
Mentem-hvalen siger:

�Vi ses på Orf 2006!�

Orf
18. til 20. august 2006

Rollespil, brætspil & kortspil



Hvad er Orf?

Orf er en rollespilscon. Det er en weekend hvor rolle-

spillere har mulighed for at mødes og dyrke en fælles

hobby.

Orf har nu hvert eneste efterår de sidste 4 år stået for

en weekend med masser af sjov, hygge, god mad og frem

for alt rollespil.

Hvad end du har været på Orf før, eller cons i det

hele taget, vil vi rigtig gerne byde dig velkommen til

en weekend med mange gode oplevelser.

Tid og sted

Orf afholdes i år i weeekenden 18. - 20. august 2006.
Arrangementet �nder sted på:

Bakkegårdsskolen

Rønningevej 38

5550 Langeskov.

Hvis du ikke er bekendt med den fynske geogra� kan vi

fortælle dig, at dette er lidt uden for Odense, lige ved

afkørsel 47 på motorvejen.

Aktiviteter

Her er en oversigt over de aktiviteter, der skal være med

til at give dig en uforglemmelig og underholdende week-

end. Tilmeldingen til aktiviteterne sker når du melder

dig til Orf.

Rollespil

Ingen scenarier - ingen con.

På Orf vil du kunne vælge mellem en række nye sce-

narier, samt de bedste scenarier fra andre cons. Den

endelige liste over hvilke scenarier du vil kunne spille

på Orf, vil komme op på vores hjemmeside i løbet af

foråret. Her vil du også kunne se foromtalerne.

Brætspil & kortspil

Vi vil traditionen tro afholde Family Business-turnering,

og afgøre hvem der kan kalde sig årets Don. Der vil

også være Richochet Robot Attack, hvor det gælder om

at blive siddende længst ved brættet. Vi har desuden

mange brætspil du kan låne, og hvis du tager dit eget

med, vil der helt sikkert være nogle at spille med.

Gak og løjer

Der vil udover alle de herlige arrangementer være mu-

lighed for at deltage i både kagespisningskonkurrencen

og tegnekonkurrencen. Derudover vil vi igen i år byde

på gallamorgenmad søndag morgen.

Pris

Prisen for dette herlige arrangement er 150 kroner, og

som de altid siger i de underlødige reklamer: �Når ind-

gangen er betalt er alle forlystelser gratis.� Det vil sige

at indgangen, 4 måltider, overnatning, gratis ka�e og

deltagelse i alle arrangementer er med i prisen.

Tilmelding

Det vil være muligt at tilmelde sig Orf fra sidst i ju-

ni. Dette kan ske ved at gå ind på vores hjemmeside

www.orf.dk og udfylde tilmeldingsformularen. Sidste til-

meldingsfrist er den 6. august.

Yderligere information

Vil du vide mere? Så se på vores hjemmeside:

http://www.orf.dk
Her kan du �nde �ere oplysniger om arrangementet.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til Orf, kan

de sendes til mikkel@orf.dk

Denne folder er trykt hos:

Se mere på www.orf.dk


