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Den 22. - 24. februar 2002 skulle
Eidolon Holstebro have afholdt
EidoCon 2002 i Holstebro. Det gik
da også planmæssigt og skole-
tilladelser og kommunal godken-
delse var i orden. Men så holdt
Folkeoplysningsudvalget møde og
på dette møde blev det besluttet, at
rollespil ikke længere skulle være
en folkeoplysende aktivitet.

Mødet blev afholdt den 30. januar
og det er jo meget sent. Derfor er
EidoCon 2002 også udskudt indtil
videre. Det vides på nuværende
tidspunkt ikke, hvad der sker med
connen, men de ansvarlige arbejder
på livet løs for at finde et andet sted
at holde arrangementet.

Det ser dog ikke ud til at det kom-

Er det slut med rolle-
spil i Holstebro?
EidoCon 2002 er udskudt
fordi rollespil ikke længere er
en folkeoplysende aktivitet i
Holstebro.

Rollespil i krise
Af Eidolon Holstebro
holstebro@eidolon.dk

mer til at blive et sted i Holstebro.
Skolen er simpelthen for dyr at leje
uden om kommunen og forlyden-
der vil også vide at både
ungdomsskolehold og en anden
rollespilsforening er blevet lukket
ned p.g.a. mangel på velvilje fra
kommunens side.

Det er svært at se dette som an-
det end en klar politik fra Holste-
bro Kommunes side, der klart går
ud på at stække alternative aktivi-
teter, der ikke lige passer ind i bor-
gerlig tankegang og erhvervsrettede
engagementer.

Rollespil er jo noget forfærdeligt
socialt noget og som sådan må det
jo - som alt andet socialt og rødt -
naturligvis lede ungdommen i for-
dærv. Er det sådan man tænker i
Holstebro, eller er man bare uvi-
dende overfor fakta?

Kun kommunen kender svaret og
vi glæder os til at se det. Når de
engang får sig snøvlet sammen til
at give os en skriftlig begrundelse i
stedet for en ussel telefonopring-
ning!

Hvis man kender lidt til IT-udval-
get, vil man vide at vi lige siden
vores opstart aldrig har holdt et
eneste møde. I hvert fald ikke i den
virkelige fysiske verden hvor ma-
terialiteten binder os til ubehage-
ligt intimt samvær.

Men så skete det en dag at vores
eksterne konsulent Anders Larsen
sagde „Let’s do lunch“ og pokker
stå i det om det ikke lykkedes ham.
Og det var nok meget godt, for det
tog i hvert fald mine tømmermænd
og Ulrik kvikkede da også betyde-
ligt op efter en nat som varulv. Jan-
nick måtte vi dog lige ringe og
vække. Skam få i det om han ikke
havde spillet computer til klokken
7 om morgenen.

IT-udvalget bryder
med flere års praksis
For første gang i IT-udval-
gets eksistens er det blevet til
et rigtigt ikke-virtuelt møde
på en café i Århus.

Eidolons hjemmeside
Af IT-udvalgets formand HC
hc@eidolon.dk

IT-udvalget samlet til sit første møde

Nå ja, men mens Anders og Ul-
rik nørdede for vildt derudaf med
noget techno-babble, jeg ikke fat-
tede en krone af, klaredes min
hjerne dog ved et grådigt madindtag
nok til at vi ved Jannicks ankomst
kunne gå i gang med sagerne. Nu
skulle der nemlig for alvor til at ske
noget med Eidolons hjemmeside og
dette var det store strategimøde.

Nu tænker du nok „nu igen“, og
ja, dette er da ikke den første gang
vi har lovet store forandringer uden
den almindelige bruger har tænkt
andet end „øh.. ændringer.. hvor?“
eller „nå ja, det er da meget smart“.
Og på mange måder kan man da
også sige at de nuværende planer
blot er en forlængelse af en konstant
udvikling af hjemmesiden. Men nu
til sagen om hvad der skal ske.

Som foreningen udvikler sig bli-
ver der flere og flere ting som vi i
IT-udvalget ikke aner en bjælde om
eller ikke har lyst til at tage os af.
Flere og flere ting kan bedst ordnes
af de forskellige bestyrelser såsom

Sleipners skæbne
Stikprøvekontrollen
er i disse dage ved at
blive færdig. Hvis alt
går efter planen, får
Sleipner fra i år atter
DUF-støtte.      Side 5

Live på Fastaval
Årets liveansvarlige
mener at live mangler
at kunne uddele en sær-
skilt pris i stil med ud-
delingen af Ottoerne til
bordrollespil.        Side 6

Rollespillere i DK
En ny landsforening for
rollespillere har set da-
gens lys. Den skal være
miljøets talerør baseret
på samarbejde og ingen
topstyring.               Side 4

...fortsættes på side 3



Århus den 2.-3. marts

Århus Ungdommens Fællesråd præsenterer et rollespil om ungdomspolitik

Det er et skæbnedøgn for ungdomspolitikken i Århus. Byrådet har besluttet, at de unge selv skal
sætte præg på byen. De får 20 millioner, men kun 24 timer til at nå til enighed. Kan man blive enige
om en vision, eller ender det hele i mudderkastning og strid?

Projektet døbes U-topia ...

Et spil om magt og visioner
U-topia gør den enkelte deltager til hovedperson i et politisk rollespil, der sætter fokus på debat,
nytænkning og dialog. Projektets spørgsmål: �Hvad nu hvis �?� giver deltagerne mulighed for at
dele deres drømme og visioner. I løbet af et døgn får deltagerne ungdomspolitikken tæt ind på livet.
De skal tænke og agere som beslutningstagere, der pludselig sidder med magten og skal skabe
bred opbakning bag et fælles kompromis. Ideologier, holdninger og fordomme vendes på hovedet,
når verdensbilleder og konflikter anskues fra nye vinkler.

120 holdninger, 24 timer, 3 udfordringer
De 120 deltagere spiller ungdomspolitikere, der er blevet valgt til det nye Ungdomsråd. De har tre
udfordringer: 1) Fordeling af 20 millioner skattekroner, som skal anvendes til aktiviteter for byens
unge. 2) Planlægning af et nyt ungdomshus. 3) Udarbejdelse af en vision for en festuge i Århus med
ungdommen som tema. På 24 timer skal de fiktive politikere skabe et kompromis og vedtage en plan
for byens fremtidige ungdomspolitik. Spillet går så tæt på virkeligheden som muligt og rollespillets
deltagere betjenes af en gruppe embedsmænd og alle bliver behandlet akkurat, som de ville blive
det, hvis det hele var virkeligt. Spillet starter på Rådhuset og følger realistiske stemmeprocedurer,
retningslinier og vedtægter. Aviser, tv-udsendelser og diverse events sætter stemningen og starter
dramaet. Rollespillet henvender sig i særlig grad til unge, der endnu ikke er fyldt 26 år.

Idékonkurrence
I forbindelse med projektet afholdes en idékonkurrence, hvor alle med gode idéer inviteres til at
komme med deres forslag og drømmeprojekter. Vi efterlyser både fiktive drømmeprojekter og kon-
krete initiativer. Som tak for hjælpen kan du vinde op til 10.000 kr. - spillets deltagere vælger vin-
derne. Tilmelding kan ske på rollespillets hjemmeside, hvor du også kan finde flere informationer:

www.u-topia.dk
Sidste tilmeldingsfrist: 21. februar 2002.

U-topia arrangeres af Århus Ungdommens Fællesråd med støtte fra bl.a. Århus Kommune.
Arrangementet designes og afvikles af Zentropa Interaction, der er et datterselskab af film-
selskabet Zentropa med speciale i rollespil og simuleringer.
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Foreningslede

Leder
Af HC Molbech
hc@eidolon.dk

Billede: HC til Fastavaljulefrokost
„Foreninger er jo kun noget, der er
i hovederne på folk“, sagde en god
ven til mig engang. Faktisk var det
mens vi i Eidolons barndom sad og
diskuterede foreningens struktur.
Her var al foreningsteknikken og
mine mange visioner for fremtiden
vist ved at stige mig til hovedet, som
det meget nemt kan gøre når man
sidder begravet i vedtægter og for-
maliteter, der kan få en til at få den
illusion, at der rent faktisk eksiste-
rer en forening hvis man lukker øj-
nene og tænker på noget andet.

Der sad jeg og tænkte på forenin-
gen som en eller anden form for
institution, eller i hvert fald noget,
vi kunne skabe sammen og blandt
andet nedfælde nogle paragraffer
om og lave Hareposten og holde be-
styrelsesmøder og få kommunens
velsignelse til at vi lånte skoler og
skove og alt muligt. Men så er der
slet ikke nogen forening - det er
bare noget i mit hoved.

Jeg blev helt stum og fik fornem-
melsen fra filosofitimen hvor min
lærer mindedes os om, at for at
undgå at blive sindssyge når vi gik
ud af døren, skulle vi lade være med
at tænke på det, vi havde lært i ti-
men. Men her var jeg ude i det vir-
kelige liv med virkelige mennesker,
der ikke var i filosofilokalet, og som
havde virkelige foreninger at enga-
gere sig i. Men så var der ikke en-
gang noget, de kunne engagere sig
i udover noget i deres hoveder.

Efter en kort tids stumhed gen-
vandt jeg dog fatningen og indså
visdommen i ordene, som også gav
mening udenfor filosofilokalet.
Selvom vi lavede nok så mange ar-
rangementer og medlemsblade og
vedtægter, var der stadig kun folks
individuelle accept af at der var
noget, der hed en forening.

Lidt ligesom med penge hvor vi
har en fælles accept af at de små
fedtede sedler kan byttes og kan få
folk til at gøre alt muligt, er forenin-
ger også sådan nogle underlige stør-
relser, der får folk til at mødes og
bruge timer på at diskutere de mær-

kelige små tegn, vi kalder bogsta-
ver, og som på mystisk vis kan sam-
menstilles til paragraffer som sty-
rer vores adfærd i fremtidige situa-
tioner hvor vi igen mødes og bru-
ger timer på at opføre os ganske
absurd.

Lige siden da har jeg altid haft
dette citat i baghovedet når jeg har
været til generalforsamlinger eller
har hørt folk snakke om foreninger.
For det hele er jo på mange måder
absurd og ofte tager absurditeten
overhånd. En ting er at mennesker
skaber sociale sammenhænge, men
noget andet er når disse sammen-
hænge nærmest kun er båret af og
omhandler den fælles skabte illu-
sion om foreningen.

Hold kæft hvor kan der kneppes
mange fluer over paragraffer på en
generalforsamling. Og hvor mange
bestyrelsesmøder og udvalgsmøder
og arrangørmøder eller bare ufor-
melle samtaler går der ikke med at
snakke foreningssnak om absurde
foreningsting i hinandens hoveder?
Og hvad skal det altsammen gøre
godt for?

Sagen er jo meget enkelt. I Dan-
mark har vi med Ole Grünbaums
ord et prøjsisk-formalistisk embeds-
vælde, der manifesteret i stat, am-
ter og kommuner kræver nogle part-
nere, som i vores grundtvigianske
folkeoplysningstradtion udgøres af
foreninger hvis vedtægter og
medlemslister og referater og regn-
skaber og generalforsamlinger og
korrekt udfyldte ansøgningsske-
maer naturligvis er deres roller be-
vidst.

Vi skal opdrages til demokrati og
det gøres naturligvis bedst i form
af foreninger med alt hvad der hø-
rer med af formaliteter og absurdi-
teter og spild af tid i tilpasningen
og selvsocialisationen, der for det
fælles bedste stille og roligt gør os
til veldresserede retssubjekter og i
øvrigt gode samfundsborgere. Vi
skriver det sågar gladeligt i vores
formålsparagraffer, så vi er helt
sikre på at de tror på hvad vi siger -
og måske tror vi endda også selv
på det.

Og hvad med mig selv, jeg store
hykler? Her sidder jeg med en lang
foreningskarriere bag mig som re-
daktør på et foreningsblad og skæl-
der ud på foreninger og måske
endda på mig selv. Jeg er da blevet
fint socialiseret, for jeg er gode ven-
ner med embedsmonstrene på kom-
munen og ved nok hvordan jeg skal
skrive en ansøgning. Og det er jo
ikke ligefrem fordi jeg gør oprør

mod foreningsdiktaturet når jeg gla-
deligt laver masser af foreningsar-
bejde og såmænd også stadig tro-
ligt dukker op til møder i forenin-
ger og hører på absurditeternes re-
produktion.

Jeg har endda fundet mig selv i
situationer hvor jeg skruppelløst har
argumenteret mod folk, der mener
at foreningernes tid er ovre. Og
hvorfor er de i øvrigt ikke det? Er
vi ikke meget bedre tjent med ufor-
melle netværk eller total frihed fra
foreningernes bureaukrati og tilpas-
ning til det onde embedsvældes
krav og socialiserende effekt?

Hvor gerne jeg end ville kunne
sige ja, må jeg som en ussel prag-
matiker sige at det kan vi desværre
ikke. For hvis vi ikke er i stand til
at spille deres spil, går det som i
Holstebro hvor kommunen netop
har besluttet at rollespil ikke er en
folkeoplysende aktivitet og dermed
udelukket Eidolon Holstebro for at
afholde EidoCon.

Vi kan selvfølgelig bare trække
os tilbage fra samfundet og kravle
ned i skumle kældere for at udføre
vores sataniske rollespilsritualer og
afholde hemmelige incrowd-live-
scenarier hvor det vigtigste bliver
at opretholde maskeraden, så ingen
almindelige dødelige opdager os.

 Og på mange måder ville det sik-
kert være meget sundt for os og
rollespillets udvikling hvis vi blev
de lidende kunstnere som må leve i
ussel armod og skjult fra offentlig-
hedens søgelys. Men helt ærligt -
er det det, vi har lyst til?

Jeg er trods alle absurditeterne ret
glad for at kunne tage på kongres-
ser, deltage i åbne arrangementer og
følge med i hvad der sker i det, vi
populært kalder rollespilsmiljøet.
Men desværre oplever jeg efterhån-
den alt for tit at alt for meget er den
rene absurditetsreproduktion med
foreningsævl i stedet for rollespil
og sjov og ballade. Spil de ondes
spil, men glem for pokker ikke hvad
det hele handler om.

Selvom foreninger er skabt
for at vi kan have aktiviteter
sammen, kan det meget nemt
blive til absurd reproduktion
af foreningerne for deres
egen skyld.

at rette i medlemslister og uploade
referater, billeder, artikler osv. Det
er der sådan set ingen grund til at
vi er rodet ind i.

Derudover er der en helt masse
ting, der kan gøres smartere og som
kan gøre hjemmesiden meget mere
interaktiv og forhåbentlig også
mere indholdsrig. Som eksempler
kan nævnes at man i både billed-
databasen og artikeldatabasen vil
kunne skrive kommentarer til hvert
billede og artikel. Eller at man i
EidoForum kan være sikker på en
skribents sande identitet ved at
EidoForum viser hvilke indlæg, der
er skrevet af registrerede personer.

I de nævnte tilfælde kræver det
at hvert enkelt medlem får oprettet
en brugerprofil, som man kan logge
ind med på forsiden. Når man så er
logget ind, vil man altså få adgang
til et væld af muligheder. Det bety-
der også at flere af tingene meget
nemt vil kunne samarbejde, så man
eksempelvis, når man er logget ind,
ikke behøver skrive sit navn, med-
lemsnummer og lignende for at til-
melde sig et arrangement, ligesom
EidoForum også selv kan udfylde
den slags og man kan logge ind og
tjekke sin mail i vores webmail blot
med et enkelt klik.

På administrationsdelen bliver
det også meget nemmere, da folk i
bestyrelser, udvalg og lignende
også blot skal logge ind på forsi-
den, for derefter at have adgang til
at uploade referater, tilføje dagsord-
ner og nyheder, rette i kalendere
osv. på en lettilgængelig måde, som
ikke vil kræve noget forhåndskend-
skab til html eller lignende. Som det
er nu fungerer en del af disse syste-
mer, men de vil fremover i højere
grad udnytte databaser og samkøre
med hinanden.

Men alt dette kommer selvfølge-
lig til at tage noget tid. Vi har nu
fået lagt en strategi for hvad vi gerne
vil have gjort, og forhåbentlig vil
du inden så frygtelig længe kunne
se forandringerne. Bag facaden kan
de indviede allerede nu drage nytte
af en del forbedringer. Og som al-
tid vil vi gøre alt hvad vi kan for at
det netop kommer til at være så
brugervenligt og i tråd med den tra-
ditionelle opbygning af hjemme-
siden at du fortsat helst gerne skulle
tænke „nå ja, det er da meget smart“
uden at gå i panik over hvad pok-
ker det nu er, vi har gjort.

Så selvom vi nu har brudt med
vores årelange nørdetradition, skal
vi nok sørge for at eidolon.dk fort-
sat er den fedeste foreningshjemme-
side i Danmark.

... fortsat fra forsiden:
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Den 16. januar 2002 holdt landsor-
ganisationen ”Rollespillere i Dan-
mark”, forkortet RiD, stiftende ge-
neralforsamling. Siden da er det ble-
vet til et par møder rundt omkring.
Et sådan et af slagsen blev holdt på
Huset i Århus den 3. februar.

For at finde ud af hvad det hele
gik ud på, tog jeg med og fik svar
på en hel del spørgsmål. Men før vi
kaster os ud i det, har jeg sakset lidt
i referatet fra den stiftende general-
forsamling for at give et overblik
over hvad foreningen går ud på:

[ klip ]
Før den formelle begyndelse,

fremlagde Adam Bindslev en gene-
rel optegnelse af formålet med at
lave en sådan forening - herunder
bl.a.:

RiD er en interesseorganisation.
Et netværk for folk, der dyrker
„bord-rollespil“.

Ideen til foreningen er bl.a. inspi-
reret af Eidolon, som er den oplagte
ækvivalens, blot for live-verdenen.

Hvor Sleipner er en forening for
foreninger, er RiD et modspil til
denne, og en forening for individu-

Ny landsorganisation for rollespillere

Rollespillere i Danmark
Af HC Molbech
hc@eidolon.dk

Danmark har fået en ny for-
ening for rollespillere, der vil
virke som talerør for miljøet.
Lyst og knopskydning skal
brede den til hele landet.

elle rollespillere.
Planen er at have jævnlige lokal-

møder, hvor medlemmer dukker op.
Planen er ikke at der skal spilles

rollespil, men i højere grad bruges
tid på emner omkring rollespil.

Der skal måske skabes et trykt
medie. Måske et egentligt rollespils-
blad på længere sigt. De første per-
soner har allerede meldt interesse.

Foreningen - og vedtægterne - er
delvist inspireret af „Danske Øl-en-
tusiaster“. Herfra kan der også teg-
nes nogle analogier til hvad de gør
for deres medlemmer. I rollespils-
regi vil det bl.a. svare til:

- 10% rabat i rollespilsbutikker på
bøger - (tilsvarende „rabat på øl på
udvalgte værtshuse“)

- fælles con-transport
- tilbud til unge medlemmer:
„Onkel/tante-ordning“ (fx „Hvis
du vil på con, så kan jeg godt være
til stede“)
- På længere sigt: „Talerør for det

danske rollespilsmiljø“ - hvilket blot
forudsætter et større medlemstal.

Foreningen skal ikke være elitær;
foreningen skal være åben for alle.

[ klip ]

4. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet blev debatteret, bl.a. i
forhold til indførsel af nye medlem-
mer i foreningens opstartsperiode.
Der blev givet forslag fra 50 til 300
kr., og man endte på et årligt kon-
tingent på 100 kr.

[ klip ]

5. Valg til bestyrelsen
5 personer stillede op til bestyrel-
sen, og blev automatisk valgt ind
(titler blev fordelt efter generalfor-
samlingen jf. §7 stk. 2):
- Adam Bindslev, formand
- Morten Greis Petersen, næstfor-
mand
- Carsten Jørgensen, kasserer
- Morten Kay, sekretær
- Troels Ken Pedersen, menigt be-
styrelsesmedlem

[ klip ]

Referatet kan læses på RiDs
Groupcare-side:

http://www.groupcare.dk/da/
group.asp?d=0&groupid=186931

Tjek dog også RiDs hjemmeside,
der snarligst vil være opdateret på:

http://www.nail.dk/rid

Møde i Århus
På generalforsamlingen i Køben-
havn var der 7 personer og til mø-
det i Århus var det ikke bedre. I alt
var vi 6 personer, så et kæmpe til-
løbsstykke var det ikke. Udover
oprettelsen af en Groupcare-liste og
en reklame på RPGForum, der i
øvrigt viste den forkerte dato, var
der heller ikke ligefrem lavet et
kæmpe PR-arbejde.

Set fra sidelinjen må man nok
også sige at det er gået forholdsvist
hurtigt fra idé til handling, så der
eksempelvis ikke har været tid til
at lave en hjemmeside, der kunne
informere folk om det nye
foreningsprojekt før der blev holdt
generalforsamling og senest også

mødet i Århus. Formanden Adam
Bindslev lover dog at der meget
snart vil ske noget på den front.

Foreningen
I øjeblikket er Adam den eneste fra
foreningen, der bor i Århus. Resten
af bestyrelsen bor på Sjælland. Ved-
tægterne er dog så snedigt skruet
sammen, at der kan være 4-7 per-
soner i bestyrelsen og at bestyrel-
sen i øvrigt er selvsupplerende.

Det skulle gerne betyde at man
ikke er så strukturelt bundet og me-
get nemt kan sprede sig ud over lan-
det. Faktisk har foreningen pt. dog
ikke engang medlemmer, da der
endnu ikke er oprettet en konto, der
kan indbetales kontingent på, men
også det bliver der snarligst rådet
bod på.

Adam håber at foreningen stille
og roligt vil vokse i den kommende
tid. Hvis man en dag bliver 500
medlemmer, vil der være vægt bag
ens ord, men det er dog vigtigt for
Adam at RiD vil være et talerør for
miljøet og ikke kommer til at tale
på vegne af rollespilsmiljøet uan-
set hvor store man bliver. I følge
Adam er det Sleipners problem at
man har påtaget sig talsmands-

Adam Bindslev: „Rollespil gør sig
elendigt på billeder. Det er derfor
live altid er i medierne.“
Her viser vi dog alligevel et utro-
ligt kedeligt billede fra mødet på
Huset hvor Jesper Wøldiche hol-
der et oplæg om danske rollespils-
systemer. Her blev det blandt an-
det til forslag om både at flere for-
fattere går sammen om at lave
„network publishing“ af rollespil
og at udgive scenarier og systemer
i en shareware-form som PDF på
nettet. Det kunne være en mulig
fremtid for dansk rollespil.
Foto: HC Molbech

Billede: Adam Bindslev

Eidolons medlemsblad



rollen. RiD skal ikke tale på
miljøets vegne, men i stedet vokse
op nedefra og være en forening for
medlemmerne. Man skal få noget
ud af at være medlem, og det skal
med Adams ord være medlemmer-
nes forening, ikke foreningernes
forening som Sleipner.

Adam håber med RiD at kunne
fremmane den gamle ånd i
rollespilsmiljøet hvor man gik til
rollespil og foreningsarbejde fordi
det var sjovt. Der vil således ikke
være nogen former for rejse-
godtgørelser, diæter eller lignende
til bestyrelsen. Alt arbejde skal være
baseret på frivillighed og lyst.

Ligeledes vil RiD ikke være en
topstyret forening, men basere sig
på knopskydning. Hvis man har lyst
til at være medlem eller engagere
sig mere aktivt, er det helt fint, men
man vil ikke fra toppen gå ud og
tvinge en masse ting i gang rundt
om i landet. Det skal være lysten,
der driver værket.

Aktiviteter
Som det også nævnes i referatet er
foreningen ikke dannet med rolle-
spil som formål. Forenings-
aktiviteterne vil i stedet være ek-
sempelvis at arrangere busture fra
København til Fastaval og Orkon
og den anden vej fra Jylland til Vi-
king-Con. Det kan også være mø-
der hvor eksempelvis Goblin Gate
præsenterer forårets nye udgivelser,
seminarer om det helt basale i at
skrive scenarier eller teoretisk dis-
kussion om rollespillets dialektik i
det 20. århundrede.

Det er dog vigtigt at det ikke bli-
ver en elitær institution for de gamle
kongresfolk. Aktiviteterne skal
også henvende sig til de 14-15-
årige, som eksempelvis et introduk-

tionskursus til scenarieskrivning vil
gøre. Men rent økonomisk skal man
også kunne have en fordel af at være
medlem, som ved at få rabatter på
køb af rollespilsbøger. Der arbejdes
allerede nu på at forhandle en af-
tale i stand med Fantask i Køben-
havn, og man vil ligeledes arbejde
på at få flere rabatordninger hos for-
retninger rundt om i landet.

Udover det vil RiD også prøve at
lave et blad, der er mindre ambitiøst
end Fønix, men som samtidig dæk-
ker det hul, Adam mener, der er. Der
mangler simpelthen et blad for det
danske rollespilsmiljø. Her vil der
eksempelvis også være plads til teo-
retiske artikler om rollespil og må-
ske et scenarie en gang i mellem.
Det vigtige er ikke at få et blad trykt
på glittet papir og udgivet i et
kæmpe oplag, det vigtige er bare at
der kommer et blad, og så kan det
jo med tiden vokse sig så stort som
der er lyst og marked for.

Foreningens rolle
Nogle vil nok sige at disse aktivite-
ter allerede er dækket ind af andre
foreninger, pånær det landsdæk-
kende rollespilsblad, men Adam
slår fast at RiD ikke skal opfattes
som en konkurrent til de etablerede
foreninger. Man kan i stedet se RiD
som en landsforening både for de
foreningsløse og for folk i forenin-
ger – som en pendant til den lands-
forening for liverollespil, der arbej-
des på i København og som heller
ikke har medlemsforeninger i
Sleipner-stilen.

Derudover vil RiD satse på sam-
arbejde med andre foreninger, da
det jo ville være åndssvagt at lave
en bustur fra Århus til Viking-Con
uden at samarbejde med århusian-
ske foreninger om det. Så et samar-
bejde med foreninger som Eidolon
vil være åbenlyst i den forbindelse,
ligesom RiD formentlig også vil
melde sig ind i Sleipner for at sam-
arbejde om de fælles interesser her.

Fremtidsplaner
I den kommende tid vil vi forment-
lig høre meget mere til Rollespillere
i Danmark. På Orkon holder RiD
et oplæg om foreningen med tilhø-
rende debat, men derudover vil man
også høre noget til dem på Fastaval.
Da foreningen dog stadig er meget
ung, er der dog en hel del ting, der
skal falde på plads, som eksempel-
vis bare det at få en konto som folk
kan indbetale kontingent på. I løbet
af foråret skulle tingene dog gerne
tage lidt fart, så vi forhåbentlig in-
den længe kan se hvad det bliver
til. Indtil da må vi bare vente i
spænding og ønske dem held og
lykke med projektet.

„Det værste der kunne ske for
Sleipner var at folk blev lige-
glade. De har aldrig fået så me-
get PR og omtale som da Ask
Agger skrev „Man skyder da
heste...“. Det og så Geert Lund
har gjort et godt PR-arbejde for
Sleipner.“

Adam Bindslev

„Jo mere grøn, man er, jo mere
regelnørdet er man.“

Mikkel Bækgaard

„Monstrene i AD&D er omvan-
drende XP-bunker, der venter
på at blive snuppet.“

Adam Bindslev

Citater fra mødet

... fortsat fra forrige side:
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Sleipners skæbne

Netop i disse dage bliver Sleipners
skæbne afgjort. For at få de efter-
tragtede støttekroner fra DUF
(Dansk Ungdoms Fællesråd) i år,
er kravet at Sleipner kan klare en
stikprøvekontrol af medlemmerne.
For noget tid siden fik en hel del
medlemmer derfor et brev fra
Sleipners revisor for at tjekke om
der har været fusket med medlems-
listerne.

Der skal ikke være ret mange
negative svar eller blot breve, der
kommer retur pga. forkert adresse,
før det tæller som en fejlslagen stik-
prøve. Det er tidligere gået galt, og
Sleipner har derfor længe kørt med
et meget skrabet minimalbudget.
Sleipners formand Ulrik Lehrskov
siger åbent at hvis det også fejler
denne gang, vil han aktivt arbejde
for at få Sleipner lukket, så det er
så sandelig hestens skæbnetime.

For at hindre at det skulle gå galt
igen, sørgede Sleipner for at ud-
sende medlemsbladet Alter Ego før
stikprøven. Hermed har man været
i stand til at opspore alle de forkerte
adresser, som var problemet sidste
gang. Dermed skulle der ikke være
nogen problemer, men alligevel er
der en lille risiko for at noget er galt.
Det tyder nemlig på at revisoren har
brugt nogle forældede adresselister
til udsendingen, men viser det sig
at være tilfældet, er det revisorens
problem.

Kort før Hareposten skulle i tryk-
ken havde jeg en samtale med Ul-
rik, der troede på at alt nok skulle
gå i orden, selvom han fortalte mig
om problemerne med revisoren. Jeg
fik sågar også en snak om og et kig
på hans forslag til et nyt budget for
Sleipner nu hvor DUF-støtten for-
håbentlig snart kommer i hus.

Først og fremmest er Ulriks idé
at få en ny type Sleipner hvor der
godt nok stadig vil blive brugt
mange penge på administration,
men hvor man i højere grad vil be-
tale folk for at få nogle ting lavet.
Administration af en landsforening,
der kræver revisor etc. koster en hel
del, og det slipper man ikke for. Så
ca. 40% af pengene vil gå til admi-
nistration og Alter Ego.

Sleipner
Af HC Molbech
hc@eidolon.dk

Sleipners formand har mas-
ser af visioner for fremtidens
landsforening, men det hele
afhænger af om den gamle
krikke klarer en stikprøve.

Resten af pengene kan man dog
prioritere, og her har Ulrik flere
idéer. Det handler blandt andet om
at få nogle af de gode gamle pro-
jekter, såsom guides til foreninger
m.m., lavet og puttet på nettet, i fol-
dere og spredt til de folk, der har
brug for det. Eksempelvis vil alle
Sleipners medlemsforeninger få
eksemplarer af Foreningsmappen
leveret af Sleipner.

Det handler også om at få brugt
flere penge på projekter som folk
synes er fede at lave, som f.eks.
Sputnik Catering, der gør meget
godt for miljøet. Men hvor Sleipner
tidligere havde en Projektpulje, vil
den bortfalde til fordel for en ny
udvalgspulje.

Projektpuljen i sin oprindelige
form, hvor alle mulige projekter
kunne søge støtte, er faktisk ikke
lovlig. Sleipner må nemlig ikke bare
give penge til projekter. I stedet skal
pengene gives til interne aktivite-
ter. I praksis betyder det at man
fremover skal lave et udvalg under
Sleipner, der så kan få del i puljen,
i stil med den måde Sputnik Cate-
ring fungerer på.

Ulrik mener dog også at det prin-
cipielt kan lade sig gøre for alle mu-
lige andre aktiviteter at komme i
betragtning til puljen, men det kræ-
ver som sagt at de laver et udvalg
og officielt arrangerer det med
Sleipners navn klistret på.

Derudover er der også sat penge
af til kurser som f.eks. forfatter-
weekender, samt til sociale tiltag i
form af eksempelvis en julefrokost
for de aktive. Og Alter Ego er i
Ulriks budgetforslag sat til 6 årlige
udgivelser á 8 siders A4.

Endelig har Ulrik også en plan
om at få et lokale til Sleipner, da
han har opsporet et sted i Århus
hvor foreninger kan få et ganske
simpelt kontorlokale i et fælleshus
med andre foreninger, der bl.a. de-
ler sekretær.

Et sådant lokale vil ikke blive en
enorm udgift, og vil ifølge Ulrik
være en rigtig god chance for at
kunne få et sted at have ringbind
og alt muligt Sleipner-materiale lig-
gende, samt at man kan have et sted
at mødes og en sekretær, man kan
trække på. Bare det at have et sted
til at have ragelse liggende vil være
et stort fremskridt, så det ikke skal
skifte hænder hver gang, der er ud-
skiftning i bestyrelsen.

Men hvorvidt alle Ulriks drømme
skal gå i opfyldelse, er dog stadig
afhængig af stikprøvens resultat,
som vi nok godt kan komme til at
vente lidt tid på endnu.



Årets hjul har drejet endnu engang
og påsken står atter for døren. Med
påsken kommer årets store begiven-
hed, der får rollespillere fra hele
landet til at valfarte til Århus:
rollespilskongressen Fastaval.

Bag Fastaval står Fasta - en gam-
mel forening hvis primære aktivi-
teter dengang som nu er brætspil
og rollespil. Men i påsken står den
på meget mere. Så længe jeg kan
huske, har Fastaval også haft live-
rollespil og masser af andre fede
aktiviteter på programmet. Fastaval
er om noget et mekka for rolle-
spillere med alskens præferencer.

Men det der dog altid har inte-
resseret mig mest, har været
liverollespillene på Fastaval. Jeg
har deltaget i mange, og har endda

selv haft glæden af både at arran-
gere et live og være liveansvarlig
på Fastaval.

Min personlige interesse for hvad
der sker bag kulisserne og hvad der
er på programmet i år er derfor gan-
ske stor, så jeg satte mig for at un-
dersøge sagen og fik et interview i
stand med dette års liveansvarlige
Michael Moesmann Madsen.

Ny liveansvarlig
Det er Michaels første år som live-
ansvarlig. Ja, faktisk er det første
år han er med i arrangørgruppen bag
Fastaval. Han har tidligere kun hjul-
pet lidt til bl.a. hos Dirtbusters, så
han ser det som en kæmpe udfor-
dring og en chance for at lære no-
get om organisering.

Han har derfor primært set det
som sin opgave at sørge for en kon-
solidering af gamle gode tiltag på
liveområdet. Det vil primært sige
at helcon igen får et helt lokale, at
livearrangørerne har et lokale at
mødes i, samt at der er den rigtige
mængde af scenarier og en god
blanding mellem dem.

Michael mener at sidste år var ret
godt, og han vil gerne fortsætte i
den gode stil. Der er dog nogle ting,

der skal bringes i orden, såsom at
der skal være styr på tilmeldings-
proceduren og generelt skal der
bare være orden i sagerne.

Fastavals holdning
Michael føler ikke at der bliver set
ned på liverollespil fra de andre
Fastaval-arrangørers side, og han
har oplevet stor imødekommenhed
fra bunkergruppen, som den hårde
kerne af hovedarrangørerne kaldes.
De respekterer at man tidligt mel-
der ud med krav, og live bliver ikke
nedprioriteret til fordel for andre
områder på Fastaval.

Dog mener Michael at der stadig
mangler en officiel tilkendegivelse
af en eller anden art i stil med
Ottoerne for bordrollespil. På ban-
ketten bliver bordrollespilsscena-
rier præmieret og får hæder, mens
live er det eneste kreative kerne-
område i Fastavals aktiviteter, der
ikke fordrer anerkendelse. Ottoerne
fordrer at scenarieforfatterne an-
strenger sig for at lave fede scena-
rier - det mangler for live.

Michael mener dog ikke at der
også burde være en Otto for live,
man skal nærmere tænke på en an-
den form for pris eller måde at
skabe anerkendelse for live. En
særskilt pris der uddeles til live
under banketten, ligesom Ottoerne
uddeles til bordrollespilsscenari-
erne, kunne være et godt sted at
starte.

Michael er dog ikke den store
idealist, der kæmper hårdt for en
sag. Han betegner nærmere sig selv
som en mellemvejsmand. „Det skal
sgu være sjovt“ , lader til at være et
gennemgående tema for ham - også
i arbejdet for live på Fastaval. Han
har derfor heller ikke kastet sig ud
i et større politisk rænkespil på live-
rollespillets vegne.

Årets liverollespil
Men det der tæller for deltagerne,
er jo hvad der er af live på program-
met i år. Michael havde satset på at
få 4-5 scenarier og et godt helcon-
live, og det lykkedes. Det blev godt
nok kun til 4 scenarier, men et af
dem skal køre i to etaper, og et an-
det kan køres flere gange hvis der
er ønske for det. Det drejer sig hhv.
om Maria Heels „Miss Univers“ og
Sara Halds „Kald til Tinge“.

I år er Fastavals tema sci-fi, og
Marias scenarie er lige i denne ånd.
Maria kalder det selv et scenarie af
typen „komisk fremtid“. Rammen
er en skønhedskonkurrence for vin-
derne fra hver af planeterne i sol-

systemet, undtagen Jorden. Hver
planet stiller med en dommer, in-
klusiv værtsplaneten Jorden. I alt
er antallet af deltagere altså 17; 8
modeller og 9 dommere.

Scenariet bliver afholdt i to eta-
per - først uden publikum lørdag ef-
termiddag og dernæst med publi-
kum om aftenen. Michael regner
med at det om aftenen vil blive
holdt i baren, så alle almindelige
bargæster fungerer som publikum.
Dermed tegner det til at blive en
ganske morsom aften i baren.

Saras scenarie er et Werewolf-
moot, der er programsat til torsdag
aften for 15 deltagere. Scenariet
bygger delvist på den igangværende
kampagne „Rage across Denmark“
og kendskab til Werewolf-univer-
set er en fordel. Det vil blive afholdt
ved et bål, men hvor præcis er ikke
afgjort endnu. Michael siger at de
nok skal finde ud af det, om så folk
skal smides ind i en bus og køres
ud på landet.

Fredag aften ligger årets store
scenarie til ca. 35 deltagere. Det er

Live på Fastaval 2002

Michael Moesmann er 21 år og
sjællænder, men vil gerne gå un-
der betegnelsen „diplomatisk
jyde”. Han forsvarer sig med at
han er produktet af et blandet
ægteskab mellem en jyde og en
sjællænder og at han i øvrigt har
boet meget af sit liv i Jylland.
Hans karriere indenfor rollespil
startede på Sjælland hvor han
blandt andet tog på Viking-Con.
Senere gik han på gymnasiet i
Silkeborg og har en hel del
rollespilskammerater i Ry. Inte-
ressen for liverollespil startede
med teater på Ask Højskole og
siden da har han været med til
en hel del. I dag læser Michael
filosofi på 2. år i Århus og ud-
over at lave Fastaval er han også
aktiv i en masse andre projek-
ter. Han betegner sig selv som
en iværksættertype med ild i rø-
ven. Hans drive i projekter som
at være liveansvarlig på
Fastaval er altid at det handler
om at have det sjovt.

Interview
Af HC Molbech
hc@eidolon.dk

Fastavals liveansvarlige me-
ner at live mangler at kunne
uddele anerkendelse i form af
en pris, men først og frem-
mest handler det om at have
det sjovt.

Profil
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Jakob Klünders „Bogen og Kni-
ven“, der er et klassisk Dark Ages
Vampire-scenarie. Det foregår i
Kabul i 1197 hvor delegationer fra
hele verden mødes for at få fat i de
to magiske ting, Bogen og Kniven,
der er blevet sat til salg. Så der er
lagt i ovnen til det, Jakob selv be-
skriver som „socio-politisk intrige
i bedste Vampire-stil.“

Det sidste scenarie på årets pro-
gram er Julie Streit Christoffersens
„Sidste Stop før Evigheden“ for 12
deltagere lørdag aften. Her er del-
tagerne sjæle, der gives en chance
for at bevise deres værdi og undgå
evig udslettelse. Julie kalder det
selv et „semi-filosofisk fortælle-
live med personerne i fokus“  og et
„ lille, intimt og krævende
livescenarie.“  Men mere skal vist
ikke afsløres.

Endelig er der helcon, som i år
arrangeres af Mafia Big Time
Group. Titlen er „Jolunga War“ og
spillet foregår på fængselsplaneten
Jolunga hvor forskellige klaner
kæmper om magt, penge, smugler-
varer og ikke mindst for overle-
velse. Mafia Big Time Group har
tidligere stået bag mange gode hel-
con- og Mafia-scenarier med stor
succes, så her har Michael nok fun-
det en sikker vinder.

Vurdering
Som den årvågne vil bemærke, er
der i år ikke noget stort systemløst
„kunst-scenarie”, som der har væ-

ret en hel del af på Fastaval tidli-
gere. Michael siger at han bl.a. prø-
vede at få Solhverv til at lave no-
get, men det lykkedes desværre
ikke.

Er man ikke til World of
Darkness, har man altså i år kun et
komisk og et semi-filosofisk
scenarie at vælge i mellem, men
Michael mener dog alligevel at
blandingen er god nok.

De sidste par år har mange efter-
spurgt især noget Vampire, mens
der har været masser af de anderle-
des scenarier. I år har vi så endelig
et stort Vampire-live, men det ville
selvfølgelig have været rart med et
andet stort „ikke-World of
Darkness”-scenarie også. Her må
Marias og Julies scenarier dække
den del af spektret.

Michael bemærker at et af pro-
blemerne med live på Fastaval er at
der er så få der vil lave scenarier.
Scenarieforfatterne står ikke lige-
frem i kø for at lave live på Fastaval,
hvilket blandt andet kan hænge
sammen med manglen på anerken-
delse.

Som liveansvarlig har Michael
derfor klaret opgaven ved at lave
opsøgende arbejde og trække på
sine personlige kontakter for at
skaffe scenarier, og har altså måttet
tage hvad han kunne få.

Men trods det, tager Michael det
nu ikke så tungt. Med et stort smil
på læben taler han om at man ikke
skal bekymre sig så meget, for det
skal sgu nok blive sjovt at komme
på Fastaval igen i år.

... fortsat fra forrige side:

Jeg ved, at overskriften kan snyde,
når man kender min medvirken i
Paranoia Live, men det er ikke det,
som jeg vil fundere lidt over denne
gang, men derimod den mistro, som
jeg har mødt blandt Eidolons med-
lemmer, der tror, at den store, onde
omverden vil oversvømme og un-
derminere dem.

Det værste tidspunkt for denne
mistro er naturligvis ved den årlige
(ordinære) generalforsamling, hvor
konspirationsteorier om fjendtlig
overtagelse af foreningen formerer
sig lystigt. Specielt, når det kom-
mer til udsagn som: „Jamen, så kan
de jo bare melde 20 mennesker ind,
og så kan de styre foreningen.“

Ja, klart de gør. Hvornår er det
sidst sket? Og der kommer jo også
(endnu) en ekstraordinær general-
forsamling, hvor du så kan stille 20
modkandidater.

Det mest interessante er dog,
hvad der får disse konspirations-

Eidolons paranoia

teorier til at opstå. Indrømmet, jeg
sidder i det mørke nord, hvor alle
folk er flinke ved hinanden, men al-
ligevel? Er det særlig sandsynligt,
at invasionshæren står ved døren?

Jeg spurgte engang en med-
Eidomand, og han havde i hvert fald
hørt om nogle, der ville ødelægge
Eidolon, hvis de kunne komme til
det. Mere kunne jeg dog ikke få at
vide om sagen.

Jeg ville ønske, at Eidofolk ville
begynde at se „de andre” som en
positiv ting og ikke en farlig, ukendt
pøbel af folk med onde hensigter.
Jeg håber, at vi kan slække så me-
get på os selv, at vi tør lade andre
komme indenfor i vores kreds.

„De onde” har nok at gøre med
at passe på deres egen forening, så
de begynder da ikke at overtage vo-
res. Det skulle gerne være nemt at
blive medlem af vores forening.

Konspirationsteorier
Af Ryan Rohde Hansen
ryan@eidolon.dk

På generalforsamlingen får
teorierne om „De ondes“
fjendtlige magtovertagelse af
foreningen frit spil. Ryan
maner til besindighed og op-
fatter „De onde“ positivt.

Billede: Ryan til Hyggeconfest
Foto: HC Molbech

Igennem længere tid har der løbet
rygter om at 2002 skulle blive året,
hvor der ikke var et eneste
fantasylive i Vestjylland, som
Eidolon bakkede op bag. Disse ryg-
ter kan nu for alvor manes i jorden,
da flere forskellige grupper er gået
sammen i et samarbejde om at lave
fantasy i den gode gamle Mørke-
skoven-setting både før og efter
sommerferien.

Mørkeskoven er en yndet setting
at spille i, da den byder på alt, hvad
deltagerne kan ønske. Store plots

Fantasy i Vestjylland
Så sker det igen, fantasy i
Vestjylland vil ikke dø!

Liverollespil
Af Arrangørsamarbejdet Projektet
projektet@eidolon.dk

og intime intriger. Magi, tro og or-
ker. Skumle typer på kroen i Gran-
lund og ædle præster i kirken i
Ragnarsminde. Og væsner ude i
skoven, som ingen kender noget til.
Hekse, alfer, nisser og trolde. For-
bandelser, mægtige magiske reme-
dier og både helte og skurke der
kæmper kampe om ting større end
du og jeg.

Mørkeskoven har det hele og det
ser altså ud til at der bliver to sce-
narier i år. Det ene kommer til at
ligge i slutningen af maj og det an-
det kommer til at ligge enten i slut-
ningen af august eller i starten af
september. Alle skal hermed være
velkomne og der satses på, at begge
scenarier bliver 12-timers scenarier
(fra middag til midnat), så der vir-
kelig bliver spil om tingene. Umid-

delbart vil prisen nok ligge omkring
de kr. 75,- pr. scenarie med rabat
for medlemmer af Eidolon.

Hjemmesiden forventes klar pr.
1. marts og med næste nummer af
Hareposten vil der også komme en
folder. Målet er omkring de 80 del-
tagere pr. scenarie og så må vi jo
bare vente og se.

Hovedansvarlig for scenariets
praktiske del bliver Projektet, mens
Eidolon Holstebro tager sig af an-
svaret for scenariets skrevne del.
Derudover vil andre grupper have
ansvar for forskellige konkrete ar-
bejdsområder, men det er alt for tid-
ligt at komme ind på nu.

Vi håber at Eidolons medlemmer
vil bakke op omkring scenarierne,
da de er lavet for at tilbringe en dag
i skoven med sjovt rollespil!

Billede: Michael Houmann i rol-
len som gammel mand i 1998 til
Mørkeskoven-scenarierne
Foto: HC Molbech
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Hvad sker der i Eidolon?

Året i vente i Eidolon
Af Dennis Godballe
dennis@eidolon.dk

Efter et halvsløvt år 2001 ser
det nu ud til at Eidolon atter
sprudler med en masse spæn-
dende aktiviteter i både øst
og vest.

Denne artikel drejer sig om arran-
gementer i Eidolon og har derfor
ikke noget politisk indhold
(generalforsamlinger og deslige).
Hvis du gerne vil vide lidt mere om
forskellige arrangementer i
Eidolon, jamen så læs da videre!

1. kvartal
I løbet af januar, februar og marts
sker der ikke det helt store. Et par
fester er det allerede blevet til og
der kommer en mere omkring marts
måned. Derudover ser det ud til at
EidoCon og René og Leas lukkede
Vampire-kampagne er de eneste ak-
tiviteter på programmet i Eidolon.
EidoCon ser lovende ud med mas-
ser af livescenarier, rollespil, auk-
tion, debatter, medlemsmøde og
togafest, men er lige nu i krise. René
og Leas kampagne er stadigvæk
meget hemmelig, men de har i hvert
fald fået gang i den. Vi prøver at
skaffe mere information til næste
udgave af Hareposten. Derudover
kommer den tredje lokalforening i
Eidolon måske også op at stå i
Ringkøbing, så det venter vi med
spænding på. Hvem ved, måske føl-
ger Aalborg og Herning snart efter?

2. kvartal
April, maj og juni ser efterhånden
ret travle ud. LVE Sektor har pla-
ner om live til Orkon og flere grup-
per vil prøve at få arrangeret et
fantasylive i Vestjylland. Derudover
fortsætter René og Leas Vampire-
kampagne og det er jo fint nok. Og
folkene bag Atlantia i Odense har
jo også gang i noget, men om det
lige bliver i 2. kvartal vides ikke. I
juni er der desuden planer om at
Eidolon Århus arrangerer en grill-
fest i Århus, men det er ikke til at
vide, hvad der ellers sker i Eidolon.
Åh, jo der er vist nok noget med en
hyttetur for medlemmer af Eidolon
Holstebro. Det store 5 års jubilæum
for Eidolon bliver jo også fejret lør-
dag den 13. april og det ser virkelig
ud til at blive en fest af dimensio-
ner! Endelig så har Projektet gang i
live til både Ruscon i Ringkøbing
og skal vist nok også lave noget live
for nogle nordiske ungdoms-
politikere!

3. kvartal
Juli, august og september ser me-
get spændende ud. Kødfest,
Sommerweekend og Bryllupsfesten
er alle sammen arrangementer i
denne periode. Der er bestemt pla-
ner om en støttefest for Bryllupsfe-
sten og hele arrangementet omkring
Bryllupsfesten er ved at komme på
plads. I kan godt vente jer noget af
dette arrangement. Så er der natur-
ligvis Puds Spejlet, der jo er meget,
meget hemmelige med deres pro-
jekt. I følge de planer vi har kend-
skab til, så bliver det i 3. kvartal at

Puds Spejlets storslåede arrange-
ment bliver afholdt. Om René og
Leas kampagne fortsætter ind i dette
kvartal er endnu ikke besluttet, men
lad os nu se.

4. kvartal
Oktober, november og december er,
som sædvanlig, det store kvartal.
Med Hyggecon i spidsen for en
arrangementsrække, der tæller Tek-
nisk Weekend, Juleweekend, jule-
frokoster og muligvis endnu en hyt-
tetur for medlemmer af Eidolon
Holstebro, sker der en hel masse i
Eidolon. Hyggecon byder i år på
mere end sidst, deriblandt en spe-
ciel deltagerpakke til de stadigt flere
ungdomsskoleelever med både
lives, workshops og det hele. Alt
sammen specielt tilrettelagt for de
helt unge nybegyndere. Teknisk

Weekend er en nyskabelse i Eidolon,
hvor man kan deltage i mange for-
skellige kurser i bl.a. forenings-
teknik, arrangementsafholdelse og
meget andet. En mulighed for enten
at blive bedre til disse ting, eller at
lære dem helt fra bunden.

Det ser altså ud til at 3. og 4. kvartal
i år bliver virkeligt spændende og
fyldt med arrangementer af næsten
enhver slags. Vi glæder os i hvert
fald til arrangementer som Puds
Spejlet, Bryllupsfesten, Hyggecon,
Sommerweekenden og Jule-
weekenden, der alle sammen ser ud
til at blive store oplevelser!

EidoNews
Eidolons opsøgende nyhedsteam
dennis@eidolon.dk

Dennis Godballe
på Hyggecon 2001

Hvad ville du gøre med 20 millio-
ner skattekroner? Savner du øve-
lokaler, ungdomsboliger eller må-
ske en ny skaterrampe? Hvad vil få
dig til at komme i et ungdomshus?
Skal der være teatersal, cykel-
værksted, café eller computerrum til
lektiehjælp? Hvordan gøres Århus
Festuge perfekt? Drømmer du om
70’er-diskotek i Ridehuset, Bilfri

Magten på spil
Zentropa Interaction og ÅUF
arrangerer live for 15-25-
årige i Århus.

Liverollespil
Af Dennis Godballe
dennis@eidolon.dk

uge eller bymesterskaber i kajak-
roning på Åen?

Du er en af de 120 medlemmer i
det nye ungdomsråd. Du er valgt til
at forme morgendagens Århus og
sætte dagsordenen. Du har 20 mil-
lioner skattekroner og et døgn til at
overbevise de andre deltagere om,
at dine idéer er de bedste.

U-topia er et liverollespil arran-
geret af Århus Ungdommens Fæl-
lesråd Zentropa Interaction og du
tilbydes en plads i spillet. Det er
gratis at deltage (kr. 50,- til mad)
og sidste frist for tilmelding er den
21. februar på www.u-topia.dk. Du
skal være mellem 15 og 25 år.

SKYND DIG! DER ER KUN
120 PLADSER!!!

Lad os alle hylde vor oplysthed
Dengang og nu
Den følgende tekst har vi modtaget
angående et indtil nu hemmelig-
holdt scenarie, men desværre ved
vi ikke mere.

Der var engang…
Sådan er det ikke mere…

Landet lå frodigt hen - tilbydende
sine frugter til samler og bonde-
mand. Nu breder byernes sot sig og
binder landet med asfaltens lænker.
Skoven var vild og mørk - utæm-
met fuld af dyreliv. Alléens snorlige
rækker fældes for elmesygens hånd.

Mennesket var blot et lille strå,
der måtte bøje sig i naturens storm-
fulde kaos. Gennem tremmer og

glas står naturen nu til skue for dens
undertvinger, mennesket. I de tider
var det ukendte allestedsnærvæ-
rende. Nu råder fornuften, og over-
tro hører til de uoplyste tider.

Dengang måtte mennesket for-
handle med det overnaturlige. Bø-
ger skrives om de ritualer, som vore
forfædre udførte.

Nisser, trolde og hekse var magt-
fulde væsener, der greb ind i men-
neskers liv. Nisser, trolde og hekse
render rundt i børneserier med
sløjfe i håret.

Dengang var dengang…
Velkommen til nu…
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Måske har I lagt mærke til det og
måske har I ikke. Uanset hvad, så
er der oprettet en lokalforening un-
der Eidolon i Holstebro med det
velklingende og innovative navn
Eidolon Holstebro (for fremtiden
bare EHo). Foreningen blev dannet
kort før nytår og blev kort efter god-
kendt som tilskudsberettiget for-
ening i Holstebro Kommune. Men
det er bare første skridt, EHo har
planer for år 2002 og dem vil vi lige
gennemgå her:

Åbne Arrangementer
EidoCon 2002 - EHo arrangerer
dette års version af denne con. Alt
er dog kaos lige nu, da Holstebro
Kommune har trukket sin godken-
delser af EHo tilbage, men der ar-
bejdes på højtryk. Tidspunktet var
planlagt til den 22. - 24. februar.

Eidolons Sommerweekend - EHo
står for det praktiske i forbindelse
med Eidolons Sommerweekend og
der er lagt i kakkelovnen til en me-
get sjov weekend med grillfest,
gaffa-turnering og hele molevitten.
Vi arbejder med en dato, der hed-
der den 2. - 4. august, men det kan
ændre sig.

Eidolons Juleweekend - EHo har
også taget det på sig at organisere
det praktiske på Eidolons Jule-
weekend og i år lægger vi virkelig
vægt på ordene jul, hygge og fest.
Allerede nu er der julelive og jule-
rollespil på plakaten. Arbejdsdato
er d. 13. - 15. december, men intet
er 100% fastlagt.

Hyggecon 2002 - EHo regner
med at lave nogle ting hertil, men
vi har endnu ikke besluttet os for,
hvad det skal være. Dog skulle det
være sikkert, at der bliver lavet et
begynder-live.

Bryllupsfesten - EHo organiserer
visse praktiske ting til det store
luksuslive, Bryllupsfesten, som
Eidolon afholder i efteråret. Den
27. - 29. september er arrangør-
gruppens arbejdsdato og den ligger
ret fast.

Teknisk Weekeend - EHo vil
hjælpe til med praktisk hjælp på
dette arrangement, der efter pla-
nerne skal afholdes den 25. - 27.
oktober.

Året 2002 i Eidolon Holstebro
Eidolons nye lokalforening i
Holstebro har allerede en hel
masse planer.

Fremtidsplaner
Af Eidolon Holstebro
holstebro@eidolon.dk

Fantasy i Vestjylland - Enten så
vil EHo hjælpe andre arrangører af
et fantasylive i Vestjylland (om-
kring Ringkøbing, Herning og Hol-
stebro) eller også arrangerer EHo
et selv. Fantasy i Vestjylland er en
årelang tradition og den skal ikke
brydes i 2002. Der er ikke nogen
datoer endnu, men der sker nok no-
get både før og efter sommerferien.

Interne arrangementer i Eidolon
Holstebro

Hyttetur I - EHo arrangerer en
hyttetur for sine medlemmer i som-
merferien, sandsynligvis i uge 29
(den 15. - 21. juli), men meget kan
nå at ændre sig endnu!

Hyttetur II - EHo arrangerer
endnu en hyttetur for sine medlem-
mer og den ligger i juleferien, sand-
synligvis fra den 26. december -
den 2. januar, hvorfor EHo natur-
ligvis også arrangerer en grandiøs
nytårsfest.

Julefrokost - EHo vil naturligvis
afholde sin egen julefrokost, sand-
synligvis den 21. december, men
datoen kan nå at ændre sig endnu.

Derudover vil EHo naturligvis
gerne hjælpe til ved andre arran-
gementer i Eidolon-regi og der er i
hvert fald også planer om et par fe-
ster i løbet af året. Fest er godt og
kaffen er rar!

Hvis du godt kunne tænke dig at
vide, hvem EHo i virkeligheden er,
så kan du jo lige få navnene her:

Johnny Vandtved (formand og
medlem af EHo) har spillet rolle-
spil i mange år, men har ikke vildt
stor erfaring med liverollespil. Har
været medlem af Eidolon siden sid-
ste Eidocon og har deltaget i
EidoCon 2001, Strandfesten i
2001, Eidolons Sommerweekend
2001, Hyggecon 2001 og Eidolons
Juleweekend 2001. Johnny vil
gerne være med til at lave små og
hyggelige arrangementer og sidder
i bestyrelsen for at sikre en smule
aktivitet i Holstebro-området.

Dan Grøndahl (næstformand og
medlem af EHo) har ligeledes spil-
let rollespil i mange år og har også
spillet live i en fem års tid efter-
hånden. Har været medlem af
Eidolon siden foråret 2001 og har
deltaget i Maltholms Kors, Caroli-
nes Caféteria, Strandfesten i 2001,
Eidolons Sommerweekend 2001
og Eidolons Juleweekend 2001.
Dan vil gerne være med til at lave
hyggearrangementer og fantasy og
sidder ligeledes i bestyrelsen for at
sikre lidt aktivitet i Holstebro og
omegn.

Ivan Hansen (sekretær og med-
lem af EHo) har spillet rollespil i
en håndfuld år, men har aldrig del-
taget i et livearrangement. Er dog
meget interesseret i live, specielt
fantasy. Har været medlem af
Eidolon siden nytår. Er primært in-
teresseret i interne Eidolon Holste-
bro-arrangementer, men kan nok
lokkes med til et par fantasylives
og nogle hyggearrangementer.

Mikel Jespersen (bestyrelses-
medlem og medlem af EHo) har
spillet rollespil i en seks års tid og
har spillet live i den samme
mængde tid, omend det ikke er ble-
vet til ret meget af det. Har været
medlem af Eidolon siden nytår. Er
også mest interesseret i interne
Eidolon Holstebro-arrangementer,
men kan måske lokkes til at spille
lidt live.

Disse fire personer udgør indtil
videre den fantastiske medlems-
skare af EHo, men der står adskil-
lige medlemmer og venter i kulis-

sen. Derudover er der endnu en
person tilknyttet EHo, da han be-
sidder en bestyrelsespost:

Dennis Godballe (kasserer og
ikke medlem af EHo) har spillet
rollespil i forfærdeligt mange år og
har spillet live i ca. 7 år. Har arran-
geret en bunke arrangementer både
i og udenfor Eidolon. Har været
medlem af Eidolon siden begyndel-
sen og sidder også i bestyrelsen for
Eidolon Århus. Deltager i de fleste
Eidolon arrangementer, men er dog
gået glip af det meste af LVE Sek-
tors arbejde, Nattens Slagskygger
og et par scenarier af Inkvisitionen.
Er primært medlem af bestyrelsen
for at få arrangeret EidoCon 2002,
men vil også gerne involvere inte-
resserede i Holstebro i arrangemen-
ter i andre lokalforeninger.

Har du lyst til at kontakte os i
Eidolon Holstebro foregår det via
mail, holstebro@eidolon.dk, og du
må gerne påregne nogle dages svar-
tid!

Efter mere end fire års ventetid er
det her endelig. Luksuslive.

Datoen er indtil videre d. 27. -
29. september og der arbejdes med
en deltagerpris på max. kr. 400,-.
Derudover arbejder vi på at med-
lemmer af en af Eidolons lokal-
foreninger skal have et tilskud på
kr. 50,- til deres kontingent for
2003.

Idéen er at livet foregår i timerne
før, under og efter et bryllup mel-
lem datteren af én gangsterfamilies
overhovede og sønnen af en anden
gangsterfamilies overhovede. Un-
dervejs vil der naturligvis både være
vielse, festmiddag, åben bar og le-
vende musik i en meget luksusriøs
setting.

Der arbejdes allerede meget hårdt
på at få det skriftlige materiale fær-

Bryllupsfesten

Luksuslive
Af arrangørerne bag Bryllupsfesten
dennis@eidolon.dk

digt og hjemmesiden arbejdes der
også hårdt på. Vi regner med at
hjemmesiden og folderen til arran-
gementet vil være færdigt omkring
starten af april måned. Scenariet har
80 pladser, men kan dog arrange-
res for så få som 50. Derudover er
vi i fuld gang med at skaffe støtte
fra sponsorer og diverse offentlige
kasser. Sådan et arrangement kræ-
ver en del penge!

Hele arrangementet varer fra om-
kring kl. 20 fredag aften d. 27. og
indtil omkring middagstid søndag
d. 29. september. Fredag aften er
der briefing af de enkelte deltagere,
samt gennemgang af selve settingen
og efterfulgt af hyggeligt samvær.
Lørdag formiddag er der mulighed
for at få hjælp fra en kostume-
specialist og en make-up artist, hvis
der er brug for det. Lørdag omkring
middag går selve scenariet så i gang
og det varer indtil et eller andet tids-
punkt natten mellem lørdag og søn-
dag. Herefter debriefes der og der-
efter arrangeres der en lille fest, som
alle deltagere er velkomne til at
deltage i. Søndag omkring middag
bliver folk så samlet omkring
brunchen, hvorefter folk bliver
sparket hjem igen.

Der vil være flere informationer
i fremtidige udgaver af Hareposten
og på Eidolons hjemmeside, så
snart de foreligger!

Eidolons medlemsblad10



Her nedenfor har jeg forsøgt at be-
skrive LVE Sektors færd og adfærd
i stikord fra tidsrummet siden den
sidste ordinære Harepost (Hare-
posten 17) i oktober måned. Hvis
du ikke kan finde ud af, hvor et ord
stammer fra, så er det sikkert ikke
din skyld. Vi er berømte for vores
sorte og meget interne humor.

- Kalle den Kullede
- Hyggecon 2001
- Juleweekend 2001
- for få mennesker
- god generalforsamling
- Mikkel som landsformand
- havefræser
- generalforsamling d. 18/2 - 2002
- ”Edderkoppen” på storskærm
- pølse
- Mikkel til Århus
- Sankt Peter på EidoCon 2002
- ny hjemmeside
- Jonas på banen igen
- kænguruen
- Henrik og Johs og Jonas interes-
serede
- flere nye ideer:
- film, live-cyberpunk-kampagne i
Aalborg
- ørken-live er stadig på tale
- spurtcykel
- EidoCon på et andet tidspunkt?

Tja, det var lige en hurtig bunke
stikord, som fortalte lidt om hvad
LVE Sektor har lavet.

Vores fornemste opgave lige nu
bliver at få Stiftende Generalfor-
samling i Eidolon Aalborg over-
stået. Generalforsamlingen finder
sted klokken 18 den 18. februar
2002 på Kollegievej 4, 9000 Aal-
borg. Hvis du har lyst til at være
med er du velkommen til at dukke
op. Vi hører gerne fra dig, da der
bliver lavet Lumsk Æggekage af
Ryan og Ulrik.

Vi ses i 2002!

LVE Sektor
Update

Update februar 2002
Af Ulrik Kold
kold@eidolon.dk

Herover: Mikkel som nyvalgt formand på
Juleweekenden 2001.
Til venstre: Ulrik og Ryan syr Kaller til
Hyggecon 2001.

Til højre: Ryan,
Brian og Søren på
Juleweekenden
2001.

Til venstre:
Steffen redder
generalforsamlin-
gen ved at melde
sig ind, så vi blev
beslutningsdyg-
tige.

Alle fotos er leveret
af Ulrik Kold på
vegne af  LVE
Sektors Billed-
service.
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Uhørte dybder
Nej, den går ikke, så bliver der al-
drig noget scenarie. Jeg må gøre,
som alle andre store kunstnere: Jeg
må søge de steder, hvor inspiratio-
nen kommer. Og jeg vil søge dybt,
så jeg kan tage denne søgen med
ind i scenariet og tage spillerne med
samme sted hen. Det bliver stort,
spektakulært og fantastisk…Hvis
du bare ville komme, Oh du lille
idé!

Fucker mig selv op på kaffe og
smøger. Venter i nattens og stearin-
lysets skær. Skribler nogle få noter
ned, men kasserer dem igen. Hvad
nytte er de til? Det hele er jo for
banalt, for poppet, for kedeligt.
Tømmer en flaske rødvin, mens tan-
kerne strømmer…desværre om alt
muligt andet end scenariet. Om
hende den søde androide fra scena-
riet i weekenden, om næste fest.
Men ikke om noget scenarie, lige-
gyldig hvor meget jeg prøver.

Det skal være noget med psyko-
logi. Noget med at komme derud,
hvor spillerne ikke længere ser det
som et spil. Om at være meget mere,
end man egentlig selv tror, man er.
Om at være et overmenneske….jeg
falder i søvn lige idet den perfekte
idé rammer mig, og i morgen er den
glemt…

En livearrangørs dagbog
Af Mikkel Bækgaard
mikkel@eidolon.dk

Med undertitlen „En live-
arrangørs dagbog“ lancerer
Mikkel Bækgaard nu en ny
føljeton i Hareposten.

Mandag
Endelig er jeg vågnet; vågnet efter
timelang søvn, hvor intet nåede
frem til mit bedøvede sind. Ingen
inspiration, ingen drømme, ingen-
ting – ingen nye idéer.

Men hvad kan man også forvente
sig efter en sådan totalt idéforladt
weekend, hvor det eneste interes-
sante var arrangørernes brug af lys-
effekter – Ha! Hvornår lærer de det?
Det drejer sig ikke om de store flotte
kulisser; det handler om dybden,
eksperimentet, om at overskride
grænser. At komme dertil, hvor in-
gen før har været.

Jeg sættet mig op i sengen, og tør-
rer min pande. Jo, et eller andet må
jeg have drømt, for ellers var der
ikke al den sved. Men hvad er det?
Bare jeg kunne huske det, for der
ligger den rigtige inspiration; der
hvor det gør dig selv bange, og der
hvor du ikke helt tør gå ind. Men
når du kommer ud igen, er du stær-
kere, højere og mere hærdet…

Jeg vil lave et scenarie. Allerede
en halv time inde i spillet aftalte jeg
det med mig selv. Jeg skal vise dem,
hvem der bestemmer. Hvem det er,
der er den bedste. Og hvem det er,
der har ret og laver det største, bed-
ste og mest eksperimenterende live
nogensinde. Scenariet, som folk vil
tale om med bæven i stemmen i åre-
vis.

Men hvad skal det handle om?
Oh du inspiration, hvorfor vil du
ikke komme til mig? Hvorfor kan
det geniale indfald ej lægge sig lige
foran mig, så det kan samles op og
bearbejdes? På den anden side, så
kan en kunstner jo ikke forlange
alting. Måske skal man bare vente?

I udvidelsen More weapons 3 er der
nu mulighed for at få feat’en
Weapon Specialisation –
Doublebladed Spoon. Det er et
krav, at du allerede har Weapon
Specialisation – War Spoon eller
evt. Stealth Spoon, selvom der
næppe er mange, der har den.

Hvad kan Doublebladed Spoon
så? Den mest oplagte fordel er selv-
følgelig, at den giver dobbelt så me-
get skade, men der er mere end det.

Nyt våben i D&D
Dens attack er også dobbelt så stort,
og chancen for critical er også ble-
vet dobbelt så stor, som om den ikke
var rigelig stor for War Spoon, hvil-
ket jo også er grunden til, at den
altid bliver valgt frem for Stealth
Spoon. Doublebladed Spoon er
altså et ægte powervåben, der er
som skabt til at uddele bøllebank.
Nogle GM’s vil måske forbyde
Doublebladed Spoon med begrun-
delsen, at den forvrider spillet, men
hvis man ellers har War Spoon,
hvorfor så ikke Doublebladed
Spoon? Der er ingen logisk grund
til, at den ikke også skulle findes.

Efter et par spilsessioner, hvor jeg
testede Doublebladed Spoon med
en 14. level Fighter, hvilket er det
laveste trin, hvor det er muligt at
have Doublebladed Spoon, må jeg
sige, at der ikke er noget, der kan
stå i vejen for dette våben. Prøv det!

Why a Doublebladed Spoon?
Because it hurts more, you twit!

Dungeons & Dragons
Af Ryan Rohde Hansen
ryan@eidolon.dk

Er du typen der elsker at
smadre de onde monstre med
de mest absurde våben, har
du nok altid drømt om at få
en Doublebladed Spoon
til din kriger.

Strictly Poolroom
Så er Ryan Rohde Hansen
klar med en ny artikelserie:
„Overdrevet“. Han lægger
hårdt ud med en præsentation
af et system, der gør det dej-
lige spil pool til alles nye
yndlingshobby.

Overdrevet bliver en måske kom-
mende klumme her i Hareposten,
hvor jeg vil præsentere ting, der al-
drig bør blive til noget, eller på an-
den måde er dødfødt fra starten.
Den første ting, som skal præsen-
teres her, er en ting fra LVE Sek-
tors brokkasse. Det er systemet
Strictly Poolroom.

Strictly Poolroom bør optimalt
udspille sig i et tilrøget baglokale i
en poolhal, hvor en let summen og
næsten lydløse klik fra bordene kun
overdøves af lyden af penge, der

skifter hænder. Hvis dette ikke kan
lade sig gøre, kan en skov eller en
skole også gøre det.

Ideen i Strictly Poolroom er, at
deltagerne overgår hinanden i
trickshots. Spillerne udgår en efter
en, indtil den bedste står tilbage. For
at gøre det muligt for alle at være
med, så er de enkelte trickshots til-
delt en pris i evnepoint, hvor man
begynder med 6 point til at starte
med. Man kan så erhverve flere ved
at vinde turneringer. F.eks. koster
det 5 point at få bolden til at ramme
to andre baller, som derved kan
ramme to modstandere. Dette er en
af de lidt dyrere, men der findes
også billigere. For at sikre lige vil-
kår vil spilleren altid have mulig-
hed for at slå direkte med køen.

Da legemsbeskadigelse ikke kan
accepteres i et spil, hvor behændig-
hed og glathed er altafgørende, er
det nødvendigt at indføre livspoint
for hver enkel spiller, så man mi-
ster et point for hver gang, man er
blevet ramt, og når man når nul, så
går man ud. Baller og køer skal

Overdrevet
Af Ryan Rohde Hansen
ryan@eidolon.dk

selvfølgelig være lavet forsvarligt i
gaffa, så der ikke er nogen, der kan
komme til skade. Våbenkontrol bør
være en fast del af en ansvarlig ar-
rangørs briefing.

På denne måde har vi fået kon-
verteret det dejlige spil, pool, til vo-
res alle sammens yndlingshobby.
Og med det vil jeg gerne takke jer
for jeres opmærksomhed med det
første Overdrevet. Hvis I har gode
forslag til fremtidige emner, så skriv
til ryan@eidolon.dk.

Billede: Ryan under festmiddagen
på Hyggecon 2001.
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Kan du ikke rigtig finde ud af alt
det her med lokalforeninger og ud-
valgs og medlemskab af Landsfor-
eningen, så skal du endelig læse vi-
dere. Det her er nemlig en step-by-
step guide til alt det bøvl, så du kan
finde ud af, nøjagtigt hvor du og
dit eventuelle udvalg hører til.

Hvor er jeg medlem?

Foreningsstruktur
Af Dennis Godballe
dennis@eidolon.dk

Landsforeninger, lokal-
foreninger og udvalg... Hvem
hører til hvor og hvorfor?

Landsforeningen
Landsforeningen blev oprettet på
Eidolons Juleweekend og er altså
en nyoprettet forening. Det er en
overbygning, der tager sig af admi-
nistration af Hareposten og
hjemmesiden. Derfor hører IT-ud-
valget og Harepostens redaktion
også til her. Derudover vil Lands-
foreningen også tage sig af andre
landsdækkende interesser, men dem
er der ikke så mange af lige nu. Dog
„ejer“ Landsforeningen også Som-
mer- og Juleweekenden, men det er
lokalforeningerne, der byder ind på
at arrangere disse.

Landsforeningen bliver man
medlem af gennem sin lokalfor-
ening og man kan altså ikke blive
personligt medlem. På general-
forsamlinger i Landsforeningen har
hvert enkelt medlem af hver enkelt
lokalforening af Landsforeningen
en stemme og kun en stemme. Man
har altså ikke to stemmer, hvis man
er medlem af to lokalforeninger.

Landsforeningens kontingent er på
kr. 90,00. Mikkel Bækgaard er for-
mand for Landsforeningen og du
kan kontakte bestyrelsen på
landsforeningen@eidolon.dk.

Eidolon Århus
Eidolon Århus er en lokalforening
under Landsforeningen. EÅ
(Eidolon Århus) er det nye navn
for Liveforeningen Eidolon og EÅ
har overtaget alle penge, konti,
ejendele, udvalg og alt muligt an-
det fra Liveforeningen Eidolon.
Alle tidligere medlemmer af Live-
foreningen Eidolon er medlemmer
af EÅ, med mindre de ønsker no-
get andet. Derfor hører LVE Sek-
tor, Inkvisitionen og Projektet også
stadigvæk under EÅ. Hyggecon
hører under Eidolon Århus og det
gør Sommer- og Juleweekend også
så længe de geografisk ligger i År-
hus.

Du skal altså regne med at du er
medlem af EÅ, hvis du ikke speci-

Teknisk Weekend

Kursusweekend
Af Eidolon Århus
aarhus@eidolon.dk

Eidolon Århus har planer om
en weekend fyldt med al-
skens spændende kurser den
25. - 27. oktober. Her kan du
lære at skrive scenarier og
artikler, eller mødeteknik,
sminkning og meget mere.

Teknik? Er det ikke så’n noget man
lærer i fodbold?

Jo, det er det måske. Men det er
faktisk også noget man kan lære i
forbindelse med rollespil, udvalgs-
arbejde og foreningsdrift. Lidt tek-
nisk viden gør møder lettere og
bedre, det giver bedre økonomi til
arrangementer og endelig så giver
det et mindsteniveau i kvaliteten af
ens arrangementer!

Derfor barsler Eidolon Århus
med en helt speciel idé, nemlig en
teknisk weekend hvor specificerede
foredrag og kurser er i højsædet.
Arrangementet bliver åbent for hele
Eidolon og vi regner med at arran-
gementet skal være tilbageven-
dende år efter år. Planen er at lægge
det i slutningen af oktober måned,
hvor der som regel aldrig sker det
helt store i hverken Eidolon eller
miljøet som sådan.

Men hvad kommer der så af ting
og sager på denne tekniske week-
end? Det ved vi faktisk ikke endnu.
For vi ved ikke, hvad du gerne vil
have og lad os være ærlige: vi ved
heller ikke hvad vi kan skaffe. Dog
ved vi, at I kan få kommunalt til-
skud til deltagelse i sådan et arran-
gement og derfor er der mulighe-
der for at hyre professionelle fore-
drags- og kursusholdere. Vi har na-
turligvis nogle idéer og dem vil vi
da godt lige nævne:

- Fundraisingkursus
- Førstehjælpskursus med ekstra
fokus på skader der tit opstår til live
- Sminkekursus
- Sådan kommer du i gang med at
arrangere et live
- Mødeteknik
- At skrive en god rolle
- Journalistkursus bl.a. med henblik
på artikler til Hareposten
- og mange flere...

Men vi vil da gerne lige høre fra
jer. Hvad kunne I godt tænke jer?
Kender i nogen der ved noget om
et specielt og interessant emne?

Kontakt os ved at skrive en lille
mail til dennis@eidolon.dk og så
kigger vi på din idé.

Du kan også gå ind på Eidolons
debatforum og deltage i debatten og
brainstormingen. Du kikker bare
under punktet Generel Debat og
hopper ind på forummet for debat-
ten: „Kan vi ikke gøre det lidt
bedre?“. Her finder du debatten og
du skal være mere end velkommen
til at deltage!

Ja, okay, så det er ikke lige i dag
Eidolon har fødselsdag, men den
15. marts! Eidolon fylder fem år og
det skal naturligvis fejres på behø-
rig vis. Dog har alle mennesker
dødtravlt med Fastaval i marts må-
ned, så vi har valgt at udskyde fød-
selsdagen en måned.

Derfor fejrer Eidolon sin fem års
fødselsdag lørdag den 13. april og
det gør vi med en kæmpe fest på
Cykelbanen i Århus. Alle interes-
serede er velkomne, men vi vil na-

turligvis godt lige vide hvor
mange der kommer, af
hensyn til bespisning og
lignende tiltag. Derfor
må du gerne lige give
lyd på hjemmesiden

Eidolons fødselsdag
I dag er det Eidolons fødsels-
dag. Hurra, hurra, hurra!

Fødselsdagsfest
Af Festfolkene v/Dennis Godballe
dennis@eidolon.dk

fest.eidolon.dk. Svar udbedes se-
nest den 10 april!

Indtil videre er der planer om
mange ting:
- Den store fødselsdagskage:
Lea og René, caos@eidolon.dk
- Transport: Lea og René,
caos@eidolon.dk
- Transport: HC, hc@eidolon.dk
- Generel organisation: HC,
hc@eidolon.dk og Dennis,
dennis@eidolon.dk
- Booze-run til Tyskland: Dennis,
dennis@eidolon.dk og Maria,
heel@eidolon.dk
- Gaveliste og indsamling til
„Den Store Fællesgave“: Maria,
heel@eidolon.dk
- Evt. fødselsdagsmiddag: Maria,
heel@eidolon.dk og Mikkel,
mikkel@eidolon.dk
- Spøjse aktiviteter: Mikkel,
mikkel@eidolon.dk
- Livemusik: Mikkel,
mikkel@eidolon.dk
- Oppyntning og lignende: alle,
dennis@eidolon.dk

Du kan naturligvis kontakte alle de
ovenstående hvis du har spørgsmål
til deres ‘områder’ eller gerne vil
hjælpe dem. Har du forslag og så-
dan noget, så smid dem i nakken af
dennis@eidolon.dk, ligesom du
også gerne må sende en mail hvis
du har et stereoanlæg vi gerne må
låne til at fyre noget højt musik af
på!
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Mødet startede kl. 16.15.
Referent: Steffen Laustsen

1) Fastsættelse af
beslutningsdygtighed
Generalforsamlingen er gyldigt ind-
kaldt. Da der ikke er nok medlem-
mer til stede overgår beslutnings-
dygtigheden til bestyrelsen. Der er
4 med stemmeret.

2) Stemmetællere
Ulrik og Charlotte er valgt til
stemmetællere.

3) Dirigent
Lea bliver valgt som dirigent.

4) Formandens beretning
Maria er ikke til stede og har ikke
lavet en skriftlig beretning.

5) Fremlæggelse af regnskabet
Regnskabet er ikke revideret, og
kan derfor ikke godkendes. Besty-
relsen tager sig af det på næste
møde.

6) Behandling af indkomne
forslag
Ingen indkomne forslag.

7) Fastsættelse af kontingent
Ingen ændring.

8) Godkendelse af budget
Efter et par små ændringer i tal og
ordlyd bliver budgettet godkendt.

9) Valg af formand
Maria bliver genvalgt med 4 ud af
4 stemmer.

10) Valg af kasserer
Brian bliver genvalgt med 3 ud af
4 stemmer. 1 blank.

11) Valg af 3 bestyrelsesmedlem-
mer og 2 suppleanter
Dennis, Jorgo og René bliver gen-
valgt som bestyrelsesmedlemmer
med 4 ud af 4 stemmer.

Lea og Steffen bliver genvalgt som
suppleanter med 4 ud af 4 stemmer.

12) Valg af revisor og suppleant
Ulrik er revisor og Jannick bliver
valgt som hans suppleant med 4 ud
af 4 stemmer til hver.

13) Evt.
- Vedtægter
Der skal laves nye vedtægter. Der
er meget snak frem og tilbage, men
det ender med at der ikke bliver ta-
get nogen beslutninger, da det er
under punktet evt.

- Nye medlemskort
HC stiller spørgsmål om nyt med-
lemskort. Det vil blive behandlet på
næste bestyrelsesmøde.

- Ny GF
Bestyrelsen vil indkalde til en eks-
traordinær generalforsamling, da
der skal laves vedtægtsændringer
og regnskabet skal godkendes.

Mødet sluttede kl. 17.10.

Referat af generalforsamling i
Eidolon Århus 5. januar 2002

Mødet startede kl. 17.30.
Referent: Jorgo.

1) Valg af ordstyrer
Steffen Laustsen.

2) Konstatering af gyldighed
Mødet er gyldigt.

3) Formandens beretning
Formanden beretter at der ikke er
meget styr på noget. Han satser på
at lokalforeningerne snart melder
sig ind. Vi arbejder stadig på at få
tingene til at fungere.

4) Regnskabet fremlægges
Revisoren indstiller regnskabet til
godkendelse.

5) Behandling af indkomne
forslag
Ingen indkomne forslag at be-
handle.

6) Fastsættelse af kontingent
Kontingentet bliver fortsat 90 kr. pr.
medlem.

7) Godkendelse af budget
Godkendt, da det blev rettet så det
ikke gav underskud.

Referat af ordinær generalforsamling i
Landsforeningen Eidolon den 5. januar 2002

8) Valg af formand
Mikkel er valgt som formand.

9) Valg af tre bestyrelsesmedlem-
mer og 2 suppleanter
Lea, René og Ryan er valgt som be-
styrelsesmedlemmer. Jorgo og
Troels er valgt som suppleanter.

10) Valg af kasserer og suppleant
Brian stiller op igen, men da en an-
den kandidat, Pia, melder sig, træk-
ker Brian sig. Pia er derfor valgt
og Ulrik Lehrskov er hendes sup-
pleant.

11) Valg af revisor og suppleant
Jannick stiller op, og er valgt. Char-
lotte er hans suppleant.

12) Evt.
Vedtægterne skal ændres, så de bl.a.
tager højde for valg af kasserer. Der
skal også ændres noget med indkal-
delsen til Ordinær GF. Det drejer
sig især om §4, stk 2, 5 og §9, stk
1. De magiske ord bliver sagt fra
bestyrelsens side: ”Vi skal nok
ordne det!”

Mødet sluttede kl. 18.10.

Derfor kan I måske også blive
endnu mere forvirrede, når/hvis
disse foreninger bliver til noget.
Dog skal I blot huske på, at I  auto-
matisk vil fortsætte med at være
medlem af Eidolon Århus, med min-
dre I direkte melder jer ud og så mel-
der jer ind i en anden lokalforening.

Kontingenter
Så er der det der med kontingent-
betaling. Hidtil har det fungeret så-
ledes, at kontingenter er blevet op-
krævet løbende igennem året. Sådan
er det ikke længere i hverken
Eidolon Århus eller Eidolon Holste-
bro. Der betaler man kontingent i
januar måned hver eneste år, og det
er en ny politik.

En del mennesker har betalt de-
res kontingent på forskellige tids-
punkter i 2001 og er derfor medlem-
mer af Eidolon Århus (tidligere
Liveforeningen Eidolon) til og med
2. kvartal 2002. Sålænge dit kon-
tingent varer, så længe er du også
medlem.

Når det så bliver tid til at betale
kontingent igen, så betaler du for
resten af 2002. Her kan du så også
melde dig ud af Eidolon Århus og
ind i en af de andre lokalforeninger.
Lokalforeningen bestemmer helt
selv, hvor meget du så skal betale.
Måske skal du betale kontingent for
hele 2002, måske skal du kun be-
tale for resten af 2002. Sådan er det
fx i både Eidolon Århus og Eidolon
Holstebro. I disse to lokalforeninger
betaler du altså ikke dobbelt-
kontingent.

Forhåbentlig forstår du nu lidt
bedre, hvordan situationen er. Un-
der alle omstændigheder skal du
være velkommen til at kontakte en
af de tre bestyrelser, der så vil være
behjælpelig med svar på eventuelle
spørgsmål.

fikt har meldt dig ind i en anden
lokalforening. EÅ har nemlig med-
lemmer over hele landet. Kontin-
gentet i EÅ er på kr. 10,00. Maria
Heel er forkvinde for Eidolon År-
hus og du kan kontakte bestyrelsen
på aarhus@eidolon.dk.

Eidolon Holstebro
Eidolon Holstebro er også en lokal-
forening under Landsforeningen.
EHo (Eidolon Holstebro) er navnet
på foreningen, der ligger i Holste-
bro og kun optager medlemmer der
også bor i Holstebro. Man skal dog
aktivt meddele, hvis man vil være
medlem af EHo og man bliver der-
for ikke automatisk medlem af EHo
bare fordi man bor i Holstebro og
har været medlem af Live-
foreningen Eidolon (nu Eidolon
Århus).

Eidolon Holstebro har ikke no-
gen udvalg, men EidoCon 2002
hører under Eidolon Holstebro, da
arrangementet geografisk ligger i
Holstebro. EHo står også for alt det
praktiske i forbindelse med Som-
mer- og Juleweekenden, men disse
to arrangementer hører stadigvæk
ind under Eidolon Århus, da de
geografisk ligger i Århus.

Kontingentet i EHo er ligesom i
EÅ på kr. 10,00. Johnny Vandtved
er formand for Eidolon Holstebro
og du kan kontakte bestyrelsen på
holstebro@eidolon.dk.

Nye medlemsforeninger
Derudover er der flere forskellige
grupperinger af mennesker, der på-
tænker at opstarte lokalforeninger
eller melde allerede eksisterende
foreninger ind i Landsforeningen.
Det drejer sig om folk i Ringkøbing,
Herning, Aalborg og Odense.

... fortsat fra forrige side:
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Kalenderen
UDSAT EidoCon 2002 (Holstebro) - eidocon.eidolon.dk

Dennis Godballe - 27 12 51 43 - eidocon@eidolon.dk

3/3 Hyggecon-opstartsmøde (Århus) - hyggecon.eidolon.dk
HC Molbech - 86 18 29 26 - hyggecon@eidolon.dk

13/4 FødselsdagsFEST (Århus) - fest.eidolon.dk
Dennis Godballe - 27 12 51 43 - dennis@eidolon.dk

25/3-1/4 Fastaval (Århus) - www.fastaval.dk
Lars Kroll - 86 16 43 65 - generalen@fastaval.dk

4-7/4 Knudepunkt (Stockholm) - kp02.sverok.net
Rejse: Lars Munck - 24 25 06 29 - muncken@get2net.dk

5-7/4 RUSCon (Ringkøbing) - Warlord_6940@yahoo.dk

26-28/4 Nigra et Amara (Fyn)
www.ollerupforsamlingshus.dk/dylf/amara

8-12/5 Orkon (Odder) - www.orkon.dk
Klaus Dhiin - 22 11 00 33 - klaus@orkon.dk

Juni Grillfest (Århus)  - fest.eidolon.dk (efter FødselsdagsFEST)

16-21/6 Sommerlejr (Nordjylland)  -www.troa.dk/sommerlejr
Jakob Bavnshøj - 86 18 99 36 - sommerlejr@troa.dk

5-7/7 Når en Mare Rider - www.rw-online.dk

12-14/7 Brister Balancen (Ribe) - www.ripen.dk

12-14/7 AKLR Sommerlive (Aalborg)  - www.aklr.dk

18-21/7 Søslottet 5 (Sjælland) - www.gerf.dk
Tommy Rasmussen, tommy@gerf.dk

31/7-4/8 Flugten fra Vig (Sjælland) - gilberg@post5.tele.dk

2-4/8 Sommerweekend (Århus) - sommer.eidolon.dk

10-12/8 I Mørkets skygger (Sjælland) - www.larn.dk/ims
Daniel Worninger - vamp@larn.dk

15-19/8 Nemefrego (Skanderborg) - www.laiv.dk/einherjerne

16-18/8 Confusion (Aalborg) - www.troa-con.dk
PR-kontakt: Sara Nielsen - 98 11 66 26 - con@troa.dk

27-29/9 Bryllupsfesten (Århus) - bryllupsfesten.eidolon.dk
Dennis Godballe - 27 12 51 43 - dennis@eidolon.dk

11-13/10 Viking-Con (København) - www.viking-con.dk

25-27/10 Teknisk Weekend (Århus) - teknik.eidolon.dk
Dennis Godballe - 27 12 51 43 - dennis@eidolon.dk

1-3/11 Hyggecon 2002 (Århus) - hyggecon.eidolon.dk
HC Molbech - 86 18 29 26 - hyggecon@eidolon.dk

13-15/12 Juleweekend (Århus) - jul.eidolon.dk

1. weekend Vampire Aalborg - www.studenternet.auc.dk/metgroup
1. weekend Vampire København - onde_mestre@hotmail.com
1. lørdag Fantasy Ribe - www.ripen.dk - fenris@ripen.dk
1. lørdag Fantasy Hjørring - brian.dyg.arp@vip.cybercity.dk
1. lørdag Fantasy Charlottenlund - fatamorganainfo.subnet.dk
1. søndag Fantasy Århus - www.larp.dk/einherjerne
1.+2. søndag Fanstasy København - www.semper-ardens.dk
2. lørdag Fantasy København - www.lorania.dk
2. lørdag Fantasy Bramming - Rasmus: 75 17 20 23
2. lørdag Vampire Aalborg - www.roleplay-mansion.subnet.dk
3. weekend Vampire Århus - www.laiv.dk/einherjerne
Sidste lørdag Fantasy Billund - www.ygmardalen.dk
Sidste søndagTolkien Holte - donworm@worldonline.dk

Kom med dit spyd

Det Spydige Hjørne
Af Jannick Raunow
jannick@eidolon.dk

Her i det nye dugfriske år vil vi
lægge ud med et par syngende lus-
singer af den grovslemme skuffe.
Vores allesammens Ryan vil dele
øretæver ud til højre og til venstre
og jeg kan jo blot nikke med bedre-
vidende anerkendelse og håbe at du
får lyst til at give dig selv en vel-
fortjent mavepumper:

Elsker I ikke bare folk, der kom-
mer og undskylder sig med deres
bedstemors begravelse, en vens
flyttefest, familiesammenkomst el-
ler en kæreste, der er ved at gå fra
dem, når de skulle have været til
dit arrangement, som du havde
brugt 1½ år på at forberede?

FUCK nej, jeg gør ikke. Jeg har
bare lyst til at smadre dem en i an-
sigtet! Sørge for, at næste gang de
skal til at pisse dig ned af ryggen
med endnu en latterlig undskyld-
ning, så bliver det i det mindste
læspende ud gennem deres mang-
lende fortænder.

Det fortjener de, når de ødelæg-
ger mit humør og arrangement. Jeg
kunne også få nogle gode ideer med
pianotråd, men det skal jeg ikke
delagtiggøre jer i.

Hvorfor er alle så lamme som
snot, når de skal finde på en und-
skyldning? Lad mig tage de almin-
deligste:

Jeg havde ikke råd… - Pis med
dig. Du kan gå ud og drikke hjer-
nen ud gennem næsen, men du har

ikke råd til at deltage i mit arrange-
ment for den halve pris. Fuck dig!

Min kæreste… - Du har allige-
vel ikke en kæreste! Og hvis du har,
så er hun jo også rollespiller, så
dobbeltlammer i lysken til dig!
Hvorfor tog du hende ikke med?

Familiesammenkomst… Hvor
mange gange om året, tror du lige,
at vi hopper på den? Det er jo ikke
fordi, at det er den kongelige fami-
lie. I mellemtiden kan du få en
flyveskalle!

Min ven holdt flyttefest… - Så
du ville hellere bruge tiden sammen
med en drukkammerat end sammen
med dine sande venner? Ja, os. Du
skal ikke tro, at du er mere end os.
Du skal ikke tro, at du kan mere end
os. Hvis du ikke vil forstå, så må vi
lære det dig - på den hårde måde!

Min bedstemors… - Vi lader den
stå et øjeblik. For derefter at uddele
nakkeslag til vedkommende.

Jeg fatter ikke, at folk ikke kan
forstå, at når jeg har lavet noget, så
kan de ikke være foruden. De må
forstå, at jeg alene vide. De må for-
stå, at de ikke er noget værd, men
blot skal dukke op til mit arrange-
ment.

Hvad siger du? Du skal til et an-
det arrangement? Hvis du vil lide
en nem død, så giv mig navnet på
ham, der har lagt et arrangement
oveni midt, så jeg kan give ham
samme skæbne. Folk er så dumme!

En respektfuld flyveskalle til Ryan
for hans storsindede beskedenhed
og lad os da så i det mindste se
nogle mere kreative undskyldninger
fra pøblen for med savlende uviden-
hed at undgå ethvert spor af godt
live.

”Jeg har lige noget jeg ik’ ska’
lave…”

/Spyd

Skriv til Jannick i Det Spydige
Hjørne på jannick@eidolon.dk.
Deadline for spydigheder til næste
nummer er 1/4.

Billede: Jannick til Hyggeconfest
Foto: HC Molbech

Kampagner


