


Brætspilsdage på Fastaval
Velkommen til brætspilsdage på Fastaval - 
Danmarks største rolle- og brætspilskongres.

Vi har arbejdet hårdt på, at gøre plads til flere 
hundrede ekstra brætspillere, der kan fylde mindst 
to dage i påsken op med non-stop brætspil, fra et 
eksklusivt program med et væld af muligheder.

Der vil være alt lige fra store spilarrangementer á 
la Pandemic Survival, til helt friske spil, designet 
specifikt til Fastaval. 

Du kender måske allerede det Spiel des Jahres-no-
minerede spil, Magic Maze? Eller det store spil om 
parforhold, Fog of Love? De udspringer begge to 
fra Fastaval!



Mødestedet
Alle aktiviteter igangsættes fra mødestedet i den 
hyggelige café, Ottos Kaffekro, hvorfra der hver 
time sættes mindst tre spil af forskellig sværheds-
grad i gang, under kyndig vejledning.

Forvent spil som Terraforming Mars, Clank! og 
Magic Maze. Se det daglige program ved møde-
stedet. Der er et nyt hver dag.

Hele dagen har du også mulighed for casual 
meet-up med andre, hvor I fra mødestedet selv 
finder ud af, hvad I har lyst til at spille fra caféens 
store spilsamling af over 300 spil. 

Stil dig blot ved mødestedet - så indikerer du, at 
du er klar til at spille :)



Det er også fra mødestedet, at de programsatte 
spil starter. Er der ekstra ledige pladser, kan man 
også være heldig, at komme med på et afbud til 
dem (og det er der tit - designerne tager ofte 
ekstra spil med).

MØDESTED

MØDESTED
    spilstart 
hver halve time. se dags-
programmet.

    samlingpunkt
For forhåndstilmeldte
brætspils-aktiviteter.

    meet-up
Hele dagen - stil dig her, 
for at indikere, at du er 
klar til spil.



Første gang?
Har du ikke været på Fastaval før, så kan det være 
lidt overvældende at tilmelde sig, da der er en del 
information at tage stilling til. Fastaval byder på 
rigtig meget mere og andet end brætspil - men 
omvendt, så kan man også deltage på Fastaval, 
helt uden at lave andet end at spille brætspil.

Kommer du kun for at spille brætspil, har vi gjort 
det lidt nemmere for dig, da du så kan nøjes med 
at købe en dagsbillet i døren. Så skal du bare 
dukke op på dagen.

Visse aktiviteter og praktiske ting kræver dog for-
håndstilmelding. Hvis man f.eks. vil være sikret en 
plads til overnatning, plads ved bordet til nogle af 
de nye spil, som er designet til Fastavals store 
designkonkurrence, eller hvis man ønsker at forud-
bestille noget lækkert morgen- middags- eller 
aftensmad, så skal man igennem tilmeldingen til 
Fastaval. Den finder du på fastaval.dk

http://fastaval.dk


Forhåndstilmelding
Ud over løbende spilstart flere gange i timen, har 
vi også udvalgt en række hotte brætspil, som du 
kan sikre dig en plads til allerede ved tilmeldingen.

For at tilmelde dig disse kan du ikke nøjes med en 
dagsbillet, men skal tilmeldes på fastaval.dk. 

Spillene er dog også at finde uden for disse aktivi-
teter, i det store spilbibliotek i Ottos Kaffekro, som 
er åben:

Onsdag 12:00 til 01:00
Torsdag 9:00 til 01:00
Fredag 9:00 til 01:00
Lørdag 9:00 til 01:00
Søndag 9:00 til 16:00

http://fastaval.dk


Pandemic Survival
Pandemic Survival er det populære brætspil i en 
ny og unik turneringsform, som hverken kan købes 
i butikkerne eller spilles derhjemme i stuerne.
Her dyster 6 til 12 hold af 2 spillere mod hinanden, 
og vinderne er det hold, der først får udviklet en 
kur - eller overlever i længst tid. 

Sidste år var Pandemic Survival en stor succes, 
med mere end 700 deltagere i de Nordiske lande. 

Det koster 20 kr pr. deltager og pengene går 
ubeskåret til børnecancerfonden.

Begivenheden kræver forhåndstilmelding på 
fastaval.dk

http://fastaval.dk


Ottoer til de bedste brætspil
Siden 2012 har der været en årlig brætspilsdesign-
konkurrence på Fastaval, med dertilhørende 
Otto-pris, til det bedste af dem. Siden 2016 er der 
også uddelt en pris til det mest innovative.

Til konkurrencen i 2018 er der blevet pitchet hele 
46 spil, hvoraf 17 af dem er blevet udvalgt til 
programmet. Du kan læse om alle spillene og 
tilmelde dig dem på fastaval.dk 

Internationalt er designkonkurrencen på Fastaval 
blevet lagt mærke til, efter Kasper Lapp blev 
nomineret til verdens største brætspilspris, Spiel 
des Jahres, i 2017, med spillet Magic Maze, der 
blev udviklet over to omgange på Fastaval - først i 
“Byg et Brætspil” (nu overtaget af Game Rush), og 
senere i Brætspilskonkurrencen, under navnet 
Hive Mind.

For deltagere byder Fastaval altså på en helt unik 
mulighed for, at spille alt fra morgendagens hits, til 
spil, som kun eksisterer på Fastaval.

http:/fastaval.dk


Game Rush
Deltagerne i årets Game Rush fremviser og 
demo’er fredag eftermiddag, dugfriske brætspil, 
som de har udviklet over få dage på Fastaval. 
Spil de små, rå og u(s)polerede spildesigns, og 
stem på din favorit. 

Uanset om du kun har en halv time, eller om du vil 
prøve dem alle, venter der en unik oplevelse - 
hvem ved, om du bliver den første til at spille et 
kommende Spiel des Jahres-vindende spil?

Har du en spildesigner gemt maven, kan du også 
tilmelde dig som designer til Game Rush. Som 
noget nyt i år, tildeles vinderen automatisk en 
plads i konkurrencen om Ottoerne for Bedste 
Brætspil næste år (kun 17 ud af 46 indsendte spil 
fik f.eks. muligheden i 2018).



Turnering i klassikere
Søndag på Fastaval er der mulighed for at hygge 
sig med turneringer i de to moderne klassikere: 
Catan og Carcassonne.

Begge spil sættes op som to-trins turneringer, 
hvor alle vindere af de første spil (der spilles samti-
dig) går videre til finalespillet. Den ultimative 
vinder får, ud over titlen som Fastaval Catan- eller 
Carcassonne Champion, en præmie sponsoreret af 
Bræt.dk

Catan Competition - 16 pladser
Søndag kl. 10:30

Carcassonne Competition - 16 pladser
Søndag kl. 13:30

https:/braet.dk


Cheat sheet
Dagsbillet 65 kr. / Overnatning 65 kr. (pr. nat)
(Rabat ved køb af partout-billet på Fastaval.dk - og 
10% rabat på mad ved køb igennem tilmeldingen).

Morgenmad 35 (32) kr. - Full English / Big Veggie / 
Grød & Youghourt

Frokost 50 (45) kr. - Burger / Cæsar Salat / Quinoa 
Tabbouleh / Sandwich / Tunsalat & Porcheret Æg

Aftensmad 75 (68) kr. - Boeuf Bourguignon / Chili 
Sin Carne / Ratatouille / Cowboy Steg / Shepards 
Pie / Pizza / Burger

BRÆTSPIL ALLE DAGE - EKSTRA STORT
PROGRAM TORSDAG & FREDAG.

FASTAVAL
Mariagerfjord Gymnasium

Amerikavej 5, Hobro

28. marts til 2. april, 2018

http://fastaval.dk
http://fastaval.dk

