PRAKTISK INFO 
 
Terningen Skanse 
Der riksveien fra Løten krysser Terningåa starter en viss bebyggelse inn mot Elverum. Rett vest for åa langsmed veien er det et gammelt festningsverk – eller ruinene av den sådan. DER skjer dette.
NB!!! Vi står der bare fra klokken 09.00 – 11.00!!
(Mobilkontakt er lurt).
Oppmøte 10.00 lørdag. Laivstart er beregnet å starte klokken 12.00 for rollespillere. Vennligst ikke kom for sent.
Finner du ikke fram kan du ringe 92066374 (Robin Øverby). Noen av arrangørene kommer til å stå synlig utenfor området, så det blir lett å finne fram.
Laivslutt er satt til 16.00 søndag, etter klokken 16.00 er det opprydning og litt afterlaiv.
Under afterlaiven kan dere samles, spise den gjenværende maten og snakke om alt det morsomme dere har opplevd i løpet av tiden som har gått.
 
Betaling: Det koster 300 Kr for å være med på laiven, hvor 100 Kr er rydde og rolledepositum. Pengene betales i kontanter før laivstart.

Lurt å ta med: varme klær, sekk med ekstra klær, spesielt sokker og hansker. 

VELDIG, VELDIG VIKTIGE TING!!!!!!!!!!!!!!!


Det er viktig og lese ting som er merket med tykk skrift eller ”NB!!!!”

Telt:
Laiven varer over en natt, noe som betyr at vi skal sove ute. Derfor er det kjempelurt å ha med seg telt som man kan sove i når man skal sove. Vær sikker på at du har nok dyner o.l. til å holde deg varm, for det kan bli kaldt i løpet av kveldene.
Et forslag fra oss er å ha med seg to dyner og en sovepose og et telt. Legg en dyne under soveposen og en over, så er du nesten sikret en varm natts søvn.
Ha også med deg noe ekstra av klær til å holde deg varm under kveldende. Det kan bli kaldt å spille sånn klokken 21.00 og utover.

Les HELE kompendiet
Dette er noe du MÅ gjøre!! Alltid noen viktige småendringer som man MÅ ha med seg!

Ha med ekstra par sko o.l:
Det hadde vært lurt å ha med (F.eks) tre par sko og flere par sokker. Slik at du er sikker på at du er tørr på bena hele laiven. For det kan bli bløtt.

LAIVREGLER 

Området er vernet: 
Vi får ikke lov til å grave eller flytte stein fra murer og ruiner. 

Truer noen deg med livet?
Dette er noe en hver rolle frykter. Om noen truer deg med livet må du spille redd, med mindre det står noe i rollen din om at du ikke frykter døden, eller har 5 i mot. Om noen truer deg med livet og du har 5 i mot kan du velge det smarteste. Det er lov å feige ut enda om du har 5 i mot. Du er ikke frekk og ler de som truer deg i trynet, men du tørr å ljuge og kan lure deg ut med livet i behold… Kanskje!
Om du ikke har 5 i mot, og noen har en dolk ved strupen din og spør deg om hvor ”ritual kodeksen” er må du svare ærlig (med mindre du ikke vet det). Du har rett og slett ikke lov å tenke ”Samma det, jeg får en ny rolle uansett”.

Du har en rolle i dette spillet! 
Spill rollen din realistisk. Hva som skjer er opp til deg som spiller, men følg rollen din. Handlingen skjer i en fantasiverden. Denne virkelige verden er ukjent. Snakk derfor ikke om ting som er ødeleggende for stemningen. 
De som absolutt ikke greier å spille rollen sin blir kastet ut og får ikke depositum pengene sine tilbake!
NB!!!
Husk at rolledepositumet gjelder! Offer du for mye mister du 50kr på det!

Kostymekrav på denne laiven: 
Middels høye krav. 
Det betyr at du IKKE skal ha hvite joggesko eller olabukser på deg! Det betyr at du kan lage kostymet ditt av et laken eller teppe. Kostymet skal være laget selv.

Kongesoldater kan velge mellom/blande:
Mørke blå, og Hvitt er det som skal være de regjerende fargene, og helst litt rustning (til skulder, arm og ben er fint, mer/full utrustning er lov). Ellers er det ganske fritt fram.

Kaosriddere, Assasinere og Banditter kan ha fargene/blande:
Brunt, Svart og de fleste mørsk farger.
Kaosriddere må ha krigshjelm (Hel eller halv, valgfritt). Og skal helst ha innslag av pels. Alle som er SiS skal få en mail av meg med noe info.

Sikkerhetsregler: 
Situasjoner som føles for ubehagelige eller skremmende kan man gjøre noe med - si ”Kutt” eller "Brems! ", dette vil bli respektert av medspillerne. 

Våpenet:
Våpenet (dvs sverdet/skjoldet og lignende) skal være av latex! Om du ikke har våpen av slik sort kan du bestille på våre foreslåtte sider: www.faraos.dk eller www.outland.no

Vi har førstehjelpsskrin og kyndighet, noe vi håper vi aldri får bruk for. 

Slag mot hodet, bryst på jenter og andre edle deler er strengt forbudt. Hvis slikt skjer i en slagtummel kan likevel den som ble truffet flykte litt unna og vinne noen sekunder på å komme til hektene igjen. 

Å stikke med et våpen er den mest alvorlige overtredelsen. IKKE gjør det. 

Våpen testes og godkjennes før laiven. Farlige og harde/spisse våpen inndras. Arrangørene tar også forbehold om at vi kan inndra våpen som ser unaturlig store eller bare ser veldig unaturlige ut...

KAMP 

Treffpoeng: 
Du får et visst antall treffpoeng. Har du 2 i arm/ben må for eksempel den venstre armen din bli truffet to ganger før den siger sammen og du bryter ut i et smerteskrik. Den er da ubrukelig og trenger behandling hos et helbrednings telt. Kaosriddere helbredes automatisk etter krig pga Guden Coiver’s kraft. (Rolle Kaosriddere gjør ikke det)

La oss si du har ett treffpoeng i mage/rygg. Et treff her vil få deg til å falle til marken og rope etter hjelp. Da må en eller annen komme styrtende og hjelpe deg til nærmeste helbrednings telt, og du er da ute av stand til å kjempe eller gjøre hardt arbeid på 10 minutter. 

Ha på deg nok klær til at du kan falle på snø/våt bakke uten å føle deg ubehagelig fuktig. 


Nevekamppoeng: 
Du får utdelt nevekamppoeng fra 1-5, og dersom det blir slagsmål sier du hvor mange nevekamppoeng du har eller viser med hånden. Den som har mest vinner, er det like tall blir det uavgjort etter en stund. En 5 bringer en 1 i bakken med en gang, mens en 3 og 4 må slåss litt før 4eren vinner. Flere kan slå seg sammen og legge sammen poengene mot en større og sterkere, men i store masseslagsmål blir det ofte kaotisk og ser du at du får inn mange liksom-slag er det uansett på tide å legge seg ned og leke svimeslått … 

Mot: 
Mot varierer fra 1-5. Dersom du er i en gruppe, og har for lite mot til faren du møter, går du noen skritt unna faren. Dermed står de som har mest mot, nærmest det grusomme. Men motet smitter over på de feige, og de tør fortsatt være der… 
Se for deg de med mye mot i gruppa dør. Da blir det fort usikkerhet, og det kan ende med at man løper fra farene. En gruppe er aldri modigere enn den modigste. Man kan spørre hverandre hvor modig man tror man er. Da er det vanlig å si noe sånt som ”tja, på en skala fra en til fem ligger jeg på tre” avhengig av hva du har. Alle som er ”Dumdristige” svarer ofte: ”Fra en skala fra en til fem ligger jeg på (Noe overdrevent) 17!!”.

5 (Dumdristig): Du løper inn i fare uten om å bry deg om konsekvensene av det. Du gjør alt for å beskytte de du er glad i eller kanskje du gjør det av ren kamplyst. 
5: Det krever 5 i mot, å gå alene mot en hær, møte Raikad ansikt til ansikt, være alene mot et spøkelse, eller alt annet der det er opplagt at utfallet er en sikker død, eller ta egne valg når du blir truet med livet. 
4: Det krever 4 i mot å møte overnaturlige skapninger som varulver, Kaosriddere og råtemennesker alene. Dette kreves også hvis du angriper noen som er om lag tre ganger så mange. 
3: Det krever 3 i mot for å møte noen som er dobbelt så mange, drepe orker i skogen, møte en fyr til kappestrid (duell med våpen). 
2: Det krever 2 i mot for å møte en om lag jevnbyrdig styrke, gå alene i mørket, delta i en slåsskamp med nevene. 
1: Du er pissredd. Du vil ikke gå alene, være alene, og du er redd for å skjære deg på ditt eget sverd. Du kan kanskje til nød slåss og møte farer når andre, modigere er der sammen med deg – men aldri i første rekke. Panikk er en vanlig følelse i en mørk verden! 

SPØRSMÅL UNDERVEIS?

Crew:
Det kommer til å være en av arrangørene til stede i leieren. Robin Øverby spiller hovedsakelig Baoul og mange andre SIS’er. Så om det er noe du lurer på; gå til Robin eller Sigurd Lange i off-laiv modus.
Det er noen Munker til stede også, og de er der for å ta bilder eller filme. Disse er da IKKE med i kamp - dvs: IKKE angrip dem!
Robin og Sigurd Lange deler ut nye roller til de få som dør, og svarer på spørsmål. Han kan heller ikke angripe.

Spørsmål: 
Man stiller spørsmål når ingen andre hører, og gjerne på følgende måte: 
”Kjære leder, det er noe jeg lurer på angående gudstjenesten i morgen” 
*Dere går bort og du kan stille spørsmålet * 
Det samme om du skal spørre IL (Dvs Arrangørene)

OFF-laiv: 
Dersom du er død, eller må gjøre noe annet off-laiv kan du holde en eller to hender over hodet. Du regnes da som usynlig og ute av spillet. Må ikke misbrukes.

HVORDAN TA LIVET AV EN ROLLE

Kveling:
Om noen tar (ikke presser) rundt strupen din, og sier ”kveling”, blir du kvalt! Da har du bare lov til å late som om du kjemper imot og lage ”kvele-lyder” og håpe på at noen hører deg, for så og redde deg. Etter 10 sekundet svimer du av (da har du ikke lov til å lage lyder lenger), og om han holder deg i 10 sekunder til er du død. 
Dette er lurt å bruke om du ikke har en dolk, og skal inn i en fiendtlig base!
Om du våkner etter å ha blitt kvelt glemmer du hvem som gjorde det! (Stemmer; Du glemmer det!) Når du har besvimt, våkner du etter at ting har roet seg ned.
NB!!
Ikke lov å kvele bakfra!

Nådestøt: 
I kamp når folk ligger sårede på bakken kan man heve sverdet og late som om man støter det inn i folk som ligger, og si ”nådestøt”. Rollefiguren dør, og personen må ha ny rolle. (SIS er det bare å drepe.) Vær så god, hvis du tørr! 
NB! Man kan ikke nådestøte med dolk!

