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EN DiSTORIKER OG 
EVENTYRER BERETTER 
"Langt mod nord, for foden af de sneklædte Vænirbjerge ligger et lidet 
kendt rige. Den nemmeste vej dertil er gennem en lille fjord, der af de 
lokale bliver kaldet Nikhilsfjord. 

De beskrivelser, mine forgængere har nedfældet om disse nordboere, har 
alle indeholdt ord som barbariske, krigeriske, højrøstede og festelskende. 
»Mens jeg sagtens kan tilslutte mig de sidste to udsagn, fandt jeg ikke dette 
stolte folk hverken barbariske eller krigeriske. Tværtimod virkede folk 
venlige, imødekommende, altid parate til at slå en handel af, eller dele et 
krus mjød, så længe man ikke nævnte 'den anden by'. 

Af grunde en fremmed ikke får indsigt i, blev den oprindelige by delt i de 
to byer Almarsgaard og Toram. Den ene ledes af den gamle høvdinge- 
slægt, den anden er primært et handelssted ledet af en folkevalgt 
borgmester. Jeg fandt denne opsplitning højst besynderlig. Mange folk for- 
talte gerne, at de havde både søskende og børn i den anden by. Men når 
det kom til grunden for opsplitningen, fik man kun beskrivelser af mod- 
parten som 'dovne, respektløse, ude af kontakt med forfædrene, stokkon- 
servalive' osv. Endnu mere besynderlig var dog skovkroen, hvor alle - 
uanset race og tilhørsforhold - får udskænket krofatters skummende, 
nærende mjød. Skovkroen er næsten et samfund i sig selv, her mødes 
rejsende fra fjern og nær for at udveksle historier, handle, tilbyde deres 
tjenester eller hyre et par krigere til deres næste tur eller opgave. 

Men det er ikke alt. Området er mærket af en gammel hellig kraft. Efter 
sigende en af grundene til, at stedet blev grundlagt. I modsætning til 
magikerne er præsterne, eller hvad de lokaler nu kalder dem, meget vel- 
lidte og altid velkomne stort set over alt. Så vidt jeg kunne se, var der kun 
ganske få magikere. 

Som I nok kan høre, er Nikhilsfjord et sært sted, der er i konstant 
udvikling. Absolut et besøg værd for en handelsmand eller en eventyrer." 
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GENEREL INFORMATION 
Sommerens store Vølvenscenarie finder sted i bunden af Nikhilsfjord. Et 
lille samfund oppe mod nord. Mere konkret ligger det ved GI. Rye - 
mellem Silkeborg og Skanderborg. Vi er efter lang tids søgen faldet over 
en meget hyggelig og flot hytte med et stort tilhørende areal. I området er 
indrettet flere lejrpladser, og der er vandposter spredt over det hele. 
Halvdelen af de over 200.000 km2,vi har til rådighed, er præget af tæt 
skov og store bakker. 

Hytten vil fungere som den store kro. Her vil der gennem hele scenariet 
være mulighed for at købe mad og drikke. Prisen på mad vil naturligvis 
afhænge af, hvad du vil spise. En skål havregrød er fx ikke så dyr som 
grillet hare. På kroen er der også mulighed for at finde små eventyr, spille 
kort med de andre gæster, leje et værelse for natten samt købe et bad. Det 
er også i kroen, at man finder spillets Hovedkvarter - stedet hvor man for 
det meste vil kunne finde en spilleder. 

Når man har meldt sig til scenariet, inden 1. juni, vil man i løbet af juli få 
tilsendt sin karakter. Alle får et personligt karakteroplæg med alle vigtige 
oplysninger. Det er bl.a. kulturelle oplysninger, racemæssige specialiteter, 
relationer til andre, religiøse forhold, regler, osv. Alt i alt. bliver det en ret 
stor pakke man får, så der bliver forhåbentlig en masse at rollespille på. 

Vi har skaffet kontakt til nogle vikingehandlende, der gerne vil komme og 
falbyde deres varer, så der bliver nok mulighed for at købe nogle forskel- 
lige ting. 

Scenariet starter torsdag d. 5. august, men der er mulighed for først at dukke 
op om fredagen. Det slutter søndag d. 8. august, hvorefter vi bruger efter- 
middagen til at rydde op. 

Hvis man vil, kan man selvfølgelig spille sammen. Bare sørg for at skrive 
det på tilmeldingssedlen, og skriv gerne lidt om hvordan I kunne tænke jer 
at spille sammen. Er der fx. en gruppe, der gerne vil være jægere, eller et 
par der gerne vil spille mand og kone, eller noget helt fjerde - lad os vide 
det, så vil vi se, hvad vi kan gøre. 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 
Tid: Fra torsdag d. 5. til søndag d. 8. august 1999 

Sted: Spejderhytten Ryekol der ligger ved Gl. Rye - mellem Silkeborg og 
Skanderborg. Der går rutebiler direkte fra Århus og Skanderborg til Gl. 
Rye. Derfra er der små 1000 meter til hytten. 

Genre: Scenariet er vikingeinspireret fantasy. 

Mad: Der er mulighed for at købe varm og billig mad i kroen stort set 
hele døgnet. Det er Ernst, der er krofatter, og står for maden, så vi tør godt 

love, at det bliver godt. 

  

Overnatning: Der overnattes i telte. Har du et flot telt, der kan bruges 
som en del af byen, må du meget gerne tage det med, så vi får så flotte 
byer som muligt. Der bliver nok mulighed for at leje en seng i kroen. 

Våben: Der er våbenkontrol ved indtjekningen. Alle godkendte våben 
bliver mærket, og kun mærkede våben må bruges i scenariet. Som ( 
udgangspunkt bruges der gaffavåben - husk at sikre dem godt, altså ingen 
metal! Er du i tvivl, så ring til os. 

Hjælp: At lave Nikhils Saga er et meget stort projekt. Vi har været så 
heldige at få en masse hjælp fra andre foreninger i landet. Stor tak til: 
Fraktion Rottweiler, Sputnik, Eidolon og Plot. Har du lyst til at hjælpe med 
noget, skal du være velkommen til at kontakte os. Det er primært til opstill- 
ing om torsdagen og nedtagning om søndagen at der er brug for hjælp. 
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BETALING OG KODNDTAKT 
Tilmelding: Vi skal have din tilmelding senest 1. juni. Den skal sendes til: 

Nikhils Saga 

c/o Jakob Bavnshøj 
Tage Hansens Gade 5, 1. tv. 
8000 Århus C. 

Pris: Det koster 180 kroner at deltage i Nikhils Saga. 

Rabat: Hvis over 20 tilmelder sig i en "bunketilmelding” (ikke det samme 
som en gruppetilmelding!) kan der opnås 20 kroners rabat pr. person. Er 
der over 10 i en 'bunketilmelding” er rabatten på 10 kroner pr. person. 
Husk at alle skal betale samlet! 

Betaling: Du skal indbetale de 180 kr. inden 1. juni til Vølven på: 

Gironr.: 1-655-6017 

www: Der vil med tiden komme flere oplysninger om scenariet på 
Vølvens hjemmeside. Du vil kunne finde oplysninger om de to byer, om - 
geografien, religionen og meget mere. Adressen er: 

www.dsr.kvl.dk/-markert 

Kontakt: Har du nogen form for spørgsmål, skal du være velkommen til 
at kontakte os. 

Praktisk Plot og karakterer 
Jakob Bavnshøj Mette Markert 

86 18 99 36 35 37 01 54 

jocab(øxkapist.dk markert(d&image.dk 
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NoTtTeER Til TILMELDOINGSSEDLEN 
Husk at skrive klart og tydeligt. De første punkter kan der vist ikke være 
så megen tvivl om. Her kommer en ordforklaring på resten: 

Erfaring: Her skriver du noget om din erfaring med liverollespil. Hvor 
meget du har spillet, om du selv har arrangeret, og hvilken type du har 
spillet. 

Ønske til karakterens personlighed: Kom med nogle forslag til hvad 
" slags personlighed du kunne tænke dig at spille. 

( 
Ønsker til karakterens evner: Er der nogle ting, du kunne tænke dig, at 
din karakter skal være god til? Det må meget gerne være relateret til 
noget, du selv kan. | 

Ønske til karakterens beskæftigelse: Hvad laver din karakter i dette 
samfund, og i hvor høj grad er det en del af dit spil? (eks: tømrer, smed, 
sømand, handelsmand (hvilken type varer?)) 

Andre karaktermæssige ønsker: har du ellers nogle mystiske eller fan- 
tastiske ønsker til din karakter, så lad os vide det. 

Kamp/ikke kamp: Hvor meget vil du involveres i kamp, eller vil du helst 
slet ikke? É   Medspillere: Vil du spille med i en gruppe, så kom med gruppenavn, eller 
navnene på de personer du vil spille med. 

Udstyr: Har du noget spændende udstyr, der kan bruges i et fantasy-sce- 
narie, og som du vil tage med? Her tænkes ikke på udklædning, men fx 
telte, 100 gaffasværd, møbler (kongestol), inventar og pynt (pelse, 

. knogler, kranier, osv.). Det er primært ting, der kan bruges til udsmykning 
af byerne eller på anden måde vil give stemning, som vi efterlyser. 

Egne evner: Kan du et eller andet specielt, du ikke har noget imod, at vi 
udnytter i scenariet, så lad os vide det. Det kan fx være, du kan spille lut, 
lægge en fantastisk sminke, fortælle en god historie, du er træskærer, taler 
sære sprog, etc., så lad os vide det! 
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TILMELDING Til nik bils SAGA 
Det er ingen hemmelighed, at jo før folk tilmelder sig og får betalt, jo før 
får de deres karakter. Det samme gælder, hvis man har udfyldt tilmel- 
dingssedlen rigtigt, og man har husket at sende et billede med. Husk at vi 
skal have din betaling samt tilmelding inden 1. juni. 

NAVN: 

ADRESSE: 

VOSTDR./BU: 

ALDER: 

Telefon 

e-mail: 

FORENING: 
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ERFARIDG: 

ØNSKE Til KARAKTEREDS PERSONLIGHED: 

ØNSKER Til KARAKTEREDS EVDER: 
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ØNSKE Til KARAKTERETS BESKÆFTIGELSE: 

ANDRE KARAKTERMÆSSIGE ØDSKER: 

Q 
KAMP O 

iIKKE KAMP 

MedsPriLLERE: 

UDSTUR: 

EGNE EVNER: 

Sendes sammen med billede inden 1. juni til: 
Nikhils Saga 

C/o Jakob Bavnshøj 
Tage Hansens Gade 5, 1. tv. 
8000 Århus C 
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