
Hej!

Här kommer information inför workshopen den 30/1 - 1/2 i Elerias regi.

Workshopen hålls på Elerias lager som befinner sig på Flottiljgatan 61. Behöver ni hjälp 
att hitta så är det bara att ni hör av er. 

Mat bestämmer ni själva om ni vill äta på plats eller ordna eget. Kom ihåg att anmäla de 
måltider ni vill äta så snart som möjligt! Dessa betalas på plats vid "incheck." Kostnader 
är 25:- för frukost/brunch och 40:- för middag/lunch. Ni som förbokat mat på plats 
kommer få matbiljetter vid incheck. Maten vi lagar på plats finns i begränsad mängd men
om det finns mat kvar efter att de som anmält sig ätit så är andra deltagare välkomna att 
köpa en matbiljett. Maten serveras en våning upp i matsalen.

För er som hellre ordnar maten själva så är den bästa rekommendationen antingen att ni 
pratar ihop er och beställer från Mat24 alt. att ni åker in till stan. Det finns tyvärr inga 
matställen på gångavstånd.

Rökning får endast ske vid källaringången! Kontakta personal om dörren är låst.

Information kommer inte skrivas ned utan om ni undrar något får ni ta tag i någon av 
personalen så hjälper vi till.

Ni som vill sova över  behöver anmäla detta så att vi vet hur många vi behöver ordna 
plats åt samt var vi ska placera er. Detta görs via hemsidan så snart som möjligt. Det ska 
vara tyst i gemensamma utrymmen från 22.00 då det bor en familj i huset.

En del kurser kommer ha en avgift för materialkostnad. Detta betalas vid incheck eller 
under helgen om ni spontant vill gå på en kurs ni inte tidigare anmält er till. Hasse har 
hand om spontananmälan. 

I korridoren står en kaffemaskin, den får vi INTE använda! Vi använder vår egen 
bryggare.

Parkering finns på vägen utanför huset, fråga oss gärna om ni inte vet var det är.

Kiosken finns i källaren. Där säljer vi godis, dryck och sysslar med brädspel om 
kvällarna. Där finns även vapenförsäljning med svärd från Palnatoke till extra bra priser. 
Öppettiderna finns på schemat.

Nedan följer schema med vilka pass som hålls när. En del pass har utgått pga lågt antal 
deltagare eller att kursansvarig inte kunnat närvara förän lördag, vi beklagar detta. Brand 
och HLR har utgått helt pga lågt deltagarantal. 

Olika kurser kan komma att ta ut en materialkostnad. Detta betalas på plats vid incheck 



alt. hos Hasse under helgens gång.

Smink på lajv hålls endast en gång under helgen och det är passet på lördag mellan 
09.30 - 11.30.

Fredag
18.00: Lokalen öppnar
19.00 – 21.00: Pass 1 
21.00 – 21.30: Kvällsmål
21.30 → Kiosken öppen + brädspel

Lördag
08.00 – 09.00: Frukost
09.30 – 11.30: Pass 2 
12.00 – 13.00: Lunch
13.00 – 13.30: Kiosken öppen
13.30 – 15.30: Pass 3 
15.30 – 17.30: Pass 4 
17.3 – 18.30: Middag
18.30 – 19.00: Kiosken öppen
(19.00 – 21.00: Pass 5 
21.00 → Kiosken öppen + brädspel

Söndag
08.30 – 09.30: Brunch
10.00 – 12.00: Pass 6 

Passchema

Pass 1 (fredag 19.00 - 21.00)

Rollbeskrivning

Stridsträning

Pass 2 (lördag 09.30 - 11.30)

Sömnad 

Smink på lajv

Stridsträning  

Latex/Läder 

Pass 3 (lördag 13.30 - 15.30)

Sömnad 



Stridsträning 

Latex/Läder 

Pass 4 (lördag 15.30 - 17.30)

Sömnad

Stridsträning 

Latex/Läder 

Pass 5 (lördag 19.00 - 21.00)

Sömnad 

Stridsträning

Latex/Läder 

Pass 6 (Söndag 10.00 - 12.00)

Rollbeskrivning (2 deltagare)

Kom ihåg!

Meddela vilka måltider ni vill äta på workshopen och om ni vill sova över, samt vilka 
dagar. 

Viktiga telefonnummer:

Hasse: 070-202 89 10

Anna, huvudansvarig: 073-825 09 47

Angie: 072-573 12 02


