
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indbydelse til Hammercon ’17 
 

Vi indbyder hermed til Hammercon, der foregår den 18. august til den 20. august  

på Stadionvej 41, 8830 Tjele. 

 

 

I det jyske højland ligger Hammershøj, hvor en lille gård danner rammen for en con 

dedikeret til Hinterlandet. Vi vil fylde vores weekend med rollespil, mens vi fylder vore 

maver med god mad, ganen med liflige drikke og vore øjne med det dejlige syn udover 

Tindbæk Bakker til lyden af får og høns (ja, i år har vi faktisk fået hønsene). Forhåbentligt 

bliver der godt vejr, så vi kan sidde på terrassen og nyde solen – ellers trækker vi ind i 

brændeovnsstuen (som har fået mere lys). 

 

I år præsenterer vi Det Rygende Bjerg, som er et kæmpescenarie, der strækker sig over alle 

blokke. Hver spilblok vil grupperne så vove sig ind i Det Rygende Bjerg for at løse 

personlige missioner, som de har opnået den første aften, hvor vi afholder en anderledes 

missionsbriefing. Det Rygende Bjerg er møntet på middelniveau-karakterer (4-6), hvorved 

nye karakter gerne skulle kunne tage af sted, så længe de har nogle lidt højere i niveau 

med, og højniveau skulle også gerne have en udfordring. Mellemniveauet betyder, at 

udfordringerne er lidt farligere, men skattene også er det større. På Hammercon er det 

tilladt at bruge Ekspert-regler samt alle udvidelser.  

 

 

Program: 
 

Fredag: 

17.00 Dørene åbnes 

18.30 Aftensmad 

20.00 Missionsuddeling 

21.00 Spilblok, der løber indtil 24.00. Det Rygende Bjerg får en kort tur 

 

Lørdag: 

9.00 Morgenmad 

10.00 Spilblok: Der drages igen ud til Det Rygende Bjerg (Mad sættes frem til middag) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.00 Aftensmad fra grill 

19.00 Spilblok: Der drages igen ud til Det Rygende Bjerg 

 

Søndag: 

9.00 Morgenmad 

10.00 Spilblok: Det Rygende Bjerg. De sidste missioner skal løses (Hold sættes ud fra, 

hvornår folk skal gå) 

 

Foromtale: 

 

Det Rygende Bjerg 

Oppe langs floden, der udgår fra Færgelejet, ligger der en biflod, som de lokale 

Hinterlændinge kalder Gungun. Det er ikke nogen bemærkelsesværdig biflod i sig selv, 

men den går forbi et forbjerg, hvor røgen konstant står op fra toppen. Her er der for nylig 

opstået røre, fordi en tønde med en exceptionel god øl, der kom sejlende ned af floden, 

menes at stamme derfra. En gruppe eventyrere er allerede draget afsted for at undersøge 

det, men man har intet hørt fra dem efterfølgende. Nu er adskillige af Færgelejets vigtige 

(om end ikke altid respektable) personager villige til at give guld i hånd på de, der tør 

drage til Det Rygende Bjerg. 

 

Det Praktiske: 

 
Da connen ligger i det mørke Jylland, prøver vi at holde prisen nede, og vi spæder til af 

egen lomme. Derfor koster det kun 50 kr, der går til fuld forplejning – oven i er det således 

kun transporten, der skal bekostes og hvad man fortærer af slik og søde sager. 

Der er pt plads til 12 deltagere inklusiv arrangører, og vi hvis der er stor søgning, vil vi 

prøve at finde en ekstra spilleder (vi kører med to faste spilledere i år, pga 

kæmpescenariet). 

 

Tilmelding foregår ved at sende en mail til ryan@rohdehougaard.dk, hvor du giver os dit 

navn, og gerne hvilken by, du kommer fra, så vi kan koordinere transport. Betaling skal 

helst foregå til 42707560 (Ryan Rohde Hougaard), men andet kan også aftales. 

 

Ang transport, så er det nemt at komme til Hammershøj via bil. Sydfra er det E45 til 

Randers C, drej mod Viborg, fortsæt 10 min til du kommer til Hammershøj. Stadionvej er 

vejen ved apoteket, og nr 41 er en halv kilometer uden for byskiltet. 
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Nordfra er det E45 til Onsild, hvorefter man kører igennem de forskellige Onsild’er indtil 

der står Hammershøj på et skilt. 

Vestfra skal man køre mod Viborg og derfra mod Randers via 16, til man kommer til 

Hammershøj. 

Østfra vil vi anbefale båd, hvis det er længere end Randers… 

 

For tog og billigbus, vil vi forsøge at lave afhentning i Randers - men togfarende skal vide, 

at brug af Rejsekort gør regionalbussen til Hammershøj gratis (og i toget får man 

grupperabat bare man er 3). Hvis du har brug for at blive hentet, så skriv tidspunkt i 

tilmeldingsmailen. 

 

Spørgsmål skal helst stilles på begivenheden på Facebook, men dem af privat karakter kan 

selvfølgelig sendes per mail. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ryan Rohde Hougaard  

Stefan Rohde Clausen 

Tore Benjamin Parmo Bro 

 


