Sa en av de tre. 

Resenären klev upp på skeppet igen medan de tre figurerna vände sig om och gick 

till sina hästar. 

 

 

 

 

 Bakgrunds information: 
Strax innan snön föll så hade Tiron en kristall som sedan Nomaz lyckades stjäla. 
Tiron skickade en liten trupp med soldater för att återta kristallen men de hade inte 
räknat med Nomaz motståndsrörelse som slog ner Tirons trupp.  
  Ingen vet vad som hände med kristallen, men det rycktas om att den förstördes för 
att dess makt inte skulle falla i fel händer. 
 När vintern kom så ockuperade Tiron hela Nomaz! Efter två år så styr nu Tiron över 
hela landet. 
   Nomaz är nu hårt belägrat och folket blir nedtrycka av Tirons armé. 
Motståndsrörelsen har nu svårt att träffas pga. att armén har fått i uppdrag att döda 
alla som vill Tiron något ont. 
 
 

Allmän info:  
Tirons era är ett nybörjarvänligt, medeltida fantasy lajv i Avesta. (Vikingatid till tidig 
medeltid, ca: 900-1200). Lajvet är den 20-22 maj.  
   Incheckningen är kl 13.00 till 18.30 på fredagen. Kl 19.00 är det storsamling för alla 
deltagare där vi går igenom viktig info. Därefter börjar vi lajva.  
   Lajvandet fortsätter och avslutas ca 13.30 då har vi fotografering, avslutnings prat 
och utcheckning samt städning.  
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Pris: 
 
Lajvet kostar totalt 150kr om du inte är medlem i Silver Dolken 2011. 50kr 
medlemsavgift i Silverdolken, 50kr anmälnings avgift och 50kr deposition 
(depositionen får man tillbaka efter lajvet om man har städat sin lägerplats) 
 
För medlemmar kostar lajvet 100kr 50kr anmälnings avgift och 50kr deposition. 

 
Praktisk information: 
 
 Mat och dryck 

Mat och vatten får varje deltagare ta. Dock får varje deltagare stå för annan 
dryck själv om han/hon så önskar. In-lajv kommer det att säljas nötter, cider 
(alkoholfri/låghaltig (0.7%) cider) och vin (svartvinbärs saft) för in-lajv pengar. 

 
 Boende 

Under Tirons era finns det två möjligheter till boende, In-lajv eller off-lajv. Vill 
man sova in så ha med er egna sovsaker samt ett tält eller liknande. Det finns 
3 stycken vindskydd där byborna bor. Ca 15-20 platser!  (om de inte har ett 
eget tält eller sover på off området) 
 

 Eldning 
Det kommer under Tirons era finnas en eld, den kommer att vara i byn. 
Annars så får man inte ha öppen eld utan arrangörernas tillstånd! 

 
 Toalett kommer att finnas på området. Dessa är på in-lajv området men inne i 

toan är det off. 
 
 Platsen 

Lajvet kommer att äga rum i Avestas skogar närmare bestämt Myrsjö. Det är 
samma plats som vi hade på lajvet Lugna Tider för de som var där då. Karta 
finns nedan.  
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Önskade roller i olika grupper: 
 

→ Tirons arme  
För att vara med i armén krävs bl.a. minst ett vapen och en tabard i tiron 
(och/eller svart). Ex. på roller: soldat, general, kapten 

 
→ Bybor  

Personer som fyller ut lajvet på olika sätt kan vara t.ex. försäljare av olika slag, 
präster, bönder 

 
→ Motståndsrörelse från Nomaz  

Ska motarbeta Tiron samt hålla hemliga möten med motståndsrörelsen i Goll. 
Nomaz motståndsrörelse är bybor men de kämpar mot Tiron. 

 
→ Motståndsrörelse från Goll (begränsat antal) 

Ska motarbeta Tiron samt hålla hemliga möten med motståndsrörelsen i 
Nomaz.  

 
→ ”De tre personerna” (max 3 personer) 

De tre personerna har sin lojalitet hos Tiron och försöker avslöja 
motståndsrörelsen.  

 
 

Fakta: 
För att få reda på fakta om Nomaz och mycket mer besök vår hemsida: 
 
www.silverdolken.tk  
 
 

http://www.silverdolken.tk/
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Anmälan: 
 
Din anmälan är bindande! 
 
För att få en anmälningsblankett skriv till lajv.silverdolken@gmail.com eller besök 
www.silverdolken.tk  
 
Din anmälan skickas då till föreningens mail, se kontakt. 
 
För att få en garanterad intrig så vill vi ha din anmälan senast den sista april (30 april 
2011) 
 
 
 
 
 

Kontakt: 
 

Linus Gustavsson  linus_g_92@hotmail.com 
Axel Gustavsson  a.gustavsson96@gmail.com 
Linus Hägg  linzhagg@hotmail.com 
Karin Neld   spez1992@hotmail.se 
Philipe Gustavsson  p-94@live.se 
Silverdolken lajv.silverdolken@gmail.com 

www.silverdolken.tk 

mailto:lajv.silverdolken@gmail.com
http://www.silverdolken.tk/
www.silverdolken.tk

