
  

FASTA EMNE-WEEKEND 

FASTAS 2. emne-weekend er om 

modern roleplaying, dvs. alt fra 

Viktoriatiden til år 2000. Hoved- 

vægten er på Call of Cthulhu; men 

der er også planlagt Twilight 

2000, en agenthistorie (Beiruth) 

og ét terrorisme scenarie. 

Tidsplan: 

:5/W Fredag 19?%; 1, Call turnering 

674 Lørdag 11??: 2, Call turnering 

19?%: Frie Initiativer 

12/0 Søndag 11?”?”: Spil og Lær 

  

Som en nyhed har vi besluttet at holde to turneringer i 

Call og Cthulhu. De kommer til at køre uafhængigt af hinanden; 

men hvis der er tilstrækkeligt mange gengangere vil der blive 

foretaget en fælles bedømmelse såvel som en isoleret for hver. 

Den dobbelte turnering betyder forhåbentlig også at alle 

der har lyst til at deltage kan komme til det, også masters 

men det betyder også at vi har brug for 10 masters i alt. 

Masters og Hold: For at gøre det mere tiltrækkende at være 

master har vi derfor indført et bonussystem, så hver master 

kan tilmelde sig sammen med et hold på op til fem andre 

personer til en af turneringerne mod at han så er master i den 

anden turnering. Disse. hold der samtidig stiller en master vil 

blive topprioriteret når vi fordeler pladserne. For at kunne 

kvalificere som master må du have en del erfaring i forvejen, 

og tilmelde dig senest en uge før, så vi kan nå at sende dig 

en kopi af scenariet og evt. arrangere en briefing. Man kan 

naturligvis godt tilmelde et hold uden at stille en master 

eller tilmelde sig som enkeltperson; men så må man tage sine 

chancer. Der er intet i vejen for at tilmelde sig til begge 

turneringer; men vi kan ikke garantere deltagelse.



  

Kort om Aktiviteterne: 

Turnering 1: 

Tilrettelægges af Thomas Wernberg. Inholdet er hemmeligt; 
men det vil komme til at foregå i Danmark. 

Turnering 2: 

Laves af Malik Hyltoft. Årbejdstitlen er "Where the Train 
Stops", og det foregår i januar 1987. 

Spil og Lær:” 

Er en masseaktivitet lige som 

det var ved Fastavallen. Mads 

Lunau sætter op til 40 af os i en 

krævende historisk situation, der 

vil give os en ny måde at se sag- 

erne på. Denne forrygende finale 

på weekenden har arbejdstitlen "I 

en Lille Båd der Gynger", 

Frie Initiativer: 

De fleste frie initiativer 

løber af stabelen lørdag aften; 

men der vil også være plads til 

et eller to samtidig med hver af 

de andre aktiviteter -— alt i alt 

kan vi have ca 10 i løbet af 

  

1923 
weekenden. 

Vi har kun 4 anmeldt indtil videre - Twilight ved MLM, 
Beiruth ved MEN, Terrorisme ved JAB og Call ved SYL, så der er 
god plads til at du kan køre et af dine scenarier. Du kan 
enten bare møde op med det; eller du kan give besked på din 
tilmelding, så vi kan reservere et bord til det. 

For alle aktiviteterne gælder det at der er ca 7 timer til 
at køre dem i; så du bør have pre-rolled characters med hjemme 
fra med mindre det er et meget kort scenarie.



PRAKTISK: 

Overnatning ordnes privat, og 
plejer ikke at være et problem; 

ce 

       

  

       

    
  

  

bare skriv det på din tilmelding 
hvis du mangler et sted at bo. + 2 yY 

Mad bliver der ikke noget af ul zål 8 
7 området er tilgengæld af høj g SE 
forageringsværdi, så det er bare 3 & Få 
lige ned ad trappen og til i 2 Mm 
venstre til nærmeste snask. VLR ex klo sm 

Junk tager vi os af, vi 2 
prøver at opretholde folks 3 de 
sukker, salt, alkohol og koffein- 

+ 
balance med salg fra bod. 

Hvor ligger det så? Jæger- 
gårdsgade 14=, bare følg kortet. 

ne 
Lokalerne åbner kl, 15v, 

Ø 

Navn 

ss 

Adresse: 

Jeg ønsker at deltage i: Master: 
Turnering 3: un, KENNENNEN 

Turnering 2 KERNEN 

Spil og Lær: RENEE RENEE 

Jeg vil gerne tilmelde følgende aktivitet: NE 

til T: 
  

Tilmelder følgende hold 

Mangler et sted at bo: Kan ikke | dagkl  



 
 

  
Malik Hyltoft 

Universitet sparken 

Kol. 9, V. 421. 

8000 Århus C.


