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Velkommen til  
2018

Vi formåede i 2017 at få TRoA News ud 
den første mandag i måneden ved alle 
fire udgivelser. 
Men denne gang var det den 1.januar, så 
vi besluttede at udskyde en uge. Men så 
kom den virkelige verden i vejen.  
Det ene og andet og en begrænset 
mængde af materiale som ikke var  
fremmende for motivationen, har gjort 
at der nu næsten er gået to måneder af 
2018, uden en udgivelse. 
Og det var jo ikke planen...
Så første nummer i 2018 bliver et Jan-
Marts nummer og næste nummer  
planlægger vi at udgive i starten af april.

Denne forsinkelse har dog gjort at vi  
efterhånden har lidt materiale til bladet 
og der er sket ret mange ting som fortjen-
er en kort omtale under “andre nyheder”

Fra min stol ser 2018 lovende ud, ud-
valgstur, Vinterlejr og fastelavnsfest 
er blevet afholdt. Der er snart Loppe-
marked, Krigslive i maj og TRoA kom-
mer til at være med til aktiv sommer igen.  
Og så går der rygter om en TRoAcon til 
august...

Og så lige en opfordring. Hvis der skal 
være noget reelt indhold i TRoA News, 
så kræver det at nogen skriver det... for 
uden indhold intet blad.

Så kom ud af skabet og send noget  
indhold til os
kontakt os på: news@troa.dk

Thomas Bernstorff Aagaard, 
Chefredaktør
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Fra Bestyrelsen
Denne gang har vi på redaktionen udvalgt de punkter vi har fundet relevante fra 

møderne i december, januar og februar. vi opfordre folk til at kigge på hjemmeien 
for mere info.

• Medbring-en-ven blev diskuteret på et møde i November og bestyrelsen har 
besluttet at lave en prøveordning. Ud fra den evalueres det om det er noget vi 
fortsat skal have eller ej. 

• Vi har fået valgt Christian Nørgaard ind i folkeoplysningsudvalget hvor han 
skal sidde de næste 4 år (samme varighed som kommunalbestyrelsen). Det vil 
både give os en god fornemmelse for og indflydelse på hvad kommunen laver 
og skabe netværk til andre foreninger.

• Krigslive er ved at stå for døren og flere grupper vil sikkert gerne låne ting af 
TRoA. Der kommer mere information om hvordan det skal foregå i praksis. 
Lige nu er det eneste der ligger helt fast at TRoA kommer til at arrangere en 
fællestur ved Steffen Kanstrup

• Vi erhverver os to nye roll-ups og to nye bannere som man kan tage med når 
man er “ude af huset” og vise flaget. Så skal du til turnering, con eller et andet 
sted hen hvor du synes det giver mening så tag fat i bestyrelsen så skal vi nok 
sørge for, at du kan få dem med.

• Vi er ved at undersøge muligheden for at sætte smæklås på bagdøren på 1. salen 
så vi ikke risikerer den står ulåst. Økonomien lader til at være ret omkostelig, 
men vi kigger på mulighederne.

• Vi har indført ny procedure for leje af TRoAs effekter. Se mere her: http://troa.
dk/foreningen/faciliteter/

• Vi har fået sat rullegardiner op i hele klubben.
• SoS – venskabsarrangement med de sjællandske foreninger – er ved at blive 

stablet på benene. Mere information kan fås hos Nadia.
• Som det er tilfældet hvert halvår, laver vi igen kontingentkontrol. Vi beklager 

besværet for medlemmerne, men det betyder at vi får fat i dem der ikke har 
betalt så det er økonomisk en ret central aktivitet.

• Efter erfaringerne fra gardinopsætning har vi snakket om at lave et samlet 
lokale- og værkstedsudvalg på en lille flok som skal koordinere de praktiske ak-
tiviteter og behov der er i klubben. Tilknyttet dette udvalg vil der være behov for 
en større gruppe frivillige som har lyst til at komme og hjælpe på arbejdsdage.  
Vi informere yderligere når vi er kommet videre i planerne.
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Medbring en Gæst
På et medlemsmøde i starten af November blev muligheden for at medlemmer 

kan invitere gæster i TRoA diskuteret. Efterfølgende har bestyrelsen diskuteret 
inputtet på et møde og kommet frem til at lave en forsøgsordning.

Hvis det skal virker det vigtigt at alle der ønsker at benytte sig af ordningen læser 
reglerne for det grundigt. De er herunder og ophængt i klubben.

Vi laver en forsøgsperiode fra nu og frem til 1. oktober. Inden periodens udløb (se-
nest d. 1. september) melder bestyrelsen ud om ordningen fortsætter efter denne 
periode.

Formålet med ordningen er at åbne op for at personer som kommer langvejs fra 
kan deltage i aktiviteter i TRoAs lokaler udenom åbne arrangementer. Da det i 
praksis er meget svært at kontrollere så stoler vi på at ordningen efterleves og ikke 
misbruges – det indgår også i vores evaluering af, om ordningen skal fortsætte. 
Reglerne er meget kort som følger:

Et medlem må medbringe en eller flere gæster i TRoAs lokaler.

Dette koster 50 kroner pr dag pr gæst som skal betales over mobilepay på 13808 
ved ankomst til lokalerne. Dette giver gæsten lov til at bruge klubbens faciliteter, 
lokaler, spil mm resten af dagen.

Det med småt: Der er tale om en prøveordning der indtil videre varer frem til d. 1. ok-
tober 2018. Bestyrelsen vil senest d. 1. september 2018 melde ud om ordningen fortsæt-
ter efter d. 1. oktober eller ej.
Målgruppen for denne ordning er f.eks. venner der kommer langvejs fra eller folk der 
kun meget sjældent vil have interesse i at komme i lokalerne. Som gæst skal man være 
ledsaget af et medlem under hele besøget. Der er ingen begrænsning på hvor mange 
gæster man som medlem kan medbringe eller hvor tit man må være gæst på ordningen. 
Vi stoler på at vores medlemmer kan administrere det ansvarligt.
Formålet med gæsteordningen er at være en service for vores medlemmer – så de f.eks. 
kan få et spil warmachine med vennen der er på besøg fra København. Oplever vi at 
ordningen bliver misbrugt eller udnyttet f.eks. som et alternativ til medlemskab eller til 
at afvikle aktiviteter og arrangementer der ikke hører hjemme i lokalerne, vil vi skride 
ind.Gæster medbragt på denne ordning tæller ikke som medlemmer og kan ikke opnå 
medlemsrabatter eller fordele. Gæstebetaling giver alene adgang til lokalerne i én dag.
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Opsætning af Gardiner -  Kort efter vi flyttede blev der indkøbt 
gardiner... de er nu langt om længe blevet sat op. 
Tak til Kåre Torndahl Kjær, Charlotte Muhlig Andersen, Astrid 
Cecilie Budolfsen, Christian Nørgaard, Thomas Bernstorff Aagaard 
og Søren Parbæk for at sætte rullegardiner op (og et par andre småting 
nu de var i gang).

Andre  

Nyheder

5
Køkken - Som det også kan ses på forsiden har vi få nyt køkken. Her 

er lige et billeder fra processen.



Maling af trappe - Vores opgang er blevet malet og der arbejdes 
på at få opsat skilte så folk der ikke kender bygningen kan se hvor de 
finde LOFs lokaler og finder TRoA.
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Skabe i kælderen - 
om tidligere omtalt så har vi bestilt skabe til lokale 4, og det er nu sat op.
Tak til de folk der har givet en hånd med dette. 
Og på GF blev det besluttet at indkøbe yderligere 4 stk.



Silly Quotes af Christian Nørgaard
Jeg har hørt lidt flere fjollede ting i december, og jeg er heldig at være 
omgivet af folk der ofte siger meget fjollet, men jeg kan godt bruge lidt 
flere kilder, så send quotes til christian@troa.dk

“Mit underliv kører på auto” - unavngiven kvinde (kendt af redaktionen), 
TRoA julefrokost
“Du sluger for langsomt - Holland!!” TRoA julefrokost
“Kan man bruge Bag of Holding som vanter når det er koldt” - Gideon, 
Halfling - Pathfinder
“Hvis jeg nu tager den her til munden...” TRoA julefrokost
“Med mig som master kan der være uhyggeligt meget sex, hvis det er det 
man er tid” - kommende GM??, TRoA julefrokost
“Hvorfor være en syndebuk når man kan være en skammeged?” 
Sagt i Battle da man tog julepynt ned. 7

Glædeligt nyt år fra Festudvalget

Hej alle sammen, Håber i har haft et dejligt og nørdet 2017.
Vi har haft det super sjovt med at holde fester for og med rigtig mange af jer!
Festerne er måske ikke det mest nørdede arrangement vi har i TRoA, men det 
er et sted med plads til alle (over 18 selvfølgelig). Et sted hvor vi kan hygge og 
snakke om det hele og folk fra nær og fjern kan nyde tiden med venner og se 
vores overdådige lokaler!

Festudvalget er helt nyt, det ved jeg fordi ”den gamle” er mig… Alle de nye pi-
ger har slidt og slæbt for at skabe fede fester for jer og også mange hjælpere er 
kommet til gennem året. Det er skønt og i bedste TRoA ånd.
Det har også kunne ses, humøret er i top og mange medlemmer og gæster vi 
har skålet med i år har været fantastisk! Vi ser frem til 2018, hvor vi forhåben-
tlig får det lige så sjovt og mindst bliver lige så mange!

For at give jer chancen for at sætte tiden af for i da lige alle datoer og temaer 
for festerne i 2018 allerede nu!

Tak for et skønt år! 
     Kathrine R. Nielsen



    Marts 2018 
Dato Type aktivitet Hvad Hvor
3. Marts Airsoft Månedlig hyggespil Veggerby

9. Marts- LAN Junior LAN Battle
11. Marts

12. Marts Bestyrelsesmøde - Lokale 1

17. Marts Brætspilscafe: Den månedlige Cafe Battle

25. Marts Sidste Søndag almindelig spilgang Lundby Krat
Loppemarkede Figursil og andet nørdstuff Battle og 2.sal

31.Marts Turnering X-wing Battle

 Ugentlige aktiviteter som Magic, Figurspilsdage, aktiv tirsdag m.m. er  
 IKKE med. 

Nøgler kan købes i  
Kiosken for 50 kr.

Hvis du oplever problemer med din  
nøgle, så send en mail til: key@troa.dk
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Søster Bianca
Søster Bianca er medlem af 
ordenen “Sigmars Søstre”.
Hun stod til at arve familiens 
jorde, men valgte i stedet at 
gå i Sigmars tjeneste og har 
siden gjort sit for at beskytte 
kejserriget imod fjender, både 
interne og eksterne.
Traditionen tro bærer hun i 
ngen hjelm, men kroppen er 
godt beskyttet af en brystplade 
og slagkofte.

Den hellige rustning beskytter 
ikke kun imod fjendens våben, 
men også fjentdlig magi.
(Regler WFRP2: Best crafts-
manship breastplate, +2AP to 
body, +30% to any diceroll to 
defend against hostile magic)

Billede fra 2014.(krigslive 10)
Model: Ann  Kristine Eriksen

Side 9 
Rustningen
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Slaget på Heden
Af Peter G. Nielsen

Er Sket

Den 16. december 2017 drog vi tre 
gæve Warhammer 40.000 spillere til 
foreningen Nexus i Herning, hvor 
deres traditionsrige tilbagevendende 
turnering “Slaget på heden” skulle 
spilles.

Denne gang under ny ledelse, der havde 
besluttet at lave det som en hyggetur-
nering med temaet “Good VS. Evil”, 
hvilket betød slet og ret at alle Imperi-
elle faldt under kategorien good guys 

og derfor ikke ville kunne komme 
op imod hinanden og modsat fortegn 
for alle andre hære der måtte falde un-
der kategorien Evil.

Et andet twist var at man ikke 
måtte have unikke characters eller  
navngivne characters i sin liste, ja også 
var det jo ment som en hyggeturnering.
Kasper der stod for turneringen, havde 
lavet 3 spændende og udfordrende 
missioner til os.



Mission 1 var en Destroy/defend 
mission (alt efter om man var good 
eller evil), med en Chaos gateway som 
omdrejningspunkt og gav 4 points, 
derudover var der standard objective 
kort og slay the warlord, first blood og 
linebreaker. Alle 3 af dagens missioner 
kunne max give 11 point, fordelt på 4 
for primær og 4 for sekundær objec-
tives og så 1 pr de 3 standard (slay the 
warlord, first blood etc.)

Mission 2 havde ikke mindre end 4  
deployment zoner, hver spiller fik 2 og 
disse lå diagonalt overfor hinanden, 
ens hær skulle så deles i 2 lige store 
dele så vidt muligt, men ikke bare 
som man selv havde lyst, næ nej, hver 
choice kategori skulle ligeligt fordeles. 
Det primære mål var at igennem 
spillet at have flest enheder/modeller 
inden for 9” af midten af bordet, se-
kundær var at rydde en af modstan-
derens deployment zoner helt for alle 
hans enheder, samt de 3 standard. 

Mission 3 var bordet delt ind i 4 lige 
store zoner, hvor evil havde den ene 
som deployment zone og good de an-
dre 3 - evil skulle forsøge at overtage 
de 3 zoner fra good, som så skulle 
forsøge at holde evil væk.
Evil skulle stille alt op først og good 
havde første tur. Måden hvormed evil 
overtog en zone var ved at holde et af to 
objekter i zonen i en tur, herefter ville 
good spillere være nødt til at trække 
sig ud eller begynde at miste folk i de 
enheder der måtte være i zonen. Igen 
var de 3 standard med.

3 meget interessante missioner, der 
for nogle spillere gav hovedpine, da 
det ikke altid var lige nemt at gøre som 
man havde tiltænkt da man byggede 
sin liste.

Dagen gik i rygende fart med gode 
kampe og to smutture ud i byen efter 
henholdsvis frokost og aftensmad, 
inden spændingen til sidst skulle ud-
løses - hvem der fik 1. 2. og 3. plad-
sen!

Alle placeringer blev taget fra bunden 
og op, der blev givet præmie til num-
mer sjok, i Nexus kaldet turneringens 
Grot - præmien var en æske med tem-
plates til 7th ed. - så det kan man da 
kalde en
tudepræmie.
3. pladsen gik til vores egen Martin M. 
Brassøe, jeg selv rendte med 2. pladsen 
og ja, vi tog da også lige førstepladsen 
med hjem til TroA - 
Anders B. Hjarlvig fik Nexus “slaget 
på heden” vandrepokalen med hjem.

Vi sluttede aftenen af med at sige tak 
til Kasper for et godt arrangement og 
vi invitere Nexus drengene op og se 
vores forenings lokaler når lejligheden 
måtte byde sig.
---------------------------------------

Fra redaktionen siger vi Tillykke og 
fedt i kommer ud og gør reklame for 
TRoA på den måde.



Ordinær 
Generalforsamling  

Af Astrid Budolfsen
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Lørdag den 24. februar holdt 
vi vores 28. ordinære general- 
forsamling og den korteste GF 
i TRoAs historie, så vidt nogen 
umiddelbart kan huske. 

Hele generalforsaamlingen var 
overstået efter kun 2 ½ time! Vi 
var 22 stemmeberettigede i alt og 
vores dirigent var Tora de Boer fra 
Bifrost, som var oppe og besøge 
TRoA for tredje weekend i træk. 
(Vi ser frem til at hun bare f lytter 
til Aalborg…)
På dagsordenen var et par forslag 
til investeringer i vores lokaler og 
to mindre vedtægtsændringer, som 
allesammen blev stemt igennem. 

Vi har for 2018 budgetteret med et 
underskud på 36.679 Kr., men hvis 
tendensen fra sidste år fortsætter så 
ender vi jo måske med et overskud 
alligevel ved udgangen af 2018.

Er Sket

Personvalgene gik således:
• Formand - Nadia Schyberg Holland
• Kasser - Christine M. Christensen
• Bestyrelsesmedlemmer 

Kåre Torndahl Kjær,  
Morten Baagøe  
og Christian Nørgaard.

• Suppleanter 
1. Christoffer Bjerg Nissen  
2. Erik Støvring Preussler. 

• Intern revisor  
Uffe V. Jensen 

• Til at deltage som repræsentanter til 
Bifrosts GF, blev valg Astrid Cecilie 
Budolfsen og Dorthe Larsen.



Fællestur til mere  
“Orkerne Kommer” kursus

Af Pernille Madsen

Er Sket

Fredag den 23. februar tog otte folk 
fra TRoA afsted, for at deltage i Ork-
erne Kommers arrangørkursus i week-
enden. Kurset er oprettet i samarbejde 
med Nordea Fonden, hvor frivillige 
bliver uddannet til at lave kampagner 
og scenarier. De fleste fra TRoA havde 
deltaget i tidligere arrangørkurser, 
mens tre af os skulle deltage for første 
gang. Vi var selvfølgelig ikke de eneste 
deltagere til kurset. Udover arrangører 
var vi omkring 20-25 kursister fra 
både Jylland, Fyn og Sjælland.

Fredag aften startede ud med at checke 
ind og aftensmad. Derefter var der 
velkomst og vi startede ud med at 
afprøve ’Thorvald Stauning – Var-
ulvejægerne’, som er et aktion-novel-
le-rollespil. Det er et rollespil med fire 
spillere og en GM, og varer ca. 2 timer. 
Det var ikke blot for at afprøve rol-
lespillet, men også for at ruske de for-
skellige kursister sammen fra de for-
skellige landsdele. Undertegnede kan 
bevidne, at hvis man enten kan lide his-
torie eller jægere af det overnaturlige, 
vil man blive godt underholdt i de tim-
er det tager at gennemføre. Der kan 
informeres at der allerede er planlagt 
at blive afholdt en dato, hvor andre 
kan komme og prøve spillet i TRoAs 
lokaler. Resten af aften gik på hygge, 
snacks og snak til det var sengetid.

Lørdagen stod på kampagneteori og 
afprøvning af et live rollespil. Der kom 
god diskussion og refleksion op med 
hvordan kampagner og scenarier er 
opsat, og hvordan de adskilles fra hi-
nanden. Vi blev guidet igennem hvad 
en spilgang til en kampagne skal inde-
holde, og hvilke værdier der kommer 
af at afholde live rollespil. Samtidig 
diskuterede vi også hvilket værdier der 
symboliserer rollespilleren, som Bi-
frost har sat ord på til videreformidling 
for arrangører. Derefter kom der en fo-
tograf for at tage billeder af kurset og 
os kursister, da der i samarbejde med 
DSB gerne skulle komme en artikel 
om Bifrost og arbejdet med rollespil i 
Danmark i ’Ud & Se’-bladet. Artiklen 
regnes med at udkomme i bladet til 
maj.
Derefter skulle vi afprøve et plot for et 
fantasy-kampagne, ’Skygger i Lilleby’. 
Det er udarbejdet til at kunne indgå i de 
fleste typer kampagner hvor Orkerne 
Kommer kan låne de fornødne materi-
aler i kasser, hvis man skulle ønske at 
afholde det. Kassen indeholder et flot 
troldekostume, tre fulde ork kostumer, 
og materialer til et ritual som er en del 
af det plot der skal udspilles. Efter vi 
afprøvede kampagnen, satte vi os ind 
i varmen og diskuterede de forskellige 
elementer af spillet. 



Der blev snakket om hvordan man 
kan skrue på de forskellige ting for at til-
passe genre, spilleres alder og erfaring i 
at spille rollespil. Samtidig blev der også 
lavet en opskrift på, hvad der er vigtigt 
for at kunne afholde et interessant ritu-
al til en kampagne spilgang. Bagefter de 
mange gode debatter stod den på aftens-
mad og resten af aftenen blev brugt på 
hygge, brætspil og løs snak.

Søndag morgen stod det på den sid-
ste omgang morgenmad, efterfulgt af 
præsentation af kasser med materialer 
til forskellige live rollespilsscenarier. 
Vi blev præsenteret for ni forskellige 
rollespilsscenarier, som rører mange 
forskellige genre. Man kan selv læse 
mere om disse rollespil inde på www.
spilrollespil.dk under Scenarier  Opsæt 
Rollespil. Bagefter blev vi kursister sat 
til at planlægge hvad for nogle rollespil 
vi gerne ville opsætte ud fra de præsen-
terede, og hvornår. Det betyder også at 
man i det kommende år vil kunne af-
prøve nogle af disse rollespilsscenarier 
igennem TRoA, som os, der har delt-
aget i arrangørkurset, opstiller for jer. 
Datoer er ikke fastlagt på nuværende 
tidspunkt, men der skal regnes med 
engang efter sommerferien.

Som afslutning fik vi alle overrakt 
vores diplomer og takket af for en sid-
ste gang. Der blev gjort rent og sagt 
farvel til de nye venner og bekendtska-
ber folk havde fået sig i løbet af week-
enden. Hvis den, der læser selv tænker 
på at deltage i det næste arrangørkur-
sus, som Orkerne Kommer tilbyder, 

anbefaler jeg stærkt at deltage i det. 
Om man så er ny, erfaren, eller veteran 
i at arrangere rollespil, så er der plads 
til alle. Selv aldersgruppen var ned til 
midten af teenagealderen til op om-
kring midt i trediverne. Man får mass-
er af viden ind, uden at man dog føler 
sig skør i hovedet sidst på dagen, som 
en dag i skole ellers godt kan være. 
Samtidig er der også det store plus, 
at Orkerne Kommer betaler alt, selv 
transport som især er en fordel hvis 
man kommer langvejs fra. Med hen-
tydning til mad og drikke, så er det nok 
noget af den bedste opvartning jeg har 
oplevet til en rollespilsorienteret event. 
Selvom der kun var et par kilometer 
til den nærmeste dagligvarebutik, var 
der ikke på noget tidspunkt nogen af 
os følte det nødvendigt lige at svinge 
forbi efter nogle snacks. 

Arrangørerne og mad-folkene gjorde 
et godt stykke arbejde i at sørge for alle 
havde det godt både fysisk og mentalt. 
Jeg er selv sidst i 20’erne, og er nået 
til det punkt, hvor jeg efter en week-
end væk fra de hjemmevante rammer 
har det med at tage et par dage til at 
komme ovenpå igen. Det var dog ikke 
tilfældet her. Jeg kom hjem med entu-
siasme og en kriblen i fingrene på at 
gå i gang med forberedelse til de sce-
narier, som jeg har aftalt med nogle af 
de andre fra TRoA om at opsætte her 
efter sommerferien. 
Så! Hvis man som læser her har haft 
bare den mindste lyst til at deltage i et 
af disse kurser, bør man komme afsted 
så snart det næste bliver opsat! 



 Her følger en 
kort et uddrag af 

en rapport fra den 
amerikanske efterretning-

stjeneste CIA som kort redegøre for 
hvem der er de virkelige magthavere i 
den “demokratiske” stat “TRoA”

Til den ordinære generalforsamling i 
2006 valgte folkeforsamlingen Anette 
Bavnshøj til formand for centralkom-
miten..
Året efter overtog Michael G. Nielsen 
posten efter et kampvalg, men mistede 
posten i 2008 da Uffe V. Jensen med 
succes udfordred formanden... 
Han sad solidt på posten indtil efteråret 
2011 hvor han blev væltet i en palads-
revolution og Yvonne Hagbard blev 
udnævnt som ny formand.
Siden da har overdragelsen sket mere 
fredeligt og da hun gik på pension 
i 2013 overdrog hun posten til sin 
arvetager Steffen Kanstrup. Siden GF 
i 2016 har Nadia S. Holland styret cen-
tralkommiten med hård og sikker hånd. 
Man skal ikke undervurdere hende, på 
trods af hendes smukke ydre er hun en 
benhård leder, der ikke er bange for at 
bruge hårde metoder for at sikre sin 
magtposition. 

Vores historiske oversigt starter som 
nævnt i 2006, hvor Carsten jensen har 
posten. Men i 2007 hoppede han af til 
vesten og posten blev overtaget af en 
af stifterne af partiet, Søren Parbæk. 
En post han besad i 10 år. Siden 2017 
har posten været varetaget af Christine 
Christensen.

Det er efterretningstjenestens vurder-
ing at den der i virkeligheden sid-
der på magten er Kåre T. Kjær,  
næstformanden i centralkommiteen  
Han har været medlem af centralkom-
miteen siden 2009.
Som næstformand er han ansvarlig 
for kommunikation og kontrollere på 
den måde hvem der ved hvad. Han har 
tilkæmpet sig posten som referent og 
det er velkendt at han som ofte skriver 
referatet før et møde og hvis mødet 
ikke går som han ønsker det, så har han 
før tilføjet elementer til det kommiteen 
har besluttet, uden at der er gjort 
indsigelser. 
Den sidste post han besidder er  
formand for det magtfulde IT udvalg.
(forkortelse for “InTern sikkerhed) 
Med kontrol over “IT udvalget”, kom-
munikation og referater sidder han 
med den nødvendige magt til at sikre 
hvilket forslag der bliver taget op, 
hvilket information der kommer ud til 
folket og en enorm viden om hvad der 
foregår i TRoA.
Det er vores konklussion at Kåre T. 
Kjær sidder solidt på magten og via 
sine poster sikre stabilitet og kontinu-
itet i TRoA og han bruger denne til at 
fremme sin egne agenda om forplig-
tende fællesskaber og at TRoA har en 
samlet befolkning og ikke en række af 
mindre statsdannelser..
 
Statistisk set sidder en formand normalt 
i 3 år... Så mon ikke vi i løbet af 2018 
ser Nadia S. Holland blive vippet af 
pinden. I et kup eller at hun ganske  
“frivilligt” vælger at trække sig tilbage.

TOP SECRET
Satire



Det er Bo Karlsen og Thomas Aagaard der administrere nøglesystemet i “vores” 
bygning. Herunder har vi forsøgt at lave en oversigt over hvordan man som medlem 
skal gøre i forskellige situationer som har med nøgler og alarmen at gøre.

Køb af nøgle
Som medlem kan man købe en nøglebrik i kiosken for 50kr.

Ændring af Adgang
Som udgangspunkt kan en nøglebrik åbne døren til 1.sal og de to døre i kælderen.
(Inden for kort tid vil alle med nøgle også få adgang til kontoret)

Kiosk og lager
Hvis man har behov for adgang til disse to rum, så skal det gå via Kioskudvalget 
eller bestyrelsen. Og de vil bede os om at ændre din adgang.

Alarmen
Kl 23:50 begynder alarmen at bippe. Man har 10 minutter til at gå ned til hoved-
døren og pippe sin nøgle ved alarmen til venstre for hoveddøren. (dette er udenfor)
Dette slår alarmen fra i to timer. Hvorefter alarmen igen vil begynde at bippe og 
10 minutter senere slår alarmen til.
Det betyder at hvis man vil bruge lokalerne efter midnat, så skal en af de tilst-
edeværende personer have en nøgle.
Hvis man har et arrangement hvor man har behov for at alarmen er slået fra hele 
natten, skal man kontakte bestyrelsen på bestyrelsen@troa.dk i god tid inden 
arrangementet.

Problemer med at komme ind
Det er sket nogle gange at systemet er gået ned og det resulterede i at nogle nøgler 
ikke virkede. Hvis dette sker, så skriv i TRoAs gruppe på facebook og tag Thomas 
Bernstorff Aagaard og Bo Karlsen. Og send en mail til Key@troa.dk

Beskriv problemet. En nøgle der ikke virker? Flere nøgler? Hvilket dør kan ikke 
åbnes? Osv.
Hvis det er en af de ”bugs” vi har oplevet før, så er der en chance for at vi kan løse 
problemet via nettet. Og hvis ikke, kan vi måske stadigt låse op for jer.

Alarm og 
 Nøglebrikker

Info til  

medlemmerne
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Hvis du ikke er klar over hvordan 
du gør dette, så kommer her 
en guide til hvordan det gøres. 

Når man har brugt et lokale skal man 
huske at tømme skraldespande i det 
lokale man bruger. 
Der står derudover et stativ med en 
skraldesæk ved kiosken og et 
i køkkenet og i kælderen.

Er de ved at være fyldte eller er der 
madvarer i dem, så skal de tømmes. 
Affaldscontainerne er ude i skolegården; 
der er en til almindeligt affald og en til 
papir og pap. 

Disse er aflåst og nøglen hænger ved 
hoveddøren i stueetagen, på højre side af  
trækassen som kan ses på billedet. 
(husk at papkasser m.m. skal  
pakkes ordenligt sammen) 

Det er et fælles ansvar at sørge for 
at de bliver tømt – det tager kun få  
minutter, men det er træls hvis det altid 
er de samme folk der skal gøre det – 
så er en skraldespand fyldt, tæt på fyldt 
eller indeholder madvarer, så smid den 
ud inden du tager hjem.

Skaldespandene  
skal Tømmes!!!

Husk at!
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Frivillighed i TRoA  
Af Astrid Budolfsen

Artikel

18

For dem af jer der ikke ved det, så vil 
der her til september bliver der afholdt 
Forum, som er vores landsforening, 
Bifrost, årlige ”landsstævne”. 
TRoA har lidt en finger med i spillet, 
for den ene af de tre hovedarrangører 
er Uffe Jensen, som jo er medlem af 
TRoA. 
Et af temaerne i år er frivillighed, så 
jeg tænkte at det ville være hyggeligt 
at skrive lidt om frivillighed i TRoA 
til at sætte nogle tanker i gang frem til 
Forum 2018.

Frivillighed er en central del af TRoA. 
Vi er en frivillig forening og som friv-
illig forening er alle vores aktiviteter og 

en overvejende del af vores drift dre-
vet af frivillighed og frivillige kræfter. 
Men på trods af det er det meget svært 
at svare på hvor meget frivilligt arbejde 
der bliver lavet i TRoA og hvor mange 
frivillige der er i TRoA? 

Men her er mit bedste bud.
Hvor mange frivillige er der i TRoA?
Det første problem med at svare på 
dette spørgsmål er at definere hvem 
der tæller som frivillig; hvor meget 
skal man have gjort for at tælle som 
frivillig og hvilke opgaver tæller som 
frivilligt arbejde. Det ville være meget 
møjsommeligt at finde svar på de to 
overvejelser. 



Hvad vi i stedet for kan gøre er at 
tage antallet af personer inviteret på 
udvalgsturen som en konservativt es-
timat af antallet af frivillige i TRoA. I 
år var det antal 42 personer. Det er et 
konservativt estimat fordi ikke alt det 
frivillige arbejde i TRoA bliver udført 
af de 42 mennesker.
42 personer repræsenterer ca. 14% af 
foreningens 310 medlemmer. Det er 
faktisk en ret pæn procentdel.
Det passer meget godt med hvad 
jeg har set i andre foreninger, det 
er endda højere end hvad jeg tror er 
tilfældet i mange foreninger, både 
rollespilsforeninger og ikke-rolles-
pilsforeninger.
Hvor meget frivilligt arbejde bliver 
der lavet i TRoA?
Da jeg begyndte at skrive denne artikel 
var min plan at spørge alle udvalg om 
ca hvor mange timer de brugte på friv-
illigt arbejde. Det var en dårlig plan, for 
det får jeg aldrig tid til at spørge alle 42 
mennesker om.
En af dem jeg nåede at spørge inden jeg 
gav op var en meget aktiv kammerat 
jeg har, som anslog at han brugte 32.5 

timer om måneden på frivilligt  
arbejde. Det ligger nok en del over 
gennemsnittet af hvor mange timer 
en frivillig bruger om måneden. 
Mit gæt på hvad gennemsnittet af  
antal timer en frivillig lægger i TRoA 
er 15 timer cirka, eller næsten fire 
timer om ugen. 
Der vil nok være måneder hvor det 
er mere, og måneder hvor det er min-
dre, for eksempel, om sommeren. 
Der er folk der lægger mere end 4 timer 
om ugen og folk der lægger mindre end 
4 timer om ugen.
Ganger vi det op med 42 frivillige, så 
bliver det 630 timer om måneden, og 
7560 timer på et år.
Hvis man skulle prøve at prissætte de 
timer til en minimumsløn, nemlig 110 
kr i timen, så svarer det til 69.300 Kr. 
på en måned og 831.600 Kr. på et år.
For at sætte det tal lidt i perspektiv, så 
tænk på at med 831.600 Kr. kan man 
købe ca. 103.950 avokadoer. Det er nok 
avokadoer til at spise 28 avokadoer om 
dagen i 10 år i streg.

Det er alligevel lidt cool at tænke på.
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arbejde med alle eller ingen. 
Derudover er der ingen regler der  
forhindrer eller begrænser hvorvidt man 
skal holde en aftale, så spillet handler 
basalt set om hvorvidt du stoler på dine 
naboer eller ej.
Spillet - I spillet findes der to typer brik-
ker militær og flåde. Hvert land starter 
typisk med 3 brikker, og Rusland har 
4. Alle brikker er lige stærke, og spillet 
foregår ved at man laver aftaler med  
andre, nedskriver sine ordrer, 
og afvikler dem alle samtidig.  
Hvis to brikker går ind i samme felt vil 
man så sammenligne hvor mange støt-
ter de har fra andre brikker, og den der 
har mest støtte kommer ind. 
Alle brikker kan kun lave en ordre hver 
tur, så det er meget simpelt i sin grund 
mekanisme. 
I starten af spillet vil hvert land oftest 
have 2-3 mulige samarbejdspartnere, og 
det gælder så om at lave så gode aftaler 
med dem som man kan. Disse aftaler 
vil givetvis være indbyrdes i modstrid. 

Diplomacy
Af Christian Nørgaard

Månedens 

Brætspil
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Jeg har valgt at være lidt nostalgisk ved 
juletid, og fundet et gammelt spil frem. 
Diplomacy er faktisk mere end 50 år 
gammelt, og jeg har tidligere spillet det 
rigtigt meget. Men da spillet ret meget 
går ud på at stikke hinanden i ryggen 
eller stole på hinanden er det også et 
spil som man let kan blive uvenner over. 
Men hvis alle er med på at det er et spil, 
og man ikke spiller det for meget kan 
man have meget sjov med det.

Baggrund - Spillet findes i flere ud-
gaver, jeg vil fokusere på den klas-
siske, men jeg har også prøvet Colonial  
Diplomacy, som basalt set er det samme 
spil bare i Indien. I Diplomacy tager 
man kontrol over en af stormagterne 
i Europa i perioden op til den første 
verdenskrig. Spillet starter i 1901,  
og det handler om at man gennem  
diplomati og krigsførelse skal indtage 
så stor en del af Europa som muligt. 
Der er ingen alliancer eller aftaler 
når spillet starter, og man kan sam- 



Eksempelvis kan både Tyskland, 
Frankrig og England have interesse i 
Holland, og England vil givetvis ende 
op med et tilbud fra både Frankrig og 
Tyskland om at hjælpe med at holde den 
anden part ude. Så må England vurdere 
hvem de stoler mest på, eller om der 
kan være en riskiko for at Tyskland og 
Frankrig vil ende med at arbejde sam-
men om at holde England ude.
Spillere
Man kan spille op til 7 spillere i den 
klassiske version af spillet, hvor landene 
er Tyskland, Frankrig, Østrig, Tyrk-
iet, Rusland, Italien og England. Hvis 
man er færre spillere vil landene midt i 
Europa være neutrale og så stille. Alle 
spillere har som udgangspunkt samme 
muligheder hvor Rusland er lidt større, 
men så også har flere naboer, så det er 
ikke sikkert en fordel. 
Tema -  Som navnet antyder er diplomacy 
et spil der handler om at lave aftaler med 
de andre spillere i hemmelighed, og at 
kunne gennemskue om man stadig kan 
stole på dem. I de gode spil kan man 
godt se de andre spilllere blive nervøse 
når to spillere går afsides for at snakke, 
og nogle gange kan sådan en samtale 
godt være “Jeg ville ikke noget. 
Det var bare for at gøre Tyskland 
nervøs.” Andre gode udtalelser kan 
være “Hov, jeg kom vist til at lave en fejl 
da jeg nedskrev min order, jeg sværger 
det ikke var med vilje” og endelig den 

klassiske “Jamen vi havde jo en af-
tale, hvordan kunne du forræde mig!”
Spiltype - Spillet har meget få mekan-
ismer, som til gengæld virker. Det bety-
der der ikke er en masse distraktioner 
som penge, indflydelse eller tech. Så 
spillerne kan koncentrere sig om at lave 
aftaler, og om at lægge planer for hvor 
deres tropper skal flyttes hen. 
 
Konklusion - Jeg er meget stor fan af 
spillet, og jeg håber vi kan få gang i 
spillet igen til en kommende brætspils-
cafe. Jeg er sikker på at der er nogle 
uskyldige folk, som stadigvæk har lidt 
tillid vi kan udnytte :) 

https://boardgamegeek.com/board-
game/483/diplomacy

Data Fra Producenten Fra Bordgame Geek
Spillere: 2-7 Spillere: 6-7, (7 bedst)

Tid: 360 minutter Tid: 360 minutter
Alder: 12+ Alder: 14+
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Hvem er Hvem i TRoA?

Formand 
Udvalgsansvarlig 

Rengøringsansvarlig
Nadia S. Holland 
Nadia@troa.dk

Næstformand 
Kommunikations- 

ansvarlig 
Kåre T. Kjær 

kaare@troa.dk

Kasserer 
 

Christine Christensen 
Christine@troa.dk

Bestyrelsesmedlem 
Værkstedsansvarlig 

Lageransvarlig
Morten Baagøe 
morten@troa.dk

1.Suppleant 
 

Christoffer Nissen

Bestyrelsesmedlem 
Kommune kontakt 
Christian Nørgaard 
christian@troa.dk

2.Suppleant
 

Erik S. Preussler 
erik@troa.dk

Sekretær
 

Bo Karlsen 
regnskab@troa.dk

TRoA News
Thomas B. Aagaard 

news@troa.dk

Cafeudvalget 
Karsten Rasmussen 

cafe@troa.dk

“Drift” Udvalg
Alt om Nøgler 

Bo Karlsen 
Thomas B. Aagaard 

key@troa.dk

Dette er tænk som en oversigt over hvem man skal snakke med, hvis 
man enten skal have fat i bestyrelsen, et udvalg eller har lyst til at prøve 
en ny aktivitet.

Bestyrelsen kan kontaktes på bestyrelsen@troa.dk

IT Udvalget 
Kåre T. Kjær 

webmaster@troa.dk 22



WH40K og AoS 
Martin Brassøe 

9th Age
Søren Honningdyr 

Warmachine 
Rasmus S. Holland 
holland@troa.dk

Brætspilsudvalg
Niels Christian Trude 

Christensen 
braetspil@troa.dk 

Projekt: X-wing
Karsten Rasmussen 

x-wing@troa.dk

Sidste Søndag
Jakob Kannegaard 

sidste-søndag@troa.dk

Airsoft 
Morten Baagøe 
airsoft@troa.dk

Faktion Pap 
Tobias Leth 

pap@troa.dk

“Aktivitets” Udvalg

Tabletop
Thomas Madsen 
tabletop@troa.dk 

De forskellige Figurspil

Dropfleet 
Kåre T. Kjær 

Thomas Aagaard

Mordheim og WFB
Martin Wichmann 
Marty93@live.dk

Festudvalg 

Kathrine R. Nielsen 
fester@troa.dk

Bloodbowl 
Uffe V. Jensen 
uffe@troa.dk

Ungdomsudvalg

Søren Fredsgaard 
ungdom@troa.dk
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Er Du ikke Medlem?
Hvis du har læst dette nyhedsbrev og fået lyst til at komme forbi vores 
lokaler og se hvad vi laver, så er der lidt forskellige muligheder.

1. Kig forbi vores lokaler på - Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby. 
Der er normalt folk i lokalerne på værdagsaftener. 

2. Kig forbi vores FB side: https://www.facebook.com/groups/9706929069/ 
Bare skriv at du gerne vil se vores lokaler og der skal nok være nogen som reagere 
og er frisk på at mødes med dig og give en rundvisning.

3. Hvis det er en bestemt aktivitet kan du også skrive direkte til det  
relevante udvalg eller den person som står for det pågældende figurspil.

4. Sende en mail til bestyrelsen@troa.dk  
Medlemskab af TRoA er op delt i nedenstående kontingenttyper: *

• Senior: er for de medlemmer der er 25 år eller ældre
• Ungdom: er for de medlemmer der er 18 – 24 år
• Junior: er for de medlemmer der er under 18 år
• TRoAs Venner: er for de medlemmer der ikke kommer i foreningens lokaler til 

daglig, men alligevel gerne vil støtte foreningen økonomisk og bibeholde kontakten.
• Forældre: er for de medlemmer, der i samme periode har et barn der er 

medlem af foreningen som betaler junior-kontingent og er fyldt 8 år. Der er 
ikke et krav om ét barn per forælder og således kan begge forældre tegne et 
forældremedlemsskab selvom de kun har et barn, der er medlem. 

Medlemskab af TRoA giver ret til at benytte foreningens lokaler og faciliteter samt at 
deltage i arrangementer til særlige fordelagtige priser. Samtidigt giver det mulighed for at 
deltage i de af foreningens aktiviteter, som kun er for medlemmer. Undtaget fra dette er 
TRoAs Venner som ikke giver rettigheder til deltagelse til aktiviteter eller brug af lokaler 
på lige fod med de øvrige medlemmer.

Kontingentsatser 2017-2018
• Senior:    450 kr. halvårligt
• Forældre:   100 kr. halvårligt
• Ungdom:   300 kr. halvårligt
• Junior:    250 kr. halvårligt
• TRoAs Venner:  100 kr. halvårligt
• Efterskole:   100 kr. halvårligt

Kontigentet betales halvårligt og du betaler for et helt halvt år af gangen. Kontingent kan 
reguleres på den årlige Generalforsamling.

* Listen er ikke komplet. Se vores hjemmeside www.troa.dk for alt om medlemskaber. 24
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