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Krikkit Con XVI

Disposition
Praktisk
Kage/pause
Smart catchphrase
Modulbeskrivelser
Kørevejledning
Prøve

Disposition
"Peace in our time…." - Neville Chamberlain
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Dette års Krikkit Con program vil sprænge 
paradigmet for programvirksomhed

"Krikkit Con er markedsledende indenfor hyggeri, nørderi, fjolleri og billige colaer"
– Thomas Edison

Mission Statement
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Krikkit Con vil være den hyggeligste con i verden

Krikkit Con vil være mere fjollet end hyrdeost

Krikkit vil sælge verdens billigste cola

Vision
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Gennem en 30 årig strategi skal Krikkit con gå
fra at være en lille con i Århus til at være den 
hyggeligste con i verden ved at forvride verden 
ind til en lille sørgelig klump havregrød.

Krikkit con vil destillere sin egen cola fra Friis's
saftige legeme, ved hjælp af skotofytese og 
sykregen. 

Mission
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Hvor?
Hvornår?
Hvor meget?
Hvem?
Hvad?
Hvordan?
Hvorfor?

Praktisk
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Krikkit Con XVI foregår på:

Ellekærskolen
Jernaldervej 5
8210 Århus V

Hvor
"Hvor´du fra  -Jokeren

Og dér!
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1.Tag en taxa til Kastrup Lufthavn
2.Brug dit Goldcard til at gå direkte til Gate A11
3.Nyd champagne på business class mod 

Tirstrup
4.Lej den sædvanlige bil (Aston Martin)
5.Indtal adressen i GPS'en
6.Følg John Cleese's rare anvisninger

Hvor 2 - Kørselsvejledning
"At leve er at rejse" -DSB
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- For Ministre, Forsvarschefer og Filmstjerner:
I. Sæt dig ud i limo'en
II. Nyd champagnen i selvskab med 

champagnepigerne¹
III.Afvent besked om rejsens ende

1: Champangepigerne er naturligvis også velkomne på krikkit con, der henvises dog til alkoholreglerne for champagnen

Hvor 3 – Kørselsvejledning 2
Champagne is meant for conversation, not for drunkenness -André Therive
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12. – 14. november 2010
Tidsplan:

Hvornår
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Hvor meget - Økonomi

0

Bestikkelse

1 mio.

-1 mio.

Budget

Realiseret

Krikkit Con I

Stand up 
komikere

Cola Kamp fly

Andet

Champagnepiger

Krikkit Con XV



Krikkit Con XVI

Indgang: 75 kr.
Morgenmad 20 kr. (pr. dag)
Aftensmad, fredag 30 kr.
Aftensmad, lørdag 40 kr.
Natmad 10 kr. (pr. nat)
Conpakken 200 kr. (se næste slide)
Betaling ved døren +40 kr.
Clay Obama 20 kr.

Hvor meget - Prisliste
Alt hvad jeg beder om er, chancen for at bevise at penge ikke kan gøre mig lykkelig -Spike Milligan
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Hvor meget - Conpakken

Conpakken koster 
200 kr. og dækker 
alle de nødvendige 
udgifter – dog ikke 
Clay Obama

Conpakkens
opbygning kan ses 
til venstre.

In victory, I deserve it – In defeat, I need it. - Winston Churchill



Hvor meget - Budget 2010

Krikkit Con XVI

…så.altså vil de der har betalt lidt for meget for lidt, skulle betale lidt mere, mens de der har lidt for meget skal slippe med at betale lidt mere mindre - Lars Løkke
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[@Morten: Indsæt script, der aktiverer læserens 
webcam (Husk at slette denne tekst!)]

(Morten du skal ikke slette det alligevel, det er ment som en joke)

Du bidrager også til Krikkit Con

Hvem?
Aldrig har så mange gjort så lidt for så få – M.Lund
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Hovedansvarlig Martin Lindhardt
Mad Anders Kjær Sloth og David Thorhauge
Program Lindhardt, Lund og Thorhauge
Layout, web og IT Morten Lund
Opsætning Mads Havshøj Kristensen
Skole David Thorhauge
Aktivitetsansvarlig Martin Lindhardt
Hjælpere Alle
Kontaktperson Martin Lindhardt – 25 35 98 54

Hvem - Arrangører
Man skal tage det sure med det søde – Bill Gates
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Hvaaaaaaaaaaad
– Bedste
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Pengene skal indbetales på
reg nr 7605 konto 1082550 i Morsø Sparkasse

Sidste tilmelding og betaling er den
1. november 2010

Se Slide 29 for detaljer

Hvordan?
Med opfindelsen af tidsmaskinen, vil folk ville have skulle spørge hvornår i stedet for hvordan –Jesus d. II
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Hvorfor – Maslov

Cola

Brædtspil

Rollespil

De fleste Krikkit Con deltagere vil

opdage at Maslov diagrammet

slet ikke kan beskrive Krikkit Con

Grrrrrr – Bjørnen



Hvorfor – HRB-diagram

Krikkit Con XVI

Hygge

Brædtspil

Rollespil

Kun Krikkit Con har den 
perfekte blanding af 
Hygge, Rollespil og 
Brædtspil

Viking Con

Hyggecon

Fastaval

Camp Papskub

Con II

Krikkit Con XV
-"The Brædtspil"

Krikkit Con



På dette seminar er der naturligvis fuld forplejning
Natmad
Fuldkorns cruton’er med langtidsbagt smågrise-paté, med tilbehør af 
Cucumis sativus, og syltede rodfrugter , eller en chorizo-inspiration
Bæredygtig Lean-Muda, tilberedt af vores kok

Morgenmad
En selektion af cerealer serveret med de fineste cremede mælkefutures, 
franske brød direkte fra ovnen og en option på juice af udsøgte pressede
tropiske frugter

Krikkit Con XVI

Mad
Hvem er jeg, hvor skal jeg hen og er der mad når jeg kommer frem? –Jørgen



Fredag
LEAN tærter
Standardvarer, der kan tilpasse kundens forretningssegment. 
Der kokkeres efter just-in-time princippet. Gennem 
procesanalyser undervises smagsløgene i Six Sigma. 
Tærter for enhver smag.

Lørdag
Agil Svinemørbrad
Udvikl selv din virksomheds handleplan for en multivariat
kartoffelmos. Tilsæt et fleksibelt udvalg af sovse.
Køkkenholdet har været proaktive i behovsafdækningen for 
personlig udvikling. Nøgleord er: Svinemørbrad, kartoffelmos 
og grønsagssauté udsat for kokkenes variationer.

Krikkit Con XVI

Mad 2 - Aftensmadsmenu
Nej, Jørgen – Martin



Kiosken er som altid velforsynet:
Cola
Slik
Chips
Frugt
Luft

Ingen Dankort
HUSK Kontanter!

Kiosk
Hvis I vil vide hvor vi har tjent vores penge, kan I ikke få at vide hvordan -Goldman Sachs

Krikkit Con XVI
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Sparer på medarbejdere
Ulønnet kioskarbejde bidrager til værdikæden
Integral integritet(?)
=> $/€
Ingen service er ikke dårlig service
Storytelling om god service, skal erstatte rigtig 
service

Kiosk
Alle køber efter behov, og står i kiosken efter evne – Karl Marx
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Du må ikke ryge på skolen
Du må ikke være fuld på skolen
Du må ikke tage stoffer på skolen
Du må ikke tisse på gulvet på skolen
Du må ikke irritere andre på skolen
Du må ikke ødelægge ting på skolen
Du må ikke bryde gældende lovgivning på skolen

Ordensregler – du må ikke!
"Jeg, Hrafner lagde denne Syv" -Hrafner
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Du må hjælpe til i kiosken på skolen
Du må være fjollet på skolen
Du må spille brædtspil på skolen
Du må hore på skolen
Du må drikke alkohol på skolen
Du må hjælpe med at rydde op på skolen
Du må tage kage med på skolen

Ordensregler – du må!
"…dyrene på jorden SKAL du spise" –Gud inc.
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Hvis du drikker alkohol på Krikkit Con skal du 
være opmærksom på "One game minimum"-
reglen. Du skal altså mindst spille et brædtspil* 
pr. genstand du drikker
Du må ikke blive fuld og irriterende for de ædru 
deltagere på kongressen

Alkoholdregler
”I'm not as think, as you drunk I am” - Bob & Tom

* Og det mener vi sørme!
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1.Gå til www.krikkit.dk
2.Udfyld tilmedingsskemaet
3.Pay da moneys

– inden 1. november 2010 
se slide 19 for detaljer

4.Du er tilmeldt, når du får en 
bekræftelsesmail fra os! 

Tilmelding
”Og det skete i de dage at alverden skulle skrives i mandtal” - Adam Smith evangeliet 12:16
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Moduloversigt
Modul 1

En blind mands vej
Sub Rosa
The Exalted

Wallenstein
Arkham Horror

Modul 2
Hævnen er uendelig - resten er 

ligegyldigt 
MIB 2 – Højt besunget
Something something dværg

Britiannia
Nyt fra Essen 2010

Modul 3
Af jorden skal du 

genopstå?
I statens tjeneste
Den mørke side

Betrayal at House on 
the Hill

Battlestar Galactica

Modul 4
Den fede dame rider 

igen

Clay Obama

Brædtspilsbiblioteket

3D Live Brædtspil
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Du befinder dig på et hotelværelse, du kan ikke huske hvorfor du er her; 
Måske har du nogen du skal møde? 
Du ser sne udenfor men kan ikke huske hvad dato det er, hvad årstal? 
Dit navn? 
Det kommer ikke helt tilbage til dig med det samme
Det eneste du kan huske er at du har drømt.
Du har drømt om en smuk kvinde i hvidt.
Om hjul der knirker. 
Du rejser dig fra sengen, ser dig omkring, du er fortabt.

En blind mands vej er et scenarie for fire spillere
Det udspiller sig i nogle meget mærkværdige omstændigheder
man skal ikke regne med at finde kærligheden
man skal ikke regne med at slås
man skal regne med at løbe
man skal regne med at se
man skal regne med at få pulsen en smule op.

Det er systemløst
Spillere: 4
Gamemaster: Cecilie Hornstrup Nemeth

En blind mands vej
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Intro sekvensen kører over skærmen: En montage af scener fra London, skumle 
handlinger og high society, møder i mørke gyder og udvekslede papirer. En taske 
afsløres at indholde en samling grumme knive, der ihvertfald ikke er til lægekunst… I 
det sidste klip ser vi et stort bal i en overdådig balsal, kameraet glider op til kuplen 
over de valsende par, til en kuppel der består af en kæmpe mosaik der forestiller… En 
tudor rose

Dronning Victoria har en særlig gruppe af gentlemen, svoret til at beskytte kronens
interesser. Ledet af Lord M bekæmper de alle fjender, inden- som udenlandske. 

Det er barske tider. Fjenderne kredser om Britannia, men den største fare kan vise sig 
at komme indefra. Frederick Forsythe i victoriatiden. Det er mørkt, gritty, nedrigt, og
der slåes på munden, sådan som det ville have set ud hvis HBO havde lavet serien.

Sub Rosa var navnet på en supersuccessfuld minikampagne i Prime Time 
Adventures. Nu får resten af verden mulighed for at opleve verdenen! Prime Time 
Adventures et rigtig udemærket indie-rollespil, der lægger hovedvægten på at fange
stemningen i alle de rigtig gode tv-serier, altså dem der fokuserer på personernes
udvikling og indbyrdes forhold.

System: Prime Time Adventures + lidt ekstra
Spillere: 5 Gentlemen of good standing
Gamemaster: Oliver nøglebæk

Sub Rosa
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De Første skabte en verden ud af Kaos og kaldte den Skabelsen.
De skabte guderne til at tage sig af den og de dødelige racer til at fylde den. 
Og så satte De Første sig til a spille de Guddommelige Spil. 

Men Guderne så dette og blev misundelige. De var skabt således at ingen guddom 
kunne løfte sin hånd i vrede mod De Første eller Deres sjæle. Så Guderne udvalgte 
forkæmpere blandt menneskene og gav dem af deres magt. Disse forkæmpere førte 
krig mod De Første - og vandt. 

De Første blev spærret inde i Helvede, som igen blev skabt af deres leder Malfeas. 
Nu satte Guderne sig til at spille de Guddommelige Spil og overlod Skabelsen til 
deres udvalgte. Tusinder af år gik. Solens udvalgte forkæmpere herskede over 
Skabelsen 
indtil Elementar Dragernes udvalgte kastede dem ned og erklærede sig selv for 
Skabelses retmæssige herskere. 

Dette varede i endnu tusinde år, mens De Første sad bundet i Helvede 
og lagde planer for deres tilbagevenden til Skabelsen. 

Nu er Helvedes porte ved at åbne sig. 

System: Exalted 2nd ed. 
Spillere: 3-4 
Gamemaster: Pelle Kofoed

The Exalted
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Hævnen er uendelig - resten er ligegyldigt

Vi ser ofte bange på det fremmede. Dem, der ikke er som os. Ofte skal 
der ikke mere end "ét de og dem", for at lede til en konflikt i synspunkter, 
arv og kultur. Andre gange er det hele misforståelser og gammelt had, 
der aldrig har fået stillet de rigtige spørgsmål. Hvem er de gode og hvem 
er de onde? Så længe hævnen er uendelig er dette spørgsmål kun 
perspektiver.

Scenariet tager udgangspunkt i en generisk eventyrverden, hvor det vil 
udforske treenigheden mellem det gode, det onde og hævnen, der binder 
disse sammen. Det er humor, action og eventyr, men også frygteligt 
fordomsfuldt, frygteligt stereotypisk og med blodrøde spor til vores fælles 
virkelighed anno 2010.

Denne gang er det de onde, der er heltene.

System: D&D 3,5
Antal skurke: 5
Gamemaster: Peter Stensgård
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”Okay, en Metsalozoid er løs i Central Park, vi ved ikke lige hvad der går af den 
men den skal stoppes inden det kommer på Live TV og L bliver muggen over 
alt det arbejde det vil give”.

”Jeg kører ind i parken og stopper når vi kan se den, men så må vi nok også
hellere sprede os lidt ud inden vi angriber – antagende at den ikke bare vil 
snakke selvfølgelig”.

”Hm, jeg kan eventuelt prøve at snakke til den? Hvis I andre holder jer en 
smule tilbage imens, virker det nok bedre – men sigt for guds skyld på den, jeg 
har ikke lyst til at komme i nærkontakt!”

”Jeg skal lige om i bagagerummet når vi stopper, så jeg kan få fat i min Heat 
Ray”.
”… du har en Heat Ray? Og det har du ikke advaret os andre om?!?”

Hm. Humlebien fløj eftertænksomt væk fra bilen.

System: MIB, D6 (IKKE 6D… ikke engang 3D)
Antal MIB agenter: 6
Gamemaster: AnneMette Karlsen
Requirements: Solbriller. Evt. Neuralyzer (dvs. noget der kan blitze)

MIB 2 – Højt besunget
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Something something dværg
Åh ja, åh ja, åh ja… Så er vi sgu på den igen. 
En 5. gang, skal vi i selskab med Admiralen og dværge, kaste os ind i et fuldstændig vanvittigt eventyr, fyldt med tøndevis af bajere, økser og store 
skæg. Hvad kan der dog være galt denne gang? Kan det mon være elvere? Eller grønhuder? Hvad med idiotisk abeafkom? Ja, der er mange at 
vælge imellem. Men… Denne gang er der tale om noget så ubehageligt som kaosdværge! Hvad fanden i helvede er der lige galt med det?! Dværge 
kan sgu da ikke blive overtaget af kaos, eller kan de? Lad os nu lige kigge på fjenden engang.

Her er svinet så. Sam vi kan se er der tale om dværg af statur. Kort, bred, stærk, økse og med stort skæg… Men hvad satan er det så lige der sker?! 
SLANGEKRØLLER i skægget! Og hvad i alverden er det for nogle tænder?! Det ligner sgu da til forveksling orctænder! ORCTÆNDER! FY FOR 
SATAN! Og hvad fanden sker der med den forpulede grimme hat?! Den er så fuldstændig vanvittig høj, at man vil skrabe imod loftet i en ganske 
almindelig mine! Det er sgu da for satan noget at det mest idiotiske jeg OVERHOVEDET har oplevet! Kaosdværge er jo det rene idioti! Jeg bliver 
vanvittig! Kan de overhovedet drikke øl?! Kan de smede?! Er de født af kaosaber?! Var det svært at forstå hvad smedemesteren sagde?! De satans 
til kaosdværge pisser mig af! Jeg kan ikke mere… Det er kaosafkom! KAOSAFKOM! AAAAAAAARGH!!!

Okay… Helt nede på jorden igen.
Det kommer til at handle om…
Dværge.
Store skæg.
Kaos… AAAAARGH! KAOSAFKOM!!! 
AMOK! AMOK! AMOK!
Undskyld. Tilbage til parolen.
Altså, det handler om…
Økser.
Dværge.
Bajere.
Flere bajere.
Store økser.
Dværge.
Skæg.
Find selv på flere…
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Den lille landsby Lilleville ligger ude på en ø, udenfor den sydvestlige nordkyst. 
Byen Lilleville er ret så kedelig generelt, der bor omkring 75 øboere, nærmere 
bestemt 78, og øens lille kirke og skole er de største samlingspunkter. Øen 
lever af fisk og handel med fastlandet, og næsten alle på øen er født der og dør 
der højest sandsynligt også. Det er ikke tit, men engang imellem rejser børn til 
fastlandet for at prøve lykken, de vender dog tit tilbage med kone, mand eller 
børn og genoptager det stille liv, sådan er det i Lilleville. 

En Søndag morgen sker der dog noget. Gamle Agnete er død og hun skal 
ligges i jorden, hendes bekendte og familie går op mod kisten en efter en og 
siger deres farvel, men det er da hendes søn Karsten bukker sig ned over sin 
mor for at hviske sit farvel, at den gamle dame bestemmer sig for at rive 
drengen ned i kisten til sig og flå struben ud af hans hals med tænderne. 

Det er derefter at der hersker total panik. De fleste øboere flygter mens nogen 
forsøger at bekæmpe den gamle dame. Hvem er den skyldige i denne 
forfærdelige drengestreg? Var Gamle Agnete virkelig død? Vil Karstens kone 
nogensinde finde fred i sjælen eller vil hun også så amok som en zombie? 

4-5 spillere
Et systemløst scenarie der udspiller sig et tilfældigt ligegyldigt sted i en tid der 
intet spændende har at byde på.
Game Master: Cecilie Hornstrup Nemeth

Af jorden skal du genopstå?
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”Som Danmarks nationale sikkerheds- og efterretningstjeneste skal Politiets 
Efterretningstjeneste forebygge, efterforske og modvirke foretagender og handlinger, 
der udgør eller vil kunne udgøre en fare for bevarelsen af Danmark som et frit, 
demokratisk og sikkert samfund. Tjenesten har således som hovedopgave at 
modvirke og bekæmpe trusler mod den indre sikkerhed og befolkningens tryghed.

I sin efterretningsvirksomhed har tjenesten som hovedopgave at overvåge og 
efterforske handlinger eller foretagender, som kan udvikle sig til at blive en fare for 
rigets selvstændighed og sikkerhed og den lovlige samfundsorden samt forhindre, at 
sådanne handlinger eller foretagender realiseres eller udvikler sig. 

De handlinger, som i den forbindelse er omfattet af efterretningstjenestens 
ansvarsområde, er først og fremmest de handlinger, som er kriminaliseret 
i straffelovens kapitel 12 og 13. Det gælder angreb på statsforfatningen, terrorisme, 
spredning af masseødelæggelses-våben, ekstremisme og spionage. Politiets 
Efterretningstjeneste skal gennem sin virksomhed skabe grundlaget for, at sådanne 
trusler kan håndteres så tidligt og så hensigtsmæssigt som muligt.”

Investigation/Drama for 4 spillere
Systemløst
Gamemaster: LeZerp

I statens tjeneste
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Mens de sidste rester af den døende Republik smuldrer omkring dem, får fem 
Jedi-riddere på flugt en uventet mulighed for at vælte den nyligt selvudnævnte 
Kejser Palpatine. Men kan de leve med de midler, der skal til for at drive mørket 
tilbage? 

Scenariet udfordrer balancen mellem den mørke og den lyse side i et dilemma, 
der tvinger de fem til at genoverveje, hvad det vil sige at være Jedi. Sammen 
må de træffe et skæbnesvangert valg, hvor moral og overbevisning spiller en 
større rolle end mod og evner med et lyssværd. 

System: Star Wars D6 med let modificerede regler. Forhåndskendskab ikke 
nødvendigt. 

Antal deltagere: 5 Jedi
Forfatter: Anne Ratzer. 
Gamemaster: Jesper Wøeldiche

BEMÆRK: 
Dette er en spiltest! Det endelige scenarie får premiere på Fastaval 2011 

Den mørke side
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Den fede dame er den fortsatte serie af sære begivenheder i Århus og 
omegn (hvis Narnia ellers tæller med). Det tjener ikke det store formål at 
forsøge at beskrive det nærmere, du ville ikke tro det. ...og alligevel prøver 
vi endnu en gang!

Sære ting sker i smilets by. Igen. Eller stadigvæk, om man vil. Linie 19 er 
pludselig begyndt at køre til Moesgård Museum, og lysavisen på Stiftidende
viser ikke andet end gamle Morten Korch film. Brandvæsenets biler er 
allesammen blevet solgt til Århus Taxa som en del af den seneste temauge 
på Marseligborg Gymnasium. Og så er den dynamiske duo, BS Christiansen 
og Bubber, taget i Harald Nyborg i Tilst, for at købe ind til deres næste store 
ekspedition. 

Samtidig, på Café Ziggy på Trøjborg, sidder Simon Cowell og Paula Abdul 
og spiser brunch med Peter AG Nielsen – og der lægges planer!

Hvem skal redde dagen, nu hvor Louise Gade ikke længere er borgmester? 
Nikolaj Sonne, måske?

Antal: 6 særlinge
System: Du må have spist broccoli!
Gamemaster (sådan som det nu kan forstås) Jonas Friis

Den fede dame rider igen
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Wallenstein
1618 AD. 30-års krigen raser i det nordlige europa, med tyske provinser
splittet mellem katolske og protestantiske faktioner, og politiske
ambitioner får fremmede lande til at intervenere, blandt dem først og
fremmest Hertug af Friedland og Mecklenburg, Albrecht Von Wallenstein. 
Leg stormagtspolitik, tamp dine rivaler, og bliv selv tampet af de sure 
bønder og vejret!

5 krigsherrer, inklusive Onkel Morten

Arkham Horror
Sære ting sker i Arkham, Massachusetts. Store bevingede væsener
kredser i himlen over Miskatonic University, mens kultister terroriserer
almindelige borgere og bevidstheder ældre end tiden selv rører på sig i 
deres uendelige søvn. Kan I forhindre rædslerne I at bryde igennem?

4-6 investigatorer, inklusive Professor Jeppe

Brædtspil
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Britannia
Britannia starter med Romernes hyggeinvasion af de brittiske øer i 43 AD, 
og slutter med slaget ved Hastings i 1066. Imellem de to tidspunkter er
der er sandt rend af stammer og nationer der allesammen synes at netop
de skal kontrollere det der senere bliver til England, Wales og Skotland. 
Nu kan du hjælpe dem med at finde ud af det!

3-5 høvdinge inklusive Scipius Fårevangensis

Nyt fra Essen 2010
Spiel i Essen er verdens største brætspilsmesse, hvor producenter fra
hele verden hvert år flokkes for at præsentere deres nye spil, og nye sære
meeples. 

Krikkit Con har i år sendt repræsentanter til messen (i Essen), der vil
sætte sig grundigt ind i de nyeste spil og hjembringe et udvalg af de 
ypperste til årets anden Krikkit Con

5 eksperter inklusive Onkel rejsende Lindhardt

Brædtspil
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Betrayal at House on the Hill
Alle siger at der sker mærkelige ting i det gamle hus oppe på bakken, 
men når man er en frisk sportsstjerne, professor, lille pige, avisbud eller
en klon af Lara Croft, er det jo en provokation man ikke kan sidde
overhørig! Men det gamle hus er hjemsøgt af overnaturlige kræfter, og
når man først er gået ind, er der kun een måde at komme ud igen: I må
besejre mørket, uanset form – men pas på forædderen!

3-5 spillere inklusive Milla-ninjaen

Battlestar Galactica
Hele menneskeheden er på flugt fra de frygtelige Cylons;  Robotter, der
rejste sig imod deres skabere – og nu er der rygter om at nogen af dem
ikke kan skelnes fra mennesker! Menneskeheden er samlet i flåden, 
samlet omkring den gamle battlestar, Galactica, der har sat kursen mod 
den legendariske planet Kobol. Men hvem er Mennesker, hvem er i 
virkeligheden Cylonagtener?

5 spillere inklusive Brødristeren Krøjmand
(Det bliver formentlig med Battlestar Fionia udvidelsen)

Brædtspil
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Udover de spil der er på programmet, disker vi op 
med udvalgte dele af det samlede krikkit ludotek. 
Hvis du har noget du gerne vil spille med os, er du 
selvfølgelig mere end velkommen til at tage det 
med!

Vi har blandt andet:

Republic of Rome, Cuba, Gobblet, Perikles, 
Hammer of the Scots, Carcasonne, Snow Tails, 
Colosseum, Steam, Ticket to Ride, Hey, That’s my 
Fish, Vikings, Chaos in the Old World, Roborally, 
Caylus, Dungeon Lords, Attack!, Through the 
ages, Small World, Race for the Galaxy, Car Wars, 
Dominion, Golf Mania, Stronghold, Axis and Allies

Og Bausack

Brædtspilsbiblioteket
Med får skal land bygges - Christian XIX
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Der var travlt i folketingets store arena: SkatteHelle og MailLene
havde travlt med at slås om at komme væk fra den store runde 
Offentligheden, der bare ville mase alle flade, mens Lars Lykkefeen
stod ovre i hjørnet og var sur over at han ikke var den mest
populære… Da pludselig! Ind på arenaen kommer ingen anden end 
selveste Clay Obama, den amerikanske stormester, dækket af sine 
secret service minions, for at udfordre Vladi-ler Putin og Mahmoud
Claymuhdinidad i lær-arm!

Clay O’rama har længe været Krikkit Cons store søndags-
tilløbsstykke. Kom og vær kreativ med mangefarvet ler, som du 
bruger til at smadre de andres ler! Vinderen får en fin pokal lavet af
alle de andres monstre, som man må tage med hjem! I år kan du 
deltage som din yndlings (hade) politiker eller projekt

Et stort antal ler-o-maner, inklusive Mads
Pris: 20 kr., på grund af alt det ler Mads skal finde frem

Clay Obama
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Der vil muligvis være et 3D Live Brædtspil
Det vil muligvis foregå lørdag nat
Det vil muligvis blive vildt
Det vil muligvis blive fjollet
Det vil i hvert fald blive underholdende!

3D Live Brædtspil

– meget fjollet
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Organisation

Join a proud 

allegiance!


