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ODDS-møde og rollespil/ brætspil kongres    



  

ARRANGERET AF ROLLESPILSFORENINGEN CAULDRON 

SABBATH I 

16. - 18 november 1990 

I Kolding 

  

Vi, i Kolding, er stolte af at kunne invitere til en weekend, som hoved- 

sageligt vil komme til at stå i bræt- og rollespillets tegn. I forbin- 

delse med denne begivenhed afholdes ODDS' ordinære generalforsamling. 

Herudover bliver der mulighed for socialt samvær samt udveksling af sce- 

narier og erfaringer. 

Af rollespil vil du have mulighed for at spille: STARK, WARHAMMER FAN- 

TASY ROLEPLAY, CALL OF CTHULHU, ROLEMASTER og det  ansk udviklede VI- 

KING. Bemærk, at en del af scenarierne ikke er af ny oprindelse. Grunden 

til, vi låner en del gamle klassiske kongres scenarier, er at folk, som 

ikke har spillet dem, får tilbudet. 

På brætspilsiden er det kun WARHAMMER 40K, som er programsat. Men jeg 

kan glæde alle brætspillere med, at der er mulighed for at låne adskil- 

lige spil på kongressen. Bl.a. Empires in Arms, Diplomacy og Civiliza- 

tion. Så der skulle være rig mulighed for at lege Napoleon for en week- 

end. 

Jeg gør samtidig opmærksom på "min egen aktivitet" rubrik. Hvis man ud- 

fylder denne linie og vedlægger en lille appetitvækkende historie, vil 

denne blive sat op på en opslagstavle på kongressen. 
Vi glæder os til at se netop dig på SABBATH, vel mødt! 

  

PROGRAM = 

FREDAG DEN 16.11.90: 

Kl. 17.00 Dørene åbner. 

18.00 Velkommen. 

19.00 Stark. 

Warhammer Fantasy RP 

”X Advanced Dungeons & Dragons 

LØRDAG DEN 17.11.90: 

Kl. 11.00 ODDS generalforsamling. 

19.00 Call of Cthulhuw 

SØNDAG DEN 18.11.90: 

Kl. 11.00 Warhammer 40K. 

Rolemaster. 

Viking. 

Kl. 16.00 Afslutning.        



  

PRAKTISKE OPLYSNINGER 

STEDET: Brændkjærskolen, Brændkiærgade 92, 6000 Kolding. 

DELTAGERGEBYR: +40%- for hele weekenden, 15,- pr. enkeltdag, 5,- pr. 
aktivitet, overnatningen er gratis. 

ÅBNINGSTIDER: Dørene åbner fredag kl. 17.00 og lukker søndag kl. 17.00. 

BESPISNING: menu 

Fredag aften: ' Pizza fra pizzaria Asbendos kr. 35,- 
$ Lørdag morgen: 3 Rundstykker m. diverse kr. 10,- x 
Lørdag middag: Frokost platte kE. 30, 
Lørdag aften: Bøf, kartofler, béarnaise sauce, salat kr. 40,- 
Søndag morgen: 3 rundstykker m. diverse kr. 10,-% 
Søndag middag: Frokost platte kr: 30,= 

OVERNATNING: Der bliver stillet en gymnastiksal til rådighed med mulig- 

hed for bad. 

VIDEO: Der vil blive forevist nogle film på kongressen, som kan bruges 
som optakt til aftenens Call of Cthulhu scenarie eller almindelig af- 
stressning. 

KIOSK: Der vil være en mindre kiosk ved informationen, hvor der bliver 
solgt snacks, slik m.m. 

SPILARTIKLER: Der vil være en rolle- og brætspilsforhandler på stedet, 
som vil stå for salg af spilartikler. 

MØNTTELEFON: Der er en telefon på skolen 

  

INDKALDELSE 

TIL 

ODDS - GENERALFORSAMLING 

LØRDAG DEN 17.11.90 kl. 11.00 

I følge gældende vedtægter indkaldes der til ODDS-ordinære .generalfor- 

samling, som vil have følgende dagsorden: 
1. Formalia: Kasserens beretning 8. Valg af formand 

a) Valg af dirigent Fremlæggelse af budget 9. Valg af kasserer 
b) Valg af referant Forslag fra bestyrelsen 10. Valg af bestyrelse 

2. Bestyrelsens beretning Indkomne forslag. 11. Valg af resivor 

Fastlæggelse af budget. AQ
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Bemærk følgende: 
Man har til tider et antal stemmer anhængig af 

antal medlemmer i ens forening.    



  

THIS MUTANT'S WORK 

Warhammer Fantasy Roleplay 

alt var stille, dog blev stilheden af og til brudt af et skrig, som 

gav ekko ned gennem de snavsede gyder og vidnede om en brat afslutning. 

Det var ikke stilheden, som holdt ham vågen. 

Tanker om mystiske, bundløse ting og uforklar- 

lige kræfter svirrede inde i hans hoved. Tiden 

var kommet, hvor han kunne se det første større 

resultat af sine anstrengelser. 

Han var rastløs. 

Han stod ud af den hårde seng og bevægede sig 

over mod rummets tunge træbord, kastede et en- 

kelt blik gennem vinduet ud over byens mange 

tagrygge. 
På bordet lå den ting, som skulle hjælpe ham 

i sine bestræbelser. Han samlede den op og føl- 

te på den. Hans øjne vandrede hen over bordet 

og stoppede, da de ramte en side i en gammel 

bog. Langsomt fremsagde han det kryptiske dog- 

me... 

  

    

  

"This Mutant's Work" har ikke været brugt ved nogen tidligere turnering. 

- Der bliver spillet 2 hold med 4 spillere på hvert. 

  

STARR 

Basic Roleplaying 

Dybt i Australiens ørken tager komplottet form. Det største, mest in- 

fame og asociale komplot nogensinde! 

- En supersexet rødhåret sag på jagt efter et formål med tilværelsen. 

- En Udflippet bums, hvis eneste mål er at komme i bukserne på den 

rødhårede. 

- En aldrende hippie og en vietnam-veteran, der midstede både nosser 

og realitetssans i 1972. 

- En australneger, der har miste: sin jord. 

Hvad kan de gøre? - Et er sikkert, det er ikke nok at stikke to fingre 

i vejret og råbe: "PEACE"!" 

"Stark" blev spillet første gang på Fastaval "90, men er så godt, at det sagtens tå- 

ler en gentagelse. 

- Der bliver spillet 4 hold med 5 spillere på hvert. 
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TUSMØRKETS SMÅDJÆVLE 

Call of Cthulhu 

Søndag den 21. januar er en lille gruppe, som tæller fem studerende fra 

Københavns Universite, samlet hos en fælles bekendt til AD&D-rollespil. 

Under den rolige overflade ulmer der mystiske begivenheder og efter at 

have spillet dette scenarie, må man spørge sig selv: Hvem tør stole på 

en rollespiller? 

"Tusmørkets Smådjævle" er fra DRF-Con 1989. 

- Der bliver spillet 2 hoid med 5 spillere på hvert.



  

  

FIGURMALINGS - KONKURRENCE 

For folk, som helst ser tingene i mere end to dimensioner, har mulighed 

for at opstille i en figurmalings-konkurrence. 

REGLER: 1) Der kan højest opstilles 1 figur pr. kategori. 

a) En malet figur op til 35 mm. 

b) Alle figurer over 35 mm. 

c) Diorama/opstiiling. 

BEDØMMELSE: Der vil hovedsageligt blive lagt vægt på overall indtrykket, 

d.v.s. skygning, highlighting, ekstra detaljering etc. 

PRÆMIER: Der vil i hver af overstående kategorier være et gavekort på 

100 kr. til rollespilsforretning.



  

ON YOUR MARKS -- - 
GET SET. -- 

GET SHOT. - - 

ø WARHAMMER 40.000 

En gang hvert hundrede år samles de største krigere og de bedste squad- 

rons al alle racer, fra alle galakser på en bestemt planet, for i al 

"fordragelighed" at dyste om den største præmie af alle: Hæder og ære. 

Kun vinderne tager derfra igen. 

Reglerne er simple: saml en squad til en værdi af 250 pts (der vil være 

figurer nok til mindst 5 spillere, se nedenfor) og træd ind i en warp- 

gate med koordinaterne: XB73551A5BKE16- - 174030RR35-EMF3. 

Du vil finde dig selv på en ukendt, uudforsket planet. 

Din mission: Udslet alt andet ikke indfødt liv. 

Figurer søges: Hvis du selv har nogle figurer, som du kan/vil medbringe 

lav venligst en liste på tilmeldingsblanketten. 

  

A CHRISTMAS  CAROT: 

ADVANCED DUNGEONS & DRAGONS 

De to små byer "Flexdorf" og "Bergstad" er i de seneste år blevet plaget 

af trolde og ogres fra de nærliggende Khirrith bjerge, som har taget by- 

ernes småbørn. Selvom der har været stablet an mindre hær på benene, har 

denne ikke kunnet afhjælpe problemet. 

Lensgreven Barslack har nu bedt en gruppe tapre eventyrer om at undersø- 

ge hvor troldene og ogrene holder til, så den kongelige hær kan sættes 

ind mod dette voksende problem. 

- Der bliver spillet 5 hold med 5 spillere på hvert. 

  

VIKING 

Viking er det nye dansk udviklede rollespil, som gerne skulle væré ude 

inden julehandlen. Det vil bestå af regelhæfter og to spillemoduler: 

Glemt af Valhal og Nordhavssaga. - Her er chancen for en forsmag. 

- Der bliver formentligt 4 hold med 6 spillere på hvert. 

  

  

    
  

  
   



Hvordan finder du SABBATH I 

  

Hvis du kommer med tog: 

BUS: Uden for Kolding banegård 

tager man med linie 3 - Vonsild. 

Bed chaufføren om at sige til, 

når du er ved skolen. 

TAXA: Uden for banegården prejer 

man en taxa. Herefter er det li- 

ge til døren. 

APOSTLENES HESTE: Da bræt- og 

rollespilleres økonomi ofte er 

hårdt anstrengt, kan man også gå 

til skolen. Men kan dog ikke an- 

befales, da turen er omkring 2 km. 

Tilmeldingen sendes til: 

Thomas Bruhn-Pedersen 

Nyhegnet 17, Tved 

6000 Kolding 

Tl£. 75 53 02 70 

  
Hvis du kommer i bil: 

Antag at man kommer ad motorve- 

jen, drej af ved afkørslen "Kol- 

ding Nord". Herefter vil man be- 

finde sig på "Vejlevej. . 

Det sted man kan køre "rigtig 

galt i byen" er ved en vejgaffel, 

kort før Kolding Stadion. Her er 

det vigtigt, at man følger vejen 

til højre (Ring Vest). Kort her- 

efter svinger vejen i en blød 

kurve til højre, og man kommer 

nu ind på kortet, øverst i ven- 

stre hjørfe (Ring i - Hans 

Ludvigs/ Vej 
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