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Hope Con er A New Hope's nyeste tiltag.  
Det er vores forsøg på at skabe vores egen Con, som skal være i en unik "New Hope-stil". 
 
En Con hvor vi vil sætte den gode oplevelse i hovedsædet og på alle fronter forsøge at gøre det ekstra for, 
at du kan få en oplevelse, som er ud over det sædvanlige! 
 
Vi vil fokusere på masterne! Dette gør vi på flere måder. Fx har vi fået fat i en meget erfaren herre, som vil 
holde et foredrag lørdag eftermiddag omkring det at være master, og hvordan man skriver sin egen 
verden. En anden måde, hvorpå vi fokuserer på mastere, er ved at give de personer, som kommer med 
teasere og scenarier til tiden, konkrete fordele på Connen. En tredje måde, hvor vi gerne vil fokusere på 
mastere, er ved at hjælpe dem med lokaler og forberedelse til deres scenarier på (næsten) enhver måde, 
som vi kan. 
 
Men Connen handler ikke kun om masterne selvfølgelig. Vi vil også give de andre deltagere en super 
oplevelse!  
 
Dette gør vi ved at indrette forskellige områder, hvor man kan deltage i forskellige mere eller mindre 
spontane tiltag, som fx warmachine/warhammer kampe eller en mængde alternative spil! Desuden har vi 
en lækker cafe med en bar, hvor der er mulighed for køb af sandwich og diverse drikkevarer. (ingen 
alkohol selvfølgelig) 
 
Og nu vi snakker om mad, så serverer vi helstegt pattegris lørdag aften!! 

Caféen  
Dette er stedet hvor du kan slappe af mellem 
spilblokke, eller tilbringe en spilblok med at spille 
brætspil. Vi har alle foreningens brætspil med så 
der er nok at vælge i mellem og more sig med. 
Det er også i caféen, at baren ligger hvor du kan 
købe lidt af hvert. Blandt andet kan man købe 
sodavand, slik, chips, frugt og sandwich. 
 
Vi ser også gerne, at folk lader være med at sidde 
og spille computer til Hope Con. Det skulle gerne 
være umuligt at kede sig til Hope Con. 
 
 

Tabletop og kortspil 
Ved siden af caféen vil der blive sat borde op med 
plads til at spille alverdens tabletop spil. 
Foreningen vil sørge for terræn og spilleplader 
hvor du så selv skal sørge for figurer. Bordene er 
til fri afbenyttelse og først til mølle. 
Der er også masser af plads til at spille alverdens 
kortspil så som Magic, Yu-gi-oh, Spoils og mange 
flere. 
 
Færges kælder arrangerer en magic turnering 
lørdag formiddag. Formatet bliver sealed deck og 
kommer til at koste 150kr. For de penge får du en 
tournament pack og 2 boosters fra Shards of 
Alara. Plus fede præmier. Minimum 8 deltagere. 

Flere scenarier 
Hvis du stadig har lyst til at skrive et scenarie som 
du vil køre til Hop Con så frygt ikke, du kan stadig 
nå det. Det eneste, som du går glip af, er master 
bonussen, som alle mastere, der afleverede til 
tiden, får, Dit scenarie når heller ikke at blive 
nævnt i den her folder, men scenariet vil stadig 
kunne komme på hjemmesiden, så folk kan melde 
sig til. Send dit scenarie til hopecon@newhope.dk 
 
Du kan også vælge bare at tage dit scenarie med 
og melde dig til barhjælperne. Så skal vi nok 
sørge for at fortælle om dit scenarie, når næste 
blok starter. 

Foredrag ved Jacob Jarlskov 
HVAD FANDEN SKER DER? 
Et foredrag om rollespil, hvad fanden sker der rundt om det 
bord? Og hvordan kan man bygge det op? 
Hvordan griber man en hel verden an? Kan man virkelig 
spille alle slags mennesker? 
Foredraget går fra en filosofisk betragtning af hvad rollespil 
er og hvordan det virker på os, til konkrete eksempler på, 
hvordan man håndterer og takler de problemer man støder 
på som mester – og som spiller. Vi bygger verdener op, og 
bryder dem ned igen. Vi ser på hvordan i helvede en 
mester kan holde styr på en hel verden, og vi gennemgår 
den meget specielle metode, man opbygger scenarier til 
det danske rollespil LEF. 
Foredraget er klart henvendt til de som vil være mestre 
(uanset spilsystem), men spillere kan med stor fordel lytte 
med. Når alt kommer til alt, kan ingen af os vel undvære 
hinanden. 



Tidsplan:  
 
Dag:  Tidspunkt:   Aktivitet: 
Fredag  Kl.16.00   Dørene åbnes. 
   Kl.17.30-19.00  Aftensmad.  
   Kl.19.00-??.??  Spilblok 1. 
 
Lørdag  Kl.08.00-10.00  Morgenmad. 
   Kl.10.00-15.00  Spilblok 2. 
   Kl.16.00-17.00  Foredrag ved Jacob Jarlskov. 
   Kl.17.30-19.00  Aftensmad - helstegt pattegris. 
   Kl.19.00-??.??  Spilblok 3. 
 
Søndag Kl.08.00-10.00  Morgenmad. 
   Kl.10.00-15.00  Spilblok 4. 
   Kl.16.00   dørene lukkes. 
 

 
Spilblok oversigt: 

Du kan læse teaserne, finde flere fakta om og tilmelder dig scenarier via hjemmesiden, hvor du også tilmel-
der dig arrangementet. Der vil også være en online spilblok oversigt som vil blive opdateret løbende som 
der kommer flere scenarier. 

 Spilblok 1 Spilblok 2. Spilblok 3. Spilblok 4. 

Rum 1 

Scenarie: 
Just another day. 

Master: 
Brian Madsen. 

Scenarie: 
At være eller ikke at 
være dværg. 

Master: 
Lars Andersen. 

Scenarie: 
Drengen uden fødder. 

Master: 
Jacob Jarlskov. 

Scenarie: 
Den dag Batha’en 
angreb... 

Master: 
Cecilie Nemeth 

Rum 2 

Scenarie: 
Rebirth. 

Master: 
Cecilie Nemth. 
 

Scenarie: 
De kaldte os Helte. 

Master: 
Jacob Sørensen. 

Scenarie: 
Joe. 

Master: 
Cecilie Nemeth. 

Scenarie: 
Hanging on the walls. 

Master: 
Jacob Sørensen. 

Rum 3 

Scenarie: 
Pistolen på bordet. 

Master: 
Jacob Sørensen. 
 

Scenarie: 
Jagten på  
Lightbringer. 
Master: 
Tina Siig. 

Scenarie: 
Imellem dragens  
kløer. 

Master: 
Denise Brødløs. 

 

Caféen 

 
 
 
 
 

Kortspil. 
Magic sealed deck 
turnering. Pris 150kr. 

Kontakt person: 
Rasmus Færge. 

Brætspil: 
Republic of Rome. 

Kontakt person: 
Jacob Sørensen. 

 



Praktisk: 
 
Tid:    Fredag den 21/11 kl.16  
    til  
    Søndag den 23/11 kl.16 
 

Sted:    Kulturellen 
    Nørregade 7 
    7400 Herning 
 

Tilmelding:  Sidste tilmeldings frist er den 14. November 
    Tilmelding foregår via hjemmesiden.    
    www.newhope.dk under hopecon linket. 
 

Pris:   200kr. 
 

Mad:   Aftensmad fredag og lørdag aften  
    samt morgenmad lørdag og søndag  
    er inkluderet i prisen. 
 

Overnatning:  Der er masser af sovepladser så tag sovegrej med. 
    Det er inklusiv noget at ligge på, da det er gulv,  
    som du skal sove på. 
  

Arrangør:  A New Hope 
    Herning rollespils- og liverollespilsforening 
    Museumsgade 55A kl. 
    7400 Herning 
 

Kontakt:   hopecon@newhope.dk 
 

Sponsoreret af: Færges kælder 
    Hernings rollespils butik 
    Smallegade 12 
    7400 Herning 
    www.faergeskaelder.dk 
     


