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Så lykkedes det mig alligevel at få tiltusket
mig æren af at skrive lederen to gange i
træk. Det er altid rart at få bekræftet at der
skal en del til at bryde tilliden mellem os i
Redaktørgruppen.
Vi er så småt startet på sommeren og alt
det, den bringer med sig af sol, eksaminer, ferie og tid til at dyrke sin hobby. Her
tænker jeg ikke mindst på de forskellige
livescanarier rundt om i landet. Krigslive
er allerede overstået og i TRoA regi har vi
døgnscenariet i den kommende weekend,
hvor jeg selv har glæden af at deltage for
første gang.
Bladet bærer i denne omgang lidt præg
af den travle sæson vi er gået i møde, så
artiklerne er måske lidt sparsomme, men vi
brygger på en masse indhold til de kommende udgaver af TRoA News og der er
en masse at se frem til.
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Jeg vil også skynde mig at benytte
lejligheden til igen at takke for opbakningen
til TRoA News og takke for de artikler, vi
har fået og dem vi er blevet lovet fremover.
I skal endelig ikke holde jer tilbage, hvis
I gerne vil skrive noget for os, og hvis det
med at skrive falder jer lidt svært, tager vi
også glædeligt imod idéer til artikler.
Vi fra Redaktionen ønsker alle vores læsere
en god sommer.
Og så lige en reminder: Husk at stemme
til folketingsvalget onsdag d. 5. juni.

God Valgdag, Grundlovsdag og læselyst.

Charlotte M.
Andersen
Redaktør
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Fra Bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde 20.05.19
Det var et forholdsvis kort møde, så der er ikke mange
punkter at berette om:
• Den revnede rude i Battle har kommunen skiftet.
• Vi kigger på at indkøbe en ny grill da vores gamle afgik
ved døden.
• Vi har fået en klage fra naboen omkring larm fra åbne
vinduer. Husk i battlelokalet kun at åbne vinduerne ud
mod parkeringspladsen og hvis I har vinduer åbne over
mod boligerne (f.eks. fra spillokalerne) så tænk over støjniveauet.
• Vi har købt nye batterier til vores powertools (de gamle
var slidt op eller gået i stykker) og vi skifter lagerplads
(SSD) i vores bærbare, så den fungerer fornuftigt igen.
• Vi har været i dialog med kommunen omkring
Idrætsmødet 2019 som ser overordentligt interessant ud
– her er en rigtig god mulighed for at nå ud til mange
børn og unge.
Hele referatet kan læses her:
http://troa.dk/wp-content/uploads/Referat-af-bestyrelsesm%C3%B8de-20.05.19.pdf
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Nye anlæg

Kåre T. Kjær og Christian Nørgaard har sat nye
anlæg op i lokalerne. De kan forbindes med Bluetooth
og Chromecast. På Chromecast er navnene lokalenumrene, men Bluetooth er desværre ikke så logiske der kommer sedler op i de enkelte lokaler, så man kan
se, hvad de hedder på et tidspunkt.
De gamle anlæg vil blive pillet ned på et tidspunkt præcist hvornår vides ikke endnu.
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Svind af Magic

Vi har desværre erfaret at vi har haft et større svind af nogle af vores dyre
magic produkter. Det er selvfølgelig rigtig træls at vi skal miste ting på den
måde. Bo, Uffe og jeg har været alle tingene igennem flere gange og der er nu
ikke andre muligheder end at nogen har taget dem.
Det får nogle konsekvenser, som desværre går ud over alle andre der ikke
har noget med tyveriet at gøre. Fremover vil alt Magic være låst inde
i et pengeskab, hvor kun få har adgang til og det er dermed kun dem der
skal sælge dig Magic. Dem med adgang er: Uffe Jensen, Bo Karlsen og
bestyrelsen. Der kommer billeder op af os i nærheden af cafeen snarest.
[De kan dog ses bagerst i denne pdf. - Red]
Derudover vil der blive købt mindre Magic hjem fremover, så vores lager er
mindre og kun til udvalgets og prerelease behov.
Personen/personerne der har taget det, har 14 dage til at aflevere det på kontoret
(hvor alle med nøglebrik kan komme ind), ellers vil det blive politianmeldt!
Dette træder i kraft omgående.
Ved spørgsmål skriv endelig til bestyrelsen@troa.dk.

Regler for overnatning

Hej kære medlemmer. Vi er løbet ind i et par folk der ikke
har været helt klar over reglerne for overnatning i vores
lokaler Hvis du/I ønsker at overnatte skal I inden det sker
lave aftale med bestyrelsen. Det kan gøres ved at sende en
mail til bestyrelsen@troa.dk, og angive i hvilket tidsrum og
hvor mange det drejer sig om.
Det hjælper også med hensyn til alarm, som automatisk går
i gang om natten, hvis folk opholder sig i lokalerne.
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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
holder vi en kæmpe fest.

30 års jubilæum

Vi starter med fællesspisning, helstegt pattegris og hvad
der dertil hører, prisen ligger ikke fast endnu men det
bliver billigt 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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Om Aktiv Tirsdag

Information

Aktiv Tirsdag er en ugentlig hyggeaften, for de yngre medlemmer
i TRoA. Der vil i løbet af aftenen
være mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter, så som brætspil,
film og små bordrollespil.
Aktiviteterne vil variere fra gang
til gang og selvfølgelig vil der også
være plads til bare at hyggesnakke.

Programmet og andre relevante
informationer kan findes på facebookgruppen: Aktivtirsdag (Junior
klubaften i TRoA) eller på TRoA’s
hjemmeside.
Der er cafe til rådighed, så man kan
med fordel medbringe lidt penge.
Det er også tilladt at medbringe
mad med hjemmefra.
Tid: Tirsdag fra 18.00 til 21.00
(Undtagen helligdage)
Man er altid velkommen til at
skrive hvis man har spørgsmål!

Kom gerne forbi en
Tirsdag til en
rundvisning :-)
Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby - troa.dk - erik@troa.dk
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Dato

Type

8.juni
Fest 8.-9.Juni Sidste Søndag 15.Juni Brætspilscafe 17.Juni
Møde 29.Juni
Turnering
30.Juni Sidste Søndag
6.-7. Juli
Turnering
19.-21. Juli
Netparty
27. Juli
Turnering
28. Juli Sidste Søndag
3.Aug
Live

8.-11.Aug
17..Aug
27.-29. Sep

Hvad

Junifest
Døgnscenariet
Den månedlige cafe
Bestyrelsesmøde
X-Wing
Almindelig spilgang
Warmachine/Horde
Aktiv Sommer netparty
X-Wing
Almindelig spilgang
Nordens Nætter

Live - Einherjernes Scenarie Korsfærd
Fest - 30 års Fødselsdag
Con - Bifrost’s Forum 2019

Hvor

Lokalerne
Lundby Krat
Battle
Lokale 1
Battle
Lundby Krat
Battle
Battle
Battle
Lundby Krat
Lokalerne
Forlev Spejd.
Aalborg

Nøgler kan købes i
Kiosken for 50 kr.
Hvis du oplever problemer med din
nøgle, så send en mail til: key@troa.dk
88

Side 9 - Sværdet
Valisilwen Ithilethiel

Blandt elverne kendt som Vali.
Hun kom til Nebelheim fra
Saphery, sammen med de
andre i gruppen af elvere for
at hjælpe præsten Khalith
med at bekæmpe de store
mængder af dunkelsten, der
er blevet fundet i området.
Når hun ikke har travlt med
at tæve bæstmænd (og det
har hun ofte, for dem er der
mange af) så passer hun sine
studier som præstelærling af
Isha.
(Regler WFRP 4th: elven sword, har
“Fast” quality og giver de normale
+4 damage lige som et handweapon)
Billede fra Sidste Søndag maj 2019.
Model: Sarah Cecilie Knopp
Fotograf: Thomas B.Aagaard

Hjælp Vi har fået børn!

Af Stinne K. Nielsen

Og hvad gør man så lige med det der
sommerscenarie? I år er der et nyt bud på
dette spørgsmål, baseret på egne erfaringer
med børne-kaos til rollespil.
Vi har arbejdet meget med at spille
sammen med børnene, frem for at spille
rundt om dem - de fleste børn er gode til
at huske nye navne, finde vej og fortælle
hemmeligheder til alle.
Det giver alt sammen fedt spil til både
forældre og de, der tager sig tid til at
snakke med børnene, men det kan være
svært at passe ind i alle slags scenarier.
For hvad gør man lige med de faste
sengetider, når lørdagsdæmonen kommer kl. 23.30, eller troldmandsduellen
ligger midt i eftermiddagsluren?

Det er svært at løse på en god måde i
de klassiske sommerscenarier, men det
kan godt løses, når man selv har opdaget, hvor det går galt, og man står med
babymad, der brænder på, mens plothammeren falder.
Derfor prøver vi nu noget nyt - nemlig
et scenarie hvor tidsplanen er tilpasset
familiernes dagsrytme og logistikken
under scenariet giver plads til middagslur og lørdagsdæmoner - vi laver Nybyggerne, som er et familiescenarie!
Og hvad er det så lige der gør Nybyggerne til et familiescenarie, frem for et
voksen- eller børnescenarie? Det er der
flere svar på!
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Det helt korte er; Nybyggernes tidsplan og plots er lavet så familier kan
være med - sammen.
Designet er inspireret af både The Village, Dora the Explorer og Alle vi børn
i Bulderby og trækker derfor på både
virkemidler til voksne og børn. Det
centrale i designprocessen er lige nu,
at tænke ind hvordan man sørger for
at involvere grupperne i hinandens leg,
samtidig med at man sørger for at både
børn og voksne kan have det sjovt.
Vi arbejder ud fra nogle ret simple
regler for design:
1. Der skal være en grund til at spille
sammen
2. Spil mellem børn og voksne skal
fylde mere end logistik
3. Samarbejde mellem voksne skaber
plads til spil
4. Ingen må have for travlt til at spille
med
5. Der skal også være plads til at være
voksen
Derfor er det noget andet end et klassisk sommerscenarie, men heller ikke et
børnescenarie. Vi arbejder stadig på at
opnå deltagere nok til at afholde det i
år, men med den store interesse, der har
været bl.a. på facebook regner vi med
at lave et næste år, med bedre varsel og
mere erfaring fra dette års proces.
Fakta: 18.-20. juli 2019 - 750 kr pr
voksen - børn op til 15 år gratis.
Hareskovshytten (København) med
adgang til køkken og overnatning.
Mere information på Facebooksiden

Husk at stem!
Grundlovsdag
5.juni 2019

TRoA til Børnekarneval
2019

Af Kathrine R. Nielsen

I år blev TRoA tilbudt en plads i
Kildeparken til årets børnekarneval
og Christoffer Nissen, der blandt andet hjælper til ved Aktiv Tirsdag og er
arrangør og NPC ansvarlig hos Sidste Søndag, meldte sig til at arrangere
turen (Tak Christoffer!). På selve dagen dukkede intet mindre en 14 dejlige
Troanere op og sammen fik de stablet
en fantastisk dag på benene. En gruppe
stod for opsætningen af lejren inde i
Kildeparken, hvor der var mulighed for

at prøve ringbrynje, hjelme og rustning på, få sin fremtid spået af en uhyggelig spåmand, lære at skyde med bue
og pil, kæmpe med sine venner i arenaen mod monstre, smide sine forældre
på skammens pæl og klappe og kramme
monsteret Fluffy.
Imens deltog resten i børneparaden
hvor de især havde det sjovt med at
drille Stormtropperne fra 501st Legion
og slås med børn og unge langs ruten
fra Gabels Torv til Kennedy.
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Selv om dagen var lang og hård, var
der masser af latter og sjov. Både for
karnevallets gæster og de mange frivillige, som fik mulighed for at lave sjov og
ballade både i lejren og ude i resten af
Kildeparken, hvor der blev taget billeder, fjollet og fortalt om TRoA, Aktiv
Tirsdag og Sidste Søndag til alle, der
gad høre på os (Eller ikke kunne slippe
væk fordi Fluffy havde fanget dem).
Dagen sluttede af med at tage ud og
spise sammen, i kostume selvfølgelig.

Her blev der snakket om den gode
dag og maden var knap nok rørt, før
folk ivrigt begyndte at diskutere, hvad
der skulle gøres større, vildere og sjovere til næste år.
Så alt tyder på at en ny tradition er sat
i gang og at TRoA igen næste år vil
gæste det lokale Karneval, muligvis
med endnu flere frivillige og muligvis
(Helt sikkert.) med en masse flotte nye
monsterdragter…!
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Åh nej, skraldespanden er fyldt!

Ja, så propper man ikke bare mere
ovenpå indtil, det er et skraldetårn…
Men hvad gør man så?
Det har Valdemar her valgt at vise til
alle, der skulle være i tvivl.
Step 1 – Spotter skraldespanden og
tager den rigtige heroiske beslutning
at tømme den ved at tage posen.

Step 3 – Benyt den magiske nøgle til
at låse skraldekirkegården op med.

Step 4 – Indsæt skrald

Step 2 – Man tager nøglen, der
hænger nede ved hovedindgangen og
begiver sig ud på rejsen tværs over
parkeringspladsen

Step 5 – Lås skraldekirkegården og
nyd, at du er awesome, mens du går
ind og hænger nøglen på plads ved
siden af hovedindgangen!
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Sigmars sønner
marcherer til Fyn

Af Christian Hoff Mortensen

”Kriglive XV - Krudt, guld og blod”
var titlen på årets Krigslive, som i denne
omgang fandt sted i Trunderupskoven,
på Fyn. Mange, heriblandt mig selv,
havde op til scenariet en hel del bekymringer. Alt fra et usædvanligt højt
antal skytteenheder, slattent PR arbejde, og et område der næsten blev delt
i to, var blot nogle af de bekymringer,
der nagede mig, op til hvad jeg ellers
ser som et af årets højdepunkter. Men
hvordan gik det så rent faktisk?
Selv var jeg, og et par andre TRoA
medlemmer, afsted med V. Stirland, et
spejder-/skytteregiment armeret med
musket, fægteskjold og kortsværd. Jeg
spillede menig Kristoff Meinhof; gruppens lettere inkompetente feltlæge.
Vores lille gruppe blev sendt afsted for
at støtte Nuln, i håb om at sikre favorable priser ved et større indkøb af musketter fra den rige bystat.

Konflikten var i år mellem Nuln kejserrigets andenstørste by og Freiburg,
som blev bakket op af stinkende rige
Marienburg. Størstedelen af enhederne var naturligvis fra de forskellige
kejserlige provinser, heriblandt skønne
Stirland, men der var også et stort antal
enheder fra resten af den gamle verden.
Der var kosakker fra Kislev, elvere fra
Athel Loren, lejesoldater fra Tilea, og
tilmed en gruppe fra det særdeles fjerne
Nippon.
En af scenariets store ændringer i forhold
til tideligere år, var, at vi frem for at tage
en træfning, finde en vinder, og derpå
holde en pause i lejren, foregik kampene
kontinuerligt fra morgen til aften, med
korte pauser på et lazaret, når ens enhed blev såret eller havde fuldført deres
mission. Dette skulle føre til et mere
realistisk feel over kampene og missionerne og fungerede faktisk ret godt,
selvom det var noget kun hårdere uden
de tilvante pauser. Et kritikpunkt var,
at arrangørerne ikke fik formidlet dette
tilstrækkeligt på forhånd. Derfor fik vi
ikke medbragt nok forsyninger fra vore
lejr på første dagen, og måtte desværre
tage tilbage til lejren for at spise frokost,
imens kampene fortsatte uden os.
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Til gengæld skal de have ros for at
indføre en fælles frokostpause på anden
dagen. Som helhed havde dette faktisk
en positiv indflydelse på kampene, som
føltes utroligt sammenhængende, i forhold til hvad de plejer, med den lettere
uheldige sideeffekt, at vi fik mindre tid
til vores forberedte lejrspil og det var
sjældent, at vi så mere end 2-4 fjendtlige enheder ad gangen. Generelt virkede kampene, missionerne og objektiverne gennemtænkte og veludførte.
Med en undtagelse…

deværdige kamp, især da en fjendtlig enhed kommer løbende ud af skoven bag os og vi i sidste øjeblik når at
vende skyttelinjen, og aflive dem med
en desperat salve. (Enheder kan ikke
miste deres sidste HP til en sådan salve
ifølge reglerne, men denne enhed valgte tilsyneladende at give vores gruppe
en fantastisk oplevelse, og for det tage
jeg, og resten af V. Stirland, hatten af).
At finde et område med en perfekt fordeling af forskellige terræn typer, er en
svær opgave.

Vi savnede i meget høj grad et godt
gammeldags markslag. Misforstå mig
ikke, det tætte terræn var som skræddersyet til os spejdere og vi følte os særdeles nyttige og velplacerede i næsten
alle de opgaver, vi fik. De snævre stier og tætte skovområder sørgede også
for, at kompetente ledere kunne udføre
fantastisk flankerings manøvre, som
på dramatisk vis vendte op og ned på
kampens gang op til flere gange. Det
nærmeste, vi kom et sandt markslag,
var da hele vores side besatte en bakke,
hvor fjenden smed hele deres hær imod
vores i et desperat forsøg på at tage den.
Dette var, for mig, scenariets mest min-

Selv vil jeg mene at Ulvsborg Historisk Værksted er det bedste jeg har oplevet, men udover manglen på en mark
var Trunderupskoven en rigtig spændende, veludsmykket og smuk placering for Krigslive.
Det er tydeligt, at årets arrangører
ikke har været fattige på nye interessante ideer. Eksempelvis blev min
enhed sendt på et nervepirrende togt
ind i fjendens lejr i ly af natten, hvor
det blandt andet lykkedes os, at bilde
en flok Hochlændinge ind, at vi var
på deres side, sidde musestille imens
fjenden passerede kun 2 meter foran
os og flygte i en allerhelvedes fart,
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da fjenden spottede os (Det viste sig
dog, at det blot var folk fra vores egen
enhed, som vi var blevet separeret fra i
forvirringen). Aftenen derpå blev vores
lejr angrebet af bæstmænd, og på tredjeaftenen var det planen, at en vampyr
skulle dræbe soldaterne på Freiburg siden, rejse dem som zombier, som derpå ville angribe vores lejr. Dette sideplot blev dog skrottet, da arrangørerne
bedømte, at begge sider var for fulde til,
at det kunne udføres.

kampene end nogensinde før.
Måltiderne der fulgte med madbilletten, var fine både i kvalitet og kvantitet.
Lejrpladsen var lidt skæv, men ellers
ganske tæt på toiletfaciliteter og vandpost. Trods jeg som tidligere nævnt
ikke var helt inde i årets plot, er det altid dejligt at vende tilbage til Warhammer fantasy settingen, som jeg klart
fortrække over et hvert alternativ.
Jeg har kun været med til Krigslive siden XII, og er dermed relativt ny spiller.

Det var sku nok for det bedste, da
kampe mellem plørefulde folk i mørket
nok næppe var endt godt.
I sidste ende er jeg som altid godt tilfreds med at have deltaget i årets krigslive med en flok dejlige rollespillere,
som jeg nyder at bruge tid med. Mine
originale bekymringer fik ikke den store
indflydelse på spillet i sidste ende. Den
store andel skytteregimenter, mærkede vi ikke noget til, tværtimod havde
vi det sjovt med at skyde frem og tilbage med fjendens skytter. Jeg oplevede
langt færre off-game uenigheder under

Men hvis jeg har erfaret en ting i løbet
af de fire scenarier, så er det at Krigslive
kan anbefales på det kraftigste.
Hvis du aldrig har være med til Krigslive, vil jeg på det kraftigste opfordre
dig til allerede nu at opsøge en gruppe,
så du kan prøve kræfter med et af Danmarks bedste live scenarier.
Nåede du ikke med til Krigslive i år? Har
du bare lyst til at se hvordan det forgik
i år? Så kan du besøge Krigslives Facebook side, hvor der vil blive lagt billeder,
videoer og tilmed en dokumentar op!
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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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Sidste Søndag,
Maj

Af Steffen Kanstrup

Så er det lige op over for vores årlige
Døgnscenarie. Vi har allerede de første
overraskelser klar, så der er ingen tvivl
om, at dette bliver et brag af et Døgnscenarie!
Vores handelsbod fortsætter også med
at sælge af vores overskud og bliver ved
så længe, at der er grej at sælge af! Ligger du inde med udstyr, du ikke længere bruger, så er du meget velkommen
til at donere det, således at det kan finde
et nyt hjem blandt nogen af de mange
nye, unge spillere, der har fundet frem
til Sidste Søndag.

Sommerzeit 2519.
Den stille dag i Nebelheim blev brudt
af en højtråbende, sortklædt, mand, der
nærmest feberagtig kom til byen, hvor
han fandt frem til Kim Skou. Denne
blev overfaldet, mens manden skreg
om hævn for sin familie, og om at han
havde fundet en magisk bog, Liber
Mortis, der ville gøre ham i stand til at
tage sin hævn, når han havde brudt dens
koder. Byvagten var hurtigt på
scenen til at håndtere manden, men
han formåede at nå skovens mørke
stier og slippe fri fra den massive jagt på
ham. Der har tydeligvis været en eller
anden form for mørk magi involveret,
det er den eneste forklaring på, at han
har kunne slippe væk fra byvagten.
Nye folk har slået sig ned ved shel-
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terne, dog uden at de er involveret
i lenskrigene. Det lader til at disse
personer besidder en del forskellige og
unikke evner, deriblandt gode evner til
at finde information eller på anden vis at
fremskaffe genstande, der er forsvundet
for Nebelheims indbyggere.
Det er en fornøjelse at have loyale
Kejserlige indbyggere, der på den vis
hjælper samfundet med at fremskaffe
både viden og forsvundne genstande.
Den højtråbende mand fra tidligere
vendte tilbage og påstod, at han havde
knækket koden til Liber Mortis og nu
besad dens magt.

Endnu engang viste byvagten dens
styrke og manden blev hurtigt bragt
under kontrol og nedkæmpet. Nedkæmpelsen var dog noget mere besværlig
end forventet igen uden tvivl på grund
af mørk magi. Manden blev hurtigt
henrettet og brændt. Kort derefter gik
det dog op for flere folk, at det måske
ville have været en ide at udspørge ham
efter bogens placering samt anden viden om den… Der blev udlovet dusør til
dem, der kunne finde bogen i skovens
dyb.

Der opstod et større drama, da en af
de lokale lenherrer benyttede sig af at
hans rivaler, elverne, netop havde slået
bæstmænd på flugt. Skud lød og to
elvere faldt til krudtvåben, og lenskrigen brød ud i lys lue.
Denne pludselige konflikt blev dog
benyttet af de overlevende bæstmænd
til, ikke blot at angribe begge lensstyrker, men også at bringe livet af to af
de tre søstre, der bestyrer kroen, i fare.
Heldigvis sluttede lensherrene sig sammen til at besejre bæsterne og sikre, at
søstrene kunne komme sikkert hjem.
Som straf for at udnytte bæstmændenes
angreb blev den ene lensherre idømt
500 shillings straf til byen, da dåden
fandt sted på Kejserlig vej og blev anset
for at gøre Kejserriget usikkert.
Den afsluttende retssag blev også
kortvarigt afsluttet, da en flagellant i
Sigmars tjeneste pludselig stod blandt
de tilhørende, bærende på en underligt udseende, sort, læderbeklædt bog.
En budkrig om bogen brød ud, indtil
Grevens Dommer konfiskerede bogen,
hvorefter den forblev i sikkerhed i byrådet og byvagtens hænder.
Som afrunding vil vi sige tak til alle
vores 89 dejlige deltagere der nød en
dejlig dag i skoven. Vi ser frem til at se
jer til Døgnscenariet :D
Mvh Arrangørerne
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Hvem er Hvem i TRoA?
Bestyrelsen og alle 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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