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Så blev det April 2019  
Efter et års...  helt planlagt ferie er her 
næste nummer af TRoA news. 
Noget af indholdet er derfor næsten et år 
gammelt og andet er nyskrevet. 
Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg 
faktisk havde besluttet at nedlægge ud-
valget, men så var jeg med på udvalgs 
turen, og her blev jeg grebet af den gode 
stemning. Derfor spurgte jeg, om der 
var nogen, der ville give en hånd med 
at lave bladet. Og dette sagde Charlotte 
M. Andersen og Dorthe Larsen ja til. 
Med tre personer i redaktionen bliver 
det forhåbentligt en noget sjovere opgave 
at lave bladet. Vi kan dog ikke gøre det 
alene og vi har derfor stadig brug for, 
at foreningens medlemmer bidrager 
med indhold. Det kan både være korte  
nyheder om, hvad der sker i enkelte 
udvalg, en anmeldelse af en film, en 
artikel om spildesign i et bordrolles-
pilssystem eller mange andre ting. 
Vi håber på at kunne lave et blad, som 
er relevant for TRoAs medlemmer,  

men også har nok indhold om vores 
hobbyer til, at folk i resten af miljøet 
finder det interessant at læse.
Det er planen, at næste nummer udkom-
mer i starten af Maj. Men det kræver, at 
I hjælper med indhold.
Så skriv endelig til os på news@troa.dk

Til sidst vil vi lige minde folk om, at der 
den 23.maj 2019 er valg til EU parla-
mentet og at vi selvfølgelig forventer, at 
alle husker at gå ned og stemme.

Thomas Bernstorff Aagaard,  
Chefredaktør
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resumé af GF
Den 16. februar 2019 blev der afholdt ordinær generalforsamling i TRoA’s 

lokaler. 
Nedenfor er en kort artikel med de væsentligste ændringer, som blev vedtaget på 
generalforsamlingen, samt en oversigt over den nye bestyrelse. 
Til generalforsamlingen var 21 stemmeberettigede medlemmer mødt op, og de 
fremmødte vedtog endnu engang at investere en masse i foreningen.

De vigtigste beslutninger er som følger:
•	 Vi har ændret en smule i kontingent strukturen, så den nedre grænse er 7 år.
•	 Vi har afsat penge til indkøb af kontorstole til alle spillelokalerne.
•	 Vi har afsat penge til indkøb af nyt inventar til kiosken.
•	 Vi har afsat penge til nye skabe til terræn til tabletop.
•	 Vi har afsat penge til nye lydanlæg i TRoA i de tre lokaler, hvor vi ikke har 

fået midler til virtual tabletop.
•	 Reglerne for prøveperiode er flyttet ud af vedtægterne og er fremadrettet en 

politik, som vedtages af bestyrelsen. Mere herom senere.
•	 Vi vælger ikke længere suppleanter til bestyrelsen. Til gengæld har vi udvidet 

bestyrelsen med et antal pladser svarende til suppleanterne.

Derudover har vi valgt en ny bestyrelse. Den minder utroligt meget om den 
gamle og består af:
•	 Formand: Nadia Schyberg Holland
•	 Kasserer: Christine M. Christensen
•	 Næstformand: Kåre Torndahl Kjær
•	 Bestyrelsesmedlem: Christian Nørgaard
•	 Bestyrelsesmedlem: Morgen Baggøe
•	 Bestyrelsesmedlem: Erik Støvring Preussler
•	 Bestyrelsesmedlem. Martin Brassøe

Derudover er Uffe V. Jensen genvalgt som intern revisor og Thomas Madsen samt 
Christian Nørgaard er valgt som repræsentanter til Bifrosts’ generalforsamling.

Således er TRoA nu klar til et nyt år, med nye og spændende indkøb, der kan 
forbedre oplevelsen i klubben for foreningens medlemmer.
Det fulde referat kan hentes på TRoA’s hjemmeside her:
http://troa.dk/wp-content/uploads/Referat-Generalforsamling-2019.pdf
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Opdatering 

http://troa.dk/wp-content/uploads/Referat-Generalforsamling-2019.pdf


4

Nyt indmeldelsessystem
TRoA træder ind i den digitale tidsalder

Vi ved godt I har ventet lang tid og TRoA kan nu endelig træde ind i 
den digitale tidsalder :) Det er nu muligt at melde sig ind i TRoA via 
nettet, og man behøver ikke udfylde papir formularer.
Dette er tænkt som en service over for nye medlemmer, og burde gøre 
det lettere at få meldt venner og bekendte ind i foreningen.
Den nye formular findes på følgende link: 

OBS Det er ikke muligt at betale sit kontingent via linket, men er 
udelukkende for, at nye medlemmer kan melde sig ind online.

Nye stole - På generalforsamlingen blev det besluttet at bruge 
 21.000kr. på nye stole til alle spillokalerne. Men takket være 
Morten Baagøes handlekraft blev de bestilt med det samme og 
vi fik vi dem på tilbud, så den samlede pris blev ca. 16.500kr. 
De blev hurtigt leveret og en flok helte har samlet dem. Pas nu på dem! 

Korte 

Nyheder

https://eu.jotform.com/troa/troa-indmeldelse%3Ffbclid%3DIwAR3Xfx3yO-K9xWxXc95pjBL3gXKs1BVu_0KuDGPCM2aQFZdgRDsbDG3kz0A


Masser af Guld til TRoA 
(og resten af miljøet)

DUF har fået en ny pulje, lokalforeningspuljen. Man kan søge op til 
100.000kr. pr projekt og det har miljøet været rigtigt gode til at gøre. 

Fra TRoAs FB side: 
“I december ansøgte TRoA DUFs (nye) lokalforeningspulje om penge til at 
lave virtuel tabletop i 3 af vores bordrollespilslokaler i form af en fladskærm 
nedsænket i bordet og tilhørende lydsystem. 
De penge - 51.000 - fik vi bevilliget, så nu går arbejdet i gang! 
Vi forventer at det er på plads senest til sommerferien. 
Vi har lidt forskellige designs på bedding så den præcise udformning er ikke 
fastlagt endnu. Hvis du har nogle input og/eller har lyst til at bidrage så skriv 
til bestyrelsen.”
-----------------------------------------------------
Sidste Søndag har ved en selvstændig ansøgning fået 100.000kr. til nye 
monsterdragter. Derudover kan vi nævne, at Einherjerne (Århus) har 
fået 87.000kr. til nye telte og at Rollespilsfabrikken (København), Gnist 
(København), Koyo (Grenaa), Ravnsholt/Reopos (Holbæk), Ripen 
(Ribe) og Ulvsborgs Venner (Asnæs) alle også har fået penge fra denne 
pulje. Samlet bliver det over en halv million kroner til miljøet. 
Mange tak til DUF for alt det dejlige guld.

Hvis man er medlem af en anden forening end TRoA og tænker: 
“Den pulje vil vi også søge” Så kan man læse om puljen og ansøge her: 
https://duf.dk/tilskud-og-puljer/dufs-lokalforeningspulje/

55

Korte 

Nyheder

https://duf.dk/tilskud-og-puljer/dufs-lokalforeningspulje/
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TRoA Marked
Søndag d. 7. April er der TRoA marked på 2. Sal 

fra klokken 10 - 16. 
Her er der mulighed for at gøre en god handel af forskellige sager indenfor TroAs 
efterhånden brede udvalg af aktiviteter. 
I skrivende stund er der 15 reserverede borde ud af 20 mulige.  
Så man kan nå at komme med som sælger endnu. Hvis man kigger ind på TroA 
markeds facebook event, kan man skrive til Morten Hørby og reservere et bord.

https://www.facebook.com/events/960460994316062/permal-
ink/960466814315480/

Kommende

Arrangement

tekst

2019

https://www.facebook.com/events/960460994316062/permalink/960466814315480/
https://www.facebook.com/events/960460994316062/permalink/960466814315480/




    2019 
Dato Type aktivitet Hvad Hvor
6. April Live - Nordens Nætter Lokalerne
7. April Marked - Loppemarked 2.sal og battle

15. April TVserie - Game of Thrones Sæson 8 HBO Nordic
15. April Møde - Bestyrelsesmøde Lokale 1
20. April Brætspilscafe - Den månedlige Cafe Battle
27. April Turnering - X-wing Battle
28. April Live - Sidste Søndag alm. spilgang Lundby Krat

4. Maj Live - Nordens Nætter Lokalerne
11. Maj Live - Peace in our Time Battle
18. Maj Brætspilscafe - Den månedlige Cafe Battle
20. Maj Møde - Bestyrelsesmøde Lokale 1
25. Maj Turnering - X-wing Battle
26. Maj Live - Sidste Søndag alm. spilgang Lundby Krat

8.-11. Aug Live - Korsfærd (Einherjerne) Forlev
17. Aug Fest - TRoAs 30 års jubilæum Lokalerne

 Oversigten er ikke komplet. 

Nøgler kan købes i  
Kiosken for 50 kr.

Hvis du oplever problemer med din  
nøgle, så send en mail til: key@troa.dk

8

Kalender



Leonora Brecht,
Troldkvinde af Shyish Kollegiet.
Leonora er et godt eksempel 
på, at man ikke behøver være 
fra storbyen for at blive magt-
fuld. Hun kommer oprindeligt 
fra en lille Stirlandsk provinsby, 
men  blev i en ung alder sendt  til  
Kejserrigets hovedstad, Altdorf 
for at lære magi på Kollegiet.
Efter endt uddannelse vendte 
hun tilbage til Stirland, nærmere 
betegnet den lille flække Nebel-
heim, på grænsen til Sylvania.
Her har hun efterhånden 
bekæmpet samtlige nævne- 
lige og unævnelige fjender. 
Noget, der har gjort hende til 
en indædt Sigmar tilbeder og  
leder af de lokale  magistre. 
--------------------------------
Regler WFRP 4th: Hendes 
magiske stav giver hende +3SL 
til alle Language: (Magic) skill 
checks samt til hendes Cool Test, 
hvis hun bliver forstyrret når 
hun kaster magi.
Billede fra Sidste Søndag 2018. 
Fotograf: Thomas B. Aagaard
Model: Emilie Koch Hansen

Side 9 - Staven
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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 stem-
mer, så nye kan rykke op.
Så hvis du er tilhænger af store lange 
komplicerede spil som Twilight Impe-
rium 4, eller måske er mere til sociale 
korte spil som Ultimate Werewolf, så 
kom ind og giv en stemme. Vi har in-
dtil 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 fore-
ningen.
Du kan enten stemme på spil der al-
lerede er på listen, eller tilføje nye. Vi 
vil som udgangspunkt ikke støtte kick-
starter spil, og vi køber ikke kopier af 
spil vi allerede har, men ellers er der frit 
slag.

Info til  

medlemmerne

Link til gruppen: https://www.face-
book.com/groups/850157675033949/

Fra redaktionen: Christian Nørgaard 
har på Brætspils facebookside opfordret 
til at man skriver et opslag, hvis man 
ønsker et bestemt spil. På dette opslag 
skal man skrive hvorfor, man mener at 
det vil være en god idé at skaffe spillet. 
Herefter kan brætspilsudvalget kigge 
på interessen ud fra antal likes, og have 
det med i overvejelserne, når de skal 
købe nye spil.

https://www.facebook.com/groups/850157675033949/
https://www.facebook.com/groups/850157675033949/


(Vores egen Christian Nørgaard 
sidder i folkeoplysningsudvalget i 
Aalborg og Rollespilsfabrikkens 
Anders Berner sidder i udvalget i 
københavn)
Det er disse udvalg, der sidder på den 
store kiste og f.eks beslutter, når der 
skal bruges guld på et nyt køkken til 
os eller hele flytningen af TRoA. Og 
i København har de for nyligt givet en 
masse penge til at Rollespilsfabrikken 
får en hytte i Hareskoven.
Det københavnske udvalg var på 
studietur for at se, hvordan man gør 

Fredag den 20. april 2018 havde vi fint 
besøg i lokalerne. Aalborg kommunes 
folkeoplysningsudvalg havde besøg af 
det tilsvarende udvalg fra Københavns 
kommune.
Udvalgene er et miks af politikere fra 
byrådet og folk fra foreningslivet og 
folkeoplysende Voksenundervisning. 

11

tingene her i Aalborg og derfor 
var de bla. rundt for at se nogle af de  
kommunale lokaler, der bruges. 
“Vores” fritidsforvaltning havde så bla. 
udvalgt LOF’s og vores lokaler som no-
gle af dem, der blev vist frem. Og det 
giver jo god mening, da vi netop har 
Danmarks bedste rollespils lokaler.

Københavns Kommune 
på besøg i TroA

Af Thomas B. Aagaard

Noget at det, der blev spurgt ind til, 
var eksempler på det positive ved at være 
flyttet. Hvor vi svarede at det at få mere 
plads og få spillelokaler og fællesloka-
let (battle) samlet på én etage, har gjort 
utroligt meget for fællesskabet. 
Og at specielt mængden af figurspil er 
steget enormt.
En anden ting, der blev snakket 
en del om, var samarbejdet mel-
lem Kommune og forening. Her blev 
der fra begge sider givet udtryk for 
at der var stor tilfredshed med dette.  
Og Kommunen er rigtig glad for den 

Gammel 

“Nyhed”
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kultur, der er om, at vi også bidrager, 
når der skal gøres ting. 
F.eks at vi lagde en masse frivillige 
timer i at sætte kælderen istand, da vi  
flyttede og når der skal ske ting i 
lokalerne, ender det ofte med, at vi gør 
arbejdet med at finde håndværkere, 
indhente tilbud osv. Og kommunen 
giver så et tilskud til udgifterne.
I kælderen gav jeg et konkret eksempel 
på den forbedring, det havde været.
I Sommeren 2016 brugte en flok af os 
en lille uge på at skære lægter og male 
dem. De skulle bruges til at bygge rol-
lespilshuse af. 
Pengene kom fra Rollespilsfabrikkens 
“Orkerne kommer projekt,” det var 
foreningen Einherjerne i Århus, som 
stod for selve byggeriet af de huse og vi 
brugte så vores nye lokaler til at hjælpe 
dem med at klargøre træet. En  opgave 
vi aldrig ville kunne have løftet i de 
gamle lokaler.

Udover, at vi jo gerne vil hjælpe, når 
vores kommune spørger, så var dette en 
mulighed for at vise vores lækre lokaler 
frem, og forhåbentlig har det også kun-
net bidrage til at Rollespilsfabrikken og 
de andre københavnske foreninger får 
bedre forhold. For der er en mangel på 
en forening med ordentlige faciliteter 
for bordrollespil.

“Besøget bliver forhåbentlig 
en løfte-stang for Rollespils 
KBH - gør det lettere at få 

lokaler til de rollespils- 
foreninger der mangler! 

Og at rollespilsfabrikken kan 
få udvidet.”

Anders Berner
Rollespilsfabrikken 



Der blev bræget, sunget, stukket og 
duelleret med Ordensmagten og da 
gruppen nåede Nytorv var de stakkels 
vikinger helt udkørte, mens TRoAs ud-
sendte var klar til næste omgang. Stak-
lerne kunne knapt gå da vi endelig nåede 
Gabels Torv
I alt nåede vi at indtage Valhal 8 gange 
efter de aftalte regler, og vi havde 
adskillige succesfulde plyndringstogter 
til vandlageret. Sara og Lasse fik taget 
deres asfaltmødom med de obligatoriske 
blå mærker som medfølger.
Alkoholdet elskede det, og hvis de får 
brug for hjælp igen i år, ved de hvem de 
skal kontakte.

I skrivende stund har redaktionen ikke 
kunne finde oplysninger om, hvorvidt 
Alkoholdet har taget kontakt igen til 
årets Internationale Parade eller om en 
ren TRoA gruppe til optoget er på teg-
nebrættet. Hvis du har oplysninger om 
dette er du velkommen til at kontakte 
redaktionen på news@troa.dk.

Aalborg Karneval 2018
Af Mia W. Dalsgaard
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Aalborg Karneval havde sid-
ste år den frækhed at lægge deres  
Internationale Parade dagen inden 
Sidste Søndags Døgnscenarie, således 
at en samlet TRoA gruppe til optoget 
var slet ikke på bordet i 2018. 
Til gengæld fik vi en forespørgsel fra 
Alkoholdet, om vi kunne give dem en 
hjælpende hånd.
Deres tema var Valhal, og de mang-
lede nogle folk, som kunne være med 
til at lave lidt kamp omkring deres 
vogn under paraden. Den udfordring 
kunne vi naturligvis ikke lade stå 
ubesvaret hen, så tre brave sjæle trak 
i deres ondeste kostumer, medbragte 
skumstraffere og gav vikingerne kamp 
til stregen! Sara og Lasse dukkede op 
som de fæle jætter, mens Mia sprang 
ud som halvged i et forsøg på at ind-
tage Valhal og plyndre Alkoholdets lagre 
af vand. I en time var Boulevarden og  
Nytorv lavet om til skueplads for drabe-
lige kampe, heroiske redningsforsøg, 
kupforsøg og konfettikanon... og resten 
af Karnevallet.

Gammel 

“Nyhed”



”Nikoline afholder det næste  
sommerscenarie.” 

Sådan blev det højlydt proklameret til 
Khypris efterfesten i TRoAs lokaler en 
efterårsaften i 2017. Halvandet år senere 
hedder det scenarie Korsfærd og løber af 
stablen til sommer. Men selvom Niko-
line de sidste par år har været medlem af  
Einherjerne, svang hun sit første latex-
sværd i Køges skove på Sjælland.
Men hvad er jydelive egentlig for en 
størrelse, og hvad sker der, når den bliv-
er samlet op af en ny ung arrangør fra 
Sjælland? Jysk råbelive, kålklapperi, uld 
og hør. Fordommene er mange, når man 
nævner ordet jydelive. På Sjælland vil 
ældre spillere ofte fortælle historier om 
at de engang var i Jylland, gik rundt i 
kradsende uldtøj, og brugte det meste af 
dagen på at røre i en kålgryde. De vil 
samtidig fortælle om mystik i skoven, 
magiske kroaftener, storladne episoder 
og slutte af med, at det er et af de bed-

Når en  Sjællænder  
laver Jydelive

Af  Nikoline Gilså
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ste scenarier, de har været med til. 
90’erne og 00’ernes Nemefregoscenarier 
er efterhånden længe siden. Meget har 
ændret sig, og alligevel er alt på mange 
måder det samme. I 2019 bliver den  
legendariske markhusby endnu engang 
sat op på Forlev. Kål, kød og andre læk-
kerier vil blive serveret i kroen, i skoven 
vil der om natten lure lunefulde mytiske 
væsner. 
Øl vil blive serveret i lerkopper uden at 
man skal gribe i lommen efter nutids-
penge og området skal have valgt en 
konge blandt de fremmødte stormænd. 
Forhandlinger, magt og tro er i høj- 
sædet, når Korsfærd løber af stablen til 
sommer.
 Alligevel er alt ikke helt, som det plejer 
at være. Venderne, et vikingeagtigt folk, 
indtager i år sommerscenariet. Eller det 
vil sige – det klassiske middelalderfolk 
fra Dalen indtager i år Venderland. Det 
er mødet mellem disse to kulturer, der i 
år vil være i højsædet. Billede:  Nordjyske stormænd om et 

veldækket bord til Nemefrego 2014.  
Foto: Christian Niclas Christiansen.
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Efter et svidende nederlag i borger-
krigen hjemme i Dalen, er de kristne 
stormænd på den tabende side draget 
på korstog og har netop indtaget den 
vendiske handelsby Arkona. 
Her vil de bosætte sig og kalde lan-
det for deres eget, så snart de har fået  
kronet en konge og fordelt det erobre-
de land. Men selvom de overlevende 
vendere er tvunget i knæ, er de endnu 
ikke knækkede.  Nogen har overgivet 
sig til den kristne gud og forsøger at skra-
be så meget af deres gamle liv tilbage 
på de nye kristne vilkår, mens andre 
forsøger at lytte til de mystiske stem-
mer der hvisker i skoven og genskabe 

det bånd til de gamle guder, der syn-
es at være brudt. Sjælland og Jylland 
(og Fyn) mødes i år på Forlev, ligesom 
Vendere og Stormænd mødes i Arkona 
til de afgørende forhandlinger om om-
rådets fremtid. Til sommer går det løs 
med store armbevægelser, magtkampe,  
karikerede skurke, bemærkelsesværdi-
ge helte og uforglemmelige stunder til 
Korsfærd – et sommerscenarie om magt, 
forhandlinger og tro.

Øverst: En rollespilsby anno 2004  
til Nemefrego – Heltedåd og Brudefærd.  

Foto: 2 many dragons.
Nederst: To vendere i et afgørende øjeblik. 

Foto: Christian Niclas Christiansen.

Korsfærd 
8.-11. August 2019 
Forlev spejdercenter

www.sommerscenariet.dk

www.sommerscenariet.dk


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 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  
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.

Alarm og 
 Nøglebrikker

Info til  

medlemmerne
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Ploughzeit 2519 - Støvet er ved at have 
lagt sig over Nebelheim. Siden dunkel-
stens kometens fald i efteråret, har 
området været presset af bæster og 
andre tilbedere af de unævnelige, der 
har været tiltrukket af de lysende grønne 
sten. Andre, mere respektable individ-
er, har også forsøgt at erhverve sig dun-
kelsten. Det Marienburgske Dunkelstens  
Handelskompagni har oprettet en 
permanent tilstedeværelse med to 
repræsentanter, hvorigennem man  
enten kan sælge dunkelsten for klin-
gende mønt, eller man kan sende dem 
til forskellige interessegrupper over hele 
Kejserriget for ukendte belønninger. 
Belønninger som kan have stor betyd-
ning for de, der søger indflydelse og 
magt.
Dunkelstenenes ankomst har også  
betydet meget for befolkningen. 

Sidste Søndag Marts 2019
Af Steffen Kanstrup
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De sidste måneder har bragt mange 
positive nyheder med sig fra Sidste 
Søndag. Heriblandt at vi, via vores ar-
rangør Rasmus Søgaard, har ansøgt og 
fået bevilget 100.000 kr. til nye monster-
dragter, som vil komme i spillet det føl-
gende år. Dette er noget, der vil komme 
yderligere afsløringer af mht. hvilke 
monstre henover de næste måneder. 
Vi er naturligvis vildt glade for dette, og 
kan ikke vente med at dele det med jer.
Vi har også søsat endnu et nyt initiativ, 
Lørdagssnak, der ligger lørdagen inden 
Sidste Søndag. Her kan man komme 
og få en snak med andre interesserede, 
samt arrangører, til en snak om Sidste 
Søndag, regler og hvad der nu kunne 
være spændende at snakke om.
Der er også flere aktiviteter og tiltag 
under opsejling, så hold øje med frem-
tidige artikler og Facebook.



Forskellige sygdomme forbundet med 
støv og fragmenter fra kometen løber ig-
ennem befolkningen. Kyndige, udi syg-
domsbekæmpelse, gør deres bedste for 
at holde det på et minimum. En kamp 
som de ser ud til at vinde.
Men alt er ikke positivt. Under overflad-
en lurer konflikterne, og flere af disse 
begynder at bryde igennem overfladen. 
Med forårets komme begynder lensher-
rerne at røre på sig igen. Tropper gøres 
klar til kamp, og trusler om angreb og 
nedbrænding af elvernes len kom kun 
ganske kort efter, at lensherrerne var 
enige om at skulle samarbejde.
Præster og troldmændenes samarbejde 
byder også på konflikter. Ærkemageren 
Leonora fik frataget sin titel af Byens 
Dommer og Verena præst, efter Leono-
ras indblanding, sammen med en lærling 
i Sigmar kulten, i det mulige mord på en 
af Nebelheims ledende borgere.
Som konflikterne strammer til er der 
kun en ting, der sørger for, at det hele 
ikke bryder ud i væbnet konflikt. Nebel-
heims byvagt. En samling af dygtige og 
målrettede mænd og kvinder, som har 
svoret at vogte Kejserrigets love, og sørge 
for at holde ro og orden. En udfordrende 
opgave, men en de vil lægge deres liv for.
Foråret bringer også nye ansigter med 
sig, heriblandt en gruppe, der søgte 
efter en bog kaldet Liber Mortis. En 
bog kendt for at være bundet til Den 
Gamle Nat, til nekromantiske riter og 
uhellighed. Lederen af gruppen viste sig 
også at være en nekromantiker. Hans 
skæbne endte på byens torv, hvor hans 
lig blev brændt. Med hans død væltede 
zombierne ind mod Nebelheim, hvor 

byens styrker, under ledelse af By-
vagten, knuste ethvert angreb. Var dette 
blot en advarsel om, hvad der kommer, 
eller har Nebelheim fjernet en trussel 
inden, at den fik lov at blomstre? Kun 
tiden vil fortælle os det.

Slutteligt vil vi sige tak til alle vores 
dejlige 105 deltagere til vores marts 
spilgang. Det er det højeste antal spillere 
i over to år, hvilket vi er utroligt glade og 
stolte over :D Vi ser frem til at se jer alle 
igen til april spilgangen!

Mvh. Arrangørerne



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!!!

Før du går, skal du  
rydde op efter dig selv!Husk at!
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Som man flytter, tager skibet mere og 
mere skade, men der er forskellige måder 
at nulstille dele af skaden på, så det er 
lidt  et puslespil. På samme måde bliver 
torpedo, mine eller sonar langsomt op-
ladt og man kan bruge disse efter nogle 
træk.
Taktikken i spillet er, at man vælger 
at flytte i et mønster, der gør, at man 
kan holde skaden nede og at man har 
sit udstyr klar til det rigtige tidspunkt. 
Hvis fjenden finder en, er det vigtigt, at 
man har mulighed for at undvige og på 
samme måde er det ret vigtigt, at våben 
er klar, når fjenden er spottet.
Spillere - Man kan være to hold i  
Captain Sonar og der kan være 4 spillere 
på hver side. Hver spiller får en rolle og 
hvis der er færre end 8 spillere, er der ver-
sioner, hvor en spiller styrer flere roller.  

Captain Sonar  
Af Christian Nørgaard

Månedens 

Brætspil
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Baggrund - Jeg har denne måned  
valgt et spil, som basalt set er et avanceret 
Sænke Slagskib spil. Det lyder lidt ban-
alt, men spillet er udvidet, så der kan 
være flere spillere med og er sådan set et 
holdspil, hvor begge sider prøver at finde 
den anden ubåd og skyde den i stykker.
Spillet kan blive ret hektisk og skabe no-
gle sjove situationer. Hvis man ikke tag-
er det alt for alvorligt, er det meget sjovt, 
at man rammer modstanderen og kan se 
deres frustrationer og panik.
Spillet - I spillet har begge hold en ubåd. 
Hvert hold vælger et udgangspunkt 
hemmeligt og Kaptajnen giver så ordre 
om at sejle Nord, Syd, Øst eller Vest. 
Maskinmester og Første officer melder 
’Check’, når de har markeret en skade 
på skibet/markeret, at et våben/udstyr er 
ved at lade op. Sådan fortsætter man.



En spiller er Kaptain og bestemmer  
sejlretning, derudover er der en Første 
officer, der gør våben og lign klar. 
Maskinmesteren sørger for at håndtere 
skade og lign, og har ofte en rolle som 
minder om Scotty fra Startrek med “She 
canna take any more, captain.  She’s gonna 
blow!”. Endelig sidder Kommunikations 
officer og lytter til, hvad den anden ubåd 
gør og hjælper med at forudsige, hvor de 
andre er.
Tema - Spillet handler meget om at 
kunne forudsige modstanderen træk og 
vurdere, hvornår man kan tillade sig selv 
at give noget information for at vinde tid 
eller reparere sit skib. Så det er ret meget 
aktion og der kan godt blive råbt lidt højt 
undervejs. Det er et hurtigt action-spil, 
hvor to hold slås mod hinanden og det 
bedste hold vinder. Enkeltpersoner kan 
godt bidrage til sejren, men man kan 
ikke vinde uden, at alle på holdet er med.
Spiltype - Jeg ser spillet i kategorien 
sociale spil. Det er let at lære, men der 
er samtidig mulighed for at vælge nogle 
gode træk. Der er ikke noget held med 
i form af terninger eller eventkort. De 
beslutninger, du tager, påvirker udfaldet. 
Så hvis du er dygtig og heldig, kan dit 
hold træffe gode beslutninger og du kan 
besejre modstanderen. Der er mulighed 
for at hjælpe sit hold med gode råd, så 
man sidder ikke helt alene med alle valg.
Konklusion - Jeg synes, det er et meget 
sjovt spil. Jeg havde så også en god 

oplevelse i første spil, hvor jeg tog et 
heldigt gæt og skød en torpedo lidt i 
blinde. Det var en fuldtræffer og Bo gav 
mig en fantastisk glæde ved at kigge på 
mig med vantro og spørge, hvordan jeg 
kunne vide, de var der. Jeg kan godt lide, 
at man har taget et simpelt koncept og 
gjort det interessant for mange spillere.
I teorien kan man godt betjene sin ubåd 
alene, men jeg kan godt lide, at der i 
spillet er lagt op til, at man er afhæn-
gig af andre spillere, ved at dele ansvaret 
ud og at der skal gives tilbagemeldinger 
mellem spillerne. 
Eksempelvis ”Affyr torpedo!” ”Negativ, 
melder at torpedo er i stykker…”
 
https://boardgamegeek.com/board-
game/171131/captain-sonar

Data Fra Producenten Fra Bordgame Geek
Spillere: 2-8 Spillere: 6-8, (8 bedst)

Tid: 45-60 minutter Tid: 45-60 minutter
Alder: 14+ Alder: 12+
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Hvem er Hvem i TroA?

Formand 
Rengøringsansvarlig 

Nadia S. Holland 
Nadia@troa.dk

Næstformand 
Referent

 
Kåre T. Kjær 

kaare@troa.dk

Kasserer 
 

Christine Christensen 
Christine@troa.dk

Bestyrelsesmedlem 
Værksted, lager og 

lokaleansvarlig
Morten Baagøe 
morten@troa.dk

Bestyrelsesmedlem 
Udvalgsansvarlig
Martin Brassøe
martin@troa.dk 

Bestyrelsesmedlem 
Kommunikation

Christia Nørgaard 
christian@troa.dk

Bestyrelsesmedlem
Udlejningsansvarlig 

Erik S. Preussler 
erik@troa.dk

Sekretær
 

Bo Karlsen 
regnskab@troa.dk

Cafeudvalget 
Karsten Rasmussen 

cafe@troa.dk

Udvalg
Alt om Nøgler 

Bo Karlsen 
 

key@troa.dk

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

Bestyrelsen kan kontaktes på bestyrelsen@troa.dk

IT Udvalget 
Kåre T. Kjær 

webmaster@troa.dk 22
TRoA Marked
Morten Hørby 

marked@troa.dk

Sommerlejr
Jacob Hansen 

 
sommerlejr@troa.dk

Vinterlejr 
Bo Karlsen 

 
vinterlejr@troa.dk



WH40K og AoS 
Martin Brassøe 

9th Age
Søren Honningdyr 

Lord of the Rings 
Steffen Kanstrup

Brætspilsudvalg
Niels Christian Trude 

Christensen 
braetspil@troa.dk 

Projekt: X-wing
Karsten Rasmussen 

x-wing@troa.dk

Sidste Søndag
Steffen Kanstrup 

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 

Forskellige Figurspil

Dropfleet 
Thomas B. Aagaard
thomas@musket.dk 

Mordheim og WFB
Martin Wichmann 
Marty93@live.dk

Festudvalg 

- 
fester@troa.dk

Bloodbowl 
Uffe V. Jensen 
uffe@troa.dk

Ungdomsudvalg

Søren Fredsgaard 
ungdom@troa.dk
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Nordens Nætter
nordensnaetter@troa.dk

Warmachine 
Rasmus S. Holland 
holland@troa.dk



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:    450 kr. halvårligt
• Forældre:   100 kr. halvårligt
• Ungdom:   300 kr. halvårligt
• Junior:    250 kr. halvårligt
• TRoAs Venner:  100 kr. halvårligt
• Efterskole:   100 kr. halvårligt

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

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

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

