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Så blev det min tur til at skrive min første
leder og det har jeg glædet mig meget til.
Så må vi se, om jeg er lige så god til det,
som resten af Redaktionen lader til at være.
Sommeren er over os i fuldt flor, men det
stopper os ikke fra at få bladet på gaden og
da slet ikke når der er så mange af TRoA’s
medlemmer, der er så gode til at sende artikler til os. En stor tak skal lyde herfra!
Bliv endelig ved med det. Dette nummer
kommer til at rumme mange forskellige
artikler, bl.a. er der opdatering fra Sidste
Søndag med hele to artikler fra spilgange.
Herudover er der en præsentation af en af
borgerne i Nebelhiem.
Dette er et tiltag, vi vil stile mod at have
med fremadrettet og takker Kathrine for at
tage denne opgave på sig.
Men det hele skal jo heller ikke handle om
Sidste Søndag. Derfor er der også artikler
om andre emner. Du kan f.eks. læse om
figurmaledag i klubben, Slagcon 2019,
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og en tur for Klarup Skole for at lave
skolerollespil.
Som den opmærksomme læser måske vil
bemærke, har vi ikke en anmeldelse af et
brætspil med i denne udgave.
Det skyldes, at vi ikke har nogen, der har
tid til at skrive en sådan anmeldelse. Så
derfor en bøn til jer derude, hvis du sidder
og tænker ”det kunne jeg da godt gøre”, så
må du meget gerne skrive den og sende den
til news@troa.dk. Det eneste krav er, at det
er et brætspil klubben har i forvejen, så det
kan give inspiration til de andre medlemmer til at spille et spil.
Rigtig god sommer derude og mange tak
for opbakningen til vores blad lyder det fra
hele Redaktionen.
God læselyst.

Dorthe Larsen
Redaktør
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Fra Bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde 17.06.19 Download
De primære punkter fra mødet er som følger:
• Planlægning af jubilæumsfesten er undervejs.
Det er d. 17. August.
• Vi forventer at de første borde til Virtual Tabletop
bliver færdig hen over sommeren og det er planen at
alle tre skal stå færdigt senest til jubilæumsfesten.
• Der er kommet nogle få tilmeldinger til Aktiv Sommer.
• Vi har godkendt sommerscenariet Midsommer.
Der kommer mere information ud til August.
• Vi har fået en klage over larm fra vores nabo til
kommunen som vi dog ikke er enig i, vi kan gøre
så meget ved. Vi har en dialog med kommunen om
hvad der kan gøres. Indtil da indstiller vi stadig til
at alle medlemmer forsøger at minimere hvor meget
de åbner vinduerne over mod boligerne og hvis de
er åbne, tænker over hvor meget de larmer.
• Vi har godkendt at lave en Legion Turnering i
TRoA regi.
Næste møde er d. 5. August.
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Magic svind

Fra Kasserer Christine M. Christensen. (taget fra TRoAs FB gruppe):
Vi vil gerne give en opdatering på sagen om forsvundne magic-kort. Vi har i
bestyrelsen haft kontakt med 2 personer, som har ønsket at være anonyme, men
som har afleveret penge og magickort tilbage.
Uden at gå i detaljer har vi den opfattelse at den ene person er ked af dette er
sket, og er glad for at få muligheden for at returnere det stjålne.
Kommunikationen med den anden person har været begrænset.
Vi håndterer fortsat sagen i bestyrelsen, og selvom det ikke er afsluttet fra vores
side er vores vurdering at vores tab bliver dækket.
Såfremt alt forløber efter planen er vores vurdering derudover at en politianmeldelse ikke vil tjene noget formål. Vi kan godt forstå at der må være nogle
ubesvarede spørgsmål, men vi håber at vores medlemmer har tillid til at bestyrelsen har håndteret dette korrekt. I det mindste er vi glade for at kunne melde
ud, at vi (efter vores bedste vurdering) har fået dækket tabet, og at forening ikke
kommer til at tabe penge på dette. Det vil dog som tidligere udmeldt fortsat
komme til at påvirke hvordan vi opbevarer og sælger Magic-kort fremover.

Det nye kassesystem

Af Christine McKennell Christensen

Grunden til, at vi valgte at skifte kassesystem i sin tid, var fordi vores daværende
leverandør Winkas meddelte os, at 1/1-19 ville kasseløsningen ikke længere være
tilgængelig. Derfor brugte Bo og jeg omkring 9 mdr. på at undersøge forskellige
systemer, finde fordele og ulemper ved dem og få undersøgt med både cafeen og
de udvalg, der jævnligt bruger kassen, hvilke behov de har.
Det satte vi selvfølgelig op i et Excel ark, så det var overskueligt ;)
Izettle kunne alle de ting, vi gerne ville, samtidig med at der ikke var et månedsgebyr på det. Gebyret for brug svarede nogenlunde overens med, hvad vi var vant
til, så vi endte faktisk med at spare penge ved at skifte.
Der skulle dog lige investeres i en Ipad, scanner og en ny dankortterminal.
Izettle tager langt de fleste betalingskort, men der er enkelte debit kort, den ikke
tager. Derfor besluttede vi at tage Mobile Pay i brug til kassen også, som vi
allerede bruger til mange andre events i klubben.
Det er lidt dyrere for os at tage imod mobile pay end med kort, men det sikrer
os, at alle har mulighed for at bruge cafeen. Desuden kan Izettle ikke tage imod
beløb under 10 kr. på betalingskort, hvilket vi først fandt ud af sidenhen.
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TRoA fylder 30 og det fejre vi med et brag af en fest
Lørdag d. 17 august.
Der vil være åbent hus om eftermiddagen og om aftenen
er der fælles spisning og fest.

30 års jubilæum

Menuen ligger ikke helt fast men det bliver helstegt
pattegris med tilbehør, alt dette plus drikkevare for kun
100 kr. og så fortsætter vi festen igennem aftenen og ud
på natten.
Følg på TRoA.dk og Facebook for mere information.

Forum 2019

Trivsel. Nærvær. Fællesskab.
Foredrag - Workshop - Debat - Netværk.
Bifrost’s Årlige kongress Forum bliver i år afholdt i
Aalborg. Så denne gang er der ingen undskyldninger
for ikke at deltage.
Dato: 27.-29. september 2019
Lokation: Aalborg
www.forumbifrost.dk
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Den of Wolves

24 August 2019 kl. 9:30 – 17-18
Det er d. 27. århundrede og menneskeheden har ved hjælp af Faster Than
Light (FTL) Teknologi spredt sig til flere solsystemer. Forskningsmissioner blev til kolonier, kolonier til selvforsynende samfund, og inden
alt for længe, blev disse samfund magtfulde interstellare nationer i egen
kraft. Mange kampe blev udkæmpet over årene, men endelig fandt menneskeheden relativt fred, da de Gamle Nationer på Jorden begyndte at
dele magt og indflydelse med de Nye Nationer.
Og dermed blev det Interstellar Council oprettet - et forbund der både
repræsenterede de Gamle Nationer såvel som de Nye.
Med tiden trak Wolf nationen sig fra Council’et. Der var meget lidt, der
blev hørt fra Wolf, men det var generelt ment, at tingene selv ville løse sig
med tiden, og den ny oprettede Interstellar flåde ville tage sig af eventuelle problemer fra Wolf. Alt dette ændrede sig for 18 dage siden.
“The Attack”, som det blev kendt som, overraskede alle.
Et koordineret massivt angreb på alle de andre beboede planeter igennem
en blanding af cyber-angreb, spionage og sabotage, formåede at sætte
størstedelen af det Interstellar Council’s militær ud af spillet med det
samme, og efterlod planeterne til deres skæbne.
Under alt forvirringen lykkes det Battleship’et ICSS Aegis at overleve angrebet og flygte til interstellar space. Det tog ikke lang tid, før det fandt sig
selv i spidsen for en flåde af civile skibe på flugt fra Wolf styrkerne. Denne
sammenblandede flåde må nu forsøge at opretholde et styre og social orden
for at overleve og forsvare sig mod Wolf styrker, der er efter dem.
Den of Wolves er et megagame, der omhandler politik, overlevelse og
paranoia blandt en flåde af overlevende rumskibe kun beskyttet af Krigsskibet ICSS Aegis, på flugt fra en overlegen fjende. Jeres hjemplaneter er
tilintetgjort af the Wolves, der er ingen vej tilbage. At blive er at møde
den sikre død, den eneste vej er mod det ukendte.
Mere info og for tilmelding: http://denofwolves.troa.dk
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Type

27.juli
Turnering
28.Juli Sidste Søndag 3.August
Live
5.August
Møde
17.-18.Aug
Fest 17.aug
Turnering

Hvad

X-wing
Almindelig spilgang
Nordens Nætter
Bestyrelsesmøde
30 års Fødselsdag
TRoA Summerbowl
Brætspilscafe
25.August Sidste Søndag - Almindelig spilgang
31.August
Turnering X-wing

14.-15.Sep
27.-29. Sep
19.-20.Okt
7.-8.Dec
22.Feb 2020

Turnering
Con Fest
Fest

Hvor

Battle
Lundby Krat
Lokalerne
Lokale 1

Lundby Krat
Battle

Table top arrangement
Bifrost’s Forum 2019
Halloween
Julefrokost

Lokalerne
Battle
Battle

Ordinær General forsamling

Battle

Nøgler kan købes i
Kiosken for 50 kr.
Hvis du oplever problemer med din
nøgle, så send en mail til: key@troa.dk
77

Skraldeguide vol 2.

Åh nej, der er ikke flere skraldeposer?!
I sidste måned blev der introduceret en skraldeguide og den modtog så god
feedback, at vi har lavet en fortsættelse. I denne guide er det William, der viser
hvordan man sætter ny pose i skraldespanden.

Trin 1 - Nogle gange sker det, at der
ikke er poser ved skraldestativerne i
lokalerne….

Trin 2 – Men frygt ej!
De har bare gemt sig! I køkkenet
står hele to skabe fyldt med diverse
rengørings og vedligeholdelses artikler,
deriblandt masser af skraldeposer.

Trin 3 – Sæt en nye skraldepose
på, ikke videre kompliceret, William
klarede det på 12 sekunder.

Trin 4 – Success!
8

Side 9

- Kjolen

Storkvinde Asla Thorgeir
Asla er en af de sidste overlevende
familiemedlemmer i den engang
så stolte stormandsslægt Thorgeir.
Hun er just hjemsendt fra kloster
pga. dårlig opførsel, ingen vil dog
nærmere ind på hvad hun har gjort
og Asla har mange forskellige forklaringer.
Asla er storkvinde, og derfor bærer
hun både rustning, skjold og sværd i
modsætning til almindelige soldater
og hirdmænd.
Thorgeir-slægten var dem der startede oprøret imod kongen og er
derfor hadet af mange af stormandslægterne. Kongen henrettede de
andre medlemmer af slægten og
derfor er hun en af de eneste tilbage.
Hun er voldelig, truende, trodsig,
dominerende og ambitiøs.
Flere har set hende nedkæmpe
fjender på dobbelt hendes størrelse.
(Regler WFRP4: +2SL til alle FEL
baseret test)
Model: Stine Hohwü Kæstel
		Sørensen
Foto:
Rachel Bendtsen

SlagCon 2019
Af Martin Brassøe

I år sendte TroA en lille men dedikeret gruppe af figurspillere afsted mod de
sjællandske slagmarker for at vinde hæder
og ære til vores dejlige forening.
Gruppen var bestående af Morten
Hørby, Peter Ganshorn, Morten Baagøe, Martin Bandholm, Claus Hurup
og undertegnede selv.
SlagCon i sig selv er en af Danmarks 3
store figurspils cons (de andre to værende ArosCon og MidtCon), som tager
udgangspunkt i, at der bliver spillet en
masse forskellige figurspil, som man
kender det fra de store udenlandske
turneringer; tænk LVO og Adepticon
fra USA, bare langt mindre.
I år var SlagCons første år, men langt fra
arrangørenes første rodeo, da de førhen
har stået bag flere Warzone Slagelse
turneringer i 40k og man kunne se, en
del af lektierne herfra klart bar over.
Bordene var vel byggede, med god rum
i mellem sig og med megen afsætningsplads til bøger, terninger, døde figurer
osv. Samtidigt var der god plads mellem hvert spillebord og sat rigeligt stole
til, således man kunne sætte sig ned og
slappe af under og efter spil. Yderligere
var der gjort en fin lille café klar med et

lille men vigtigt udvalg af drikkevarer
og snacks op, som havde meget venlige
priser og der var endda en enkelt lokal
figurpusher, der havde en lille salgsbod
på stedet.
Af de 6 prsoner, vi var afsted, udgør 5
af os TroAs Warhammer 40.000 ETC
Kval hold, der skal afsted til Danmarks
største warhammer turnering i November for at kæmpe om at være med til at
sætte det danske landshold i Warhammer 40.000.
Morten Hørby, der ikke er på holdet,
tager dog afsted sammen med hans
eget hold for at gøre netop det samme.
Planen var fra starten af, at vi skulle
blande os godt og få testet nogle hære
af, som vi arbejder med at tage med
videre i gruppen.
Modsat de andre 5 havde jeg dog
taget et aktivt valg om ikke at deltage i
Warhammer 40.000, men i stedet
fokusere på Age of Sigmar, da SlagCon lagde op til at blive den største
danske turnering i dette spil indtil nu.
Da der samtidigt arbejdes med at stable
et landshold sammen i dette spil, var
dette en oplagt mulighed til at få testet
mine egne evner godt og få etableret en
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position som potentiel deltager ved et
landshold.
Da jeg ikke selv deltog i 40.000
turneringen, som foregik samtidigt med
AoS turneringen, kan jeg desværre
ikke dække den, men med 66 deltagere fra hele landet kan den kun
beskrives som hørende til de helt
store turneringer i DK og med rigelig
international deltagelse fra både Tyskland, Holland og Sverige.
AoS turneringen havde oprindeligt 32
deltagere, men med afmeldinger endte
vi desværre kun på 26 spillere på begge
dage.
Min egen turnering var en virkelig
spændende omgang. På forhånd havde
jeg sørget for at have en af de stærkeste
hære med, jeg kunne sammensætte;
mine Daughters of Khaine; og terpet
dennes kapacitet, evner og formåen i
stor stil. Noget, der klart betalte sig
flere gange i turneringen, da jeg derfor
fik muligheden for at tage de kalkulerede træk, der ledte godt videre.
Mit første spil var mod Kharadon
Overlords (tænk Steampunk pirat/merchant dværge med luftskibe), som var
en fænomenalt sjov, men ensidig kamp.
Til trods for at jeg fejlede at komme i
tidlig nærkamp og derfor måtte have
mine skrøbelige Witch Elves stående
foran hans massive batterier af rifler
og pistoler, så formåede han ikke at
nedlægge min vanguard enhed, som
resulterede i, at turen efter kunne hele
min hær ramme ind i hans front og sider og gøre hvad den gør bedst: at lave
alting, den fanger om til hakkekød.

35 af 35 mulige point fra start samt
en masse gode grin med en meget
hyggelig modstander.
Spil to så mig møde en hær af Skavens,
som måske lyder mere familiært for
mange, der har spillet det gamle Warhammer Fantasy. Hæren fungere på
samme måder som dengang, med store
horder af rotter, mærkelige maskiner, der skyder warpstone og mærkelige
magier, som er lige så farlige for dem
selv, som de er for modstanderen. En
dejligt udfordrende hær og en dygtig
modstander, der laver få fejl, men begynder taktisk dårligt ved at lade mig få
første tur. Det resulterer i, at jeg kan
sætte mig på hele bordet og komme 5
point foran, før han overhovedet har
flyttet en dukke. Spillet herfra brager
frem og tilbage, mens elvere og rotter
dør i hobetal. Coup’de’gracen kommer dog tur 4, da hans Plaguemonks
dør horribelt foran Morathi i hendes
slangeform og efterlader 2 Verminlords
til at slås alene med en demi-gud. 35
point endnu en gang.
Spil Tre møder jeg en Daughters of
Khaine hær, der er nær magen til min
egen og det er klart, at vi begge er dygtige til vores respektive hære, men samtidigt ved vi præcist, hvad den anden
kan gøre. De første par ture er som 2
gladiatorer, der ser hinanden an, mens
vi blot danser rundt og ingen gør udfald, da det er det ultimative gamble.
Jeg har kalkuleret at holde mig præcist
1” udenfor min modstanders mulige
radius hele tiden netop fordi, at jeg
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ønskede at modstanderen begik en
fejl. Det blev jeg belønnet for i tur 3.
Han sætter et stort angreb op, stormer fremad og kommer tæt på, men lige
præcist ikke tæt nok. Han indser med
det samme, at han har begået en fatal
fejl og mister prompte størstedelen af
sin hær, da mine folk rammer ham som
et godstog i min tur. Desværre havde
han været smart nok til at bevogte sit
objektiv bagerst på slagmarken med en
meget farlig enhed, så jeg ikke kunne
komme til dette og derfor måtte jeg nøjes med 25 point af 35 mulige for dette
mindgame.
Dag 2 er mit første spil mod Idoneth
Deepkin (søelvere på muræneål og
kæmpe havskildpadder). Dette spil
repræsenterer desværre et komplet
lavpunkt til turneringen.
Min modstander er meget dygtig og sætter sig på objektiverne i tur 1 og kommer
langt foran der, alt imens min hær fejler
horribelt i at komme i gear og smide
ham af dem. Det bliver meget hurtigt
et spørgsmål om, hvad jeg kan gøre i
tur 2 og her vælger mine terninger kun
lige nøjagtigt at gennemføre det absolut
minimalt nødvendige. Resten af spillet
bliver desværre en campingfest, da
ingen af os har kapaciteten til at fjerne
den anden fra hvert sit objektiv og min
modstander kan gå derfra med 35 point
og jeg må nøjes med 5, bittert!

delt i kvadrater med hver deres objektiv i midten af hver kvadrat, som man
kan brænde af og score point, alt efter
hvor længe man har holdt det i træk.
Risikoen ved at beholde dem længe
er naturligvis, at modstanderen kan
erobre dem og man mister alt, man
håbede på. Jeg satte mig defensivt
klar og planlagde at være reaktionær
på samme måde som i spil 3 og forventede, at min modstander gjorde
det samme.
Han overraskede mig dog ved at storme
hen over bordet i tur 1 for ingen verdens
nytte. To af hans tre objektiver blev åbne
for mine vingede witch elves, der bare
ventede på at ankomme på bordet. I tur
2 afsluttes det hele, da jeg dropper min
plan om at være reagerende og defensiv og går direkte efter strubehovedet.
Mens jeg holder mine egne objektiver
nupper jeg to af hans objektiver med de
flyvende hekse og angriber ham på alle
leder og kanter.
Til trods for nogle tab på min side lider
han hårdt og må se en hel flanke kollapse og hans stjernemodel reduceret
fra 16 wounds til 1. Til slut brænder jeg
alle 5 objektiver af, som jeg kontrollerer
for at score 8 point. Noget han kun
kunne matche, hvis han kunne holde
mig væk fra hans sidste objektiv i 4 ture
mere, hvilket var en håbløs opgave og
han opgav derfra. 35 point mere til mig
her!

Spil Fem bliver mod Slaanesh dæmoner, en hær, der ligesom min egen, slår
som et godstog, har enorm hastighed,
men er meget skrøbelig. Bordet er op-

Nu er formålet med sådan en con jo
naturligvis ikke kun spillene, men også
det sociale aspekt. Det er altid herligt for os fra TroA at tage af sted og
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ses med flere af de foreninger, vi har
meget tætte relationer til ude i miljøet.
Her skal særligt nævnes Warhammer
40k Aarhus, der med deres læderveste
ligner nogle hårde drenge, men er nogle af de mest imødekommende og herlige mennesker at være sammen med og
ligeledes bør folkene fra Nexus i Herning nævnes, som altid er humørbomber
fyldt med gode historier.
Uden at tage munden for fuld, så tror
jeg, at vi alle kan sige, at vi var godt
trætte ovenpå den lange tur til Sjælland, men vi også alle var virkelig

godt underholdt og havde haft et par
virkelig gode dage. Vi kan kun anbefale
alle andre fra TroA at deltage næste år,
da der både er Warmachine, 9th age og
andre spil til stede også!
Placeringer for TRoA
40k:
16. Plads: Martin Bandholm
21. Plads: Morten Hørby
26. Plads: Morten Baggøe
31. Plads: Peter Ganshorn
53. Plads: Claus Hurup
AoS:
4. Plads: Martin Brassøe
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Før du går, skal du
rydde op efter dig selv!
Det betyder, at man skal:
Støvsuge gulvet i lokalet!
Skraldespanden skal tømmes!
Bordet skal tørres af!
Tavlen skal tørres af!
Sætte beskidt bestik, glas og
tallerkener i opvaskemaskinen!
Og dette gælder også “Battle”

•
•
•
•
•

Går man som nogle af de
sidste, skal man også:
• Tømme skraldesække!
• 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
madaffald, der lå fremme i
værkstedet. Det havde tydeligt
ligget der i flere dag, ildelugtende
og med et par fluer omkring...
Det er bare IKKE i orden!!!
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Mapmaker:
The Gerrymandering game

Af Josh Lafair

[Indledning af Thomas Aagaard]
Dette er vores første artikel på engelsk.
Den omhandler tre unge mennesker, der
har lavet et brætspil om Gerrymandering.
Jeg blev opmærksom på deres spil, da
Arnold Schwarzenegger reklamerede
for deres kickstarter.

Før vi giver ordet til dem, så må vi
hellere lige forklare hvad Gerrymandering er, da det ikke er noget, vi ser
i Danmark. En amerikansk delstat har
et antal repræsentanter i Repræsentanternes Hus, der er Kongressens ene
kammer. Texas har 36 repræsentanter.
Hvis et parti får 60% af stemmerne i
staten, ville vi her i Danmark forvente,
at det parti ville få 60% af mandaterne.

Men sådan fungerer det ikke i USA.
Staten er opdelt i 36 valgdistrikter og
hvert distrikt vælger så en person til at
repræsentere dem. Problemet er, at det
er politikerne selv, der “tegner” valgdistrikterne. Her under er en fiktiv stat
opdelt i 5 valgdistrikter.

Afhængingt af hvordan man opdeler
staten får man som det kan ses meget
forskellige resultater.
Der er altså tale om en situation, som
vi danskere nok vil se som utroligt
udemokratisk og ideen om, at politikerne selv vælger deres vælgere frem for
omvendt, er jo ganske hovedrystende.
Hvis man vil vide mere om Gerrymandering så læs Denne artikel fra DR
og/eller Denne fra information.
Men nu over til Josh.
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My name is Josh Lafair, and I’m a
senior in high school. I enjoy board
games, politics, and sports. I dislike
Brussels sprouts and chemistry.
And I hate gerrymandering: the practice
of politicians drawing congressional and
state legislative lines to benefit oneself
and one’s party.
My brother, sister, and I grew up in a
gerrymandered district in Austin, Texas.
District 10 to be exact.

It has a little bit of Austin (population
1 million), a large swath of the countryside, and a little bit of Houston (population 2.4 million), a full three and a
half hour drive away. The politicians in
Texas took small slices of Austin and
Huoston, which are both liberal leaning [dvs stemmer på demokraterne],
and put them into a district with the
conservative countryside [som stemmer
på republikanerne].
I began to talk with my friends about
how crazy it is that I’m voting with
people from Houston.
However, I realized a lot of them don’t
even know what district they are in.
They don’t know who they are voting
with, and they don’t realize that Austin
is cracked into six separate congression-

al districts. My friends and I will discuss politics often, but we never discuss
gerrymandering, and in general, I suspect
that this is very similar throughout the US.
For instance, people will talk about Russian interference in the 2016 presidential
election, and people will talk about the
upcoming presidential election, which
are both extraordinary important, but
shouldn’t more people also be talking
about gerrymandering.
Shouldn’t more people be talking
about how American politicians are
interfering in election after election?
Shouldn’t more people e talking about
how 2020 state legislative elections
will affect political maps for the next
decade.
So, my brother, sister, and I wondered,
how do we get more people to talk about
gerrymandering. We thought back to
all of the times we’ve used board games
to have face to face connections around
the table. Why not do the same thing
with gerrymandering?
Two summers ago, my brother, sister,
and I decided to invent a board game,
Mapmaker: The Gerrymandering
game.
We had three goals:
1. We wanted to start conversations
around the country about an issue
that isn’t discussed enough.
2. We wanted to teach people about
gerrymandering in a fun hands on
way.
3. We wanted to remind politicians
that gerrymandering is not a game.
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We started by doing more research
about gerrymandering.
We read books, perused articles and
listened to podcasts. We were honored
to speak with some of the foremost gerrymandering experts of the day, Ruth
Greenwood, Gregorary Herschlag, and
Jonathan Mattingly.
Not only did we want this game to
be about gerrymandering, but we also
wanted it to be a well designed and fun
game to play.
We went through at least 6 separate
iterations of the board game. At one
point it was a card game. At a separate
time, our prototype contained pieces
from 4 separate board games: Cosmic

Encounter, Settlers of Catan, Ticket
to Ride, and Othello.
We playtested the game with over 100
people until finally we decided it was
ready, and we launched it on Kickstarter.
To our amazement, with the support
of 1,468 families, teachers, board gamers, and anti-gerrymandering advocates
our game funded with 67,490 dollars in
funding. Our backers included Arnold
Schwarzenegger, Lawrence Lessig, Jason Kander, and David Daley.
Inside each and every single one of our
games, we have included a “Gerrymandering Is Not a Game Proclamation,”
and due to our Kickstarter supporters,
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we are sending 154 games to governors and state legislators around the
country who are instrumental in redistricting.
We also sent 82 games to the Supreme
Court. We want there to be so many
games that it is impossible to ignore.
And one the Justices get there games and
the politicians get theres we want them
to remember one thing: Gerrymandering is not a game.
It affects real people in real districts
across the country.
As of right now, my siblings and I are
working on a gerrymandering curriculum to be used with the board game.
Now more than ever, gerrymandering
needs to be discussed and protested
especially in light of the recent Supreme

Court cases. The Justices recently
ruled that while gerrymandering is a
constitutional crisis the federal courts
will not rule on gerrymandered maps.
Gerrymandering will be fought on a
state by state basis.
Mapmaker: The Gerrymandering
Game is a board game.
What happens in state legislatures all
across the country is real.

Josh Lafair

----[Thomas] Som afslutning kan jeg lige
nævne, at jeg har de nødvendige filer til
at producere spillet, så hvis nogen skulle
have fået lyst til at prøve det, så sig til
og vi kan lave et eksemplar til TRoA.
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Alarm og
Nøglebrikker
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Det er folk fra TRoA, der administrere nøglesystemet i “vores” bygning. Herunder
har vi forsøgt at lave en oversigt over, hvordan man som medlem skal gøre i
forskellige situationer, der 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, til kontoret og de to døre
i kælderen.
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 igen, så skriv i TRoAs gruppe på facebook og send
en mail til key@troa.dk
Beskriv problemet. En nøgle, der ikke virker? Flere nøgler? Hvilken dør kan ikke
åbnes? Osv.
Hvis det er en af de fejl, vi har oplevet før, så er der en chance for, at vi kan løse
problemet via nettet. Og hvis ikke, kan vi måske stadig låse op for jer.
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Skole rollespil

Af Erik S. Preussler

Et sværd i busken, en rispose i underskoven, et skjold ved bakken, et spyd
op ad træet og så et sværd mere oppe i
træet, plus en masse grønne sten.
Det kunne lyde som et syretrip i skoven, men det er faktisk en meget kort
beskrivelse af et par frivillige, der d.
13. juni forbereder et område af Lundbykrat til, at en masse 8.klasseselever
skal ankomme og have sig en lille
rollespilsoplevelse.

hvilket var hvor jeg kom ind i billedet.
Jeg brugte min tid på at være en troldmand (som jeg meget hurtigt besluttede
skulle lyde navnet Ironimus), som mod
tjenester og dunkelsten tilbød at heale
børnene, når de gik på 0 hp.
Jeg forbeholdte mig også retten til
blankt at afvise at hjælpe de børn, der
valgte at hugge mig ned, hvilket jeg
kan afsløre, at der var en del børn, der
forsøgte og senere fortrød.

Sidste Søndag var blevet kontaktet af en
skole, som gerne ville give deres elever
en anden oplevelse, og Sidste Søndag
svarede positivt på anmodningen, for
man skulle jo nødig lade en PR chance
gå næsen forbi.

Erfaringen siger, at man ikke altid kan
regne med børns engagement og derfor
er det som frivillig til et sådant event
vigtigt, at man finder en måde at underholde sig selv. Det var i sandhed noget
som mig og Søren Fredgaard tog til os.
Vi havde allerede aftalt, at vores roller
skulle have et umage forhold, hvilket
ville resultere i en masse fornærmelser
og afsending af børn på sabotage- og
irritationsmissioner. For sådan er man
sikker på, at tiden nok skal gå.

Herefter designede Kathrine Refsgaard
og Rasmus Søegaard et lille rollespil, som var kogt sammen af lige dele
Fortnite, Dunkelheim og Gangsters
(et gameistisk rollespil). Konceptet var
meget simpelt: våben og dunkelsten
blev gemt i området, hvorefter børnene
i hold af fem blev sendt ud, hvor de
kunne bevæbne sig samt indsamle og
vogte deres dunkelsten indtil, at de
kunne indlevere dem i banken.
Til at understøtte dette var der et lille
korps af frivillige, som agerede questgivers, monstre og lejesoldater i terrænet,

Da startsignalet lød, styrtede børnene
ud og afsøgte skoven og lynhurtigt kunne vi høre lydene af kamp og
konkurrence grupperne imellem.
Bare ud fra det virkede det jo allerede til,
at det var en succes ud fra konkurrenceaspektet, men der gik ikke længe før,
at vi så andre tegn: Som et kompromis
med skolen måtte hver gruppe have to
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mobiler med som en sikkerhedsforanstaltning, hvis de nu for vild (hvilket var
fuldstændig unødvendigt og praktisk
talt umuligt i det begrænsede område,
men det lader vi ligge). Nuvel, man skal
ikke have tilbragt megen tid omkring
teenagere for at vide, hvor meget de er
knyttet til deres mobiler og hvor hurtigt, de tyer til dem. Jeg observerede
mobilerne i brug allerede inden for de
første 10 minutter, men børnene endte
alligevel med at overraske mig, da de
langsomt overgav sig til legen og styrtede rundt og så godt som de nu kunne,
forsøgte at klare sig igennem med så
mange dunkelsten som muligt.

Tjaa alt dette tog omkring 5 timer
med transport, opsætning og nedpilning, hvorefter at succesen blev fejret
med sandwich og sodavand i klubben.
Overall var det bare fedt at se en flok
8-klasser, som sagde ja til at lege i skoven og forsøge at snyde sig til dunkelsten, hvilket er en fest, for det er de
generelt ikke for gode til. Skulle andre
ringe til os, så siger vi bare: vi er klar!
Og fik vi alt det, vi smed i skovbunden
med hjem igen? Aner det ikke, men det
var sjovt at smide det til højre og venstre ^_^

TRoA T-shirts

Viste du at TRoA har sin egen
Merchendise butik?
Der kan fåes T-shirts, hættetrøjer, krus og mange andre
ting med TRoA logoer
https://shop.spreadshirt.dk/
troa/

21

Figurmaledag og en
malekonkurrence.

Af Charlotte M. Andersen
dens værker og give point. 3. Pladsen gik til Thomas Madsen, 2. Pladsen
til Martin Bandholm og 1. Pladsen til
Martin Brassøe. Det var nogle glade
vindere, der fik overrakt deres trofæer
og præmier og konkurrencen var en hyggelig start på maledagen. Jeg må også
lige nævne at Thomas Holm også selv
havde stået for at producere de fine trofæer, som var kunstværker i sig selv og
fik nogle beundrende og let misundelige blikke med på vejen.

Den 22. juni var der godt fyldt op i
Battlelokalet i TRoA. Figurmalerne
havde store maledag med Alien marathon. Derudover var der vurdering og
kåring af vinderne i en konkurrence,
som Thomas Holm havde arrangeret
for interesserede malere. Thomas havde
printet en figur ud til hver af de 9, der
deltog i konkurrencen og ydermere sørget for nogle ganske fine præmier til de
3 bedst placerede i konkurrencen. På
dagen var der syv deltagere, der havde
indleveret deres færdige figur og det var
nu op til deltagerne at vurdere hinan-

Resten af dagen gik så med at samle og male figurer, mens der blev hyggesnakket, givet gode råd og ikke
mindst set Alien film. Jeg startede ud
med at gøre mig uheldigt bemærket, da
jeg nævnte, at jeg nok ikke helt var til
genren og muligvis ville gemme mig
lidt, hvis det hele blev for uhyggeligt.
Så mærker man altså, at man er et af
de få hunkønsvæsner, der er med til
at male figurer i TRoA og der er ingen, der tilbyder at holde en i hånden,
når det bliver uhyggeligt. Næ, man må
mande sig op og tage sig sammen.
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Omend man nu fornemmer en kærlig
tone i koret af “Shame, shame, shame”
chanten. Stemningen, når vi er samlet
om figurerne, er altid god og jeg har altid
en god aften i selskab med de andre figurmalere. Denne dag skulle heller ikke
ende anderledes og det lykkedes mig da
at sidde med til sidste film, som en af
de få “overlevende” uden nævneværdige sammenbrud over uhyggelige scener,
som, når alt kommer til alt, ikke er så
uhyggelige, som jeg husker dem fra min
barndoms første erindringer om Alien
filmen. Alt dette dejlige filmkiggeri og
figurmaling blev kortvarigt afbrudt af
en meget vigtig ekspedition i kælderens
dyb, hvor tre modige folk og to mindre
modige folk, hvor jeg må indrømme, at
jeg tilhørte den sidste kategori, deltog.
For når man finder ud af, at man kan
komme ind i en mørk kælderskakt under en trappe, så skal man på ekspedition. Mindre kan tydeligvis ikke gøre
det. Jeg måtte dog sande, at pladsen i
sådan en kældergang ikke passer ret
godt med en tendens til klaustrofobi og
jeg ventede tålmodigt udenfor gangen
på, at mine mindre kujonagtige venner
var på tur og kom tilbage med historier
fra deres farefulde færd.
Nu sidder jeg så og venter utålmodigt
på næste maledag med filmmarathon,
mens jeg arbejder videre på mine fine
figurer, som jeg måske en dag også
kommer til at spille med.
Men det er vist et luksusproblem,
for jeg har fået lovning på et Arnold
Schwarzenegger marathon næste gang
og det bliver EPIC!
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Borgere i Nebelhiem

Som mange ved, har mange frivillige
hænder i den sidste tid arbejdet hårdt på at
udvikle TRoA’s live rollespilskampagne
Sidste Søndag, så spillerne har de bedst
mulige omstændigheder til at opleve fedt rollespil.
I denne lille klumme vil man kunne læse om
en ny borger af Nebelhiem hver måned og høre
om, hvad der gør Sidste Søndag fedt for dem.
Vi åbner denne klumme med Marika M.
Mittelstädt, som er 13 år gammel og spiller
præstelærling indenfor Ulric Kulten.
”Jeg har spillet liverollespil ved TRoA’s
Sidste Søndag i lidt over 3 år. I hvert fald har
jeg “overlevet” 3 døgnscenarier.”
Det, jeg kan lide ved Sidste Søndag, er den
hyggelige stemning, når vi ikke lige skal
forsvare Nebelheim. Lundby Krat er i mine
øjne et fint sted, da den oprindelige og dejlige
skov passer perfekt i scenen. Meget vigtig for
mig, da jeg har spillet i halvandet år som en
Ulicpræstelærling og Ulricpræster opholder
sig for det meste i skoven.
Derudover er der god mad i kroen, den er
enkel, men meget lækker. Det dejligste er
dog, at jeg har den bedste læremester.
Jeg spiller karakteren Narray, en af Ulicpræstelærlingene af Wolfram.
Han lærer mig ikke kun ting til min rolle
som teori om guder, strategi og magi, men
også ting, som jeg kan bruge til dagligt.
Derudover er jeg blevet så godt oplært til
sværdkamp, at jeg allerede besejrede begge
Sigmarpræstelærlingene i kamptræning.
Måske er det her en fordel, at jeg er en pige
og tit bliver undervurderet - indtil nu.
Det meste af spillegangene går med
kamptræning, oplæring og kagespisning.
Vi beskytter byen mod de onde, når jeg ikke
lige skal kede mig ved præsterådet eller er
ved oplæring. Jeg har lige opnået niveau 2 og
glæder mig til at udvikle min karakter Narray. ”

Sidste Søndag Døgnscenarie

Af Steffen Kanstrup

Så blev det tid for vores årlige døgnscenarie. I år havde vi besøg af 70 dejlige deltagere til en god weekend med
stor aktivitet.
Vi vil gerne sige mange tak til vores dejlige hjælpere, deres assistance til opsætning hen over scenariet og endelig til
nedpilning/oprydning var ubetalelig :D
Geheimnistag 2519
Den læderindbundne bog i hvis sider den nekromantiske magi fra Liber
Mortis er beskrevet, blev fortsat bevogtet af byrådet. Byrådet samt præster
og troldmænd diskuterede, hvad der
kunne gøres ved bogen.
En mand kom slæbende med det, folk
troede var kometen bragt hele vejen ind
til Nebelheim. For at sikre folket mod

kometens indvirkning, fortrak det
meste af byen ud i Taal/Rhya’s hellige
lund under et massivt regnvejr.
Som regnen fortog sig, viste det sig, at
der ’blot’ var tale om 3 store fragmenter fra nedslaget, men i den tætte regn
var det blevet set som værende hele
kometen. Manden, Fabien, blev tvangsindskrevet i byvagten for at have skabt
panik i byen.
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Desværre var både Borgmesteren,
Viceborgmesteren og Bogen forsvundet under evakueringen. Borgmesteren
og Viceborgmesteren kom dog igen ind
til byen, men der var noget underligt
ved deres bevægelser og da de overfaldt byens borgere, var det tydeligt, at
de begge var blevet dræbt og rejst som
udøde!
Byen begravede de to, hvilket lagde en
dæmper på aftenens festmåltid og gav
større bekymringer for natten.
Mordene betød også, at man søgte morderen. Var det en udefrakommende,
eller var det en af byens egne? Byens
troldmænd blev undersøgt og udspurgt
for at finde frem til sandheden, men intet gav udslag. Dog var der nogle underlige elementer, når det kom til Amatyst
Troldmanden Wolfgang og Himmelmageren Trods. De var lettere undvigende i nogle af deres svar og da byen
blev angrebet af bæster, var de med til
at jage bæsterne langt ud i skoven.
Det lykkedes for tilbedere af Taal/Rhya
at finde Liber Mortis gemt i skoven,
hvorefter de trak sig ned til Den Hellige
Lund for at beskytte den. Det skulle vise
sig at blive en større udfordring, for her
viste de to troldmænd sig og under Wolfgangs ledelse angreb de Lunden, slog de
overlevende på flugt og bogen var nu i
hans hænder.
Byvagten lavede et heroisk forsøg på

at stoppe Wolfgang og Trods, men
som bæsterne faldt i kamp, viste Wolfgang sin styrke, da han genrejste bæstmændene som zombier!
Byvagtens overlevende trak sig tilbage
til Nebelheim, som Wolfgang trak sig
ud i skoven.
Årets festmåltid blev indtaget med en
smule glæde men også med en afventende bekymring. Hvad ville der ske,
hvem skulle med på ekspeditionen for at
finde og nedkæmpe de kætterske troldmænd?
Beslutningen blev taget for byen. Inden at man kunne samle styrkerne fra
lensherrer etc, så angreb Wolfgang
Nebelheim. Byen havde måske kunne
stå imod angrebet, men med sig havde
de et stort udødt væsen, kendt som en
Krypt Rædsel. Dens angreb knuste
både vilje og knogler.
Nogle af byens velkendte ansigter blev
taget til fange og indlagt til Wolfgangs
monolog, hvori han forklarede, at han
gjorde dette for at redde Kejserriget
fra dets fjender. At man alt for længe
havde kæmpet en tabende kamp når
nu, at man kunne benytte fjendens våben imod dem. At se en hær af udøde
bekæmpe de udøde, de unævnelige eller
orkerne. Dette ville sikre, at man ikke
ville miste så mange gode kejserlige
soldater og ville kunne sikre Kejserriget
mod alle dets fjender under Wolfgangs
sikre lederskab.
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For at illustrere, at han ikke mente
noget ondt mod de, der stod imod ham,
lod han både læger og andre komme
ind og tilse de sårede.
Efter at have klargjort sin pointe samt
demonstreret sin nyfundne magt, forlod han Nebelheim med det klare ultimatum, at når han vendte tilbage,
ville de, der sluttede sig til ham, blive
skånet, de, der stod imod, ville blive
benyttet som zombier til at bekæmpe
Kejserrigets fjender.
Spredte kampe med udøde lød i natten
mens byen lagde planer og sundede sig

over Wolfgang og Trods’ forræderi.
Med Morrsliebs grønne skær over natten holdt mange til indendørs og forberedte sig på kamp.
Som lovet ankom Wolfgang den efterfølgende dag for at ’frelse’ Kejsseriget og Nebelheim. Han blev hilst af
stålsatte blikke. Kampen bølgede frem
og tilbage, men de udøde kunne ikke
komme igennem linjerne. Wolfgang’s
styrker trak sig væk. Kætteren Trods
blev også taget til fange i slaget.
Han blev bragt til byen, dømt som kætter, henrettet og brændt.
Nu manglede man kun Wolfgang. En
plan blev lagt om at angribe ham fra to
sider. Den ene side ville engagere og distrahere ham med snak indtil, at den anden gruppe kunne falde ham i ryggen.
Planen blev sat i gang og blev udført
til fulde. Under ledelse af den unge
sergent fra byvagten (da Kaptajnen og
Løjtnanten var sårede efter gårsdagens
kampe) formåede byens styrker at udføre knibtangsmanøvren til fulde.
Da Wolfgang kunne se, at hans undergang var sikret, beordrede han sine
udøde væsner til at slå ham ihjel, hvilket
skete inden byen kunne nå ham.
For sit heltemod blev sergenten gjort til
helt af Nebelheim og der spås ham en
stor fremtid.
Liber Mortis endte i hænderne på elverne og mange diskussioner fulgte efterfølgende om, hvad der skulle ske med
bogen. Imens begyndte roen igen at
indfinde sig over Nebelheim, men noget bevæger sig i skyggerne.
Mvh. Arrangørerne
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Sidste Søndag Juni

Af Steffen Kanstrup

Så er der blevet sommer og Sidste
Søndag skød sommerferien af med 75
deltagere lige som folk begyndte deres
ferie. Vi er som altid rigtig glade for
vores deltagere og er meget glade for,
at så mange valgte at starte ferien med
at komme ud og besøge os. Næste
spilgang ser vi frem til at få besøg igennem skolernes sommerprogram, Aktiv Sommer, hvor vi får besøg af en flok
helt nye spillere, der skal opleve Sidste
Søndag for første gang. Det er noget, vi
ser meget frem til.
Vorgeheim 2519
Liber Mortis, dødebogen, var fortsat i hænderne på elverne. Efter lange
diskussioner blev bogen overleveret til
præsterådet, der slog ring om bogen
midt i byen, så alle kunne holde den
under observation. Hvad, der kommer
til at ske med bogen fremadrettet, er
endnu uvist.

Meget af dagen blev brugt på de endelige forberedelser og gennemførsel af
rettergangen mod Sigmarlærlingen Nathan, for at have begået mord mod en
borger af Nebelheim. Nathans læremester Broder Schultz kom også retur til
byen, hvor han påtog sig et ansvar for
Nathans handlinger. Efter en længere
fremlæggelse af beviser og afhøring af
vidner faldt dommen; Broder Schultz
skulle på byens torv modtage to slag
med kølle fra enhver borger, der skulle
ønske at slå ham. Lærlingen Nathan
skulle modtage ét slag fra de borgere,
der skulle ønske det.
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Hvis man ønskede at benytte sig af
sin borgerret, skulle man fremvise sit
borgerbevis.
Den sidste i den lange kø var en
nyankommen Ulric præst, der benyttede sin tid mellem slagene til at
prædike Ulrics ord, en handling, der
ikke faldt i god jord blandt alle borgere.
Hvordan Sigmarkulten tager denne
handling, står også hen i det uvisse.

tionen på hans jorder. Dette var også
teknisk set korrekt, men da han bad en
af præsterne om hjælp til at identificere
stenen, lærte de også om dens meget
mere dunkle baggrund: Dette var Sjælestenen, et artefakt til de unævnelige,
der har været i området siden de unævneliges sidste angreb i 2517. Stenen
river dele af folks sjæl til sig, hvormed
man blandt andet kan benytte den til at
mutere lens jorde.

Meget af dagen blev området omkring Nebelheim raseret af gobliner,
hvor de blandt andet angreb byen og
stjal skinnende genstande, amuletter,
skeer og bøger.

Genstanden blev hurtigt konfiskeret
af præsterne, som begyndte at diskutere, hvad der skulle gøres med den.
Dette ville lensherren dog ikke finde
sig i, han havde ærligt købt den og hvis
præsterne ville have den, så skulle han
kompenseres. Både for indkøb, svie og
smerte forbundet med, at stenen blev
frataget ham. Det sidste beløb, der blev
nævnt, var 400 shilling, samt mulighed
for retssag, hvis der ikke blev givet en
passende kompensation.
Men imens byen strides internt, er der
stadig noget, der bevæger sig i skyggerne, noget der afventer sin tid…

Der var også meget snak om et større
antal af auktioner afholdt i området,
her var mange genstande til salg: alt fra
dunkelsten til magiske genstande. Interessen var stor og mange penge skiftede hænder, så de anonyme sælgere fik
deres profit.
Dette førte dog også til en spændende
udvikling i det, at en af de lokale lensherrer erhvervede sig en magisk sten,
der skulle kunne forbedre produk-

Mvh. Arrangørerne
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Hvem er Hvem i TRoA?
Bestyrelsen, udvalg og udvalgte figurspil

Bestyrelsen kan kontaktes på bestyrelsen@troa.dk

Formand
Rengøringsansvarlig

Næstformand

Kasserer

Nadia S. Holland
nadia@troa.dk

Kåre T. Kjær
kaare@troa.dk

Christine Christensen
christine@troa.dk

Bestyrelsesmedlem
Kommunikation

Bestyrelsesmedlem
Udvalgsansvarlig

Bestyrelsesmedlem
Udlejningsansvarlig

Christian Nørgaard
christian@troa.dk

Airsoft
Morten Baagøe
airsoft@troa.dk

Martin Brassøe
martin@troa.dk

Niels Christian
Trude Christensen
braetspil@troa.dk

Morten Baagøe
morten@troa.dk

Sekretær

Erik S. Preussler
erik@troa.dk

Bo Karlsen
regnskab@troa.dk

Cafeudvalget

Festudvalget

cafe@troa.dk

fester@troa.dk

Udvalg

Brætspil

Bestyrelsesmedlem
Værksted og lokaler

Karsten Rasmussen
Søren Parbæk
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Fraktion Pap

IT-udvalget

Uffe V. Jensen
pap@troa.dk

Kåre T. Kjær
itudvalg@troa.dk

Projekt: X-wing

Sidste Søndag

Nordens Nætter
nadia@troa.dk

Christine Christensen
key@troa.dk

Sommerlejr

Table Top Udvalget

Vinterlejr

Karsten Rasmussen
x-wing@troa.dk

Steffen Kanstrup
sidste-sondag@troa.dk

Jacob Hansen
sommerlejr@troa.dk

TRoA Marked

TRoA News

Ungdomsudvalget

Morten Hørby
marked@troa.dk

Thomas B. Aagaard
news@troa.dk

Nøgleudvalget

Erik S. Preussler
ungdom@troa.dk

Thomas Madsen
tabletop@troa.dk

Bo Karlsen
vinterlejr@troa.dk

Warmachine

Rasmus S. Holland
aaa@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 hverdagsaftener.
2. Kig forbi vores FB side: https://www.facebook.com/groups/9706929069/
Bare skriv, at du gerne vil se vores lokaler og så skal der nok være nogen, som
reagerer og er friske 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 2019
•
•
•
•
•
•

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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