Mörkrets intågande

nas ljus, vad denna plats är

Ett äventyrslajv med nybörjartolerans
9 Maj – 13 Maj 2018

Arrangeras av föreningen Eleria
Med stöd av Västerås stads kultur-, idrotts- och fritidsnämnd.

Stämningstext Skogen:
Orosmoln över vacker fjärd Du enkla, du trogna Rubiners rött mot silverne svärd Förfall,
de ständigt brådmogna. Var bor den nu, fria skata Vem känner din sinnesfrid Svart och
vitt, att älska och hata Förfall, eller bered dig på strid.
Trummors dundrande rytmik Så var det kommet som du förutsåg Undergångens skall över
liv och lik Förfall balansens våg - Undergångens skall över liv och lik - Förfall och
Mörkrets intåg. Profeters ord hade kommit att skära djupt i Norrskogens folk.
Illavarslande hade de slutit upp i våras, olika folkslag, från olika platser, alla bärandes
samma mörka budskap. Förfallet kommer efter oss alla, slutligen ska även de starka kuvas
för den ständigt hissnande vinden.
Zokapriti, den mäktigaste av svartblodens klaner, som regerat denna våldets folkslag
under närmare hundra år hade slutligen fallit. Ryktena sade att det var urmagi knuten till
en av de gamla reliker som ”Tre gudars förbund” lämnat bakom sig som bringat Durub
Giglozmats dynasti till ruinens rand.
Vidare hade alverna blivet allt mer fientliga och syntes röra sig genom skogarna i klungor
på ett sätt som aldrig tidigare skådats. Det viskades bland de äldre och visare av skogens
andra folkslag att mörkret infekterat alvernas stolta huvudstad och förpassat detta
högburna folk i flykt.
I öster hade bergrikernas mörka porta öppnats och legion efter legion av Mörkeralver
marscherade ut, alltjämt underkastande sig nya landområden. Vissa menade att de hade ett
samband med den ökade drowaktiviteten och kanske berodde det hela på att de två raserna
åter slutit upp för att göra gemensam sak?
I Norrskogens utkant kunde man höra Skuggtands besinningslösa vrål om nätterna, i
ständig jakt efter de som svikit honom. Stämde ryktena som gick om att den Vilda
vampyren i det Svarta Hovet kommit att äga kontroll över den horribla besten? Eller hade
hon månne äktat demongrottans furste som andra lät göra gällande? Något hemskt var
otvivelaktigt i görningen.
Trond Hagels roll som vågmästare tycktes bära tungt på dennes axlar och de
som stod honom nära vittnade om att han drabbats av sjukdom efter
förbannelse i nära nog samma takt som han hunnit bota sig själv. De gamla
var ständigt övertygande om att det var ett tecken på att vågskålen slutligen
spunnit ur kontroll och att inte ens vågmästaren snart skulle kunna tippa dess
utfall.
Människor som länge lyckats leva i harmoni med skogens folk hade kommit
att drivas på flykt inför de mörka horder av odöda, demoner, drower,

Mörkeralver och svartblod som drev runt i natten, uppenbart stärkta av den mörka
atmosfär som uppfyllde alla och envar. Var kunde man vända sig när allt hopp var
förlorat? Vem skulle härska när röken lade sig? Skulle där finnas något kvar att regera nu
när förfallet bringat – Mörkrets intågande!

Stämningstext Svartblod:
Hettande, pulserande likt ormar av eld i blodet. Kokande, förvridande vrede av mörker. I
våg efter våg trängde sig det nya på, i fall efter fall gav de gamla vika… Vart skulle det
sluta? Vem skulle skonas och vem skulle fördrivas förgått? Sommaren hade som alltid
varit en bister tid för svartbloden i Norrskogens utkant. Allt för mycket sol och ljus.
Dessutom levde sig det nya traumat kvar i Svartfolkens minne, historierna som nått dem
under våren – berättelser om en stundande undergång. Några få överlevare hade vandrat
genom markerna, överlevare från den väldiga katastrof som kommit att skaka
Orchsamhället i rötterna. Zokapriti, den i snart hundra år mäktigaste av klaner hade över
en natt förintats av ödesdiger magi vid slaget om Fenixslätten. Klanen hade haft många
fiender, troligen merparten av alla svartblod på området, det var dock ingen orch som
kunde gå oberörd ur det faktum att närmare en femtedel av deras egen art hade bragds om
livet i ett ända svep. Det var ett raseri som föddes ur den nyupptäckta sanningen.
Sanningen om att världen höll på att rämna i sina grundpelare, att mången, om inte alla
kunde komma att förpassas från existensen för gott. Detta raseri hade bara vuxit under
sommarens kvalmiga månader och slagit rot i hjärtat hos alla de varelser som levde med
svartbloden, alltså inte bara Orch och Uruk-hai, utan även khapul, dagalush och olog. Det
tycktes pulsera genom deras lämmar och vederkvicka deras kroppar – göra dem segare,
starkare… Även de mindre svartblod som tidigare utgjort hackkycklingar åt sina starkare
systrar och bröder tycktes oftare resa sig på nytt i träningsringen. Medan Uruk-haier
piskade ned med nyfunnen styrka på seniga orcher verkade dessa trots brutna näsor,
spräckta skalla och knäckta knäskålar ändå masa sig upp för att fortsätta gå till anfall. Och
ju mer man hängav sig till vreden, till det själsliga mörkret, desto mer ryktes man med av
den blodtörst och frenesi som detta innebar.
Efter det att kontakten med gudarna avtagit, och man misslyckats med att få tillgång till
gudomarnas slutliga påbud hade ceremonier och prästerskap fått allt mindre betydelse.
Orcher var pragmatiska, och vartefter som gudarnas röster avtog så var det bara de sanna
fundamentalisterna som ännu gjorde saker i sina gudars namn. Detta hade visat sig snabbt
då en lång rad av svek hade uppdagats, främst från varelser som inte var svartblod men
många av de religösa grupperingarna hade som bekant andra raser i släptåg också. Så som
människor, elementarer, gobliner och Kahjiiter. Det var således dunkla tider med brutalt
våld och ond bråd död i farvattnen. Hur skulle svartbloden möta
denna nya väg? Hur skulle man leva vidare, som ett härskande folk,
eller som ett folk dränkt i inbördeskrig? Allt medan människor,
alver och troll närmade sig förödelsen kant så steg Drower
mörkeralver och demoner alltjämt uppåt. Ständigt brytandes ny
mark på sin väg att söndra och härska. Var svartbloden redo att
marschera de också – redo för Mörkrets Intågande.

Stämningstext Skogsalver:
Det fanns inte längre många alver som såg med tillförsikt mot framtiden, trots att ljuset
kring dem sken starkare än på länge. Under höstens handelsdagar hade många av Erúmëautpostens alver skadats av bland annat draken Orochi, så till den grad att Minnesbäraren
Imlandiel frivilligt gått till draken för att betala den skuld Orochi ansåg att alverna var
skyldig henne. Vad som hindrade draken från att döda den äldsta av utpostens alver
verkade bara Orochi och Imlandiel själva veta. Alven hävdade nu surt att saken nu var
överspelad, men de andra alverna vände ändå sina oroliga blickar mot Grimsby. Alverna
deltog också i mötet mellan skogens folk där man beslutade att stödja Elerias drottning
och därmed ställa sig på Elerias sida. Vad detta skulle komma att innebära för alverna får
framtiden utvisa.
Men allt detta var småsaker i jämförelse med det bud som anlänt till utposten. Själva
pergamentet, ett ganska oansenligt litet dokument, var mycket hastigt skrivet och avrivet
från skrivarens rullar. Vem av alverna som lyckats tappa det på ängen var svårt att säga,
men hela trakten visste nu dess korta meddelande:
“Krigsmeddelande.
Lai-Taure-Mar är under attack.
Angripare okänd.
Stora Krigsrådet har beslutat att:
-Staden evakueras.
-Stridsledare; förbered Krigsråd.
-Minnesbärare; redogör för detta.
Hesalion, Krigsbud.”
Det ryktades att den Gröna Draken hade flugit direkt till huvudstaden med en mindre
styrka alver på sin rygg för att hjälpa till med försvaret. Från vad man i
trakten kunnat pussla ihop under vintern så verkade staden fortfarande stå
belägrad och några få vittnesmål berättade om en sköld av ljus. Vad som
egentligen skett kunde man bara hoppas att få veta mer om i fall någon av
alverna - eller draken - kom tillbaks.
Ja, alverna i utposten såg i sanning mycket bekymrade ut de gånger man
stötte på dem. De undrade var världen var på väg då även människorna
verkat drabbats av mörkret i och med att Stormbyn fallit. Alverna hade nu
dessutom ettrigt börjat bevaka sina gränser igen, något som troligen berodde

på attacken på huvudstaden. Hit men inte längre verkade vara alvernas nya mantra då alla
besökare stoppades, detta var dock något som inte verkade gälla Trond - vad berodde detta
på?

Stämningstext Navle
Den första varaktiga snön hade lagt sig över byn och bäddat in hela trakten i ett tillfälligt
lugn. Inne på värdshuset var dock uppståndelsen stor med fest och gamman. Där höjde
både bönder och adel sina stop till skyarna medan spelmännen sjöng och spelade för allt
de var värda.
”Skål för Drottningen!” utbrast någon när musiken tystnat. De församlade höjde snabbt
sina stop och någon gav till gensvar ”Skål för Eleria!”. Även den andra skålen möttes av
idel gillande bifall och gav i sin tur upphov till en tredje skål, en skål som mottogs med än
mer glädje: ”Skål för Navle!”
Det var varken första eller sista gången för kvällen som dessa tre skålar höjdes i tät följd.
Framförallt var man noga med att betona den tredje skålen. Trots allt hade byn nu äntligen
blivit fri från efterledet Stendal som så länge befläckat dess namn. Kring borden
berättades fortfarande historierna om hur artarierna nu äntligen hade lämnat byn, och hur
de fått viss hjälp på traven.
”Det var väl ett par dagar sedan nu, som en handfull folk från Stormby kom hit och sade
att de ville ha hjälp med att jämna sin by med marken och istället återinföra det gamla
Stendal. Ja, artarierna i byn var förstås inte sena att ansluta sig till dem och vi var ju även
några elerier som följde med för att hjälpa till. Varför då? Jo, byrådet har ju länge pratat i
smyg om att man kunde slå två flugor i en smäll genom att skicka alla artarier till
Stormby. Nu är den rövarhålan borta för gott och vi har dessutom blivit kvitt artarierna!”
Segern över Stormbys rövarpack har visserligen gett upphov till god stämning i byn men
orsaker till oro finns det ju alltid. Under hösten skall nämligen lokala medlemmar ur
samtliga fyra adelshus ha slutit sig samman och konspirerat mot kronan genom
undertecknandet av en rad känsliga dokument. Ljusets Mästerskap ser självfallet mycket
allvarligt på detta högförräderi men än så länge har inga huvuden rullat. Det hela är
fortfarande under utredning men mycket tyder på att artariska spioner har varit inblandade
i affären och att dessa på något vis lurat adeln att mot bättre vetande underteckna
dokumentet. Därmed inte sagt att konspiratörerna kan förvänta sig att komma undan helt
utan vidare.
Uppdagandet av de politiska ränkerna har dessutom kommit mycket olägligt i en tid då
relationerna med grannlandet Artaria är sämre än någonsin förut. De eleriska trupper som
under sommaren marscherade in på Artarisk mark sitter fortfarande fast i Elbenwald och
alla försök till fredliga förhandlingar har snabbt brutits upp. Även
om Navle ligger en bra bit från området där de faktiska striderna
sker är det ändå många som oroar sig för hur ett större krig kommer
att påverka trakten, inte minst med tanke på att Stendal nu har
återuppbyggts precis på andra sidan gränsen.

Stämningstext Stendal
Med triumferande blickar såg krigarna sig omkring i det som åter skulle bli Stendal. Det
hade varit en lång väntan av bockande och skrapande kring de fördömda Navle-borna,
men nu kunde de äntligen kasta av sig bojorna och stå raka i ryggen. Allt som berättade
om Stormbyns nesliga existens brann nu på ett stort bål i mitten av byn. Med ett hånflin
såg krigarna hur var och en av Stormbyns invånare fick samma val: Böj knät, svär trohet
till Artaria och lyd under Stendals lagar – eller dö som de hundar de var.
Det hade inte varit helt enkelt att överta Stormbyn, men med hjälp av en gruppering
inifrån byn kunde man svepa över boningarna och slaget blev avgjort. Nu återstod bara
arbetet med att återupprätta Stendals och dess forna glans, snart skulle byns namn finnas
på allas läppar!
Leve Artaria, leve Stendal och leve mörkret!

Stämningstext Allmänt:
”Vid Aeternas ljus, vad denna plats är vacker…”.
En artarisk präst står och mumlar för sig själv. Raskt har hon färdats för att komma till
denna plats i Norrskogen. Med häpnad konstaterar hon att det har varit väl värt mödan.
Här, bland glesa granar och inbäddat i mossa, ligger ett par stenar kringströdda på
marken. Platsen ligger ett tjugotal kliv in i skogen från landsvägen. Mellan stammarna
kan man se hela vägen fram till Stendal. Ja, en by med sådant namn har redan börjat resa
sig på. Den vilar på mark som ännu inte hunnit svalna efter det Artariska intåg som
utplånade Stormbyn.
Det hela hade gått mycket snabbt. En höstdag samlades hastigt den Artariska adeln i
Navle. Det talades om ett välsignande ljus i natten, en gammal ruin som blivit
återfunnen. Genast efter mötet kallade adelshusen ihop sina styrkor. En ung riddare
Tiesenhausen förklarade därefter för Elerierna i Navle att den Artariska storheten
behövdes bättre på en annan plats ”än detta dynghål till avkrok”. Därefter tågade man ut
och Navle tömdes på Artarier. Flera Elerier fick kämpa för att dölja sin
lättnad och glädje över att bli av med detta uppblåsta patrask. Var det
Artariska härtåg var på väg visste man ännu inte. Men det visade sig. I en
hastig vändning var så Stormbyns dagar räknade. För sådan är den Artariska
makten, att när den väl bestämt sig, slår den med en kraft som få folk och
riken i världen kan mäta sig med. Kort efter Stormbyns fall deklarerade
Baronessan markområdet som Artariskt och lät sända ett bud för var och en
att föra vidare:

- ”Härmed kallas följande personer att upprätta Stendal till en stark Artarisk utpost, en
trons ljus och pelare, en maktens blänkande klinga, en ordningens fristad, som må skydda
de goda folken i den mörkrets tid som nu är kommen: Kapten Ghane, de Svarta Vargarna,
ättlingar till Greve Blodstål, Kael-Jin, Margit von Tiesenhausen, Tengwar av den Artariska
missionen, handelskonsul Börje Klo, Prelat Brutus Bofax, riddar Tilde Miezko, … ”
Tydligen är det en gammal tempelruin som Artarier har funnit i trakterna där Stendal
legat innan. Men ingen har haft kännedom om platsen. De gamla kartorna som finns att
tillgå placerar inte klostret riktigt här, varför ingen kommit sig för att leta. Kartornas
missvisning och klostrets förfall, har förmodligen fått minnet att sakta falla i glömska.
Och för det otränade ögat ser det alltså numera ut mest som en samling kringströdda
stenar i mossar. Men visst kunde stenarna i mossan påminna om en gammal stengrund,
med lite fantasi...? Den Artariska prästen som nu tittade ut över platsen såg mycket mer
än så. Hon blev dock avbruten i sitt dagdrömmeri av en knekt som stövlar in mellan
träden.
- ”Prelat, adeln har satt sig i överläggningar. Vad ska vi göra med det slödder som vägrar
svära trohetseden?”
- ”Präst…” Prästen mumlar sammanbitet sitt svar, som knekten inte lyckas uppfatta:
- ”Förlåt?”
- ”Jag är präst, inte prelat, och vet de vad straffet är så gör er av med dem en gång och
för alla. Mörkret sänker sig över oss alla, Linethir faller, Kaleidoskopets tid är kommen
och orchernas tid med den, i skuggorna vaknar bestar som får dina mardrömmar att
blekna, knekt… Vi kommer bara kunna ge skydd åt de förståndiga. Gör er av med dem
och bränn kropparna, är det förstått?”
Vid det här laget har knekten sjunkit ihop betänkligt. Han bara viskar fram sitt svar: - ”Ja,
präst”.
- ”Bra, var det något mer?” Undrar prästen, nu medveten om att hon talat väl hårt.
Knekten återvinner sakta fattningen och börjar trevande formulera sin tanke.
- ”Det där syskonparet… de som hävdar sig vara adel, syskonen Gyllenman… brodern
säger sig vara Artarier och systern Elerier, vad ska vi göra med dem?”
Prästen funderar ett slag och svarar sedan kort:
- ”Sätt brodern för att ta värvning i armén och för systern till mig, kanske är hon ett
värdigt offer för denna plats… och du knekt! Sänd ut ett bud om att fånga in den
svartkonstnär som kallas Moder Wynne…”.
Så reser sig Stendal på nytt. Rövarna i skogarna flyr eller fångas in. Elerier strömmar åter
in i Navle och Artarier i Stendal. Många Navlebor är glada för att
Artarierna gett sig av. Andra ryser lätt av obehag. De som ryser har
levt lite längre eller sett lite mer av vad en stark förening mellan
den artariska kyrkan och den artariska adeln kan åstadkomma. Så
rynkar även den Eleriska drottning ögonbrynen åt det hon hör när
budet anländer. För drottningen är slutsatsen klar – ”Detta är

anledning att kraftsamla”. Inombords är hon lättad över det förbund som nyligen ingicks
med skogsfolken. Men skogsfolken då? Märkligt nog får Artarierna göra lite som de vill.
Det verkar som att skogsfolken har andra bekymmer. Kanske hänger det samman med
ryktet som säger att en vändpunkt är nådd, och att svartblodens tid nu en gång för alla,
är här.

OFF:
Som historien utvecklas är det tid att bygga upp ett starkt Artarisk fäste i skogen. Skogen
förmörkas och skogens mörka varelser kommer att vinna mycket kraft framöver. I denna
tid är det naturligt för Artarierna att barrikadera sig och ta upp kampen mot drower,
svartblod, demoner, vampyrer, svartkonstnärer och häxmästare. De mörka varelserna i
skogen kommer att hungra efter människoblod. Vi vill ha er deltagares hjälp med att
bygga upp och organisera en by där invånarna krampaktigt kramar om ett sist strå av
hopp och tar strid mot skuggorna, genom ett mer auktoritärt styre. Som alltid i Artaria
(till skillnad mot Eleria) bör det finnas en tydlig hierarki och maktförskjutning åt kyrkan
och adelns håll. Vi ser gärna att en enkel tempelruin reses i skogen, som kan utgöra en
sista tillflyktsort när mörkrets makter anfaller.

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!
Mörkrets intågande 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 9-13 Maj.
Incheckningen sker både den 7/5 och den 8/5. Vid incheckningen blir du tilldelad
en lägerplats samt att vapen, eldstäder, tält eller hus kontrolleras.
Bussen till lajvet går 16.00 från Västerås station den 8/5.
Lajvet börjar då du vaknar på onsdag 9/5.
Söndagen 13/5 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!! Om betalning sker på plats skall en 50-kronorssedel medtagas för deposition!!

Därefter städar man och packar ihop.
När lägret är kontrollerat och godkänt återfås depositionen.
Bussen 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 människor och skogsvarelser.
Allmänna frågor

Hasse Nilsson
Mattias Wangenfors

070 - 2028910
070 - 5690613

Svartblod

Hasse Nilsson

070 - 2028910

Skogsalver
Mörkeralver

Kim Holmberg
Hasse Nilsson

070 - 3961702
070 - 2028910

Övriga
skogsvarelser
Navle
Stendal

Hasse Nilsson

070 - 2028910

Hasse Nilsson
Hasse Nilsson

070 - 2028910
070 - 2028910

Adress:

Eleria
Panggatan 12
723 38 Västerås

Plusgiro:

523598-1

Hemsida:

www.eleria-lajv.com

Epost:

Hasse@enhorn.com

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
!!Om betalning sker på plats skall en
50-kronorssedel medtagas för
deposition!!

650 kr

Sovplats i uppvärmt tält med
arrangörstillsyn (deltagare upp till 13år)

380kr

Buss tur & retur Västerås station Lajvområdet

100 kr

Dagsanmälan(per dag, Ej deposition)

250 kr

OBS! Tänk på att betalning till Plusgirot kan ske fram till och med den 4/5 .
Från och med den 5/5 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: 021 -14 21 89

Alkohol: Under hela arrangemanget, från den 8/5 tills man lämnar området den 13/5 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 250 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? Så är du

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 lajv-trollen@hotmail.se
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 sep 2018

Vid intresse, kontakta Hasse
Hasse@enhorn.com
021-14 21 89 eller 070-202 89 10

Lies mobilradio AB
Friledningsgatan 2
Tungbytorp
721 31, Västerås

Vxl: 021 – 810 070

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

