
Intro:
HøngCrewCon er en weekend, som vi flår ud 
af kalenderen for at spille en masse rollespil 
(ikke  Live)  og  andre  spil  sammen  med  en 
masse andre spændende mennesker.

Hvad skal der ske?
Til  HøngCrewCon’11  dukker  man  op  med 
godt  humør  og  eventyrlyst.  Under 
arrangementet,  som  er  delt  op  i  sektioner, 
beslutter  man sig løbende for, hvad man har 
lyst til i en efterfølgende sektion.

Tidsplanen er således:
Fredag d. 24. juni:
1930-2000: Velkommen
2000-0000: Første sektion
Lørdag d. 25. juni:
0000-0900: Frit (med mulighed for søvn)
0900-1000: Morgenmad
1000-1400: Anden sektion.
1400-1800: Tredje sektion.
1800-2000: Aftensmad.
2000-2400: Fjerde sektion.
Søndag d. 26. juni :
0000-0900: Frit (med mulighed for søvn)
0900-1000: Morgenmad
1000-1400: Femte sektion
1400-1500: Oprydning
1500-1600: Afrunding og evaluering

I  hver  sektion  vil  der,  hvis  der  er  nok,  der 
melder sig til at være GM’er, blive kørt nok 

rollespil til at alle kan være med til et. Derudover 
kan  man  også  vælge  ikke  at  være  med  til  et 
rollespil,  men  i  stedet  bruge  tiden  på  f.eks.  at 
spille kortspil eller brætspil.
Hvis der er nok interesserede, så vil vi afholde en 
turnering i Magic the Gathering. 

Mad
Der  vil  være  faste  tidspunkter  for  morgen  og 

aftensmad,  som  kan  ses  i 
tidsplanen.  Der  vil  også  være 
mad til at spise på frit ønskede 
tidspunkter.
Der  vil  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.
Vi  søger,  som altid,  frivillige 

til at hjælpe med aftensmaden, så hvis du har en 
hjælpsom forælder eller søskende, som har styr på 
madlavning,  eller  selv  har,  så  er  vi  meget 
interesseret. 

Faciliteter
Der  vil  være  afsat  et  stort  rum,  hvori  man  kan 
lægge sig ind og sove. Gulvet er dog et hårdt gulv, 
så  det  anbefales,  at  man  tager  en  form  for 
liggeunderlag med, samt en sovepose eller dyne.
Der er adgang til toiletter og køkken, men bad er 
der desværre ikke adgang til.

Pris
Det  koster  200  kr.  at  deltage,  hvis  man  er 
medlem af  Høng-Crewet,  hvis  ikke  koster  det 
250kr. Dette dækker lokaler, mad, drikkelse og 
guf. Prisen er den samme uanset.
Er man med til at rydde op, og har angivet sit 
kontonummer ved tilmelding, får man 50 kroner 
tilbage.

Tilmelding:
Send  en  e-mail  til  steven@hong-crewet.dk, 
hvori  du  skriver,  at  du  gerne  vil  deltage  til 
HøngCrewCon ’11. Oplys i e-mailen følgende:

• Dit fulde navn
• Telefonnummer
• Kontonummer og registreringsnummer
• Værges telefonnummer, hvis du er under 

18 år.
Hvis du gerne vil hjælpe med at lave mad 
og/eller  være GM, så må  du også gerne 
skrive dette, så vi kan få styr mest muligt 
på forhånd.

Når  du  har  afsend  e-mailen,  så  skal  du 
overføre pengene til følgende konto.

Konto oplysninger: 
Bank: Danske Bank
Reg.-nr.: 3515
Konto-nr.: 3515108440

Når vi har registreret  begge dele, skriver 
vi tilbage til dig, så du ved alt er i orden.



Tilmeldingsfrist
Du skal senest have tilmeldt og betalt d. 10. 
juni, så vi kan få afsat et passende antal 
lokaler.

Huskeliste:
Her er en kort liste over ting, som er rigtig 
gode at have med: Sovegrej, toiletsager, papir, 
penalhus, rollespilsterninger, evt. tøjdyr og 
medicin.
Det er en god idé løbende at holde øje med 
vores hjemmeside: www.hong-crewet.dk

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

I et rollespil er gamemasterens formål at flette  
de  andre  deltageres  karakterers  historier  
sammen, kontrollere alle ikke-spiller-karakterer  
i  spilverdenen  og  skabe  miljøer  hvori  spillerne  
kan interagere.

At  være  GM  kræver  mere  forpligtigelse  og  
ansvar end at være spiller.

Imens de basale roller,  en GM har (regelhjælp,  
moderation og historiefortælling), er de samme i  
stort  set  alle  rollespil,  så gør  forskellige  
regelsæt de specifikke GM-pligter unikke for de  
enkelte systemer.

- Oversat  uddrag  fra  wikipedia.or g om 
GameMaster
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