
Venner og fiender av Siegfried! 
 
Da skal dere alle ha mottatt konseptene deres, og vi ser allerede at mange er gira og har begynt 
å planlegge kostymer og grupperinger. Dette skrivet er for å prøve å styre forventningene deres 
litt, og for å gjøre det lettere for dere å planlegge.  
 
Innkvartering 
Når laiven starter har begge sider slått leir rundt gården Grimsgard. I virkeligheten er Grimsgard 
nær noen jorder, et bolighus, en strandlinje og noe utmark. En del av jordet har vi dialog med 
grunneier på, og der slår vi opp teltene. Det er ikke ubegrenset med plass, særlig ikke med 
steder som er helt flate. Hvis dere har tenkt å ha med telt som er svært kresne på plassering 
(dvs gigantiske og/eller ikke kan stå i helling), må dere snakke med oss på forhånd om dette, 
slik at dere ikke står uten sted å være. Mindre telt er det derimot nesten ubegrenset av plass til i 
utmarka rundt gården. 
 
Den andre delen av jordet har vi ikke tillatelse til å sette opp telt på, men vi kan ferdes der. I 
strandlinja vil vi etablere ildsteder og varder, dette vil vi gjerne ha hjelp til når dere ankommer. 
 
Låven er trekkfull og støvete, og antagelig ikke egnet til at folk bor der. Derfor blir denne 
innendørs spillområde i stedet. Her vil vi sette opp benker og bord. 
 
Ankomst og transport 
Som tidligere nevnt setter vi opp buss, som vi har planlagt skal kjøre fra Trondheim klokka 12 
på fredag. Denne vil vi at så mange som mulig bruker, for vi betaler mange penger for den. 
Bussen kan ikke kjøre helt ned, så folk må gå ett stykke, men vi kjører bagasjen deres ned. Vi 
håper å starte spill så tidlig som mulig fredag, og spill fortsetter til rundt klokka tolv søndag. På 
søndag vil bussen kjøre tilbake igjen rundt klokka fire. Merk at disse tidspunktene ikke er 
skrevet i stein per nå, og kan forandre seg, men dette er det dere kan gå ut fra. 
 
Hvis du MÅ komme med bil, er det ikke mulig å parkere noe sted ved spillområdet. Vi har 
derimot funnet en gratis parkeringsplass nærmere Orkanger sentrum, og vil kunne kjøre skyttel 
derfra (og ut igjen etter laivslutt). Vennligst merk at vi har bare tilgang på én arrangørbil, og kan 
dermed ikke kjøre dere til og fra parkeringen under spillet. 
 
Kostymer 
Mange av dere har spurt om kostymer. Hver av de publiserte folkene har en liten snutt om dette, 
som dere kan bruke til inspirasjon. Snakk med de andre som kommer fra ditt folk og gruppering, 
og samkjør noen ting. Vi vil gjerne at dere skal ta del i denne prosessen! Hvis dere bestemmer 
dere for at Friedfolket liker å veve røde tråder inn i klærne sine - ja, da er det slik fra nå av. Det 
er dog lurt å fortelle arrangørene hva dere har tenkt, så slipper dere å bli det tredje folket med 
hodeskaller over alt. 
 



Hovedlinjer dere skal tenke på: Settingen er jernalder og low fantasy. De fleste folkeslagene er 
barbarer, bønder og enkle mennesker. Styr bort fra landsknekter, adel og andre ting fra 
høymiddelalder, men litt fantasy-elementer er aldri å forakte. Farger er slett ikke feil, 
menneskene har kunnet å bruke sterke farger lenge. Hvis i tvil, spør en arrangør. 
 
Grupperinger 
I konseptene deres er en rekke grupperinger beskrevet, og disse er langt fra selvforklarende, så 
vi skal forklare litt kort. Alle roller er del av tre grupper - koalisjon/side, folk og gruppering. 
Koalisjonene er enkle nok - det er Siegfrieds hær og Motstandshæren. Med omtrent tredve 
medlemmer i hver gruppe (Siegfried litt mindre, Motstanden litt mer), er det mulig for dere å 
samsnakke generelle ting. 
 
Neste er folkeslagene - dette er roller som deler samme kultur. Noen kulturer er delt mellom de 
to koalisjonene, men det kan være helt OK å snakke med spillere fra “fienden” om kostymer og 
så videre.  
 
Til slutt har dere grupperingene - dette er i stor grad de millitære enhetene rollen er del av. Mer 
info rundt disse kommer snart, antagelig når Ole tar ferie om et par uker. Noen av dem er 
blandinger av mange folk, andre ikke.  
 
Slaget som Aldri Sto 
Når laiven starter, er det bare noen timer siden Siegfried ble erklært død, og slaget ble “avlyst”. 
Dette ville ha vært et relativt stort slag, men ikke det største noensinne. Omtrent en tredjedel av 
de stridene har dratt, dette er folk som ville hjem, som har dratt med bud eller som speider i 
området. Det var med andre ord rundt hundre stridende involvert - dette er viktig å vite, slik at 
man ikke ser for seg at dette er en setting der slag mellom tusenvis av krigere stå. Hvis et stort, 
avgjørende slag SKAL stå, vil vi at det skal kunne gjennomføres på en laiv. Dette gjelder alle 
ting i Landet - tenk LITE.  
 
Sosiale Media 
Vi har laget en Facebook-gruppe for laiven, denne finner dere her: 
https://www.facebook.com/groups/540617319803013/ De fleste av dere er medlemmer 
allerede. De av dere som ikke har Facebook eller ikke bruker Facebook aktivt kan slappe av, 
ingen viktig info går dit uten å også sendes på mail. Den blir brukt til hype, spørsmål og for at 
dere lett skal kunne kontakte hverandre. 
 
Vi kommer også til å lage en egen gruppe for hver av de to koalisjonene, slik at man kan dele 
“hemmelig” informasjon, men det blir IKKE laget noen grupper for folk og grupperinger av oss. 
Spillere står selvfølgelig fritt til å gjøre dette, og i så fall kan dere gjerne spørre om vi vil bli 
invitert - fordi det vil vi gjerne! 
 
Det var alt for nå! Vi låve you all! 
-Skrotlåven Laivbakeri 

https://www.facebook.com/groups/540617319803013/

