
  

 
 

 
 

 
 

  
 
 

  

september 27. - 29.



En hel weekend med fokus på Warhammer-verdenen. Games Workshop fa 
igennem flere år lavet flere og flere spil, der alle foregår i Warhammer-verdenen. 
I denne weekend vil der blandt andet blive afholdt introduktions-spil i de fleste af 
spillene i Warhammer-universet. Rollespil i Warhammer Fantasy Roleplay, og en 
introduktion til hvordan man for eksempel kunne køre rollespil 1 Warhammer 
40.000. Derudover vil der blive afholdt turneringer i Blood Bowl, Space Hulk og 
Warhammer Fantasy Battle. Der vil blive seminarer, hvor man kan høre om, og 
diskutere Warhammer-spillene og verdenen. Der vil også være mulighed for at 
afprøve nye regler, eller selv komme med sine nye regler, og få dem afprøvet af 
flere spillere. | 

Warhammer Fantasy Battle. Hele weekenden 

Der vil over hele weekenden blive spillet WFB. Der vil i denne turnering blive 
spillet efter fulde regler, incl. regler fra "White Dwarf", dog ingen "Realms of 
Chaos" regler. Alle artikler fra "White Dwarf", som deltagerne ønsker at anvende 
skal medbringes i 2 kopierede eksemplarer. Der skal stilles med en samlet hær på 
3000 points. I hæren må der ikke indgå papbrikker eller lignende, og det vil være 
en fordel, men intet krav, at figurene er malede. Deltagerne skal have forberedt en 
Army List, der skal afleveres fredag aften. Eventuelle spørgsmål kan stilles til 
Henrik Bisgaard på tlf. 42 17 51 93. 

Brætspils-udlån og intro. Hele weekenden 

Alle brætspil der foregår i Warhammer-universet vil forhåbentligt være på træffet. 
Allerede nu kan man være sikker på, at der vil være eksemplarer af HeroQuest, 
Advanced HeroQuest, Space Crusade, Advanced Space Crusade, Warhammer 
Fantasy Battle, Warhammer 40.000, Blood Bowl og Space Hulk til stede. Men 
forhåbentlig vil der også være eksemplarer af Mighty Empires, Space Marine, 
Adeptus Titanicus, Space Fleet og måske andre Warhammer spil. Det vil ikke være 
alle spillene, som vil blive kørt som reelle turneringer. Men tag dem med, spil 
dem, diskutér reglerne, afprøv nye regler. Måske får du set en helt nye side af et 
spil, som du troede, du kendte til bunds. Det ville være mærkeligt, om der ikke var 
mindst en person, der var villig i at introducere dig i netop hans yndlingsspil. Til 
alt dette har vi stærkt brug for dig og dine spil. Eventuelle spørgsmål kan stilles til 
Lars Wagner Hansen på tlf. 53 63 16 50. 

Intro Space Hulk. Fredag aften 

Fredag aften vil alle, der ikke før har prøvet Space Hulk have chancen. Space Hulk 
er spillet, hvor mennesket kæmper mod de frygtelige genestealers. Spillet bygger  



  

Stærkt på ei ieina, der ligger tæt op ad "Alien - den 8. passager" og "Aliens", Vi 
vil starte helt fra bunden med de enkleste regler, og forhåbentlig vil vi nå igennem 
alle de officielle regler, og et par stykker til. Det vil ikke være nødvendigt at 
medbringe figurer, men hvis man ligger inde med nogle figurer eller et spil Space 
Hulk, Deathwing eller Genestealer, må man meget gerne medbringe disse. 
Derudover vil det være en fordel at se de to førnævnte film. Eventuelle spørgsmål 
kan stilles til Lars Wagner Hansen på tlf. 53 63 16 50. 

Blood Bowl. Lørdag dag 

Spillet om fantasy football. Turneringen vil køre efter Veterans Rules, med 
Dungeonbowl, Star Players, Companion, White Dwarf, Fafner Tidende og Saga 
udvidelser. Det vil her også være en stor fordel at medbringe figurer og ekstra spil. 
Jo flere spil der er, jo flere spillere kan der være med i turneringen. Holdene vil 
blive købt under vejledning af turneringslederen før selve turneringen starter. 
Derudover vil der før hver kamp, være mulighed for at forstærke sit hold med 
freebooters, som kan købes til en yderst favorabel pris. Der vil naturligvis også . 
være mulighed for at bruge dirty tricks mod modstanderen. Og mellem hver kamp 
vil der være muligheder for at træne spillerne, hyre nye spillere, og generelt 
forberede sig på den næste kamp. Eventuelle spørgsmål kam stilles til Annemette 
Wolff på tlf. 33 25 50 10. 

Warhammer 40.000 Roleplay Seminar. Lørdag dag 

Der vil her blive givet nogle enkle foreslag til hvordan man kan kombinere WH40K 
og WFRP. Der vil blandt andet blive fremlagt nogle meget simple regler, og nogle 
mere avancerede ditto. Derudover vil der bliver diskussion af indragelse af brætspil 
og tabletop i rollespil. Dele af WH4O0K universet vil også blive diskuteret, og 
foreslag til eventyr vil blive gennemgået. Eventuelle spørgsmål kan stilles til Lars 
Wagner Hansen på tlf. 53 63 16 50. 

Super Duper Mega Space Hulk Special. Lørdag aften 

Lørdag aften blændes der op for en af de fantastiske Space Hulk show, der er set 
i Danmark. Et normalt Space Hulk spil vil aldrig være det samme igen efter dette. 
Hver squad i spillet vil blive styret af en spiller, og spillerne vil kun i begrænset 
omfang få mulighed for at kommunikere med hinanden, og det kun ved hjælp af 
radiosendere. Derudover vil der komme en del special effects, der ikke skal røbes 
på nuværende tidspunkt. Det vil under alle omstændigheder være en god ide at 
kende til alle de officielle Space Hulk regler og medbringe sine egne figurer, og 
helst i malet stand.   

 



  

Warhammer Fantasy Roleplay. Søndag dag 

WFRP er nok det mest voldelige rollespil, der er på markedet idag. Hvis spillet 
spilles fuldt ud, det vil sige med alle reglerne, er der her mulighed for at få 
beskrevet i detaljer, hvordan du hugger en modstanders arm af i et hug, og en 
bensplint fortsætter ind gennem en arterie, for tilsidst at sætte sig fast i hjertet, og 
man ser modstanderen falde døende om. WFRP udemærker sig dog også på mange 
andre områder. Blandt andet har det et utal af careers og skills. Scenariet ar lavet 
af nogle af vores kolleger i RPGA, og det burde jo borge for kvaliteten. Derudover 
kan vi kun opfordre andre der har lyst, til selv at tage et modul eller to med til 
resten af weekenden. Eventuelle spørgsmål kan stilles til Kasper Thing Mortensen 
på tlf. 31 60 56 54. 

Derudover vil der muligvis komme et seminar om WFRP. Blandt andet om hele 
verdenen, om hvordan man starter en kampagne, og en gennemgang af kvaliteten, 
af de regler og moduler, der er udkommet til spillet. 

Tilmelding: Indsæt kr. 160 kr (130 kr., hvis du er DRF-medlem) på GIRO 
nr. 3 97 41 11, Warhammer-Træf, DRF, 2700 Brønshøj. 
Senest den 17. september. Der er kun 50 pladser, så tilmeld 
dig 1 god tid. Ved overtilmelding returnerer vi de indbetalte 
penge for indbetalerens regning. Der kan ringes til Johnny på 
tlf. 31 78 91 01, for oplysning om der stadig er ledige 
pladser. 

Overnatning: Der er to sovesale, med hver 18 senge, det er bestemt ikke 
luxus, men der er madrasser på sengene. Medbring selv 
sengetøj og dyne/sovepose. Arrangører/DM'er sover i 3 
"grupperum. 

Mad: Morgen: Cornflakes/mfl., franskbrød med ost/marmelade, 
the/kaffe. Søndag er der tillige rundstykker. 

Middag: Smørrebrød med diverse pålæg (smør selv). 
Lørdag: Glaseret hamburgerryg, gemyser og sauce. 
Kiosk: Der kan købes sodavand, diverse slik, chips osv. i 

kiosken. 

Adresse: . Hytten ligger tæt ved Skovbrynet S-Station og har adressen: 
Lejrhytten "Skjold" 
Frederiksborgvej 113 
3500 Værløse 
Tlf. (mønt): 42 98 85 87.  


