
Indbydelse til Hammercon ’16 
 

Vi indbyder hermed til Hammercon, der foregår den 19. august til den 21. august  

på Stadionvej 41, 8830 Tjele. 

 

 

I det jyske højland ligger Hammershøj, hvor en lille gård danner rammen for en con 

dedikeret til Hinterlandet. Vi vil fylde vores weekend med rollespil, mens vi fylder vore 

maver med god mad, ganen med liflige drikke og vore øjne med det dejlige syn udover 

Tindbæk bakker til lyden af får og høns. Forhåbentligt bliver der god vejr, så vi kan sidde 

på terrassen og nyde solen – ellers trækker vi ind i brændeovnsstuen. 

 

Program: 
 

Fredag: 

17.00 Dørene åbnes 

18.30 Aftensmad 

20.00 Spilblok: Det Døde Bjerg (Hold startes op efterhånden som folk ankommer) 

 

Lørdag: 

9.00 Morgenmad 

10.00 Spilblok: Dværgenes Kloster (Mad sættes frem til middag) 

18.00 Aftensmad fra grill 

19.00 Spilblok: De Hjerteløses Hammer 

 

Søndag: 

9.00 Morgenmad 

10.00 Rerunscenarie (bestemmes ved afstemning ud fra liste, som arrangørerne ikke har 

spillet endnu) (Hold sættes ud fra, hvornår folk skal gå) 

 

Alle scenarier er Hinterlandet, og det er tilladt at bruge Ekspert-regler samt alle udvidelser. 

Det forventes, at man har en karakter parat - ellers kan man få en prægenereret. 

 

 

  



Foromtaler: 

 

Det Døde Bjerg 

Handelsmændene hvisker frygtsomt om det, gennemrejsende hinterlændinge nikker 

resigneret og selv pelsjægere og urtesamlere passer på, når de er ude i ødemarken. Der er 

en flyvende rædsel løs, og det siges, at den kan flyve afsted med en hel okse. For at gøre 

ondt værre, er den sidst set ude i området ved det døde bjerg - et goldt og ørkesløst sted, 

hvis rygte er mørkt og slet. 

Kommandanten har besluttet sig for at udlove en dusør for at stoppe denne trussel, og 

derfor søger han eventyrere, der er villige til at drage til det døde bjerg. 

 

Dværgenes Kloster 

Der findes et sted i Slettelandet som er godt kendt og vel besøgt af eventyrlystne 

urteplukkere og modige jægere. Områdets flora og fauna er rigt, frodigt og mangen en 

eventyrers lykke er gjort ved høsten af en hel stak ekkoblomst eller nedlæggelsen af et 

vildsvin så kornfed det knapt kunne stå. Var det ikke for tilstedeværelsen af de listende 

slettelandstigre med deres sylespidse tænder var dette frodige lille stykke af Hinterlandet 

rent idyl. 

 

I den senere tid er der dog løbet foruroligende nyheder ind til fæstningen fra dette område: 

Urteplukkere, med fråde om munden og med øjne lynende af vanvid, har kastet sig 

hensynsløst og uden frygt over sagesløse vandrende. Flokke af vildsvin har fnysende og 

stampende gået til angreb på artsfæller samt sten og stammer i formålsløse, selvdestruktive 

udbrud. Der er tydeligvis sket noget der har påvirket naturen i området, og Lucinius kan 

ikke længere sidde problemet overhørig - han har brug for modige eventyrer der kan finde 

roden til problemet og genoprette balancen i denne oase i slettelandet. 

 

De hjerteløses hammer 

Talrige tegn og varsler på, at stor ulykke truer livet ved Den ensomme fæstning har gjort 

deres entre: Ved sidste fuldmåne har månen rød og truende på himlen, ingen smørkærnere 

kunne få deres smør til at stivne den følgende morgen, og en flok af gæs fløj skræppende 

over teltlejren ved solnedgang, hvilket de kloge koner kan fortælle er et ilde tegn, 

vejrheksen har jamret over kommende uvejr, og fæstningens biavler klager over, at 

halvdelen af hans bidronninger pludseligt er døde, mens vaskekonerne fortæller, at vandet 

i bækken ikke længere vasker rent, og det siges, at da fæstningens kok skulle anrette fisk til 

kommandanten, fandt han kul i fiskenes indvolde! 

 

Skyerne hænger lavt og gråt over teltlejren og fæstningen, og moralen er i bund. Overalt ser 

folk tegn på den nært forestående undergang, men heksene ved heksens hule har en 

løsning på problemet. De skal bare lige bruge nogle modige folk til a hjælpe sig, for ude i 

ødemarken er kilden til at afværge ulykker og onde skæbner, hvis bare nogen tør drage der 

til. 



Det Praktiske: 

 
Da connen ligger i det mørke Jylland, er kost og logi gratis - det er således kun transporten, 

der skal bekostes og hvad man fortærer af slik og søde sager. 

Der er plads til 13 deltagere foruden de to arrangører, og der vil blive givet forrang til de, 

der kan være der hele weekenden. Tilmelding foregår via mail til ryan@rohdehougaard.dk, 

hvor du blot skriver, at du vil komme og gerne også bopæl, så vi kan koordinere transport. 

 

Ang transport, så er det nemt at komme til Hammershøj via bil. Sydfra er det E45 til 

Randers C, drej mod Viborg, fortsæt 10 min til du kommer til Hammershøj. Stadionvej er 

vejen ved apoteket, og 41 er en halv kilometer uden for byskiltet. 

Nordfra er det E45 til Onsild, hvorefter man kører igennem de forskellige Onsild’er indtil 

der står Hammershøj på et skilt. 

Vestfra skal man køre mod Viborg og derfra mod Randers via 16, til man kommer til 

Hammershøj. 

Østfra vil vi anbefale båd… 

 

For tog og billigbus, vil vi forsøge at lave afhentning i Randers - men togfarende skal vide, 

at brug af Rejsekort gør regionalbussen til Hammershøj gratis (og i toget får man 

grupperabat bare man er 3). 

 

Spørgsmål skal helst stilles på begivenheden på Facebook, men dem af privat karakter kan 

selvfølgelig sendes per mail. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Ryan Rohde Hougaard  

Stefan Rohde Clausen 


