
Wiirdshuset
rrVälkomna till Söndagssiö §7ärdshus och Skräddartorp Gård!"
Så kan det låta när N7ärdshusvärden hälsar dig välkommen under SV-92.
Förutom §7ärdhuset, d?ir vi kan erbjuda mat, dryck, sömn och underhåIlning (se

mer nedan) så finns också på gården bl a en smedja, där vi kommer att ha
försäljning av vapen, snickarbod, vaktexpedition, stalldrängens vedftirråd och
mycket annat. Pä ca 500 meters avstånd nedanför ängen bredvid §TZirdhuset finns
utmärkta möjligheter till tvätt och bad i sjön, som också utgör en
sammanbindande länk i SV-92. Pä ca tvä kilometers avstånd från §(ärdhuset
utefter sjön finns en handelsbod i vilken man kommer att erbjuda bl a lyktor och
vapen till försäljning, men också mycket annat,
Vad gäller maten ser de prelimiqära tiderna, priserna och menyn ut så här:
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Fredag middag

18.30 - 20.00

Iördag ftuko*

08.00 - 09.30

Lördag lunch

12.30 - l4.oo

Lötdag middag

18.10 - 20.00

Söndag frulost

08.00 - 09.30

Söndag lunch

12.10 - 1,4.00

KvälIsfika
fredag kvzill
sererc från
22.00

(Följmde kommet att finna till ftirsiiljning ftir
wtodshusets alla giister)Gtitrd Gsel md e*el stötuM
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Eftermiddagsfika
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Eftermiddagsfika
söndag eftermiddag Rababerpai ft;r de som .
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Du kan också bestzilla div drycker i olika srorlekm, ta en

frukt från fruktfatet eller bra njuta av dofterna.
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ffiObservera att du kan köpa hela måltidspaketet för totalt 1 30:- (se också

inbetalningskortet).
Det ska tilläggas att det dessutom kommer pågå bakning och försäl1'ning av bl a mat- och
kaffebröd.
Vad gäller sömn finns tre alternativ:
a) Du kan sova i en skön säng på §7ärdshuset (pedtag egna lakan) med god service ftir
40:- per natt, eller
b) välfa enklare inkvartering (medtag liggundedag, sovsäck eller liknande) i sovsal i en
lada bredvid §7ärdshuset, eller
c) du kan ta med tält och tälta på t.ex en äng ca 100 meter (utom synhåll) från
§färdshuset, eller sova under bar himmel eller, till sist, i något av de vindskydd som finns
i området. Glöm inte att markera alternativ a) eller b) på inbetalningskortet samt vilka
nätter! Kom ihåg: Först till kvarn...

Vi ber att fä hälsa dig varmt välkommen till §flärdshuset under SV-92 och hoppas atc vi
kommer att träffas där.

§7ärdshusvärden



vAD Än tnvtxDn RoLLSPEL (LRP)?
Levande rollspel är det samma som rollspel på riktigt, dvs man lever

sig in i en rollperson och ftjrsöker spela denna päalla särt, istället för
att som i vanligt rollspel endast leva sig in r hur rollpersonen tänker
och beter sig.

Den största skillnaden mellan vanligt rollspel och LRP dr att man i
ett LRP måste göra det man i vanligr rollspel endast säger att man
gör, eller slår ett tärningsslag för. En annan mycket stor skillnad är

att man måste se ut som sin rollperson när det gäller ras och dräkt.
Dessutom blir det mycket lattare att rollspela sin karaktär, vilket
innebär träning för vanligt rollspelande.

VAD ÄN ruISXT
MASK (Mälardalens Allmänna SpelKlubb) bildades 1987 som en

vanlig spelftirening (dåmed namnet den MuteradeAlvens SpelKlubb).
MASK är en ideell förening med cirka 100 medlemmar. Aktivite-
terna d-r spelmöten(2 ggrlvecka), rnnebandy(2 ggrlvecka), levande

rollspel(6-10 ggrlär) samt konvent(ca 4 st/år). MASK's medlemmar
får också två olika tidningar, Maskuriren (ett infoblad med cirka ett
nrlmånad) och Gyllene Bägaren(ett fansin med utgivningstakten ca

3 ggrlär). Det första levande rollspelet for MASK's del, SkogsVentyr
-89 genomfördes sommaren 1989 och har sedan dess satt sin prägel
på MASK.

VAD ÄN SXOGSVEI{TYR?
Skogsventyr är Mälardalens Allmänna SpelKlubbs största LRP och
går nu i sommar av stapeln ft;r fjarde året i rad. Skogsventyr brukar
utspela sig på olika platser i landet Maskien, vilket ligger i världen
Aopure. Just i år utspelar det sig i Maskiens delland, Sårtesäv, vilket
styrs av kung Alafelion II. Skogsventyr är ett av de få levande rollspel
i Sverige som återkommer år efter år, och för varje är blir det bara

större och större.

SKOCSVE,NI?YR - REGLER FOR LEVAI{DE
ROLLSPEL
De spelregler som gäller är Skogsventyr-regler ltjr levande rollspel.
Dessa regler ingår i år i anmälningsavgiften, vilket innebär att du ffir
dem så snart som möjligt efter att du betalt in denna. För tillf?illet är

detta det enda sättet afi fä tag på dessa regler.

Regelhäftet beskriver hur man skapar en karaktär genom att vdlja
mellan olika raser, yrken och {?irdigheter. Andra regler som ingår är

magi- och stridsregler, samt regler för pengar och utrustning.
De§sutom finns även tips och förslag om hur man tillverkar vapen,

dräkrer och annan utrustning.

TRIVSE L- O C H ORD,^INY CSRE CLE R
Utöver "Skogsventyr-Regler för levande rollspel" gäller också dessa

grundläggande regler. Alia deltagare skall vara fantasykladda och

försöka att rollspela sin karaktär. Rökning d.r i alla former fc;rbjuden
i §7ärdshus, handelsbod och dess absoluta närområden.
Alkoholförtäring är totalförbjudet. Vi tar oss rätten att avstänga

personer som bryter mot dessa regler från framtida SkogsVentyr och

andra LRP:n som anordnas av MASK. Störande personer blir
omedelbart avstängda från själva spelet. Vi tar oss också rätten att
beslagta stämningsförstörande saker såsom icke fantasyaktiga
chipspåsar och läskflaskor/-burkar i plast eller aluminium.

Rekommenderad minimiålder är 15 är.

HT]R TAR MAI\ SIC TILL SI(OCSVEIITYR?
Vi ber att fähälla platsen hemlig ett tag till, men vi kan avslöja att
den ligger en bit utanför Västerås. För de flesta personer som bor i
Mälardalslänen; Västmanlands, Södermanlands, Uppsala och

Stockholms län blir det billigare atr. ta tåget till Västerås och sedan

fortsätta med buss, än att åka tåg hela sträckan. Ovanstående är

beräknar med utgångspunkt for CSN-kort. Har man inte ett sådant

ligger gränsen Itjr lönsamhet något längre bort. Från alla övriga delar
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av Sverige blir det billigare att äka tåg till den station som ligger
närmast, med reservation ltir större Itirändringar på SJ:s priser.

Den sista sträckan till SkogsVentyr sker sedan med våra bussar.

Hemresan går till på samma sätt om så önskas (ring och fåga).
Givetvis kan man också åka bil till platsen, men vi rekommenderar

att detta sker i så liten utsträckning som möjligt, eftersom det kan

vara.svårt att fä tag i någon plats att parkera i närheten utan att bilen
ger ett störande intryck.

Skriv på anmälningsblanketten vilket sätt du vill färdas på. Om du
får ändrade reseförhållanden ber vi dig kontakta oss. Det kan

eventuellt finnas restplatser kvar på någon buss. Vi kan dock inte
betala tillbaka några pengar. Om du är osäker på vilket alternativ som

är bäst och billigast fc;r dig så kan du genom oss få besked. Ett annat

alternativ är också att ringa in de olika bussreserutorna pä inbetal-
ningskortet, vilket medltir att vi kontaktar dig angående det bästa

sättet för dig.

vAD ttÄxonnz ,

(Obsl Dusa tider är endast prelintinära ocb konner fiirntodligen anpassas

rued någon tinune bit eller dit.)
Vi börjar på fredagen klockan 17.00 med en kort regelgenomgång,

där ni kan ställa frägor och liknande. Därefter sker samling i olika
grupper, med specifik information för dessa. När detta är klart börjar
själva spelet, vilket sedanpågår till söndag eftermiddag dåomröstning
och prisutdelning tar vid. Det hela beräknas än så länge sluta runt
klockan 1r.00.

Under själva spelet kan man åta sig uppdrag, Ieta efter skatter,
försöka skaffa sig makt, spela ut sin karaktär, slåss med softvapen osv.

Som ett avbrott i äventyrandet och vad man nu gör kommer en

turnering hållas på lördag eftermiddag, där ett pris delas ut till
segraren. Om man inte vill spela sin normala roll under turneringen
kan man spela någon form av krigare/riddare under denna. Detta
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innebär givetvis att man måste ha en extra dräkt med sig for detta
(eller åtminstone mask eller lösskägg för ansiktet).

rÄvuxctn
Det brukar avgöras ett par tävlingar under Skogsventyr varje år. De
tävlingar som avgörs i är dr ftiljande:

I

I

I

Vackraste dräkt

Bästa dräkt

Röstas som vanligt frarn av alla
deltagare.

Ny fc;r i år. En jury bestämmer vem

som har den bästa dräkten i
ftirhållande till sin roll.

En jury bestämmer (med råd från de

deltagande) vem som har rollspelat
sin karaktär bäst.

Bästa roilspelande

I ovanstående tävlingar delas första-, andra-, och tredjepriser ut.
Dessutom delas det ut ett förstapris till segraren i en turnering som

kommgr att hållas under spelets gång.

Med andra ord gäller det att man har en vacker dräkt som passar

mycket bra till den roll man spelar, samtidigt som man spelar rollen
väldigt bra.

Vad kostar det?
Att deltaga i SV -92 kostar 240 kr. SVEROK-medlemmar ffu 30 - ral>att

och MASK-medlemmar får ytterligare 20 - rabatt. I detta pris ingår
deltagande samt "Skogsventyr - Regler för levande rollspel". Alla tjejer får
150 kronors rabatt. Ta då också i beräkning att medlemskap för tjejer
endast kostar 10 kronor, detta medför att grundavgiften för tjejer är nere

i 50 kronor.
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Om du vill äta på \Wärdshuset kosrar detta:
Fredag middag 40:- Lördag middag 50:-
Lördag frukost 1):- Söndag frukost 15:-
Lördag lunch 20:- Söndag lunch 20:-
Hela menyn kostar 130:-

Vill du sova på I'J7ärdshuset kostar det 40:-lnatt (medtag egna lakan). Att
sova i sovsal kostar 2O:-/natt (på golvet). Vill du sova i skogen betalar du
ingenting.
Att åka buss från Västerås t.o.r kostar 100:-
Åku brmr till och från närmaste tågstation kostar 10:-

Försäljnirug
Under Skogsventyr -92 kommer det att finnas en handelsbod öppen där vi
säijer allehandaLRP-prylar, t.ex lyktor, latexvapen, formelböcker, smycken,
kläder, rustningar, facklor, drycker m.m.
De enda pengar som får användas under SkogsVentyr är mynt av olika slag.

Innan SkogsVentyr börjar kan växling ske till tiokronorsmynr, men vi ser

gdrna att ni ombesörjer sånr innan laijvet.
Är du inuesserad av att köpa ert latexvapen så bör du kontakta Rikard
Andersson pä tel. O2l-33 lL 31. Det går även arr köpa latexvapen uran arr
beställa i förvdg, men då får du kanske inte precis vad du vill ha. .. t

Vill du sälja något på Skogsventyr -92 så kontakta Rikard Andersson (02 1-

33 tr 3t).

Adresser
Har du ftägor, ring Tobias Lindberg,02L-33 17 Il.
För frågor angående ril7ärdshuset, ring Stefan Landberg,
021-35 60 77.
Bakgrundshistoria skickas till
MASK
Box 539
72I 09 Västerås
Märk kuvertet SV-92.
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Historia
"vicl vrirlclens begynnelse fanns Alltet. Ur Alltet skapacles v:irlclen. på clen clel ay
v:irlclen klincl som Aopllre neclsteg guclalna. Dzir skapacle cle var sin ras att efter-

likna ocl-r lycla cler-n. Discloran skapacle r-nzinniskan, Gilanier skapacle al'erna.
Tirias skapacle clvrilgarne och salilion skapade l.ralvl:ingclsm:innen... /...ocl.r

Rivaschntrk skapacle sltrtligen svaltfolken. Sorn ett tecken på clessa r"asers riitt ati
hrilska över rrzillclen skapacles sv:ildet Navosh. Detta sv:irclgavs till clen krigare som

visat §altclarna sitt mocl i envig. Navosh användes vicl skapanclet av cle zil<Ire r-ikena.
Legenclen sacle att niir cless klinga bryts, skola clen civilisation vi k:inner r-asa
s.lmman och onclskans makter taga över viir.lclen"

Ur' tsegynnelsen enligt M:inboken

"Efter Navosh för'svinnancle börjacle clet Arniska liket fzrlla söncler-. Efier-Ar-n X:s clö6
t'asacle ett stort kf ig sour splittracle clet stora riket itle mindr.e clelar-. Vicl krigets sllrt-

skede gick tvit av prinsarna il-rop f'ör'att krossa clen treclje. Mitt r,tncler clenna s1,rt-
stlicl f'örsvann Arniens r',ittrr- zitiEla h:irskare, :iven s:i hans oncle bror. Detta meel-
tblcle att kaos r:iclcle i clet vrilcliga liket, siilshilt clh i nor.r- och i vaister. I cle clelar.
k:incll sor-n Rtrtien hacle clen övellevancle prinsen utropatas till kr-rng och clär var.

clet ltrgnare. Åven i cle södla clelalna clär clet onc.la sr-rniancl bilclats gick ctet
ganska lr-rgnt till. Makten övertogs diir- av clen oncle överherren.
I norr i den clc'lstat krllacl Maskien uppstocl clet f'er-n oberoencle läncler-. Dessa

Lindel forenacles igen rir 9u7 av en man som till hj2ilp hacle ett magiskt svair.cl,
som fblk r-nisstiinkte vala Navosh, och n'rycket riktigt, det var-Navosh. Åter.igen

f'örsvann clet och clet enacle Maskien forsvagacles. Det korl att bli s:i att varje
provins styrcle.s av en egen kung meclan en av kungarn:r även flck l-rancll-ra

rikets r-rtlikes:rfflirer. "

Ur Nios Encyklopecli (iver Vrir-lclens Historia

Alliansen Maskien hal iterigen för'svagats och :ir niir-a att splittras. För att fbr.-
strirka alliansc'n hal kr,rng Alafclion II beslutat atr söka l-aitt pir Navosh. Denna
orclel gavs till alla sour stocl nncler kungens kontroll och en belöning ut-
flistes till clen som [imnacle svrirclet till kungen. Sökanclet l.rar pirgirti i en I
:ir nn och vissa tc'cken tyclc'r'pir att Navosl] kan finnas nilgonstans i n,ir-
heten av clen r-nystiska sönclagssjön. I söcler har- över.her.r.en beor.cL-lt sina
olcher'h:iral att söka efter svlirclet och orl möj1igt förstöra clet.
Aven lnclra makter söker Na'osh zrv o.s:rker ingen f'öutorn cle sjiilva

vet. Vicl clenna ticlpunkt girr det r-ykten om att någon av kungens
elitsolclater', kanske knngen sjzilv, lzinmat sina plikter. i Kasmaros iör.

att söka efter Navosl-r...


