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Var det ikke noget med en hyggelig weekend sammen med 
Nyarlathotep, Yog-Sothoth, Azathoth, Shub-Niggurath og Great 
Cthulhu? Alle The Good Old Ones byder op til Monster Party. Ja, det 
tænkte jeg nok, du ville. Utroligt hvad en tentakel i ryggen gør ved 
folks interesse… 

Vi har udvalgt Erebor, FRN og DRE til at stå for det praktiske. I skal 
naturligvis betale for både spejderhytte og mad. Hytten er alligevel 
for lille til os og vores mad er der jo sørget for (gnæk, gnæk)… 

The Good Old Ones 

Denne temaweekend om Call of Cthulhu bliver afholdt i 
spejderhytten Blokhuset, der ligger i Værløse. Til forskel fra normale 
spilarrangementer, vil der her være tale om at hver tager sit modul 
med. Et modul, der sagtens kan være gammelt. Her er altså chancen 
for at prøve alle de berømte moduler man aldrig har fået spillet. Os, 
der arrangerer træffet har selvfølgelig moduler med. Men vi vil også 
stærkt opfordre jer, der har lyst til at deltage, til selv at tage et modul 
eller to med. På den måde er I med til at sikre at alle hele tiden kan 
spille noget. Der vil i tidsplanen være to udtryk omkring spil. Det ene 
er Organiseret Spil, dvs. her finder vi ud af, hvor mange der er 
interesseret i at være Keeper for et modul, hvorefter man kan skrive 
sig på en seddel. Det andet udtryk er Frit Spil, hvor vi vil overlade 
det helt til folk selv at finde sammen om et rolle- eller brætspil. 
Derudover vil der være en række specielle ting, vi har arrangeret. 
Om fredagen er der et fordrag om H.P. Lovecraft og hans 
fascinerende verden, efterfulgt af en eventuel diskussion om 
Lovecraft og Call i al almindelighed. Derudover vil der blive gyserfilm 
på video, hvoraf i hvert fald den ene er baseret på en Lovecraft 
historie. Den store begivenhed er imidlertid Live Call, hvor vi både 
bruger hele hytten og den omkringliggende skov. Modulets indhold er 
tys-tys, men vi anbefaler folk at tage vandpistoler med(!).



TIDSPLAN: 
Fredag 

20.00 H.P. Lovecraft foredrag, herefter diskussion og video 
Lørdag 
8.30-11.00 Morgenmad 
8.30-13.00 Frit Spil 

13.00-14.00 Varm frokost 
14.00-19.00 Organiseret Spil 
19.00-20.00 Aftensmad 
20.00-01.00 Live Call 
Søndag 
9.00-11.30 Morgenmad 
9.00-15.00 Frit Spil 

Det koster 160 kr. at være med, og de skal være indbetalt senest 
fredag d. 10.august på girokonto nr. 9 49 01 91 Husk at skriv addresse, 
telefonnummer og alder på girokortet (evt. på bagsiden) samt at 
mærke det Cthulhu Træf. Dem, der ikke ønsker at spise med, kan 
muligvis opnå en særlig rabataftale ved at ringe til en af arrangørerne. 
Deres telefonnumre er: Henrik Bisgaard, Erebor: 42 17 51 93 - Daniel 
Sejer, FRN: 42 23 42 48 - Kasper T. Mortensen, DRF: 31 60 56 54. 
Man skal være i hytten senest fredag kl. 20. Se kort bagpå pjecen. 

Addressen på hytten er: 

Blokhuset 
Frederiksborgvej 107 
3500 Værløse 

Der er kun 35 pladser, så skynd dig at meld dig til.
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