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Velkommen til November
Så er vi nået til november og med valg-
plakater hængende fra både lygtepæle 
og træer, har de fleste nok opdaget at 
der snart er kommunal og regionsvalg.
Vi har derfor valgt at vi i dette nummer 
har en artikkel om disse valg og at vi 
invitere til valgfest i TRoA tirsdag den 
21.nov. fra kl 1700. 
Hvorfor vi finder det relevant, kan i 
læse i artiklen på side 13.
Vi har også været lidt i arkiverne og 
kigget i gamle klubblade. Det vil nok 
resultere i en artikel i et senere nummer 
om disse og/eller TRoAs historie. 
I sidste nummer fra 1993 kan man læse 
at et halvt års medlemskab kostede 
300kr og at bestyrelsen fandt det nød-
vendigt at skrive - “Betal inden nytår, 
så vi har penge til husleje D.3/1 Ellers 
ryger vi ud af vores lokaler...” 

Ja, det var en anden tid.

Denne gang får i desværre et noget 
mindre blad end i sidste måned. (men 
det var også ret stort) Det skyldes 
både at vi ikke har modtaget ret meget  
materiale denne gang og at vi på  
Redaktionen har haft travlt med  
andre ting og derfor har vi ikke prikket 
til så mange folk.
Vi havde håbet at få en artikel med om 
spil messen i Essen, men da det var i 
den sidste weekend i oktober, kunne 
det ikke nåes. Så den kan i glæde jer til 
i December.

Det bliver samlet set 25 sider og det er 
også ok.
----------------------------------------------
Hvis du gerne vil bidrage med indhold
Så kontakt os på: news@troa.dk

Thomas Bernstorff Aagaard, 
Chefredaktør
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Fra Bestyrelsen
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Hermed referat fra det sidste bestyrelsesmøde: Referat af bestyrelsesmøde 
09.10.17

De mest interessante punkter:
• TRoA har sagt ja tak til en gruppe på 3 arrangører som gerne vil lave Vampire 

Live i TRoA. Det hedder Nordens Nætter og starter allerede i november – læs 
mere her: https://nordensnaetter.wixsite.com/nordensnaetter 
Når de spiller vil de benytte sig af hele klubben – derfor vil der være  
nogle lørdag aftener og nætter om året, hvor klubben ikke er tilgængelig.  
Det fremgår af kalenderen, så det er til at planlægge efter. 

• Vi har indkøbt nye battlemaps som snarligt bliver tilgængelige. 
Husk, at du ikke må tegne med whiteboard markers på dem! – det er præcis 
ligesom de gamle. 

• Vi har fået et brætspilsudvalg, som står for brætspilscafeen og indkøb af bræt-
spil. Det er egentlig bare en opdeling af Fraktion Pap hvor Magic-delen fortsat 
fortsætter i Fraktion Pap mens brætspil splittes ud i det nye brætspilsudvalg. 
De kan fanges på braetspil@troa.dk. 

• Der er kommet et oplæg til indretning af lokale 4, som bestyrelsen har god-
kendt. Det er ikke præcist afklaret hvornår arbejdet begynder, men vi håber 
det bliver i det nye år. Det drejer sig primært om at få installeret noget reolp-
lads og få sat de nye skabe op.

• Som flere har set er 2’eren blevet malet, TV’et er sat op. 
Der bliver installeret en Chrome cast – så bliver det et rigtigt anvendeligt rum. 

• På valgaftenen kommer der et valg-arrangement i TRoA. Formålet er til dels at 
gøre valget lidt festligt men også at opfordre folk til at stemme. 
 
Bestyrelsen vil i den sammenhæng gerne understrege, at TRoA er partipolitisk 
neutral og det således ikke er et sted at ophænge valgplakater, omdele mate-
riale mm. Arrangementet er for at øge fokus på valget som helhed, ikke for at 
fremme enkeltpartiers sager.

Opdatering 



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 ar-
rangementet

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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Andre  

Nyheder

Siden vi fjernede kontanterne fra kiosken for snart et år siden, var det hensigten 
at indføre gavekort i stedet så specielt de unge, som ikke er gamle nok til at have et 
betalingskort – kan købe slik mm. i kiosken. 
Det er nu blevet muligt, så hvis du er forælder og gerne vil give dit barn mulighed 
for at købe noget i kiosken er det nu noget lettere. Gavekort kan indbetales på 
løbende så du hele tiden kan “fylde på” til hver enkelt gang.

8.Oktober bev der afholdt loppemarked med ting til figurspil.
Det var en stor succes med masser af folk og der var folk der havde  
taget turen fra Aarhus. Rygtet vil vide at man vil gentage succen en 
gang i det nye år og evt. udvide det med grej til liverollespil m.m. 
Vi siger tak til Morten Hørby for at føre denne glimrende ide ud i livet. 5



Årets halloweenfest var en stor succes, mange skønne folk dukkede op i flotte 
udklædninger i lige så flot dekoreret lokale. Der blev hygget, skålet, sunget og 
danset til langt ud på morgenen og vi nænnede næsten ikke at smide de sidste 
gæster ud.
Billedet her viser vinderne af kostume konkurrencen.  
ØP løb med førstepladsen, Diana på anden pladsen og Chris på tredje pladsen.
Næste fest er julefesten og før julefesten afholdes den årlige julefrokost, hvor med-
lemmer af TRoA kan lige nu købe en billet. Traditionen tro vil bordet flyde med 
lækker julemad, øl og snaps. Vi i festudvalget håber at se en masse dejlige med-
lemmer til denne hyggelige tradition! - Kathrine Nielsen

Grønt vand???
Aalborg forsyning er på jagt efter utætheder i varmeinstallationer og hos fjernvarme-
kunderne i aalborg kommune. Derfor tilsætter de fra den 6.nov. grøn farve til vandet. 
Farvestoffet er ufarligt, men hvis I skulle observere dette i TRoA, så kontakt lige 
bestyrelsen. 6



Lokale 2 - Så kom TV og diverse afspilningsenheder op i lokale 2.
Chromecast er kommet  og kan tilkobles gennem TRoAHygge. Der vil løbende 
ske yderligere små forbedringer det kommende stykke tid, men det kan officielt 
anvendes som hygge/tv-stue, arbejdsrum m.m.
Tak til Jens-Ejnar Stephansen og Thomas Bernstorff Aagaard for at tage et stort 
slæb med male arbejdet, samt Thomas Nick Krarup Madsen og Jakob Kannegaard 
for hjælp med diverse opsætninger. - Uffe V. Jensen

Nye Battlemats til bord-rollespillerne - 
Det er lidt sjældent at der bliver investeret i nye ting til bord-rollespillerne, så vi er 
fra bestyrelsen side meget glade for at kunne sige at der er købt nye battlemats til 
vores lokaler. 
Der er indkøbt 2 helt rene og nye battlemats uden streger og snask. 
De gamle var tydeligvis brugte, så vi håber I kan passe godt på de nye. 
De er skrevet på dem at man kun skal bruge vandbaseret tus. 
Det betyder at Whiteboard-tus ikke kan bruges. Der er nogle der mener at kridt 
også kan bruges, men det har jeg ikke undersøgt. Vandbaseret tus burde kunne 
købes rundtomkring, men hvis der er efterspørgsel kan vi overveje af sælge den 
i kiosken. De to nye battlemats er placeret samme sted som de gamle, ovenpå de 
grønne klubskab lige inden for døren på 1. sal. De er som det fremgår af billedet 
dejligt store, så der er plads til at tegne nogle ordentligt syge dungeons, med  
masser af monstre og lootz. - Christian Nørgaard 7



  November - 2017
 

Dato Type aktivitet Hvad Hvor
6. November Åben møde Ikke-medlemmers brug af 

lokalerne
Battle

11. November Live: Norden Nætter 1.Sal
13. November Møde: Bestyrelsesmøde Lokale 1
18. November Brætspilscafe: Månedlig cafe Battle
21. November Valgfest Kommune og Regionsvalg Lokale 2
25. November Turnering: X-wing Battle
26. November Sidste Søndag Almindelig spilgang Lundby Krat

2. December Turnering 9th Age 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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Kaptajn Renete Stahl, XII Nordland Spydregiment. 
Hun er iført sin blå og gule uniform med puff, der viser at 
hun er fra den stolte provins Nordland.
Hun bære en slagkofte og en brystplade som beskyttelse 
og bevæbnet med sit favoritvåben:
Et 3m langt spyd, med en solid stålspids og et skaft af 
godt Nordlandsk asketræ.
Solid nok til at stoppe selv den største bæstmand.

(Regler WFRP2: Best craftsmanship, Fast, Special*)

Side 9 Spyddet
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*Se regler for “Tilian pikes” 
i Old world armoury side 32.

Billede fra Maj 2014.
Model: Nikoline Gilså. 
Fotograf: Helena Sass



Valgfest i 

TRoA fra kl 17

Husk TRoA er partipolitisk 
neutral og det er således ikke et 
sted at ophænge valgplakater, 
omdele materiale m.m. 



Vampire Live Genoplives i Aalborg 
Den 11. november vil første spilgang for rollespilsscenariet Nordens Nætter gå i luften, i 
TRoA’s lokaler. Scenariet er startet af tre medlemmer fra TRoA, som ønsker at bringe  
Vampire-universet tilbage til Nordjylland. Denne type rollespil virker til at have 
steget stærkt i popularitet over de sidste par år, hvor man i flere andre storbyer  
allerede nu kan deltage i ’skyggespillet’. Aalborg har førhen haft en stærk Vampire 
Live-kultur, med gæve spilledere og spillere, som også kørte det hos TRoA.
Nordens Nætter vil blive baseret på Vampire the Requiem-universet og New World, 
og have sin egen plotline som blandt andet tager Aalborgs lange historie med i 
spillet. Rollespillet er lavet til at både nye og gamle indenfor Vampire-universet 
kan være med, og føle at de har evnerne til at styre spillets gang. 

Plottet i Nordens Nætter handler om, at Aalborg by har været stort set forladt af 
vampyrer i 7 år efter en katastrofal hændelse i den overnaturlige verden. 
Men nu er det endelig muligt for nattens børn at komme tilbage dertil. 
Det ser dog ud til, at det kun er de unge der ser mulighederne som Aalborg kan  
tilbyde, og derfor er de ældste (nye) vampyrer i byen max 5 år gamle. 
Infrastrukturen i Kindred-samfundet er dog stadig styret af Elders, hvilket betyder 
at både Prinsen, Seneschal, Sheriffen og Elysium-keeperen er af den gamle skole, 
og måske ikke altid ser positivt på hvad de unge vampyrer går og laver. Også der-
for har de fleste af vampyrerne samlet sig i små grupper, da det er farligt at gå der-
ude alene, og med samarbejde kommer man længere end at skulle stå alene mod 
de åbenlyse og skjulte magter. 
Er man nysgerrig efter at vide mere, eller måske endda deltage i rollespillet, kan 
man læse mere om Nordens Nætter på hjemmesiden: 
https://nordensnaetter.wixsite.com/nordensnaetter
og deltage i opdateringer og snak om livet inde på Facebook-siden: 
Nordens Nætter. 

Nordens Nætter har allerede nu fået meget opmærksomhed i rollespilsmiljøet, og for-
venter et godt antal spillere allerede første spilgang. Man er altid velkommen til at stille 
spørgsmål inde på Facebook eller skrive en mail til SL-teamet Anders, Jens og Pernille.

Kommende

Arrangement
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Jakob 
Kannegaard

Hvad laver du i TRoA? 
Jeg står som hoved arrangør for Sidste Søndag og det er nok der de fleste ser mig. 
Men jeg spiller også Warmachine og bordrollespil.
Generelt prøver jeg på at få en finger inden for næsten alt det fede nørderi der sker 
i TRoA.

Hvor længe har du været med og hvorfor? 
Såå vidt hukommelsen rækker mener jeg at jeg blev TRoA medlem til general  
forsamlingen 2016. Jeg havde gjort brug af TRoÁs lokaler et par enkelte gange til 
bordrollespil. Og følte mig uden noget indblik i forenings strukturen helt klar til at 
give mine stemme med!

Hvad laver du udenfor TRoA?
Uden for TRoA er jeg til dagligdag i gang med at blive filosof og så bruger jeg tid 
på at lave mad og holde fester!

Level?
Jeg er level 25.

Mød et 

Medlem
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Kommunal  
og Regionsvalg 2017

Af Thomas B. Aagaard21. November er der Kommunal og 
regionsvalg.
Hvorfor skriver I om det? Hvad stemmes 
der om? Hvad betyder det for TRoA?
Disse og andre spørgsmål vil vi komme 
ind på. Og det vil selvfølgeligt ske på en 
passende objektiv og ikke partipolitisk 
måde, som høre sig til, i en Apolitisk 
forening.
Hvorfor skriver i om det?
Grunden til at vi skriver om valget, er 
at vi er en folkeoplysende forening. 
Grundlaget for at kommunen stiller 
lokaler til rådighed for os og giver os 
økonomisk tilskud skal findes i Folke-
oplysningsloven. Og denne siger i § 14: 
Formålet med det frivillige folke- 
oplysende foreningsarbejde er at 
fremme demokratiforståelse og  
aktivt medborgerskab og med ud-
gangspunkt i aktiviteten og det  
forpligtende fællesskab at styrke 
folkeoplysningen. Sigtet er at styrke 
medlemmernes evne og lyst til at tage 
ansvar for eget liv og til at deltage 
aktivt og engageret i samfundslivet.”
Vi har med andre ord til opgave at 
fremme demokrati. Og det gør vi nu 
ved at minde jer, vores medlemmer, om 
at der er valg og at i bør stemme. 
(Og er du ikke fyldt 18, så kan du jo 
minde dine forældre om det) 

(i det følgende er Tekst i kursive  
kopieret fra diverse offentlige sider om 
valget.)
Hvad stemmer vi om?
Der er to valg. I regionsvalget vælger 
vi de personer der skal sidde i regions- 
rådet de næste fire år. Og I kommunal-
valget vælger vi personer til byrådet.
Når man i medierne høre om politik 
er det som oftest om hvad der sker i 
folketinget i København. 
Men det er kommuner og regioner der 
har ansvar for den velfærd, du møder 
i hver-dagen. Det er blandt andet 
skoler, daginstitutioner, hospitaler, 
læger, ældrepleje, beskæftigelse, infra-
struktur og udvikling af vores lokal- 
samfund. 
Det er 64 procent af de samlede  
offentlige udgifter i Danmark.

Valget
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Hvorfor er det vigtigt at stemme?
Det lavpraktiske -  
Hvis du af og til brokker dig over 
dit gymnasium? Over hvor sjældent 
busserne køre? Manglen på P-pladser? 
Dine børns børnehave? Eller aktivering 
når du er på kontanthjælp? Så brokker 
du dig over noget som enten region eller 
kommune står for. Og ved stemme på 
det ene eller andet parti kan du påvirke 
dette.
Det principielle svar - 
Fordi du som borger i et demokrati 
bør benytte dig af din grundlovssikret 
ret og få indflydelse på hvem der skal 
varetage dine interesser. Andre steder i 
verden er der folk der risikere livet for 
denne ret. 

Har én stemme nogen betydning? 
Specielt Kommunalvalget er mange 
steder så tæt, at få stemmer kan have 
stor betydning. Få stemmer kan flytte 
mandater mellem listerne, og det kan 
have afgørende betydning for hvem der 
bliver valgt som borgmester. 
De personlige stemmer har særlig  
betydning for, hvem der bliver valgt til 
at repræsentere de enkelte partilister. 
Mange lister er nemlig opstillet side-
ordnet. 
Det betyder, at antallet af personlige 
stemmer afgør, hvilke kandidater hvert 
enkelt parti får valgt ind. 

Når du stemmer til kommunalvalget, er 
du altså med til at påvirke, hvilke om-
råder og opgaver i kommunen, der skal 
prioriteres, og hvordan opgaverne skal 
løses.

14

Hvad er Regionernes opgaver?
Sygehusvæsenet, herunder, psykiatrien 
samt sygesikringen, herunder privat-
praktiserende læger og speciallæger og 
ungdomsuddannelserne.

Hvad er kommunernes opgaver? 
Børnepasning, Folkeskole, Ældre- 
pleje, Det sociale område (fx misbrugs- 
behandling og anbringelser), Service 
til det lokale erhvervsliv, Integration,  
Aktivering og beskæftigelse, Kultur og 
fritid (fx biblioteker, musikskoler og 
sportsfaciliteter, og ja foreninger som 
TRoA) Natur og miljø, Planlægning 
af den lokale infrastruktur, Borger- 
service, El, vand og renovation,  
Redningsberedskab og Turisme.
Som det kan ses står region og  
kommune for en meget stor del af de 
offentlige instanser vi som borgere er i 
kontakt med.

Har valget nogen betydning for TRoA?
Ikke direkte. Men kommunalvalget  
afgøre hvem der ender i byrådet og det 
er byrådet der beslutter hvor mange 
millioner kroner der bruges på fri- 
tidsområdet. Så teoretisk kunne man 
vælge et byråd der vil spare alt det de 
kan på fritidsområdet.
De nærmere regler styres dog i stor 
grad af Folkeoplysningsudvalget. 
Det var f.eks dem der godkendte at man 
brugte 1,7 millioner kroner på at bygge 
vores bygning om til os og LOF.

I Folkeoplysningsudvalget sidder der 
7 personer fra Byrådet og yderligere 
10 personer som vælges direkte af fri- 
tidsområdet. (her sidder idrætten og  



spejderne ret solidt på posterne)
Hvem der ender på de 7 poster,  
afhænger igen af magtbalancen  
mellem de forskellige partier i byrådet.

Så af lidt omveje kan din stemme for  
betydning for TRoA. 
Det bør dog nævnes at næste års budget 
blev vedtaget af et enigt byråd.
Hvordan Folkeoplysning Udvalget  
fungere og hvordan vi (TRoA) evt. 
kunne få en valgt til det, vil vi nok 
vende tilbage til i et senere nummer.

Valgfest i TRoA
Vores demokrati er noget vi bør være 
stolte af og noget vi bør fejre. 
Og som rollespillerer bør man gøre det 
sammen med andre rollespillerer.
Så derfor holder vi valgfest. 
Vi starter kl 1700 hvor vi tænder for 
DR’s dækning af valget og så holder vi 
ellers brætspilscafe. 
TRoA giver drikkevare kl 20 når valg-
stederne lukker og der vil være snacks 
i løbet af aftenen. Der ud over vil  
kiosken være åben som altid.
Så tag ned og stem og kom så i TRoA 
og hyg dig med os andre og deltag  
fejringen af at vi lever i et frit land med 
demokrati og i en kommune som giver 
rigtigt gode forhold for foreninger som 
TRoA.

Hjælp, jeg vil gerne stemme, 
men ved ikke hvordan.

https://kv17.aalborg.dk/for-vaelgere/
hvem-kan-stemme

Man bør stemme fordi!

Vi har spurgt tre lokale rollespillere 
om hvorfor de mener man bør stemme.

Astrid Budolfsen - 
“Jeg er vokset op i Uganda, som er et 
de facto diktatur. Det er meget tyde-
ligt at de rige har pæne veje og gode 
hospitaler og men at den store del af 
befolkningen lever i dyb fattigdom og 
deres stemmer ikke bliver hørt. I Dan-
mark tæller din stemme for noget, men 
hvis du ikke stemmer, så er der nogle 
andre der bestemmer det for dig!”

Frederik Søjborg - 
“Det at stemme er uhyre vigtigt: 
For at vi kan se hvilken retning  
befolkningen vil i, For debattens  
skyld og for at kunne sætte igang i 
tanker hos os selv og andre. 
Dog frem for alt, kan det være med 
til at man kommer ind i den gode 
samtale og Anerkender folks politiske 
stå sted og man derved får den gode 
og ligeværdige samtale.”

Jonas Byrresen - 
“Lokal politik er det mest håndgri-
belig politik tæt på din hverdag. 
Det har indflydelse på foreningsliv, 
byens udvikling og erhvervslivets 
vækst muligheder. Alt Sammen tæt 
tilknyttet til din og andres hverdag på 
mange direkte måder. “

https://kv17.aalborg.dk/for-vaelgere/hvem-kan-stemme
https://kv17.aalborg.dk/for-vaelgere/hvem-kan-stemme


Er Sket

Ghyrans  Wrath
Af Martin Brassøe

D. 14. oktober afholdt TRoA sin første 
turnering i Age of Sigmar med 10 delt-
agere, med en god blanding af TRoAs 
egne folk og besøgende udefra.  
Turneringen blev afviklet med meget få 
restriktioner for at holde den åben for 
nye og nysgerrige sjæle der kunne have 
interesse i at forsøge kræfter med Games 
Workshops fantasy spil, herunder 
spillede vi blot 1.000 point hvor man 
normalt spiller 2.000 og der var ikke sat 
nogen malekrav. Men til trods for dette 
var der et højt niveau af maling blandt 
en stor del af deltagerne og der måtte 
kæmpes hårdt for at finde frem til en 
vinder af malekonkurrencen.
Over timerne fra 9.30 til ca. 18.30 blev 
der afviklet 3 spil og indtrykket fra alle 
bordene var at folk havde nogle sjove 
timer og der blev om terninger der både 
sikrede heroiske gerninger og forrådte 
deres ejere i de vigtigste øjeblikke. 
Alt sammen elementer der hører 
ethvert godt figurspil til.
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Turneringen endte med at TRoAs egen Morten Hørby løb med præmien for 
bedst malede hær med hans nurgle dæmoner. 
Vinderen af turneringen blev Daniel Jensen der kæmpede bravt mod alle  
udfordrere hele dagen med hans horder af de udøde.
Dagen var en stor succes og som arrangør kan jeg kun glæde mig til at byde folk 
velkommen til endnu en omgang på den anden side af nytår.



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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Mordheim is a tabletop game pub-
lished by Games Workshop in 1999. 
It is a skirmish variant of the company’s 
Warhammer Fantasy game but set on a 
warband or “skirmish” scale.Besides 
being a typical miniature skirmish game, 
Mordheim also features a campaign 
system. Warbands gain experience and 
equipment as the campaign progresses, 
in a similar nature to role-playing games.
The game is set during a time of chaos 
and civil war in the Empire after a com-
et struck the city of Mordheim destroy-
ing it and scattering a gem called wyrd-
stone throughout the ruins. Mercenary 
warbands from all over the warhammer 
world battle with one another for the 
wyrdstone.

Mordheim
af  Martin Wichmann

Scenarie: Wyrdstone Hunt
Warbands: Skaven VS Dwarf Rangers
Vi startede kampen med at jeg satte  
banen op og satte de i alt 4 wyrdstones 
op, så de to spillere, Martin Klemmesen 
(MK) eller Thomas Madsen  (TM) 
vidste hvor de var, hvilke gjorde kampen 
mere spændende, for så skulle de faktisk 
ind i husene for at se hvor de var i stedet 
for at metagame. De fire wyrdstone var 
placeret i henholdsvis tårnet med gang-
broen, kroen, et hus med røg, hvilket for 
det første gjorde det mere besværligt at 
se hvor den lå, men også gjorde at du 
havde mindre movement, til at komme 
hen til den og den sidste lå i brønden, 
som MK stod lige ved siden af ude at 
opdage det før tur 3 eller sådan noget,
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Kampen gik lidt stille til at starte ved 
da MK ikke havde så meget movement 
som dværg, men han havde til gengæld 
sit shooting til sin fordel, med en range 
på 36 med alle sine pluser. Da TM ende-
lig kom over til nogle af Klemmes folk, 
fik han taget de to slayers ud.

Kampen endte med at se sådan her ud.
TM fik samlet 3 ud af de 4 wyrdstones 
og fik taget 2 af MKs folk ud og mistede 
ingen.

MK fik samlet 1 ud af de 4 wyrdstones 
og fik taget ingen af TM folk ud, men 
mistede to folk.
Den ene slayer døde desværre, mens den 
anden fik madness og har nu frenzy.

Konklusion: Det fungere skide godt 
med at der var en neutral som satte ba-
nen op og placerede wyrdstones, det 
fungerede også rigtig godt med at vi 
sagde at et krater med røg i har samme 
regler som en skov, da de er trælse at gå 
rundt i og du kan ikke se en dyt.
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favoritbutikker, og så samtidig stjæle 
det udstyr de har brug for. Problemet 
er at der er vagter og sikkerhedskamer-
aer, som bevogter stedet, og vil prøve at 
fange dem.
Spillet
Spillet er et coop-spil, hvor alle er på 
samme side, men det lidt interessante 
er at der ikke er nogen tur, så alle må 
flytte samtidigt. I spillet har hver spill-
er en eller flere handlinger, som kan 
være f.eks. gå mod Nord og gå op/
ned af rulletrapper, eller udforsk et nyt 
område. Denne handling kan de fore-
tage så mange gange de vil med de fire 

Magic Maze
Af Christian Nørgaard

Månedens 

Brætspil
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Jeg er blevet opfordret til at skrive om 
dette spil, og det gør jeg glædeligt. 
Det er et rigtigt godt spil, som samtidig 
er produceret i Danmark. Derudover 
er det som det første danske spil blevet 
nomineret til Spiel des Jahres prisen i 
Tyskland.
Spillet findes ikke i øjeblikket i TRoAs 
katalog, men kom til en brætspilscafe, 
så er der god mulighed for at en af vores 
medlemmer har det med.
Baggrund
En kriger, en troldmand, en elver og en 
dværg har mistet alt deres udstyr. De 
bliver fælles enige om en plan der går 
du på at besøge det lokale Magic Maze 
indkøbscenter, finde deres respektive 



spillere. Så man styrer samtidig alle 
spillere, og skal hjælpes om at få dem 
de rigtige steder hen. Det interessante 
er dog at man ikke må snakke sammen 
under spillet, så man skal gerne have en 
fælles forståelse hvor man skal have de 
enkelte brikker hen, ellers kan der være 
en del frustration mellem en spiller 
der insisterer på at dværgen skal op af  
trappen, mens en anden vil have ham 
mod Syd. Oven i dette foregår det på 
tid, så der er et timeglas som hele tiden 
løber ud, og det give en vis stress
Spillet har flere scenarier, som bliver 
mere komplicerede, som man gennem-
fører dem. 
Derudover kan man undervejs kort læg-
ge nye planer og få et (kort) pusterum 
hvor der kan snakkes. Det giver en meget 
god dynamik, og får adrenalinen op.

Spillere
Man kan være op til 8 spillere, spillet 
kan også spilles solo. Jeg har haft meget 
sjov med at spille 3-5 spillere. Man 
skal være indstillet på at man kan blive  
frustreret, og at der hele tiden er et tidspres. 
Derudover kan det være en fordel at de 
fleste har et nogenlunde overblik, og 
kan tænke hurtigt, da det ellers ofte kan 
være den samme der bliver flaskehals. 
Der er ikke tid til at analysere alt, og da 
man ikke kan snakke sammen giver det 
ofte nogle sjove momenter.

Tema
Spillet er til dels fantasy, kombineret 
med at man arbejder mod klokken om 
at løse et ’puslespil’ så alle personer 
kommer de rigtige steder hen i tide.
Spiltype
Dette er et party/socialt spil, som egner 
sig til både store og små. 
Det er sjovt, og har nogle simple men 
effektive mekanikker. F.eks. en stor 
brik man kan stille foran en spiller der 
bør gøre noget. Den er ret robust, da der 
ofte er tendens til at den bliver banket 
ret insisterende i bordet foran en person 
der ikke gør som man ønsker.
Samtidigt er spillet enormt simpelt i 
sin grundform, det komplekse kommer 
i tidspresset og i at overskue hvad der 
bør ske i hvilken rækkefølge

Konklusion
Det er et sjov og godt spil, som man 
godt kan hygge sig med i noget tid. Der 
er 10+ scenarier, og det tager noget tid 
at gennemføre alle. Jeg vil nok anbefale 
at man spiller 2-3 scenarier af gangen, 
da det godt kan blive lidt det samme i 
længden. Men som et ’filler’ spil, der er 
let og hurtigt at gå til er det rigtigt godt. 
Derudover kan man også ret hurtigt til-
føje eller fjerne en spiller uden det store 
ændring i setup, og det burde virke fint 
mellem 2-7 spillere.

Data Fra Producenten Fra Bordgame Geek
Spillere: 1-8 Spillere: 2-7 (4 bedst)

Tid: 3-15 minutter Tid: 3-15 minutter
Alder: 8+ Alder: 8+
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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

 
Morten Baagøe 
morten@troa.dk

Bestyrelsesmedlem 
Lokaleansvarlig 
Erik S. Preussler 

erik@troa.dk

1.Suppleant 
Kommune kontakt 
Christian Nørgaard 
christian@troa.dk

2.Suppleant
 

Søren Parbæk 
parbark@troa.dk

Lageransvarlig 
Astrid Budolfsen 
astrid@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 23



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. 25

https://www.facebook.com/groups/9706929069/%0A
www.troa.dk

