
Indbydelse til Hammercon ’19 
 

Vi indbyder hermed til Hammercon, der foregår den 27. septemper til den 29. september  

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. Forhåbentligt bliver der godt vejr, så vi kan sidde 

på terrassen og nyde solen – ellers trækker vi ind i brændeovnsstuen. Hammercon er en 

meget lille con, hvor hyggen og det sociale er i højsædet. 

 

Program: 
 

Fredag: 

17.00 Dørene åbnes 

18.30 Aftensmad 

20.00 Spilblok I: Brev fra Noctus 

                                – Rerunscenarie (oprindeligt fra Fastaval Junior 2019) 

 

Lørdag: 

9.00 Morgenmad 

10.00 Spilblok II: Den Skjulte Skov 

(Mad sættes frem til middag) 

18.00 Aftensmad 

19.00 Spilblok III: Den Skjulte Skov, fortsat 

 

Søndag: 

9.00 Morgenmad 

10.00 Spilblok IV: Det Forseglede Gravkammer 

 

Alle scenarier er Hinterlandet, og det er tilladt at bruge Ekspert-regler samt alle udvidelser. 

 

  



Foromtaler: 

 

Årets scenarier er nyskrevne til connen pånær fredag aften, hvor vi kører Brev fra Noctus, 

der dog kun er spillet af deltagerne på Fastaval Junior i år. Forud for dette scenarie skal 

erfarne spillere (og hvem der ellers måtte have lyst) skabe en karakter ved hjælp af en nyt 

system, hvor karakterens personlighed, evner og udstyr vælges fra en hånd af kort (card 

drafting). Det er ikke et krav et spille med denne karakter (men det ville være lidt sejt, nuff’ 

said). 

Spilblok 1 – Brev fra Noctus 

Der er mange onde varsler for tiden, og kommandanten ved Den Ensomme Fæstning, 

Lucinius, har spurgt den kendte alkymist, Noctus, om råd. Men intet svar er kommet fra 

Noctus, og Lucinius har besluttet sig for at sende en gruppe eventyrere ud til alkymistens 

tårn for at se, om der er sket noget med ham. 

Forfatter: Ryan Rohde Hougaard 

 

Spilblok 2 & 3 – Den Skjulte Skov 

 

Rygterne svirrer - en mand; nej, en elver, siger jeg dig, er blevet fundet og båret op til Den 

Ensomme Fæstning - stærkt afkræftet og bleg. Han rablede om den sidste ild, om sygdom, 

om undergang og noget om at få hjælp. Nu er du blevet kaldt til Fæstningen af 

kommandanten, så du får åbenbart syn for sagen. Beskeden lod forstå, at denne mission 

havde betydning for hele Kejserriget og måske mere end det. 

Forfatter: Ryan Rohde Hougaard 

 

Spilblok 4 – Det Forseglede Gravkoammer 
 

Kejserstadens ypperste arkæologer har i månedsvis studeret gamle papyrusruller med sære 

skriftsymboler og gudeskikkelser med dyrehoveder for at afdække mysteriet om 

indgangen til det sagnomspundne Forseglede Gravkammer.  

Efter deres seneste gennembrud er de nu hastet til den Ensomme Fæstning for at bede 

kommandør Lucinius om hjælp til at sikre de formodede værdifulde og mægtige artefakter 

der skulle befinde sig derinde. De bør rekvireres af kejsertro undersåtter, da de i hænderne 

på gemene gravrøvere og banditter kunne udgøre en trussel mod Kejserriget.  

Deres forskning fastslår samtidig at de vedholdne rygter om gravkammerets forbandelse er 

stærkt overdrevet ammestuesnak. 

Forfatter: Stefan Rohde Clausen 

 
  



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 hvis der er stor søgning, vil vi prøve at finde 

en ekstra spilleder.  

  

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 via MobilePay til box60720 (Hammercon 2019) alternativt 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. 

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. 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). 

 

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

selvfølgelig sendes per mail på ryan@rohdehougaard.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Ryan Rohde Hougaard  

Stefan Rohde Clausen 

Tore Bro 


