
Oppgi kodeord «RUSENTUSENFJAS» i baren for å få en liten gave.  
Kan kun brukes en gang, og skal ikke fortelles andre. Men si gjerne til en venn at det kan lønne seg å 
lese skikkelig gjennom Praktisk Informasjon.  

Den Aule Alke IV – Praktisk informasjon  
Arrangører: Marius Riis, Anneke Ødegård, Ronny Riis Thorstensen 

Tid: Lørdag 12. oktober. Oppmøte 16:00, spillestart 17:00 frem til ca. 02:00 natt til søndag  

Spillsted: Vertshuset på Hytta på Skifjell i Skien, Skifjellveien 352 

Antall spillere: ca.35 (Lukket invitasjon) 

Pris: 200,- Konto 1214.98.66599, Vipps til 480 61 656 Betalingsfrist: 22. september 2019 

Påmelding: https://forms.gle/4Zcj883f7ptfH7i1A 

Roller: Man finner på selv og alt er lov. I år er eneste kravet at det er en rolle fra et fantasylaiv-

univers. Meld gjerne ifra rolleidé til arrangør via PM, e-post eller i påmeldingsskjema. Magi og 

metatekniker vil trolig ikke virke som ønsket på Alken, så det er ikke nødvendig å skrive seg selv en 

udødelig høyalvmagiker fra ytre verdensrom med planer om universdominans. 

Plott: Finn gjerne på noe selv. Arrangørene vil også dele ut små eller store plott i forkant av spillet 

eller underveis. Fokuser på stemning, høyt drama og humor. Har du ønsker eller forslag kan dette 

samkjøres med arrangørene eller andre spillere. Diskuter med nye og gamle venner, fortell historier 

fra ting rollen har opplevd og la deg rive med av den gode stemningen på Den Aule Alke.  

Det blir et fellesplott som vil involvere alle som ønsker det. Plottet introduseres ved laivstart.  

Kostyme: Spiller må stille i kostyme. Selv om vi fyrer med ovn, er låven uisolert. Man må kle seg med 

varmt undertøy og gjerne en kappe. Noen ekstra ullkapper vil være tilgjengelig til de som mangler.  

Kost og losji: En servering av varmmat i løpet av kvelden og godt tilgjengelig med snacks under hele 

arrangementet. Det kan bli såpass kaldt at vi anbefaler å finne en måte å komme seg hjem på eller 

alliere seg med en av de andre Grenlandslaiverne for en sofa eller en seng. Utover dette er det masse 

plass til å slå opp telt ute på plenen. Dette tar spiller selv ansvar for.  

Alkohol: Vi selger brus, mjød, øl, rødvin, hvitvin og noe sterkt i baren. Saft og vann er gratis. Vi 

garanterer priser billigere enn hva det er å kjøpe i Norge. Eks er 30 kroner for en 3 dl. servering av 

vin. I år ønsker vi ikke at det deponeres noe drikke i baren, så vi håper at de fleste vil benytte seg av 

tilbudet vi har fremfor å ta med selv. Ta kun med selv om du ikke liker det vi har tilgjengelig i baren.   

Betaling i form av mynt (ikke høyere enn 50-lapper). Vipps aksepteres. Man kjøper bonger før 

laivstart (innen 1700), og baren tilbakebetaler eventuell restsum ved arrangementets slutt eller når 

spiller forlater spill. Ta gjerne med egen inlaiv kopp da vi har begrenset med kopper i baren. 

Regler: Alt rollespilles etter egent ønske. Man respekter hverandre slik du ville gjort i den virkelige 

verden. Viktigst: Spill og improviser på det som skjer (kamp, urter, magi, besettelser osv.). Og spill 

opp andre rundt deg. Ta hintet når noen forteller noe, bli med på improviseringen og ikke vær så 

opptatt av å heve din egen rolles status. Dette er ingen laiv som kan vinnes.   

Vi tar en rask introduksjon av reglene kutt og brems før spillestart. Det blir lite eller ingen 

arrangørstyrt våpenkamp på denne laiven.  

Hvis noen oppfører seg dårlig (eks. drikker for mye, blir aggressiv eller plagsom), forbeholder vi oss 

retten til å sende vedkommende hjem med taxi for egen regning.   

https://forms.gle/4Zcj883f7ptfH7i1A

