
 



    

DisTORIKEREN OG even 
TYURERED BERETTER 

lsangt mod nord, for foden af de sneklædte Vænirbjerge lig- 
gør gt lidet kendt rigg. Øen nemmestg vgj dørtil er gennem 
en lille fjord, dør af dg lokalg bliver kaldgt Nikhilsfjord. 

De beskrivelser ming forgængerg har nedfældet om dissg nordbo- 
ørg harallgindgholdt ord som barbariske, kriggriskg, højrøstedg og 
festelskende. Møns jeg sagtens kan tilslutte mig dg sidstg to ud- 
sagn, fandt jeg ikke dette stolte folk hverken barbariske gllgr krig( 
riske. Tværtimod var dg altid villigg til at hjælpe mig af mød gt 
krus mjød i krogn. Øgt ør lykkedes mig at fastslå, at dgttg lille 
samfund har værgt udsat for en nylig overstågt væbnet konflikt, 
skønt dgt ikke er Iykkedes mig at fastslå denngs natur nærmerg, 
lige så glade og muntre dg skålgr på god vind, ligeså lidthardgigst 
til at talg om høvdingens skæbne. besyndgrligt folk... 

Endnu merg besynderlig var dog 
skovkrogn, hvor allg- uansgt racg og 
tilhørsforhold - får udskænkgt kro- 
fatters skummendg, nærende mjød. 
Skovkrogn ør næsten gt samfund i sig 
selv, her mødgs rejsende fra fjern og 
nær for at udveksig historigr, handlg, 
tilbyde deres tjengster, hyrg gt par kri- 
gørgtildgergs næste tur øllgr opgave 

  

Som I nok kan hørg ør Nikhilsfjord et 
sært sted, dør gr i konstant udvikling, 

og ilyset afden søngstg konflikt har brug for mange fornødenhødgr. 
Absolut et besøg værd for øn handgismand gålgr en eventyrer. 

  

GEDEREL IDNDFORMATIODN 

Sommerens storg Vølvenscgnarig findgr stød i bunden af 
Nikhilsfjord. Et lillg samfund oppg mod nord. Figrg konkrgt 
ligger dgt i skoven ved Ulbækgård, på nordsiden af Vejlg 
Fjord. 

Genren gr Vikingg-fantasg, hvilkgt bgtydgr, at vi har forsøgt 
at skabg gen verden, der ligger så tæt op af vorgs forfædres 
med hensyn til samfundsordgn og mytologi som dgt gr mu- 
ligt, uden at ødglægge rollgspillet. Øgt er mød andrg ord 
ikke nødvendigt at værg historisk korrekt påklædt og udru- 
stegt, men vi sør sølvfølgglig gørng, at folk gør gt forsøg. 

Når man har mgldt sig til segnarigt vil man i 
løbgt af juli få tilsendt sin karakter. Alle får 
gt personligt karakteroplæg mød allg dg op- 
lysninger, dgr ør vigtigg for vedkommendg. 
Pet ør bl.a. kulturgilg opigysninggr, rglatio- 
ngr til andrg, rgligiøsg forhold, rgglgr, osv. 

y Dette oplæg vil dog kun værg gn vgjlgdning 
til din karakter, hvilkgt i praksis bgtyder at 

du kan tolkg ovgr dg ting du får oplyst. Nærmeørg oplysnin- 
ger hgrom følger mød dit karaktgrark - når dgn tid kommgr. 

Vi har skaffet kontakt til nogle vikingg-handlendg der gørng 
vil Kommg og tilbydg dørgs vargr, Øgrfor bliver der malig- 
hed for at købe noglg intergssantg ting. Hav gt par gkstra 
zåndøregr mød i taskgn, hvis du skaullg havg intgørgøssg i at 
erhverve dig noglg af tingeng. Øg vil ikkg blivg sat til salg 
for in-gamg mønt! 

  

 



    

PRAKTISKE OP- 
LYSDIDGER Om 
DiKhbhils SAGA 

  

Dato:  27.-29. juli 2001 

Sted:  Ulbækgård, Vejlg 

Pris: 150 kr. (+ mad) 

Mad: Variabel (sg side 5) 

Du kan læsg mørg om madgn på sidg 5. Maden ør ved dette 
scgnarig ikkg en dg! af døltagerbgtalingen, men istedet no- 
get du skal betalg sepørat. Vær opmærksom på dgt, når du 
udfylder tilmøldingssedien 

Overnatning:  Igget telt. Hglst gt flot telt, der kan bruges 
som gen dgl af én af byerng. Gigm høllgr ikkg, at du sølv skal 
mgdbinge sovgeposg og liggeunderlag … 

Tilmelding: Vi skal havg din tilmglding mød posten 
sengst d. 10. juni 2001 WM 

Betaling: Du skal betalg dg 150 kr. + prisen for dg 
måltider du måtte havg lyst til søngst d. 10. juni 2001 tif 
Vølven på: 

  

(NATTEN 
” €T KAPEL FOR SIG 

Som dgt står beskrevet kort undgr "Praktiske Opilysninggr”, 
så vil vi bestræbg os på at maden bliver så autentisk som 
muligt. Øgørfor har vi sørget for at Sputnik Catering kommer 
og laver maden i &kovkrogn. 

Per vil blive lavet mad over bål, og som følge dgraf bliver 
dgt mad som man spiste den i Vikingetiden. Til gengæld vil 
der værge riggligt af dgt. 

€ ertit kommer at man ud over dg faste måltidgr (som du 
kan bestille på 7ilmeldingssødlen) også vil værge mad dgt 
meste af dagen. Kokken vil sikkert mød størstg fornøjelse 
servørg dig øn Kop varm suppg, gllgr levere af Nikhilsfjords 
sågnomspundng mjød. figr skal du dog også betalg 
klingendg nutidige Øanskg Krongr - og ikkg in-gamg mønt. 

LLOFYLODIDG AF 
TILMELDINGSSEOVELEN 

Det gr vigtigt, at du husker at skrivg klart og tydgligt, så vi 
kan læsg tilmeldingsseddglign. - Ellgrs har vi ikke andgt nd 
følgendg kommentargr til hvad du skal skrivg: 

Frfaring: 
"da det kan værg os til stor gavn at kendg lidt til hvor meget 
rollespil da har værgt involvgrgt i, vil vi gerng havg, at du 
skriver du noget om din ørfaring mgd liverollgspil. FHivor 
meget du har spillgt, hvilke tgpør da har spillgt, - samt om 
du gvt. sølv har arrangergt liverollgspil. 

Ønske til karakterens pæersonlighød: 
Kom gørng mød noglig forslag til hvilken personlighed du 
kunng tænke dig at spillg. Er du f. gks. træt af altid at skullg 
spille "Øgn ondg Troldmand", gllør har du barg lgst til selv 

   



  

  

at kunng havg lidt indflydelse, så gr dgt hør du har chanegn for at få 
gn smalg sgivbestemmeglsg vedr. dgttg. 

Ønske til karakterens beskæftigelse: 

Tivad laver din karakter i dgttg samfund, og i hvor høj grad gr det en 
del af dit spil? (2ks: tømrer, bådebygger, smed, sømand, handels- 
mand (i givet fald: hvilken typg varer?)) Dgt ør ikkg sikkert du har 
nogen idé om hvad du gørng vil spille, øndsigg ved hvilke typgr 
profgssiongr der fandtes dengang. Flvis dgt gr tilfagldgt kan du nøjgs 
mød at givg os gt praj. 

ZYndre Kkaraktermessige ønsker: 

Tlar du gllgrs nogig mystiske gllgr fantastiske ønsker til din karg” 
ter, så lad os vidg dgt. 

[ledspillerg/Grappe: 

Vil du spillg mød i gn gruppg, så kom mød gruppenavn, gligr nav- 
nøng på dg pørsongr du vil spille med. 

VÆRD AT Vioell! 
Du skal værg opmærksom på, at dør ør talg om gt ikke-voldeligt 
segnarig. Øgrfor vil det værg tjengligt, at du allergd nu tager dgttg 
mød i ding overvejelser inden du tilmgider dig, Står du mød gt stort 
ønske om at døltagg i et "Bravehgart-slag", så bør du nok vælge gt 
andgt scgnarig. 

Slutteligt er det vigtigt for dig at huskg, at dgt ikkg ér nogen 
hemmelighed, at de første folk tilmgldør sig og får betalt også. 
dem der sikrgs gn plads. Øgrtil kommer at jo før vi har jergs 
tilmeldinggr, jo før vil I modtagg Jergs karakterer. 
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Navn: 
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Alder: Telefon: 

E-mail: 
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Nikhils 
Saga 

c/o 
Mette 

Markert 
Følfodvej 

230 
2300 
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