Intro:
Så er det blevet tid til endnu en Gamers
Weekend.
Også denne gang vil vi stå for mad, guf, frugt,
og drikkelse, således at ingen bliver afbrudt i
deres spil, for at skulle proviantere.

Hvad er det?
Gamers
Weekend
en
hel
weekend
hovedsageligt fokuseret på figurspil. Der bliver
normalt spillet Warhammer Fantasy Battle,
Warhammer 40k, Mordheim, Bloodbowl,
Warmachine/Hordes
og
flere.
Der
er
også
mulighed for at male
figurer
og
modellere
terræn. Det er ikke et krav,
at man har kendskab til reglerne, og heller intet
krav at have figurer. Det eneste krav, vi stiller,
er, at man opfører sig ordentligt og passer
meget på hinandens ting. Det skal dog nævnes,
at færdigheder i engelsk er meget svære at
klare sig uden i disse spil, da der er mange
regler, og de kun eksisterer på engelsk.

Hvad skal der ske?
Til Gamers Weekend dukker man op på
Slagelsevej 50, 4270 Høng og så er der ellers
fri adgang til borde, som man kan spille ved.
Hvis stemningen er for det, arrangerer vi en
lille turnering i løbet af weekenden, men ellers
kan man blot spille, male, lave terræn og
hygge sig.

Tidsplan
Tidsplanen er således:
Fredag d. 13. okbtober:
2000-2030: Velkommen
2030-0000: Frit
Lørdag d. 14. oktober:
0000-2400: Frit
Søndag d. 15. oktober:
0000-1500: Frit
1500-1600: Oprydning
1600-1630: Afrunding og evaluering

Mad
Der vil kun
være ét fast
tidspunkt for
mad, og det er
lørdag aften
ca. kl. 1900.
Resten af maden vil være til at spise på frit
ønskede tidspunkter, da al erfaring viser, at
døgnrytme ikke er et eksisterende element til
arrangementer som dette.
Der vil også være købt en masse sodavand, kakao
og juice, samt slik, frugt, chips og chokolade.
Hvis det går, som vi er vant til, så vil ingen blive
skuffede.

Faciliteter
De rum, hvori man kan lægge sig ind og sove, er
klinkegulve, så det anbefales, at man tager en
form for liggeunderlag med, samt en sovepose
eller dyne.

Der er adgang til to toiletter, et bad og et
køkken. Medbring selv sæbe og
håndklæde, hvis du vil i bad.

Pris
Det koster 250kr. at deltage for HøngCrewets 2017-medlemmer. For de, som
ikke er medlemmer, er prisen 300kr.
De 50 kr. får man tilbage, hvis man bliver
helt til slut og hjælper med oprydningen.

Tilmelding:
Udfyld nedenstående formular og aflevér
den sammen med pengene til Steven
Poulsen.
Bemærk: Der er kun plads til de først 20
tilmeldte.
Senest tilmelding d. 9. oktober 2017
--------------------------------------------Tilmelding til

Gamers Weekend 39
13. oktober - 15. oktober 2017
Navn:
Eget tlf. nr.:
Evt. Værges tlf.:
Kontonummer:

Alternativ 1: Betal direkte til Stevens
bankkonto og send en e-mail til
steven@hong-crewet.dk,
hvori
du
skriver, at du gerne vil deltage til Gamers
Weekend 39, dit fulde navn og dit
telefonnummer.
Husk værges telefonnummer, hvis du er
under 18 år.
Oplys også gerne det kontonummer, hvor
du vil have dit depositum overført til
efter arrangementet.
Konto oplysninger:
Bank: Danske Bank
Reg.-nr.: 3515
Konto-nr.: 3515108440
Alternativ 2: Som alternativ 1, men
send pengene til Stevens mobilepay på
61303596
Alternativ 3: Brug online-tilmeldingen,
som kan findes på hjemmesiden.

Yderlige Oplysninger
Hungrer du efter mere information, eller
har du nogle spørgsmål, som du gerne vil
have besvaret; så klik dig ind på vores
forum på vores hjemmeside:
www.hong-crewet.dk

" Down to the stadium we'll stroll
“To watch the Elves and Orcs and Trolls
As they all scramble for the goal
While ripping each other and themselves all
full of holes"
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