Beskrivelse:
HøngCrewLan er et arrangement, hvor vi mødes
på en given adresse og spiller computer en hel
weekend.
Deltagere sørger selv for at have computere
med, samt udstyr til at linke dem sammen med.
Hvilke spil, der skal spilles, finder vi ud af under
selve arrangementet.
Yderligere information om arrangementet kan
findes på hjemmesiden www.hong-crewet.dk
Tidspunkt og sted:
Fredag d. 16. januar kl. 2000 starter vi.
Søndag d. 18. januar kl. 1600 slutter vi.
Det foregår på Slagelsevej 50, 4270 Høng, hvor
vi låner lokaler af Murermester Orla Poulsen.
Medbring:
 Computer
 Netkabel (RJ45)
 Switch, hvis du har mulighed for det
 Sovegrej (til klinkegulv)
 Headset (høretelefoner)
 Stikdåse (hellere ét for meget)
 Spil
Sørg for at have scannet computeren for vira og
andet skidt inden du tager hjemmefra.
Der er IKKE internetadgang med mindre du selv
har mobilt bredbånd, så husk at opdatere drivere
og spil inden du tager hjemmefra.

Pris:
200 kroner for medlemmer
250 kroner for alle andre.
Disse priser ligger fast uanset hvor mange
timer man deltager og uanset om man spiser
mad/slik osv. eller ej.
Inkluderet i prisen:
 Elektricitet
 Morgenmad lørdag og søndag
 Middagsmad lørdag og søndag
 Aftensmad lørdag
 Slik
 Chips
 Sodavand
 Juice
 Kakaomælk
 Saftevand
 Andet guf
Faciliteter:
Vi indtager en mindre gildesal, hvor gulvet er
et hårdt og koldt klinkegulv, så hjemmesko og
liggeunderlag er anbefalet.
Vi har eget køkken til rådighed, hvor al
madlavningen vil finde sted, og hvor der
mulighed for at brygge kaffe/lave popcorn osv.
Der er to toiletter og en brusekabine. Ønsker
du at udnytte brusekabinen, så husk at
medbringe håndklæde og sæbe. Det koster
ikke ekstra at tage bad, men spar alligevel på
vandet. Håndklæderne kan hænges til tørre på
udendørs tørresnor.

Tilmelding:
Der er to måder at tilmelde sig på.
Den første er ved at sende en e-mail til Steven
Poulsen på steven@hong-crewet.dk, hvori du
angiver dit navn, telefonnummer og, hvis du er
under 18, et telefonnummer på en værge. Derefter
indsætter du pengene på Stevens konto, og først
når de penge er registreret som overført (husk at
angive navn), vil din tilmelding være godkendt.
Reg.nr.: 3515
Konto nr.: 3515108440
Den anden måde er ved at udfylde nedenstående
formular og aflevere den til Steven Poulsen
sammen med betalingen.
Gældende for begge tilmeldingsformer er, at
sidste frist er d. 10. januar (kontoen bliver tjekket
mandag d. 12. januar).
Der er et maksimum på 20 deltagere til dette
arrangement, så der er lige nogle specielle regler
angående tilmelding.
Frem til d. 1. januar er det kun muligt at tilmelde
sig, hvis man er medlem af Høng-Crewet.
Derefter kan alle tilmelde sig frem til d. 10.
januar eller til de første 20 har tilmeldt sig.
-----------------------------------------------------Tilmelding til

HøngCrewLan
16. - 18. januar 2009

Navn:
Eget tlf. nr.:
Evt. værges tlf. nr.:

A LAN party is a temporary,
sometimes spontaneous, gathering of
people together with their computers,
which they network together primarily
for the purpose of playing multiplayer
computer games.
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