Grundbogen til Sidste Søndag

TRoA

Praktiske oplysninger
Hvornår spiller vi?
Den Sidste Søndag i hver måned (December undtaget), fra klokken 10-17. Der spilles fra 11-16, men
det er nødvendigt at møde før dette for at sikre at alle våben kan nå at tjekke folk ind.

Hvor spiller vi?
Lundby Krat nær Gistrup.

Hvad er aldersgrænsen?
Du skal være 10 år eller ældre for at deltage. Børn under 10 år kan ikke deltage, heller ikke på
dispensation.

Hvad koster det?
40 kr. per spillegang, gratis for medlemmer af TRoA. Indmeldelsesblanket findes derude.

Hvem arrangerer det?
TRoA – The Realm og Adventurers, en rollespilsklub beliggende i Nørresundby. Ansvaret for
afviklingen af Sidste Søndag tilfalder Sidste Søndag Udvalget, som er en del af TRoA. Kig ind på
vores hjemmeside for mere information – www.troa.dk. Her finder du også et forum hvor du kan
diskutere Sidste Søndag og vores andre aktiviteter, samt et galleri med billeder taget ved vores
arrangementer.

Transport med bus?
Hvis du skal med bus kan du tage metrobus nummer 2k mod Gistrup (Stå af ved Gistup skole)
fra stationen i Aalborg med afgang kl. 10.00. Alternativt kan benyttes bus nummer 22, afgang fra
stationen kl. 8.45. Turen fra Gistrup skole til spillestedet fremgår af kortet herunder. Se på
www.nordjyllandstrafikselskab.dk for yderligere
oplysninger angående busser.

Transport med bil?
Hvis du er i bil kan du parkere ved Hadsund
landevej og gå det sidste stykke, idet vejen ned til
mødestedet er blokeret for biler.

Er der mad derude?
I kroen til Sidste Søndag kan man købe mad for
spilpenge dvs. at maden er inkluderet i prisen når
du betaler. Det kræver dog at din rolle har nogle
penge at købe mad for, men det er for det meste
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intet problem – ellers må du kontakt en arrangør. Hvis du vil have madpakke med skal
indpakningen helst se ”gammeldags” ud. Så tag lige et stykke stof omkring madpakken yderst.

Hvordan kan jeg komme i kontakt med arrangørerne?
Arrangørerne kan kontaktes per email på sidstesoendag@troa.dk.
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