
Sleipner præsenterer i samarbejde med ERGO og 2MD 

Skt. Hans Festival 1997 

27. - 29. juni i Esbjerg 
Nu nærmer vi os atter den længste dag og så er det traditionen tro tid til Skt. Hans 

festival. Temaet i år er figur- og brædtspil. Det er godt nok rimeligt bredt, men vi har 

prøvet at tilrettelægge det sådan, at vi kan få så mange interesserede som muligt. 

Arrangementet foregår i Multihuset i Esbjerg. Der vil naturligvis være mulighed for 

overnatning for de, som måtte komme langvejs fra. 

Prisen for at deltage er 100 kr. og det inkluderer morgenmad, overnatning og gratis kaffe 

under hele arrangementet. Deltagelse i aktiviteter undervejs er selvfølgelig gratis. Slik og 

cola m.m. kan købes i en dertil indrettet kiosk, men det er desværre ikke muligt for os at 

sælge aftensmad. Heldigvis ligger Multihuset tæt på både pizzariaer og McDonalds, så 

det bliver nok ikke nødvendigt at sulte, medmindre du altså gerne vil... 

Aktiviteterne starter cirka klokken 10 om morgenen. Der bliver naturligvis holdt 

passende pauser, så man kan få tanket op i kiosken og få bestilt pizzaer, men ellers 

kommer tingene til at foregå løbende. Fredag aften starter aktiviteterne efter velkomsten 

og når folk har spist. 

  



Program 

Fredag 

17.00 Dørene åbnes 

18.00 Velkomst v. Sara Hald 

aften Figurmalingsworkshop v. Christian B.L. Sørensen. 

Medbring selv dine egne figurer og maling og lær at lave alle de seje effekter af en garvet 

figurmaler. 

Necromunda, regelgennemgang og spil 

Hvis du ikke har prøvet at spille dette sjove figurspil før, så er her en oplagt chance. 

Er du i forvejen din lokale klubs mester i Necromunda, har du en fremragende 

mulighed for at afprøve dine evner mod nye folk. 

Diplomacy, regelgennemgang og spil 

En af de bedste diplomatispil på markedet. Denne "Workshop" er for alle, både 

erfarne og knap så erfarne, som har lyst til at lære reglerne, få dem genopfrisket eller 

bare vil varme op til lørdagens turnering. 

Axis & Allies 

Den lokale Axis & Allies klub kommer og viser, hvad de duer til. Der er både en kort 

gennemgang af regler og spil, og hvis interessen er for det, startes en turnering, der 

fortsætter lørdag. 

 

  



Lørdag 

Warhammer 40k v. Jesper Rou Larsen 

Vi rydder en sal og liner op til kæmpeslag, hvor man spiller mod hinanden med 

10 på hver side. Der bliver spillet med 3000 pr. og uden allierede i de seperate 

hære. Slaget fortsætter til om aftenen. 

Warhammer Fantasy v. Christian B.L. Sørensen 
Ligesom i 40k bliver det et gigantslag med 10 mod 10. Også her gælder det med 

3000 pt. og uden allierede i de seperate hære. Hvis vi ikke er færdige, fortsætter 

kampen til om aftenen. 

Diplomacy, turnering v. Jakob Bavnshøj 

Få afprøvet dine talegaver og dit uskyldige ansigt og kæmp om herredømmet over 

Europa under optakten til 1. verdenskrig. 

Civilization, turnering/spil 

Hvem får udviklet sin civilation først fra jernalderstadiet til oplysningstiden? Et 

virkeligt udfordrende spil, hvor man kæmper mod både verden og de andre 

spillere. Hvis der er spillere nok, vil der blive afholdt en miniturnering. 

Axis & Allies, turnering/spil 
Esbjergs Axis & Allies eksperter kommer og laver en lille turnering i dette 2. 

verdenskrigsspil. Der er brug for både kløgt og strategiske evner, hvis man vil 

klare sig... 

Saras fødselsdag 

Sleipners formand giver flødeboller eller lignende i anledning af sin 20 års 

fødselsdag. Hurra. 

Live brædtspil 

Hvis man er blevet lidt for stiv i kroppen af at sidde og spille, så er live brædtspil 

vejen frem. Der spilles både live Spacehulk, Robotter og Skurke og hvad vi ellers 

kan finde på, hvis der er interesse for det. Regler forklares og opfindes på stedet. 

  



Søndag 

Blood Bowl, turnering/spil 

Der spilles med de normale regler fra den nyeste edition og uden Citadel Journal 

rules. Smadr de andres spillere og før dit hold til sejrens tinder. 

Robo Rally 
Dette spil er fantastisk morsomt og kræver ikke det store regelkendskab. Det er et 

sjovt hyggespil, som passer perfekt til en søndag formiddag. 

Hyggespil 
Her er mulighed for at spille lige netop dét spil, som man synes er bedst, men som 

der aldrig er nogen, der gider at spille. Vi prøver at skaffe så mange forskellige 

spil som muligt, så der bliver lidt at vælge imellem. 

16.00 
Afsked og oprydning. 

Der kører "World in Flames" og "Flattop" under hele arrangementet. Disse spil starter 

fredag aften og fortsætter til de er færdige (dog senest søndag kl. 16). 

Der er naturligvis flotte præmier i alle turneringer. 

Vi arbejder på at få en strateg til at komme og holde et oplæg, men det er desværre ikke 

helt sikkert endnu. Derudover håber vi at få det danske flyspil, Clouds of Glory, 

repræsenteret. 

Vi ville blive meget glade, hvis folk selv tager brædtspil med. På den måde kan vi 

udvide tilbuddene til alle og få mere varierede muligheder. 

 


