TRoA News

#6 APRIL 2018

Velkommen til April
Så blev det den 9.april og årsdagen for
den tyske besættelse af danmark i 1940.
Ikke at der har nogen særlig relevans
for TRoA, men i skulle jo nødigt tro at
vi er helt historieløse på redaktionen.
Det er også ca. to år siden vi flyttede
fra Torvegade til vores nye dejlige
lokaler på Godthåbsgade.
Denne gang har vi også 24 sider
og i betragtning af at det kun er en
måned siden at sidste blad udkom,
er det jo rigtigt rart. Det er den slags
der giver en lyst til at forsætte arbejdet med at udgive TRoA News.
Mange tak for det.
Kåre. T. Kjær har lavet et nyt brætspil,
Dungeon Contractors, og vi håber at
han i et fremtidigt nummer vil skrive om
arbejdet med det og tankerne om at finde
en udgiver.
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Alt indhold er udtryk for forfatternes
holdninger og ikke et udtryk for nogen
officiel holdning fra TRoAs side.

Vi har også nogle konkrete planer om at
lave en artikel om flytningen og hvordan
f.eks. kommmune, Folkeoplysningsudvalget, vores bestyrelse m.f. ser
tilbage på den process.
Alt dette forudsætter selvfølgeligt at
Danmark ikke ender som en “fejlslagen
stat” når nu vi (måske) ender med en
konflikt på hele det offentlige område.
Og så blev der for nogle dage siden sendt
projektbeskrivelse for TRoA Con 2018
til bestyrelsen...
Vi er som altid på udkig efter indhold, så
kontakt os på: news@troa.dk

Thomas Bernstorff Aagaard,
Chefredaktør
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Fra Bestyrelsen

Noget forsinket er her bestyrelsesreferat fra marts: Referat af bestyrelsesmøde
12.03.18
Hovedpunkterne er som beskrevet herunder:
• Der er planlagt et større arrangement omkring Aktiv Sommer.
(Læs mere i dette nummer af TRoA News)
• Der er planer for Samværd over Sundet – der mangler stadig en endelig plan
og økonomi.
• Bestyrelsen har konstitueret sig.
• Vi har rettet i aldersgrænserne for medlemsskab således at man skal være
medlem ved 7 år i stedet for tidligere 8 – det er for at ensrettet i forhold til
Aalborg Kommunes tilskudsgrænser.
• De aktiviteter der blev disponeret midler til ved GF er sat i værk.
• Vi får brug for at udskifte vores kasseapparat i 2018 da det system vi har nu,
ophører med at være tilgængeligt med udgangen af 2018. Bestyrelsen kigger
på alternativer.
• Bestyrelsen er blevet opmærksom på, at vi har en mindre opgave ifbm. de nye
regler for persondataforordningen – vi regner med at få det på plads lige omkring at de nye regler træder i kraft.

WANTED

Hvis der er nogle medlemmer der vil donere en induktionsgryde eller pande
til vores køkken tager vi meget gerne imod dem.
Vi kan godt bruge penge på at købe nye, men det lader ikke til de vil blive
brugt så ofte. Så i første omgang prøver vi at høre om nogen ligger inde med
nogle vi kan modtage gratis. På forhånd tak. - Bestyrelsen
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Så er det indkøbt nye skakure til foreningen.
De kan findes i et af skabene med terræn til figurspil i Battle lokalet.

Mere indkøb fra Tabletop udvalge - Nyt terræn har man også indkøbt.
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Lokale 4 er færdigt - Takket være Bo Karlsens store arbejde og talegaver er lokale 4 nu færdigt. Kommunen har sat lys op i lokalet, der er
kommet store skabe som medlemmerne kan leje, nye reoler m.m.
Ud over Bo, skal der også lyde en tak til Jens-Ejnar Stephansen,
Thomas Nick Krarup Madsen, Christian Nørgaard, Thomas Bernstorff
Aagaard og Morten Baagøe.

Kåre T. Kjærs nyeste brætspil. “Dungeon Contractors”.
Her på redaktionen ser vi frem til at prøve det i sin færdige form og at
spillet forhåbentligt en gang i fremtiden kan købes i butikkerne...
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Airsoft - Her i weekenden har TRoA Airsoft afholdt “Kampen over
klisterkanalen 4” på beredskabscentretet i Rørdal. Lørdag havde de
fyldt med 60 deltagere og Søndag havde de 82 deltagere.
Bla. Et hold der havde taget turen fra københavn.
Det var en god weekend, med masser af action og deltagerne var glade.

Krigslive XIV - “Enhver mand skal dø.”
Tilmeldingen lukkede i fredags og der havde 281 personer tilmeldt sig.
Det gør at scenariet bliver en del større end krigslive i 2017.
Det bliver afholdt den 10.-13.maj 2018 i Tornby Klitplantage af TRoA,
med Astrid Budolfsen som hovedarrangør.
Nyt fra Facebook - På facebook er der en gruppe der hedder Danske
rollespillere.(5300 medlemmer) Der har over det sidste skykke tid, været
et par meget store debatter om hvorvidt politik og rollespil høre sammen.
Nogle folk vil have de to ting skarpt adskilt og brokker sig over hvordan
de to administratorer af gruppen gør tingene.
Her på redaktion er vores holdning klar: Ja, politik og rollespil høre
sammen da vi er folkeoplysende foreninger. Og det er iøvrigt svært at lave
et live scenarie der ikke er politisk i en eller anden grad. Og selvfølgeligt
er det iorden at lave rollespil der er klart politisk. De to administratorer
Jonas Berthelsen og Daniel Larsen udføre en rigtigt svær opgave og det
gør de godt. Og de har vores fulde opbakning. -Redaktionen
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14.April
21. April
28. April
29. April
5. Maj
10. - 13. maj
14. Maj
19. - 20. Maj
19. Maj
26. Maj
27. Maj
11. Juni

April-Maj 2018

Type aktivitet Hvad
Brætspilscafe Magic Turnering Live Live Live Møde Live Brætspilscafe Turnering Live Møde -

Den månedlige Cafe
Prerelease Dominaria
X-wing
Sidste Søndag
Nordens Nætter
Krigslive
Bestyrelsesmøde
Sidste Søndag Døgnscenarie
Den månedlige Cafe
X-wing
Sidste Søndag alm. spilgang
Bestyrelsesmøde

Hvor

Battle
Battle
Battle
Lundby Krat
Hele bygningen
Tornby
Lokale 1
Lundby Krat
Battle
Battle
Lundby Krat
Lokale 1

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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Frivillige søges til Aktiv Sommer!
Af Astrid Budolfsen

Hej læser af TRoAnews! Kunne du
tænke dig at bruge lidt af din juli på at
hjælpe med at udbrede kendskabet til
TRoA, og afholde aktiviteter for Aalborg kommunes børn? Så har vi brug for
dig til at hjælpe os med Aktiv Sommer!

Bordrollespil: Vi holder bordrollespil
arrangementer den 10. og 17. juli 2018
om aftenerne.
Vi søger minimum 4 frivillige.
Vi sørger for at de frivillige har prøvet
de spil de skal gm forinden.

Hvad er Aktiv Sommer?
Aktiv Sommer er Aalborg kommunes
sommerferie tilbud til kommunes
folkeskole-elever. Aktiviteterne bliver afholdt af kommunens foreninger
og Aktiv Sommers katalog vil blive
sendt på mail til alle forældre i Aalborg
kommune. Med Aktiv Sommer vil vi
få reklame for foreningen sendt direkte til enhver forældre i kommunen.
Og de kommer selv og tager billeder
og film til reklame for TRoA i deres
kataloget og til deres hjemmeside.

Figurspil: Vi holder 3 arrangementer
med figurspil.
- Det første bliver mindre figurspil den
7. juli 2018.
Vi søger minimum 4 frivillige til dette.
- Det andet bliver Age of Sigmar den 14.
juli.
Vi søger minimum 4 frivillige til dette.
- Det tredje bliver 40K den 21. juli 2018
Vi søger minimum 4 frivillige til dette.

Hvilke aktiviteter laver TRoA i
forbindelse med Aktiv Sommer?
Magic: Vi holder et magic arrangement
den 6. juli 2018 fra kl 13 - 17.
Arrangementet bliver i samarbejde med
Aalborg 9220 Magic
Vi søger 6 - 10 frivillige. Helst folk der
har lidt erfaring med magic og med børn.
Brætspil: Vi holder brætspil arrangement den 3. juli 2018 om aftenen.
Vi søger minimum 5 frivillige.
Erfaring med at spille brætspil er et plus.

Skyggeskolen
(et
enkeltstående
live-scenarie i en Harry Potter
inspireret setting): Afholdes den 13.
Juli 2018.
Vi søger mindst 10 frivillige til at være
NPC’er.
Sidste Søndag: Afholdes 29. juli 2018.
Vi søger 7 frivillige til at være holdledere, og 10+ frivillige til at være ekstra NPC’er.
Kunne du tænke dig at være frivillig?
Så skriv hvem du er og hvad du
kunne tænke dig at hjælpe med til astrid@troa.dk.
På forhånd tak!
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Side 9 - Trommen

Musiker i Niende Stirland
Alle regiment provinstropper
har brug for en trommeslager.
De slår takten når man skal
fra Wurtbad til Kemperbad.
Og i kamp er en musiker en nødvendighed hvis evolutionerne
skal gennemføres både korrekt,
hurtigt og med stil.
Og Ja, så er det godt for moralen.
(Regler WFRP2: Standard Drum,
+20 to all command checks when
the regimental commander gives
orders and +10 to all Willpower
checks for the soldiers when testing
their will to fight)
Billede fra 2013. (Krigslive 9)
Fotograf: Line Sadolin
Model: Kathrine R. Nielsen
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TRoA Con
2018

10.-12. August
I vores lokaler!

Bordrollespil, Brætspil og Figurspil...
(bla. warmachine, WH40K og Age of sigmar)

De specifikke detaljer og aktiviteter er ikke på plads
endnu, men hold øje med TRoAs forskellige online
medier og forvent en hjemmeside på www.troacon.dk
en gang i slutningen af April.
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Sidste Søndag
Døgnscenarie

Vinterens lange, dybe klør er endelig ved at slippe taget i Nebelheim.
Det alt for korte forår vil snart give plads til en omskiftelig sommer.
Den Stirlandske sejr over Drachenfeldt familiens oprør, samt befrielsen
af Valggreven, har bragt glæde til Stirland. Men i Sylvanien betyder
denne sejr intet mere end en ny konflikt. Allerede nu går snakken blandt
krigere og indbyggere at Drachenfeldt familien vil søge tilbage hertil
for at opbygge deres styrker udi de udøde, de som vampyrer har en
naturlig dominans over.
De første tegn på at de er på vej er kommet:
Zombier og ghouls, udøde tjenere ad den gamle nat er allerede blevet
set og kæmpet imod ved Nebelheim.
Hvad Drachenfeldt familien gør når de kommer til Nebelheim er et stort
spørgsmål, men de vil ikke være glade når de finder at deres broder,
Raymond, døde til byens styrker. Må alle de anerkendte guder beskytte
os mod deres vrede.
Dato: 19.-20. Maj 2018

Medlemmer af TRoA: 200 kr., Ikke medlemmer: 350 kr.
Obs. Fra d. 1. maj stiger deltagerprisen med 50 kr.
Prisen stiger yderligere 100 kr. ved tilmelding d. 19. maj.
For at deltage til Døgnscenariet skal man være 11 år
(dispensation ned til 8 år)
Man skal være over 14 år for at overnatte
Børn under 14 år skal hentes lørdag kl. 22.00
Vi mødes på den store parkeringsplads (ved Grillen).
Teltopsætning foregår fra kl. 9.00 til 11.00. In-tjek åbner kl.
10.00. Alle skal være tjekket ind klokken 11.00, så kom i god
tid også hvis du ikke har telt.
Til aften byder vi på helstegt pattegris med tilbehør.
Se mere i Sidste Søndags FB gruppe.
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“I amar prestar aen
Han matho ne nen
Han mathon ned cae
A han noston ned gwilith”
For år tilbage udgav Games Workshop
et spil, et spil baseret på en bog som lige
var blevet filmatiseret og havde grebet verden med storm. Dengang var vi
nogle der kæmpede for Herredet, Kløvedal, Rohan og Gondor. Men et mørke
voksede ind over battle lokalet.
Og nogle ting som som ikke skulle være
blevet glemt, gik tabt. Kampagner blev
til fortællinger. Fortællinger blev til
minder. Og i 10 år forsvandt spillet fra
alles viden. Indtil, da chancen bød sig,
at det indfangede nye spillere…
Det er fortællingen om hvordan figurspillet Ringenes Herre er vendt tilbage
til TRoA, hvor et lille følgeskab kalder
ud til alle de frie medlemmer i TRoA:
Bavnene er tændt! Vi kalder på flere til
at modstå Ringen og dens ondsindede
kalden.
Spillet er nemt at gå til, men simple
grundregler som alle hurtigt kan lære.
Men som med så mange andre spil, så er
et spil der er nemt at lære også svært at
mestre. Kernen af spillet er bygget omkring mange af de velkendte funktioner
fra mange andre af Games Workshops
spil og vil derfor være nemt at gå til for
alle der har erfaring med firgurspil.

Af Steffen Kanstrup
Det er også nemt at lære for nye
spillere, samt er det også økonomisk fornuftigt som ens start på figurspil.
For vi ved jo alle at når Ringen kalder,
så vil vi have den til os selv. For det er
os, følgerne af den Hvide Hånd, eller
Sauron’s orker som skal arve denne jord.
Det er os der vil brænde mennesket og
elvernes riger ned til grunden og besidde verden.
I har nu kun ét valg. Slut jer til os og
vær med til at afgøre verdenens skæbne,
genoplev fænomenet der er Ringenes
Herre når du styrer velkendte karakterer
igennem drabelige kampe mod alt hvad
de modstander bringer til bordet. Slut jer
til os, i kampen om Ringen!

12

“We are the fighting Uruk-hai!
We slew the great warrior.
We took the prisoners.
We are the servants of Saruman the Wise, The White
Hand: The Hand that gives us man’s-flesh to eat.
We came out of Isengard, and led you here, and we
shall lead you back by the way we choose.”
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Stem på et Brætspil
Christian Nørgaard

Hvis du interesserer dig for brætspil
vil jeg anbefale at læse de artikler jeg
skriver om brætspil :)
Men jeg vil også gerne opfordre jer til
at være med til at bestemme hvilke spil
vi skal købe hjem til TRoA.
Vi var så heldige at få afsat en del
penge til at købe nye brætspil, og vi vil
gerne købe de spil og de typer flest er
interesserede i.
Så på facebook i “TRoA BrætspilsCafe” gruppen har vi en afstemning
kørende hvor alle kan foreslå spil vi
bør købe. Det vi prøver at gøre er at
indkøbe de spil der har fået flest stemmer. Det betyder at vi løbende rydder
op i dem der har fået flest stemmer, så
nye kan rykke op.
Så hvis du er tilhænger af store lange
komplicerede spil som Twilight Imperium 4, eller måske er mere til sociale
korte spil som Ultimate Werewolf, så
kom ind og giv en stemme.
Vi har indtil videre købt et par spil på
denne måde, og det er dejligt at se der
er stor interesse for at få de bedste spil
til foreningen.
Du kan enten stemme på spil der
allerede er på listen, eller tilføje nye.
Vi vil som udgangspunkt ikke støtte
kickstarer spil, og vi køber ikke kopier
af spil vi allerede har, men ellers er der
frit slag.

Link til gruppen: https://www.facebook.com/groups/850157675033949/
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TRoA loppemarked
2nd Edition
Af Martin Brassøe

D. 25 marts vendte det succesfulde
loppemarked tilbage til TRoA’s
lokaler, og denne gang var det ikke
blot fokuseret på figurspil, men åbent
for alt der havde relationer til TRoA’s
aktiviteter hvad end de var kortspil,
bordrollespil, live eller noget helt andet.
Til forskel fra sidste gang blev 2. salen
taget i brug til denne omgang af loppemarkedet, og dette gav et langt mere
overskueligt markedsmiljø hvor det både
for sælgerne og køberne var nemmere at
gennemgå boderne og gennemskue hvem
der solgte hvad. Og boder var der nok af,
med 18 fremmødte sælgere der havde
alskens varer med fra fordums tids figurer
i bly til de nyeste udgaver af modeller fra
GW, til rollespilsbøger der kunne dække
de flestes behov og rollespilsudstyr til at
bevæbne et mindre regiment.

I løbet af dagen blev arrangementet
også positivt overrasket af pigerne fra
Red Bull, der havde set arrangementet
på facebook og kom forbi og uddelte
smagsprøver på deres nye varianter af
økologiske sodavand til alle de glade
fremmødte nørder.
Sidst men ikke mindst kunne man,
efter støvet havde lagt sig, folk var gået
hjem med en masse gode deals og alt
var ryddet op, gøre op at markedet (på
små 4 timer) havde formået af omsætte
samlet for over 21.000 kroner.
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Arrangør Morten Hørby udtaler “Jeg syntes arrangementet er gået
over alt forventning og jeg regner
med at gøre Loppemarkedet til et fast
arrangement som bliver holdt hvert ½ år
i TRoA. Tak til alle som deltog og håber
at se alle som deltog igen næste gang “
Og rygtet vil vide, at næste gang ligger
det i oktober og denne gang ikke oveni Sidste Søndags spilgang, således de
også har rig mulighed for at deltage.
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Alarm og
Nøglebrikker
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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 hoveddøren 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 tilstedeværende 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.
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10 år med guld fra TRoA

Jf. min LinkedIn havde jeg i marts
10 års jubilæum som ansat i TRoA. Jeg
synes, det giver anledning til lidt ord,
fra den ellers ”stille” ansatte.
Stillingen blev oprettet for 10 år siden,
fordi vi gang på gang sad på vores GF og
godkendte ikke færdiglavet regnskab og
fordi bestyrelsen ikke havde noget indsigt, i regnskabet på de enkelte møder.
Derfor valgte nogen af os, at foreslå at vi
oprettede denne stilling, med klare opgaver så vi vidste at regnskabet, i vores
forening ville få mere opmærksomhed.
Da der blev ansøgt første gang, var der
meget få der søgte stillingen og endnu
færre der havde de kompetencer, som
man søgte. Jeg kan ikke længere huske
det præcise der skete, men jeg endte med
at få stillingen.
Sidenhen har jeg bogført mange linjer
i vores regnskabssystem (gætter på ca.
28.000 poster). Men med tiden har mine
timer også haft andre opgaver som krævede at blive løst hurtig og derfor været
noget som klubben har betalt sig fra
(sammenlægning af 2 medlemssystemer
til 1 system, nyt kasse system, ny kontoplan, forhandling med leverandører,
gennemgang af betalingsløsninger,
m.m.)
Det ironiske er at jeg i de sidste 3-4 år aktivt har forsøgt at fjerne stillingen, da vi
bruger over 40.000 kr. på løn og gebyrer
pr. år. Men til dags dato har jeg ikke fået
nok folk med på ideen om at fjerne still-

Af Bo Karlsen

ingen, da det er småpenge for at vi har
et opdateret regnskab/medlemsliste og
styr på kontoret.
Der er i årenes løb sket mange sjove ting
i min arbejdstid bla. At vi fik en faktura på nogen vare vi havde købt hvor der
også var et ekstra produkt som var 1 stk.
Søren Parbæk til 0 kr. jeg gemte denne i
lang tid for at bevise at TRoA ejer Søren
Parbæk og ikke omvendt.
Har stillingen være god for TRoA?
Nu kan flere måske mene jeg ikke selv
kan bedømme dette objektivt, men jeg
er selvfølgelig lodret uenig.
Jeg kan sagtens bedømme om stillingen
har været god for TRoA, jeg har trods
alt selv være medstifter af forslaget og
været ansat…
Jeg mener den har været super god for
TRoA, fordi vi netop fik løst vores problem med at have et færdig regnskab til
bestyrelses møderne og generalforsamling, samtidig ved vi hvor mange medlemmer vi har og hvem de er.
En af de ting der arbejdes på nu, er at
minimere den tid der bruges på det administrative arbejde. Men en ting er sikkert og det er det aldrig forsvinder helt.
Og det betyder at stillingen nok ikke
forsvinder, for jeg må nok indrømme,
at jeg tror mere og mere på at stillingen
skal blive i en form alla nu, da det vil
give foreningen mulighed for at bruge
de frivilliges tid på at lave aktiviteter og
ikke på kedelig administrativt arbejde.
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Før du går, skal du
rydde op efter dig selv!
Det betyder at man skal:
•
•
•
•
•

Støvesuge gulvet i lokalet!
Skraldespanden skal tømmes!
Bordet skal tørres af!
Tavlen skal tørres af!
Sætte brugt bestik, glas og
tallerkener i opvaskemaskinen!
Og dette gælder også “Battle”

Går man som nogle af de
sidste, skal man også:
• Tømme skraldesække!
(som omtalt i sidste måned)
• Starte Opvaskemaskinen!
Dette gælder også i værkstedet.
Der skal man også rydde op efter sig.
F.eks. tørre borde af, feje gulvet,
smide madaffald ud og tømme
affaldssække...
Til venstre ses et billede af en
pose og papir der har været om
en sandwich. Den havde tydeligt
ligget der i flere dag, ildelugtende
og med et par fluer omkring.
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Af Christian Nørgaard

Dette brætspil er forholdsvis nyt, men
allerede blevet spillet en del. Det er et
coop spil, men lidt anderledes fra de
normale spil vi har af den type. Jeg kan
godt lide at spillet er svært og udfordrende, og selv om jeg har gennemfører
et par spil, er det langt fra givet at vi
gennemfører. Derudover kan man også
gennemføre ved at overleve spillet, men
undervejs have gjort nogle ting man
ikke er så stolte af.
Baggrund - Spillet er baseret på et
computerspil af samme navn. Det er
baseret på hvordan forholdene var for de
civile fanget i Sarajevo under belejringen i
krigen i starten af 90’erne.
I både computerspillet og brætspillet skal
en gruppe civile forsøge at overleve krigen, og holde sig i live indtil der bliver
underskrevet en våbenhvile mellem
parterne.
Spillet - Spillet har en lidt irriterende
mekanisme med at kun en spiller styrer

af gangen, men til gengæld går det så
på tur. De gange vi har spillet har det
fungeret bedre med at fordele opgaver
og karakterer, og så i føllesskab snakke
om hvad planen er.
Det vil være min opfordring. Når det er
sagt, er selve spillet bygget op omkring
en dag, hvor man starter dagen med at
lave forskellige opgaver i huset, spise
lidt aftensmad, og drikke lidt hvis man
er heldig, og om natten drager man så
ud og leder efter forsyninger. I løbet af
dagen er der snipers ude, så der kan man
ikke komme uden for huset.
Spillere - I starten af spillet trækker man
tilfældigt 3-4 karakterer afhængigt af det
scenarie man spiller, og styrer dem i fællesskab. Vi har prøvet lidt forskelligt, og
jeg ved ikke helt om det er bedst at alle
har en karakter. Vi plejer også at have en
der styrer de events man løber ind i, og
1-2 der holder styr på tokens. Jeg synes alle burde have noget at deltage med,
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men man kan fordele det som det giver
mening. Spillet virker fint med 1-4 personer, hvis man er mange flere kan det
stadig virke, men så er man bare flere
om at dele de samme opgaver, og det
kan trække lidt ud.
Tema - Spillet er meget dystert, og man
skal træffe en del trælse moralske beslutninger. Det er ofte liv og død, og de folk
man spiller og dem man møder kan ofte
dø og komme til skade. Man kan vælge
at spille spillet for at overleve uanset
omkostningerne, og træffe nogle trælse
valg, eller forsøge at bevare sin menneskelighed, og tage de konsekvenser der
kommer. Men de gange jeg har spillet
det har vi alligevel hygget os, og haft det
ret sjovt.
Spiltype - Det er et coop spil, så alle
spiller sammen for at overleve, og der
gives ikke specielle missioner til den enkelte spiller, som i f.eks. Dead of Winter eller Battlestar Galactica. Så ingen
forræddere, selv om nogle af karaktererne godt kan være lidt en hæmsko. Man
kan godt spille det som solospil, og det
får gode anmeldelser som solospil, så
det kan være det skal prøves en gang.
Jeg har tidligere nævnt Magic Maze,
som har lidt den samme mekanik, med
at flere spillere ikke gør særligt meget
mere. Spillet bliver ikke anderledes af
flere, det er de samme ting man styrer.
I forhold til andre coopspil, så skal man
der ofte vælge en strategi for at vinde og
Data Fra Producenten
Spillere: 1-6
Tid: 45-120 minutter
Alder: 18+

følge den, så det er ofte blevet sammenlignet med at lægge et puslespil, og
bare vælge de rigtige brikker. Det her
spil er lidt anderledes, fordi man ikke
kan være sikker på konsekvenserne af
sine handlinger, og nogle gang belønnes
grådighed, mens det andre gange
straffes. Det synes jeg giver en interessant dimension plus selvfølgeligt det
moralske i hvilke valg man træffer.
Konklusion - Jeg synes det er et meget
godt spil, jeg blev meget positivt overrasket over det, og endte med at købe
computerspillet efter et par spil, som jeg
så også har spillet en del.
Hvis man er med på et coopspil, så vil
jeg gerne anbefale det her. Det tager nok
i gennemsnit 3 timer at gennemføre, hvis
man også skal have forklaret reglerne,
men spiller kan godt afsluttes tidligere
ved at man simpelthen dør...

Fra Bordgame Geek
Spillere: 1-3, (1 bedst)
Tid: 45-120 minutter
Alder: 16+
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Hvem er Hvem i TRoA?
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

Formand
Udvalgsansvarlig
Nadia S. Holland
Nadia@troa.dk

Bestyrelsesmedlem
Kommune kontakt
Christian Nørgaard

Næstformand
Kommunikationsansvarlig
Kåre T. Kjær
kaare@troa.dk

1.Suppleant
Christoffer Nissen

Kasserer
Christine Christensen
Christine@troa.dk

Bestyrelsesmedlem
Værkstedsansvarlig
Lageransvarlig
Morten Baagøe
morten@troa.dk

Sekretær

2.Suppleant
Rengøringsansvarlig
Erik S. Preussler

Bo Karlsen

erik@troa.dk

regnskab@troa.dk

christian@troa.dk

“Drift” Udvalg
Alt om Nøgler
Bo Karlsen
Thomas B. Aagaard
key@troa.dk

Cafeudvalget
Karsten Rasmussen

TRoA News
Thomas B. Aagaard

IT Udvalget
Kåre T. Kjær

cafe@troa.dk

news@troa.dk

webmaster@troa.dk

Festudvalg
Kathrine R. Nielsen
fester@troa.dk
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“Aktivitets” Udvalg

Tabletop
Thomas Madsen
tabletop@troa.dk

Sidste Søndag
Jakob Kannegaard
sidste-søndag@troa.dk

Brætspilsudvalg
Niels Christian Trude
Christensen
braetspil@troa.dk

Projekt: X-wing
Karsten Rasmussen
x-wing@troa.dk

Airsoft
Morten Baagøe
airsoft@troa.dk

Nordens Nætter
nordensnaetter@troa.dk

Faktion Pap
Tobias Leth
pap@troa.dk

Ungdomsudvalg
Søren Fredsgaard
ungdom@troa.dk

Forskellige Figurspil

Lord of the Rings
Steffen Kanstrup

Warmachine
Rasmus S. Holland

steffen@troa.dk

holland@troa.dk

Dropfleet
Kåre T. Kjær
Thomas Aagaard

Mordheim og WFB
Martin Wichmann

Bloodbowl
Uffe V. Jensen

WH40K og AoS
Martin Brassøe

9th Age
Søren Honningdyr

Marty93@live.dk

uffe@troa.dk

TRoA Con 2018

mail@troacon.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: 			
Forældre: 		
Ungdom: 		
Junior: 			
TRoAs Venner:
Efterskole: 		

450 kr. halvårligt
100 kr. halvårligt
300 kr. halvårligt
250 kr. halvårligt
100 kr. halvårligt
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.
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