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Välkommen på ännu ett lajv i Eleria-kampanjen! 

Bidra till att göra spelvärlden levande genom att diskutera de skeenden som nämns i utskicket, 
stämningstext och din intrig. Läs gärna texterna noga och låt din karaktär ta intryck av det som 
står. 

Eyrupi fick en mäktigt invigning under våren. Till höstens lajv söker vi fler följen och lajvare 
som vill spela nomad- och barbarfolk som kommer för att delta i firandet. Dessa kommer för att 
bosätta sig på ängen och söka svar i dimman genom trumdanser och offerriter. Själva kallar dem 
det ett 7-årigt Eyrupi för att ge världsträdet en ny rot. Det är till största del upp till er lajvare att 
fylla konceptet med innehåll. Temat för hösten är dock ”Jakt”.

Välkommen på ett nytt spännande lajv i Eleria-kampanjen!

Stämningstext Skog

Varsamt men raskt rör sig en gestalt mellan skogens trädstammar, en bit sydöst om Härbär-
get. De smidiga stegen är snabba men i stort sett ljudlösa. Trots att kvällssolen lyser stark är 
hättan uppdragen och ansiktet dolt. Varelsen närmast flyter fram mellan stammar, över åsar 
och språng, ner i skrevor och upp runt snår. Till slut hukar varelsen bakom en enbuske uppe 
på en häll. Marken framför hällen sluttar nedåt och bildar en sänka. På andra sidan reser sig 
en ny åsrygg. Varelsen lossar en båge som hängt över axeln, sätter pil på sträng och drar, 
mumlandes för sig själv: - ”Tid att skörda av sommarens frukter”. Rådjuret på andra sidan 
sänkan tar ett skutt upp på en klippa. Det är bara bra, läget nu är bättre. Visserligen lite mot-
ljus, men sikten är ej skymd och avståndet är hyfsat. Det är ett gyllene tillfälle att lägga ned 
villebråd. Men något får jägaren att hejda sig. Sakta låter denne strängen gå tillbaka. Det är 
inte det faktum att jägaren befinner sig djupt in i fiendeland som framkallat tvekan. Hungern 
gör rättvisa och motiv nog åt jägaren. Det är något annat. Varelsen låter blicken vandra vidare 
ned genom sänkan. Längre ned blir skogen tätare men mellan granar syns en glänta. Rör det 
sig inte där…? Jovisst, där är varelser som har samlats. Snart kan jägaren urskilja en brokig 
skara. Någon ser ut att vara magiker, där finns minst ett svartblod kanske fler, någon männi-
ska, är det även en drake…? De som samlats i gläntan rör sig stilla runt endast viskandes tills 

varandra. Men så plötsligt får de fart och ställer sig i ordning i en halvcirkel. Jägaren 
som från sin berghäll överser det hela, släpper för en sekund skaran med blicken och 
lyfter på huvudet. Det är något som har förändrats. Med sin känsliga näsa vädrar 
jägaren en ny doft. Den är en svag men frän, närapå stinkande. Då jägaren åter blickar 
ned mot gläntan står där plötsligt en ny varelse mitt i cirkeln. Denne är mörk, klädd i 
trasor och står lutad mot en käpp. Det ligger något obehagligt över skapelsen. Jägaren 
sitter blick stilla och betraktar. Den mörke talar till de andra i ringen och gör alltmer 
frenetiska utrop. Dessa skrämmer rådjuret. Det prasslar till på åsryggen mitt emot 
och jägaren ser hur djuret skuttar bort mellan ungtallar. Med sig tar djuret de sista av 



sommarsolens strålar. En höstkyla smyger sig på bakifrån. Det går en ilning över ryggraden på 
jägaren – en illavarslande föraning. Den mörke vänder sig sakta och demonstrativt om och pekar 
rakt upp mot hällen. Alla där nere i gläntan stirrar upp. Jägaren pressar sig ned mot marken bakom 
enbusken. Genom kroppen pumpar blodet och med det – rädsla. Från sänkan nedanför hör jägaren 
den mörkes kommando: - ”Jaga ifatt bytet som gömmer sig!”

***

Vårens handelsdag uteblev och detta har satt sina spår i folket som dväljs i och kring Norrskogen. 
Genom sommaren tar sig de flesta men hur blir det när vinterkylan sätter in och förråden gapar 
tomma? Det ska sakta gå upp för många vilken betydelse handeln har haft för att ge brödföda för 
dagen. Särskilt direkt slår förstås den uteblivna handeln mot handelshus, adelsföljen och männi-
skobyar. Kanske dock att en vinter måste förflyta i armod innan byfolk tar itu med situationen och 
försöker få till förhandlingar med skogsfolken om en ny handelsfrid? Ack, människobyn Navle har 
dock på det senaste blomstrat upp, med kraftigt ökat invånarantal, så kanske finns kraften. Dock 
förlorade byn under våren en av sina förgrundsfigurer – Janil – länge ledare utav byrådet. Inte alla 
såg det som en stor förlust dock, eller som någon uttryckte det: - ”Han blev sig aldrig riktigt lik, 
efter att ha burit den där dödskallen!” Alldeles oansett hade Janil förstås betytt mycket för Navle 
och Eleria. Men, då denne under våren hamnade i klammeri med Sigländares rättvisa, gjorde dessa 
processen kort och vad de lämnade efter sig gick inte att lappa och laga.

Vidare genomfördes under våren en ritual där Helandets gåta avtäcktes. Många som en längre tid 
haft onda drömmar kunde möjligen finna visst lugn i att ta del av gåtan. En ny Högländare var 
tydligen den som bröt det fjärde sigillet. Oklart om det hade varit någon svart magi inblandad där. 
Däremot har det börjat ryktas att svartblod har väckt ett mycket mäktigt, gammalt blod, som nu 
vandrar i Norrskogarna och sprider stor plåga. Eremias ska tydligen vara dennes namn. Än värre 
ska det dock bli om de strofer som sångerna och dikterna talar om, blir verklighet. De tre nycklarna 
har med saken att göra och möjligen är det brodern som nu ämnar lägga beslag på alla tre.

Mörkret bakom porten vet dock att ljusets cirkel endast är synlig i skenet av de tio sidorna. Kanske 
är dock detta på väg att infalla. För det talas om att någon har fått tag på verserna till en urgammal 
mässa och redan börjat träna på att rabbla dess strofer. Vad som blir verklighet återstår dock att se. 
Mycket hänger på om de som blivit kallade hörsammar sitt vilda kött eller väljer att sväva iväg i 
anden. Mycket beror också på vad som blir av klingan som redan hunnit blir så slö. Några menar 
rentav att den redan fallit i bitar. Kan det verkligen stämma…? Är det någon som ens törs ställa 
frågan?

***

Eldar brinner invid gamla Lönnkrogen. Nomader, schamaner, barbar-
er och skogsfolk har samlats på platsen i ett långvarigt firande. I norr-
skogen har det blivit känt att schamaner ser något särskilt i platsen 
och ängarna runtomkring: - ”I många solvarv framöver är dimman här 
Eyrupi. På vårarna ska vi dansa och offra, om

höstarna ska vi jaga och hålla fest.” Så när höstmörkret sänker sig 
med sin råa fuktiga kyla, drar dimma in från ängen och blandas med 
eldarnas rök. Det blir i kvällsdiset svårt att urskilja de som rör sig 
kring eldarna. Gestalterna blir vaga. Invid Eyrupis första totem reser 
sig en av dessa kvällar en schaman med ett meddelande: - ”Det rör 



sig i marken. De är här. Jaktens tid är kommen.” En annan schaman häver sin stav först upp och 
sedan ned i marken. Tre gånger ljuder ett dovt muller. Små vibrationer kan tyckas, men de letar 
sig djupt ned i marken, hela vägen fram: - ”Låt det bli känt att vi är redo, att vi väntar på dom.” 
En kvinnlig schaman i benmask tar till orda: - ”Fränder, onda andar kommer för att släcka det liv 
som gror. Låt oss jaga fram och jaga ner!” Budskapet har gått fram på ett ögonblick. Tvärt lägger 
sig en kuslig tystnad över området. Sedan hörs en ensam trumma i natten. Den följs utav flera. 
Jakttrummornas dån ljuder höstnatten igenom.

Stämningstext Svartblod

Dagen närmar sig där natten är lika lång som dagen. En mäktig dag där magin är som starkast, 
i alla fall om man ska tro Dandoniuz ord.

Dagarna är varma och nätterna friska när en drankmakare kommer vandrande med en knarrig 
kärra dragen av en grå åsna. På det öppna flaket står några tunnor och drankmakaren verkar 
veta exakt vart han ska när han tar sig fram till de grupperingar av svartblod som finns i Norr-
skogen.
Med respekt men utan rädsla talar han med ledarna.
“Jag har en gåva till er nu när tiden närmar sig, en tunna av min bästa drank för att hedra er 
gud under natten när hans kraft är som starkast.”

Med dessa ord så ställer han ner tunnan på marken och tar sin åsna och går vidare. Med 
förvåning ser svartbloden på tunnan och när mannen försvunnit så inser de att det okända 
svartblodet varken presenterat sig eller burit någon form av klan-markering.

Midsommarnatten kommer och dranktunnan öppnas. Alla imponeras över dranken. Det är 
utan tvekan den bästa dranken någon av dem någonsin smakat. Den okände drankmakaren 
hyllas högt och ljudligt tillsammans med deras gud när natten går mot gryning och en efter en 
somnar svartbloden på marken.
Drömmarna fyller sinnena den natten och dagen efter så börjar drömmarna diskuteras då alla 
upplevde dessa som märkliga och oförklarliga. Jag drömde, börjar ett svartblod:

- Jag såg en människa möta döden, hur hon tog en kniv i hjärtat och föll, hennes blod 
färgade marken röd och svartblodet sa saker till henne som jag inte hörde.
Nästa fortsätter

- Jag såg en man i en lila kåpa som håller i en stav av människoben.

Drömmarna fortsätter, och berättas av alla runt elden, ett lugn ligger över lägret.



- Jag såg en ritual där 6 människor offrades till den Namnlöse, tre vuxna män, en kvinna och ett 
ungt par. Deras skrik ekade i mina öron.

- Jag såg ett stort slagfält, med alver, kaoshundar, blidor, katapulter, odöda, skuggbestar, ett banér 
med en virvelvind på en svart bakgrund, halvdrakar och en mörkeralv ridande på en svart drake.

- Jag såg en stad, nästan gömd i dimmor, den låg på andra sidan en äng av blodröda blommor. Jag 
såg den vittra ner och byggas upp, om och om igen.

- Jag såg många människor, alla klädda i röda rockar. De stod på taket av en stor byggnad i mitten 
av en stad. Jag såg det här ovanifrån, runt staden fanns fyra städer i olika riktningar.

-Jag var i ett rum, i mitten låg ett klot, det glödde och glittrade i alla färger som finns, det kändes 
nästan levande.

- På en polerad sten såg jag en ring och ett svärd.

-  Jag såg en stor port, mörk och rostig. Den öppnas och stängs, varelser flyter in och ut. I träden 
hänger symboler, bundna av trådar.

- Jag såg något som jag tror var ett ansikte, men ansiktet var dolt under en mörk huva, det enda 
jag såg skarpt var den variga läppen och en kloförsedd hand.

- På marken såg jag fyra barn, två är döda och förvridna. Dom andra två barnen bråkar om något 
jag inte kan se.

- Jag såg ett stort svartblod med ett svart spjut i handen, skogen runt honom stod i lågor och 
röken var tjock. Han stötte med spjutet om och om igen mot en svart drake när spjutet plötsligt 
går in i drakens bröst och blodet väller ut. Svartblodet kliver upp på drakens huvud och trycker in 
spjutet i dess öga och drar ut ögat och håller sedan spjutet över sitt huvud.

- Jag går på en mörk slätt när himlen lyses upp av drakars eld, i ljuset ser jag att himlen är full av 
drakar. På slätten slåss många uruki mot dessa drakar och mina fötter badar i blod.

När det blir tyst runt elden så tar en uruk till orda:

- Min dröm var mer som ord som kom från en tron i en sal, bilden är suddig men orden tydliga.

“För att förstå framtiden och härska, måste ni förstå det som stiger fram ur 
forntidens dimmor.”

En annan urukai säger allvarligt: Jag vet inte hur ni andra känner, men jag 
tror den där dranken, han vrider på huvudet för att peka på tunnan, som är 
spårlöst försvunnen. Han kommer av sig men fortsätter: den där dranken 
hjälpte oss att få kontakt med vår mäktiga Gud! Vi ska härska i Norrskogen, 
alla andra ska böjas efter vår makt.



Stämningstext Skogsalver

Under sommarens ljusa månader skedde något märkligt i alvernas nya huvudstad. Berget som 
staden nu låg i, såg egentligen ut som vilket berg som helst. Med undantaget att toppen på det 
verkade som om det hade blivit avsågat. Beroende på var man stod under dagen kunde solens 
strålar reflekteras över någonting som verkade stå på den plattform som måste vara där. Men 
det var en natt, sommarens ljusaste, som en plötslig och mycket - för alla långt bortom Norr-
skog - tydlig Pelare av Ljus reste sig mot natthimlen. Vad var det som hade gjort att alverna 
hade stridit med svartbloden om det där berget egentligen? För något verkade de ju veta som 
ingen annan visste om.

 Vad som kanske var mer underligt var att minnesbäraren och stridsledaren Imlandiel hade 
setts vandra med Grå och Irea under vårens handelsdagar. Uppbragda hade de besökt Härbär-
get för att få veta mer om en ritual som genomfört under förra vårens handelsdagar. Tydligen 
hade ritualen orsakat större konsekvenser än trakten hade förstått och de hade upprört medde-
lat att de nu skulle få lov att skapa ett Lås. Sedan hade de setts vandra omkring på ängen un-
der flera glas, för att ställa upp fem Totem i en cirkel, med ytterligare ett i mitten. De verkade 
heller inte intresserade av att svara på frågor, utan muttrade mest om ”naiva idioter” och 
utbrast ”INGA RITUALER FÖRRÄN VI ÄR KLARA!” Men vad innebär egentligen detta 
Lås? För klara blev de, de var de tydliga med. Nöjda var de inte, men åtminstone lite mindre 
arga. Omständigheterna verkade mycket oklara – två skogsalver, två Grå och en druid. Vad 
kunde de möjligtvis ha gemensamt?

 Dessutom syntes både Grå och Imlandiel till runt Låset hela sommaren, de verkade studera 
varje Totem noggrant och förde anteckningar. För de som också studerade dessa Totem, så var 
det tydligt att de ibland lade till saker och ibland tog de bort saker.
Inte ens där verkade Alvhems samarbete ta slut, för Imlandiel med sin trogne följeslagare 
Marandil syntes ta emot bud från varelser hela sommaren. På ängen hördes de en dag ha ett 
samtal.
”Nå?” Frågade minnesbäraren korthugget.
”Det är avklarat.” svarade Grå enkelt. ”Hon vill träffas.”

Inte många dagar efter det restes Alvhems fana i ett av Kaos många pavil-
jonger, och det förkunnades klart och tydligt till alla och envar att Alvhem hade 
placerat en Ambassad i deras läger. Ville man säkerställa att Alvhem nåddes av 
de bud man önskade delge, gick det bra att meddela Ambassaden.



Stämningstext Navle

Regnet smattrade oupphörligt mot värdshusets tak. Enstaka droppar letade sig in genom det 
öppna fönstret och ned på golvet. I andra änden av rummet satt den Eleriske stormästaren Kirrik 
Hammersköld försjunken i tankar. Bordet framför honom täcktes nästan fullständigt av doku-
ment. Rapporter om stölder och mord, brev om försvinnanden och konspirationer. Alltsammans 
sannolikt ihopkopplat på något vis. Så många pusselbitar men ändå ingen klar bild.  

 I sin hand höll stormästaren det senaste tillskottet till samlingen. Ett brev från Navletrakten, för-
sett med adelns sigill. Kunde han lita på avsändaren? Hur mycket av innehållet var sant? Fanns 
det överhuvudtaget någon möjlighet att fastställa bevis? Kirrik lekte förstrött med det hoprullade 
dokumentet medan han lyssnade på regnet som tilltog alltmer. Vid springan i dörren knarrade 
golvplankorna av fotsteg men ljudet dränktes av regnet. 

 Våren i Navle har varit minst sagt omtumlande. Till följd av de ökade konflikterna i området 
uteblev den traditionsenliga handelsdagen. På så vis försämrades samtidigt möjligheterna att up-
prätthålla kontakten med skogens folk. Som om detta inte vore nog anklagades dessutom Navle 
för att ha planerat ett angrepp mot Grimsby, där sigländare på sistone varit bosatta. 

 Ätten Lilja lyckades skydda sin egen heder och hela byns säkerhet genom att i öppen strid 
besegra de sigländare som framlagt anklagelserna. Sigländarna nöjde sig dock inte därvid. Kort 
därpå lät de nämligen mörda den forna byrådsmannen Janil. Enligt vittnen till händelsen ska den 
så kallade avrättningen ha utgjort ett straff för högförräderi mot Navle och Grimsby, eller Sigby 
som vissa säger. 

 Navleborna lät hastigt och plikttroget rapportera vårens incidenter till sin drottning, med 
förhoppning om ett snabbt svar och tydliga instruktioner. Hur skulle man bemöta det nya hotet? 
Sakta men säkert har byborna dock börjat inse att ett svar trots allt skulle kunna komma att dröja 
lång tid. Det verkar inte bättre än att byn tills vidare får försöka lösa sina egna bekymmer.



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!

  Område: I Västeråstrakten. 

Incheckningen tjuvstartar den 6/9 (för de som vill vara ute i god tid) och 
fortsätter 7/9. Lajvandet börjar den 8/9 och det hela avslutas den 11/9 kl 13:00.

Sista anm.dag förintriger:
Anmälningar som inkommer efter 29/8 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: 
Lajvets anmälningsavgift är 650kr + deposition 50kr Ev. Rabatt*: 100kr * Ta med en vän som 
aldrig lajvat Eleria, eller som inte lajvat Eleria sedan 2019 så får båda två rabatt Städdepositions 
avgift som återges efter lajvet om lägret är städat
Inget medlemskap krävs för att delta på lajvet utan är helt frivilligt. Dagsavgiften 275 kr ej dep

Utskicket till lajvet finns på hemsidan www.eleria-lajv.com
För kontakt ring Elerias Kansli  070-202 89 10  

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

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 2/9. 
Från och med den 3/9 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.



När mörkret har makten del 9 är årets andra lajv med nybörjartolerans som 
utspelar sig i Eleriakampanjen. 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. 

Alkohol: Under hela arrangemanget, från den 6/9  tills man lämnar området den
11/9 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. 

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 deltagar-
nas. 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.



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 för-
siktigt. 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 eldningstill-
stånd. 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 ovan-
stående 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. 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 förstås 
 uppmuntras, inte tryckas ner! Om lusten att lajva fastnar hos dem också, så har vi  
 och alla vana lajvare vunnit något…

ATT TÄNKA PÅ INFÖR LAJVET

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?



Allmänna frågor   Hasse Nilsson/Douglas Metso  070 - 2028910
    Mattias Wangenfors    070 - 5690613

Svartblod    Johan Narouk  076 - 2301447
Skogsalver    Kim Holmberg  070 - 3961702
Mörkeralver    Hasse Nilsson  070 - 2028910
Övriga skogsvarelser  Hasse Nilsson  070 - 2028910
Navle/Stendal  Hasse Nilsson  070 - 2028910

Kommande arrangemang:

27 april - 1 maj 2023

När mörkret har makten del 10, Sveket

Adress:
Eleria

Panggatan 12
723 38 Västerås

Plusgiro: 523598-1
Hemsida: www.eleria-lajv.com
Epost: Hasse@enhorn.com



Plusgiro: 523598-1
Hemsida: www.eleria-lajv.com
Epost: Hasse@enhorn.com



Palnatoke vapen!
Priser för detta lajv:

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

Bergslagslyftet


