När Mörkret har makten/Demonträdet

Del 2
Ett äventyrslajv med nybörjartolerans
1 maj – 5 maj 2019

Härmed är du personligt inbjuden att deltaga på
detta lajv!
Arrangeras av föreningen Eleria
Med stöd av Västerås stads idrotts- och fritidsnämnd.

Välkomna till ännu ett vårlajv i Eleria-kampanjen! Till vårens lajv hoppas
vi att ni vill vara med och skapa nya spelplatser och fraktioner som bär
kraft att omstöpa spelvärlden i sina fundament. Ni som anmäler att ni vill
"intrigera", tänk på att detta begrepp innebär att ens karaktär faktiskt utmanövrerar
någon annan - se till att din karaktär vet sina vänner och spela på vänskap,
men det är roligt om era karaktärer också har fiender och spelar på att
utmanövrera andra.

Stämningstext Skogen:
Demonträdet
Dovt rang tidens horn, dovt vibrerade världsanden för den stundande domen. Över
en sjukligt grå himmel hade rök och moln flutit samman. Renheten från stjärnljus och
frost hade inte skymtats under hela vintern, istället låg en karg vaksamhet över
skogen. Vintern tycktes vara längre än vanligt, lervälling och mörker, men slutligen
började vårtecken lysa igenom. Men allt var inte som vanligt.
Det skvalpade i vattendraget som sprungit fram ur skogen nära ängen. Men inte av
vårvatten för naturen att dricka sig stark av. Där friskt och klart vatten förut porlat
fram, hävde sig nu en stinkande rödbrun vätska upp ur jordens innanmäte. Det
doftade fränt av järnmalm, svavel och något mer - härsket blod?
Förvirringen kring vattnet hade för stunden vridit skogens blickar från de märkliga
aktiviteter som pågått. Från de amuletter som spridits i hundratal i skogen. Vems var
ögat med ormarna?
Lika plötsligt som sörjan kom, slutade den. Varför förstod ingen, men de harar, hjortar
och dumdristiga knytt som undersökt vattnet närmare, hittades med uppsvällda
magar och röd vätska läckande ur kroppsöppningar. Nu ökade vaksamheten, allt
färre djur skymtades dagtid och allt svårare blev det att jaga. Ännu knoppade här och
var diken av tussilago och hoppet som trots allt grodde i folks hjärtan värmdes av
solens strålar. Men ingen kunde undgå tankarna på vad en sommar med missväxt,
utan byten och med än fler odöda som vandrar fritt skulle innebära. Svält.
Om inte redan nu, så till vintern. Sprickan varifrån de odöda sades komma
har vanhelgats av dem som givit sig hän till mörkret. En krok av mörker fästs
i själen på dem som skådar sprickan och mörkret som väller därur.
Den rycker och drar försiktigt fram det mörkaste inom varje väsen. Sakta går
solen i moln. Korparna är fler än någonsin förut. De flyger i flock och ropar
olycksbådande om att detta år är mörkrets år. Detta år är det sista innan
jorden skall rämna.

När hon sluter ögonen är hon tillbaka där, inne i grottan. Hon ser hur en
uråldrig varelse med stor ansträngning vandrar längsmed skimrande
bergsväggar. Varelsen stödjer sig i de krokiga stegen mot en enkel träkäpp.
Benen, som inte har varit i rörelse på flera hundra år, försvinner vid varje
steg ner i den dimma som ligger tät över grottans golv. Vid sidan av
Demongrottans schaman skrider en vampyr ljudlöst fram… (forts på Eleria-lajv.com)

Stämningstext Svartblod:
- Iiiiiiiiiiiiiiahhhhhhhrg!
Skriet skar igenom natten och fick orchernas svarta hjärtan att dunka snabbare i deras
förvridna bröstkorgar. Fradgan skummade sig i deras mungipor när de föll in i vrålet och
slog på allt de kunde komma åt, sköldar, harnesk, trummor… snagas… De arbetade upp
sin blodfrensi samtidigt som den självutnämnde tortyrmästaren avlägsnade nagel efter
nagel med sina grova tänger. De framstående kindbenen i orchens ansikte kastade mörka
skuggor över de blodröda ögonen samtidigt som dennes illvilliga grimas tog upp en allt
större del utav ansiktet. Den unga människans ögon flackade mellan vrålen och vände sig
allt längre stunder uppåt. Det var dags. Och så, med en säker, flytande rörelse, dog
fångens plågade utrop bort i ett utdraget gurglande medan det röda blodet bubblade ur den
uppfläkta strupen. För en sekund var allt stilla, sedan reste orchen sin rödglänsande hand
och dolk i luften och ett euforiskt stridsvrål ekade igenom skogen.
Under hösten hade nya band bildats mellan svartbloden i Norrskogens utkant. Det var
uppenbart att den gamla tiden av inbördes bråk var vid vägs ände. Den obalanserade
makten i världen hade lämnat svartbloden på maktens topp och det hade inte tagit lång tid
innan man börjat bruka den. Förutom Shum Kaugz härjningar hade Narauk snart satt
igång och piska upp slaktlyssnaden – och ett bra jobb hade man gjort också. De människor
som fallit offer för svartblodsknivar hade fått långt ringande ekon och snart fruktades
svartbloden åter bland såväl rundöron och spetsöron dess lika. Mindre grupperingar hade
till en början mött problem, främst från mörkeralver, vilka också välsignats av det mörker
som sänkte sig över världsalltet. Rykten under handelsdagen sade att en viss
mörkeralvshertig gav dyra gadd för information kring svartblodsgruppen Maturz-Varbatar.
Detta verkade dock ha löst sig efter en enkel transaktion av kaos-amuletter till
hantlangarna under Shum-Kaugs. Det ryktas att sagd mörkeralvshertigs huvud finns för
beskådan utanför öppningen till drakgrottan, ömt omfamnad av sina generalers högra
händer.

Stämningstext Skogsalver:
Mörkret hade i sanning makten, vilket tydliggjordes då alverna
förgäves försökte förstöra den mörka ritual som skedde under vårens
handelsdagar. Det var inte mycket de hade att sätta emot den stora
skara varelser som rörde sig mot Dödsrikets portar den kvällen.
Alverna var sammanbitna därefter, men var tydliga med att de hade
varit tvungna att försöka. Konsekvenserna var för stora för att bara stå

och se på. Någon form av antydan till ljusning fanns dock på horisonten, det krig som
skogsalver och svartblod ursinnigt kämpat i Spetsbergen hade äntligen tagit slut. Det var
lite oklart hur detta gått till, det talades om att det skett hårda förhandlingar innan freden
kunde skapas. Det var för världen utanför Erúmëa plötsligt tydligt att skogsalverna kanske
inte var så utsatta som de tidigare verkat, då den skogsalviska hären - om än något trött setts marschera mot den utslocknade vulkan som utnämnts som
skogsalvernas tillförordnade huvudstad till dess att Lai-Taure-Mar kunde återuppbyggas.
Detta hjälpte ju såklart inte alverna i utposten. Morilómë - skogsalvernas fiende - låg
fortfarande kvar och belägrade Alvhem under de mörka timmarna och ingen alvisk här,
oavsett storlek, kunde hjälpa dem där. Det hände att lägren närmast alvskog upplevde
skuggorna lite mörkare. Morilómë verkade nyfikna men visade i övrigt inget intresse för
andra varelser, något som också drowerna kunde intyga.
Hur skulle man kunna göra sig av med hotet? Alverna hade fått ett tydligt val som
ryktades vara ett brev från självaste väktarna. Den kristall de en gång fått i gåva från just
Väktarna verkade vara vad som drog till sig dessa mörkrets varelser. Någon vid
Lönnkrogen sa snusförnuftigt att det väl bara var att förstöra den då? Så varför hade inte
alverna gjort det än? Någon annan sa att alverna hade någon form av mindre stenar som
skyddade alvhem - en ljusbarriär? Nej det var ju helt galet.

Stämningstext Navle
Hösten i Navle blev ovanligt ödslig och intetsägande. Ett fuktigt grått töcken lade sig över
byn och skymde sikten såväl dag som natt. Endast vid enstaka tillfällen lättade slöjorna
men de lade sig snabbt tillrätta likt en drakorm som vaktar sin skatt. Det besynnerliga
vädret väckte snart onda farhågor i byn. Somliga menade att självaste naturens krafter
hade stannat upp för att hålla andan. Andra menade att det låg något ovanligt ondskefullt i
luften - något som sakta men obevekligen började ta form. Av erfarenhet visste byfolket
dock att det inte var lönen värt att grubbla över det vilket man inte visste något om. Istället
arbetade man hårt under dagens ljusa glas och stängde sedan ordentligt om sig när natten
föll på. Så kom det sig också att ingen i byn lade märke till den skara bistra främlingar
som sent en kväll passerade strax utanför byn. Inte heller lade någon märke till den eld
som flammade på en höjd i skogen och som spred sitt inbjudande sken
genom den ovanligt klara natten. Främlingarna som passerat byn styrde
målmedvetet sina steg i riktning mot elden och de röster som hördes
tydligare allt närmre de kom. Sällskapet var inte det första att anlända för
kvällen. Flertalet gestalter med dolda anleten trängdes kring den värmande
elden medan andra hade sökt sig till skuggorna i gläntans utkant. Alla
väntade otåligt. Slutligen reste sig en välbekant figur vars mask var mönstrad
i rött och guld. Han såg sig omkring och tog sedan till orda:
"Navleborna utför magiska ritualer och reglar sina dörrar. De tror att de

är trygga i sin lilla by" Paktmakaren höjde sin hand och tre varelser med groteska ansikten
lösgjorde sig ur mörkret bakom honom "I själva verket är de redan förlorade. Det Sanna
Mörkret är redan här. Det enda som återstår är att rasera skyddsbarriären och krossa det
lilla försvar byn har att uppbåda.
Innan elden vänt åter marscherar vi för att utkräva Mörkrets tribut!"
Kriget mellan Eleria och Artaria fortgår alltjämt. De ursprungliga farhågorna om en
omedelbar artarisk invasion har lagt sig och tilltron till den eleriska armén ökar för var dag
som går. Artaria har måhända den största krigsmakten men är samtidigt för splittrat för att
snabbt kunna uppbåda en stark krigsinsats. Dessutom är Artaria omgivet av länder med
otaliga oförrätter att återgälda, vilket ytterligare begränsar mobiliteten. Eleriska
diplomater har bland annat setts i förhandlingar med Thymern och Paracello men även
med representanter från Högländernas riken. Faktum kvarstår dock att Eleria ligger i
kraftigt numerärt underläge. Med allt fler soldater som sänds till kriget försämras
dessutom möjligheterna att sköta övriga delarna av riket. Detta märks särskilt väl i Navle
som alltmer börjar likna ett härläger med soldater än en regelrätt by. Förnödenheterna har
varit knappa under vintern, vilket till stor del har berott på de artariska rövare som slagit
till mot transporterna i trakten. Frågan är hur många av soldaterna som blir kvar i byn efter
vintern och vad som händer med byn ifall de alla ger sig av.

Stämningstext Stendal
Hurra hurra hurra för Artaria och hurra Stendal!
Det var med tunga hjärtan som Stendals befolkning fick i början av handelsdagarna gräva
gravarna djupare vid byns begravningsplats. De vildsinta och blodtörstiga skogsfolken
hade genomfört en räd i morgonens dimma när de flesta sov lugnt i sina hem. I
morgondiset hade enstaka människor varit i rörelse när lössläppta pilar hördes vina genom
luften och borrade sig in i sina måltavlor. 7 personer hade fått passera vidare till Aeterna
och lämna sina skal i marken, däribland bonden Ricmarkh och bagaren Vigald. Deras
berättelser, sång och leenden kommer vara saknade i den mörkare tiden framöver.
Prästerna hade sagt vid ceremonin för de döda.
- "Hos Aeterna behöver inte dessa längre vara rädda för detta plans fasor och monster. Hos
den rättfärdige och sanna finns det trygghet i sitt inre som gör dem starkare och en
förkämpe kapabel att leda sitt folk på rak och rätt väg fram. De är med dessa själars skal,
som i jorden placeras, vi alla kommer dagligen bli påminda om den sanna vägen. Dessa är
offren på vår vägen fram, kom ihåg vad som står på spel för era skal i dessa mörka tider.
Ljuset kommer vinna i slutändan, men ifall ni må falla under tiden vi kämpar kommer
ni bli veden till vår kamps glöd."
Under höstens senare dagar kom flera brådskande sällskap från de
närliggande adelsfamiljerna till Stendal för att vila upp sig och
passera. De talade om problem i söder och väst, nästan hela riket.
Saker som varit under kontroll länge, men vars påstådda tillväxt
avfärdats som nojiga och svaga tankar skapta av bönder utan
tillräckligt med arbete vid plogen och för mycket ledig tid. Något har
fått bägaren att rinna över i söder, exakt vad är

osäkert med resultatet är att 2 större grupper av orcher har slagit sig in i
Artaria. Förmodligen stödda av den eleriska monarkin och de patetiska
människorna innanför deras gränser. Till råga på detta har även de västra länen Piazt och
Tollsheim hamnat i meningsskiljaktighet med styret i Irathia. Piazt och Tollsheim är de
två länen som har drabbats hårdast av de mörka tiderna och är nu isolerade från det övriga
riket. Herting Karl Suvorov och grevinnan Erin Tolls ska ha stormat ut från ett möte med
Storrådet efter fruktlösa samtal tidigare i höst. Upprörda över Storrådets ovilja att från
statskassan investera i en styrka för att undsätta för de västra länen medans övriga soldater
i landet är upptagna på andra håll.
Under höstens sista dagar, strax innan snön föll för första gången kom ett
förkunnande åt hela riket till byn.
Hurra hurra hurra för Artaria och hurra för styret i Irathia!
På order från själva baron Ascelin Tjäderklo, utsedd av det artariska högrådet som
ansvarig för kampen emot Elerianskt sabotage, skall alla byar, städer och samhällen norr
om Tyra med minst 4 vuxna individer i arbetsför ålder förberedda hälften av sagda för att
när snön lättar efter vintern bege sig till staden Sarsburg i Elbenwalds län. Senaste tiden
att infinna sig på plats är 50 dagar efter firandet av helgon Emanuel. Kvarvarande
individer och utplacerade styrkor skall med största övertygelse och misstanke
bevaka vägar, floder, individer och passerande sällskap för att understödja försvaret.
Gränsen mot Eleria skall befinna sig i högsta beredskap, alla som underlättar för de
Eleriska makterna kommer bli tillskrivna de grövsta straffen i riket för att de har då svikit
sin plikt gentemot riket, kyrkan och Aeterna.
Leve Artaria och Stendal!

Eleria-lajv.com
Där kan du läsa resten av texterna för respektive region. Passa även på att
registrera dig på forumet och ta del av diskussioner, om du inte redan gjort det.
Du kommer väl ihåg att anmäla dig via hemsidan i god tid för att få intriger.
Det är även viktigt att du skriver om din roll, vad du har för önskemål kring
intriger och viktiga händelser för gruppen för att intrigskrivarna ska kunna göra
dina texter rättvisa!
När mörkret har makten del 2 är årets första lajv med nybörjartolerans som
utspelar sig i Eleria-kampanjen. Det är ett äventyrslajv avsett för alla åldrar och
lajvet bjuder både på spänning, äventyr och trolsk stämning. Detta dock utan att
kompromissa på kvalitén. Meningen är att lajvet ska vara en härlig upplevelse,
vilket vi alla måste bidra till.

Lajvarrangemanget pågår mellan den 1-5 maj.
Incheckningen sker både den 29/4 och den 30/4. Vid incheckningen blir du tilldelad
en lägerplats samt att vapen, eldstäder, tält eller hus kontrolleras.
Transporten till lajvet går 16.00 från Västerås station den 30/4
Lajvet börjar då du vaknar på onsdag 1/5.
Söndagen 5/5 klockan 13.00 avslutas lajvet och alla får en chans att umgås utanför
lajvets väv, dock utan att avslöja för mycket för kampanjvärlden lever ju vidare.
Tänk på att även om ni vill avslöja era hemligheter kanske en annan grupp inte vill
få höra dem off-lajv! Visa hänsyn mot varandras intriger…
OBS!! 50-kronorssedel medtages alltid för deposition!! (betalas ej in på konto)
Därefter städar man och packar ihop.
När lägret är kontrollerat och godkänt återfås depositionen.
Transporten går kl. 16.00 och innan 16.30 släpps privata bilar endast in i mån av
möjlighet med tanke på arrangemangets transporter.
I skogen kommer Lönnkrogen finnas för skogsvarelser.

Adress:

Plusgiro:

523598-1

Panggatan 12

Hemsida:

www.eleria-lajv.com

723 38 Västerås

Epost:

Hasse@enhorn.com

Eleria

Allmänna frågor

Hasse Nilsson/Douglas Metso
Mattias Wangenfors

070 - 2028910
070 - 5690613

Svartblod

Hasse Nilsson

070 - 2028910

Skogsalver
Mörkeralver

Kim Holmberg
Hasse Nilsson

070 - 3961702
070 - 2028910

Övriga
skogsvarelser
Människor i
Navle/Stendal

Hasse Nilsson

070 - 2028910

Hasse Nilsson

070 - 2028910

ELERIA SÖKER FLER STJÄRNOR!
Vi har sedan tidigare ett väl fungerande system med sjukvårdare under våra
arrangemang. Men nu söker vi nya stjärnor som är villiga att hjälpa föreningen i
denna viktiga funktion.
De vi söker är personer som har sjukvårdsutbildning: undersköterskor,
sjuksköterskor, läkare, militärt utbildade sjukvårdare (helst plutonsjukvårdare),
Röda Korsare (som hållit på relativt länge) eller dylikt. Vidare skall man vara
kapabel att arbeta under stressade förhållanden ute ”i fält”. Vi tycker också att det är
väsentligt att våra sjukvårdare själva är lajvare och har full förståelse för hobbyn och
dess utövare. Tror du att du kan vara en av dem? E-posta kansliet på:
hasse@enhorn.com och skriv ner vad du har för utbildning och gärna hur
länge/i vilka sammanhang du sysslat med sjukvård. Föreningen kommer ta
kontakt med de personer som har de kvaliteter som vi eftersöker.

Område:

I Västeråstrakten. Vägbeskrivning kommer med utskicket

Sista
anm.dag för
intriger:

Anmälningar som inkommer efter 2/4 kommer kanske inte att få
någon gruppintrig. Detta beror helt och hållet på tiden! Garanterat
får ni dock stämningstexten.

För vem?

Lajvet är avsett för nya och gamla medlemmar. Är du yngre än 12 år
så ska målsman kontakta Eleria. Om du är under 18 år måste
målsman skriva på din anmälan, annars kan du inte delta.

Kostnader:

Anmälningsavgift varav deposition 50 kr
!! 50-kronorssedel medtages för
deposition!! (betalas ej in på konto)

650 kr

Transport tur & retur Västerås station Lajvområdet

100 kr

Dagsanmälan(per dag, Ej deposition)

275 kr

OBS! Tänk på att betalning till Plusgirot kan ske fram till och med den 26/4 .
Från och med den 27/4 så MÅSTE betalning ske vid incheckning! Var även
noga med att skriva FÖR VEM (för- och efternamn) och FÖR VAD
inbetalningen är då en inkorrekt inbetalning ej hanteras innan lajvet och du
blir då tvungen att betala din anmälan på plats. Eventuell dubbelbetalning
betalas tillbaka efter lajvet då verifikation kunnat ske.

SÖKTA ROLLER

Efter ett mycket lyckat lajvår fortsätter kampanjen med ännu ett lajv i skogen där vikt
ligger på intriger, maktkamp samt mystik och där det för varje lajv i kampanjen nystas upp
nya vändningar i den stora sagan om Norrskogen. Där är aldrig försent att hoppa in och
det finns all chans i världen att ta del av det mesta i skogen. Spelet i skogen är väldigt
dynamiskt och mångfalden på de olika grupperingarna som är återkommande är stor.
Till kommande lajvet söker vi bland annat olika skendöda och odöda för att spelas som
dubbelroller. Om intresse finns för det så skriv det i anmälan så kommer ni att få
information om vad det innebär. Blir det för många som visar intresse för det kommer inte
alla kunna spela det då inte dödsrikets portar står helt öppna än. Vi säker också speciellt
mycket denna gång efter Artarisk adel som kan tänkas vara på uppdrag i norrskogen samt
alver(skogsalver, steppalver, blodsalver, högalver, bergsalver och mörkeralver), svartblod
samt roller så som guldsökare, jägare, bönder, köpmän, spelemän, skrivare, präster,
sömmerskor, skomakare, snickare osv..
Tveka inte att höra av dig med frågor eller egna förslag till:
Hasse Nilsson,
e-post: hasse@enhorn.com
Telefonnummer: 070 - 2028910
Alkohol: Under hela arrangemanget, från den 30/4 tills man lämnar området den 1/5 råder
totalt alkoholförbud utan några som helst undantag.
Vatten: Vi kommer att se till att det finns vattentankar på området. Dock ber vi er
att ta med er vatten hemifrån eller fylla era vattendunkar på en bensinstation, innan
lajvet för att inte vattnet ska ta slut i vattentankarna.
Hygien: Vi kommer att placera ut utedass.
Sjukvård: Vi har beredskap för sjuktransport, samt sjukvårdare redo dygnet
runt.
Anmälan: Anmälan skickas in via webben på www.eleria-lajv.com.
Tänk på att kontakta oss om någon av uppgifterna ändras innan
lajvet. Se även till att gruppledaren anmäler sin grupp med en
gruppanmälan som också finns på www.eleria-lajv.com.

Det är viktigt att ni anmäler er i tid så att vi hinner göra ER intrig rättvisa. Samordna era
önskemål med er gruppledare. De anmälningar som inkommer efter den 2/4 kommer
enbart att få gruppintrig om intrigskrivarna har tid. Dock kommer ni garanterat att få
stämningstexten.
Även om du kommer på väldigt sen att du vill komma på lajvet, så går det bra! Kommer
du innan lajvet börjar går du till incheckningen där du tänker bo och anmäler dig där.
Kommer du efter lajvet börjat så MÅSTE du gå till offplatsen för att checka in.
Vill du vara med på en eller ett fåtal dagar och inte hela lajvet, går det också bra. Du
betalar då 275 kr per dag och ingen depositionsavgift återfås.
Väl vid incheckningen får du fylla i en anmälningsblankett och betala kontant på plats.
Anmälan är bindande och betalas ej tillbaka under några omständigheter.
Däremot garanteras pengarna förutom porto tillbaka om vi ställer in lajvet.
Detsamma gäller även om det är fullt eller du av olika skäl inte kan få deltaga.
Som gruppledare står man som kontaktperson om vi behöver kontakta deltagarna
i en viss grupp. Man ansvarar också för att lämna in lägerbeskrivning och hur stor
gruppen skall vara. Man har också ett ansvar att alla i gruppen som deltar på
lajvet även har skickat in anmälan och betalt anmälningsavgift.
Depositionsavgiften: Ingår i anmälan men återfås vid hemresa om lägret
är ordentligt städat. Den är också vår möjlighet att se att du checkar ut
från området och inte blir kvarglömd, vilket givetvis aldrig får hända.
Den kan endast hämtas personligen på plats vid hemresan och åker man
hem utan att pricka av sig är den förverkad. Depositionsavgiften är 50
kr.
Efter att gruppen inkommit med sin fullständiga anmälan kommer ett brev där
ni får läsa lite mer om vad som händer samt vägbeskrivning, sista minuten
information och er gruppintrig. Självfallet dröjer detta ett bra tag eftersom vi
måste samordna din roll med de andra deltagarnas. Reglerna för lajvet kan ni hitta
på vår hemsida. Om vi inte fått tillräcklig information om din grupp och roll, eller
om några gruppmedlemmar är sena med sin anmälningsavgift så kommer också
gruppintrigen att försenas.
Tänk på att samordna era önskemål då det vi skriver gäller hela
gruppen.
De personliga intrigtrådarna skriver ni själva.
Rollen gäller först när vi godkänt den och vi förbehåller oss rätten att
ändra era förslag för att anpassa dem till lajvets behov.

Hela gruppen är solidariskt ansvarig att följa våra
regler och föreskrifter. Det är endast den/de roller
som är godkända av arrangören som får spelas. Detta
gäller alla. Har man anmält sig som t.ex. svartblod
och känner man att man inte vill gå ut som svartblod
på dagen ska man tillsammans med sin anmälan
skriva med sin ”dagroll” och få den godkänd, endast
gruppens huvudroller får intriger.
Obs! endast huvudroller får intriger! Det är bara tunga sminkroller
t.ex: Svartblod och mörkeralver, som får dubbelrolla.
ATT TÄNKA PÅ INFÖR LAJVET
Städa: Vi kräver aktsamhet om skog och mark. Du håller snyggt även under
lajvet och städar givetvis efter dig innan hemresan. Se till att få detta avprickat
av en lägerkontrollant, så får du depositionsavgiften åter. Den är 50 kronor per
person. Avgiften betyder inte att du kan betala den och slippa städa, då måste vi
vidta andra åtgärder.
Respekt: Regler, föreskrifter, ledare och eldnings- och alkoholförbud skall
respekteras
Eld: Det är totalt förbjudet att bryta grenar från träd eller hugga ner dem. Ved får man
gärna ta av grenar som ligger på marken. Såg och yxa håller du själv med och hanterar
försiktigt. Om ni har kamin i tältet, kräver vi att ni har eldvakt, vatten tillgängligt och
gnistskydd på toppen av kaminröret. Visa oss när det är ordnat, sedan avgör vi och
vädret eldningstillstånd. Det samma gäller egen eldstad, men det finns allmänna
eldstäder som finns och är till för alla. Spritkök är tillåtet om vädret inte är för eldfängt.
Boende: Du sover i portabla trähus, paviljonger eller tält sydda för lajv du själv tar med
dig, och har med dig egna sovgrejer. Större enfärgade militärtält går också bra. Om man
inte har tillgång till något av ovanstående och måste bo i vanliga tält så
måste dessa vara helt täckta av ett överdrag på en ställning (se hemsidan
för tips och ritningar). Detta ”yttertält” ska vara lajvenligt och dölja hela
tältet men kan vara av ett billigare tunnare tyg. Likaså ska inte det moderna
tältet lysa igenom övertäckningen, även om det blir blött. Detta gäller både
i skogen och i byarna. För alla deltagares helhetsupplevelse ber vi er
respektera detta då vi kommer att avhysa de som inte lever upp till detta
från arrangemanget.

Nyhet! Om man omöjligt kan leva upp till ovanstående kommer man att få möjligheten
att bo i moderna tält på en off-del i utkanten av området. Denna del av skogen är dock
inte helt nära vatten och latriner och lagom knölig mark.
Vapen: Om du har ett vapen så ska det vara "soft"-vapen, täckta av latex. Silvertejpade
vapen är inte godkända. Vapnen måste bäras i en hållare eller svärdsskida. Alla vapen
kontrolleras och får bara användas om de är säkra. Vi vill påpeka att du inte alls behöver
ha ett vapen. Vi godkänner bara ett begränsat antal vapen per deltagare.
Uppförande: Allt som du säger och gör när någon annan lajvare är i närheten bör passa
in i rollens verklighetsvärld. Se till att behandla alla andra som du själv vill bli behandlad.
Om alla visar hänsyn för varandras lajvande så får alla en bättre upplevelse. Tolerans
mot andra är något vi håller hårt på. En del har varit på lajv förr och är lajvvana och har
riktigt bra lajvutrustning, andra är på sitt första lajv. Det finns också stora skillnader i
ålder att ta hänsyn till. Nybörjarlajv är till för att nya lajvare ska få prova sig fram och de
ska förståss uppmuntras, inte tryckas ner! Om lusten att lajva fastnar hos dem också, så
har vi och alla vana lajvare vunnit något…
Klädsel: Detta ska inte utgöra ett oöverstigligt hinder för att lajva men med enkla medel
kan alla se till att alla klädespersedlar som syns är lajviga. Om du vill kan du få
anvisningar av oss, skriv i så fall att du vill ha råd om klädsel på din anmälan.
Skor: Kängor, läderstövlar, diskreta skor eller kamouflera med tyg. Många av de här
sakerna är ju självklara och vi hoppas ni har förståelse för att vi tjatar, men du vill väl
precis som vi att lajvet ska bli en härlig upplevelse. Om du fixar ovanstående, och det
gör du väl?

Trollen
Visste du att trollen kommer till lajvet?
Att de har försäljning av alvöron, latextdelar, mastix, vapen,
pilar och allt du kan tänka dig behöva till din roll?
Hade du koll på att du även kan hyra kläder till arrangemanget av dem?
Maila och beställ på Hasse@enhorn.com
Betalning och leverans sker vid ”offen” på lajvet.
Vill man inhandla i förväg så har Elerias kansli möjlighet att öppna butiken så att ni kan handla där.

Du missar väl inte kommande arrangemang?
Höstlajvet 2019 När mörkret har makten del 3, Skuggtands öga
Vårlajvet 2020 När mörkret har makten del 4

Vid intresse, kontakta Hasse
Hasse@enhorn.com
070-202 89 10

Palnatoke vapen!
Specialpriser för just det här lajvet!
Warrior 320kr
Alv 320kr
Orc 320kr
Champion mellan 480kr lång 550kr
Woodland mellan 480kr lång 550kr
Slasher (orc) mellan 650kr lång 750kr
Elven blade (grön) mellan 650kr lång 750kr
För vidare info om svärden gå in på Palnatoke.com
Välkomna att beställa!
Med vänlig hälsning,
Jörgen Svanholm

Lies mobilradio AB
Friledningsgatan 2
Tungbytorp
721 31, Västerås

Vxl: 021 – 810 070

