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Dette dokumentet har fire deler - sikkerhetsregler, andre regler, kampregler og en kortversjon av              
kampreglene. Det er et langt dokument, og det er mye informasjon. Vi har gjort det vi kan for å                   
gjøre det tydelig og lettleselig, og vi ber om at alle tar tiden det trengs for å lese og forstå alt.                     
Det er ikke nødvendig å huske hver eneste kampregel, men det er lurt å ha en anelse om hva                   
det dreier seg om. Hvis noe er uklart, ikke vær redd for å spørre! 
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Sikkerhetsregler 
Dette er de aller viktigste reglene! Alle skal lese sikkerhetsreglene, kunne dem og respektere              
dem! Når du bruker disse reglene, er det viktig å snakke høyt og ikke minst tydelig! Disse                 
reglene gjelder selvfølgelig for SPILLERNE, og ikke rollene. 

Kutt 
Hører du en spiller si Kutt skal du stoppe spill umiddelbart,           
og enten trekke deg unna, eller undersøke hva som er          
grunnen til kuttet og se om spilleren trenger hjelp. Bruk          
Kutt hvis du er skadet i virkeligheten, hvis en farlig          
situasjon har oppstått eller er i ferd med å oppstå, eller           
hvis spillet er for mye for deg og du rett og slett ikke vil              
leke mer. Kutt skal ALLTID respekteres og tas alvorlig! 

Brems  
Brems er en ‘mildere’ variant av Kutt, og betyr “hit men           
ikke lenger”. Bruk denne hvis du ikke vil stoppe spillet,          
men du heller ikke vil at spillet skal eskalere videre. Hvis           
du ønsker å roe ned ytterligere, kan du gjenta Brems.          
Motspilleren skal da deeskalere. Hører du en motspiller        
bruke Brems, er det du som skal stoppe eskalering / roe           
ned spill. Brems skal alltid tas alvorlig. 

Gass 
Et valgfritt motstykke til Brems er Gass. Det betyr ganske          
enkelt “jeg tåler mer”, eller “det går bra, fortsett spill”. Hvis           
du selv ikke er komfortabel med å eskalere spill, har du lov            
til å ignorere Gass. Gass gir deg lov til å spille hardere,            
men det er ikke et krav.  
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Andre regler 
Disse reglene inneholder både ordensregler og metateknikker (og noen av dem er på mange              
måter begge deler). Les dem, og sørg for at du forstår dem. 

Offlaiv 
Iblant trenger man å snakke med en arrangør eller medspiller, uten å være i rolle. Kanskje vil                 
man spørre om noe, eller avtale en kamp eller annen scene. Prøv å være så subtil som mulig,                  
snakk med lav stemme og ta gjerne personen til side. For å signalisere til den andre at du                  
snakker ute av rolle, gjør “time-out”-tegn med hendene (form en T) og/eller si “offlaiv”. Ikke               
bland i og ut av rolle, det er en sikker oppskrift på misforståelser!  
 
Har man med seg gjenstander man ikke ønsker at andre skal borti, være             
det medisiner eller andre ting, kan man merke dem med såkalt           
offlaivmerke (gjerne i rødt, se bilde). Andre spillere skal da late som om             
denne gjenstanden ikke finnes. Det er ikke lov å bruke merket til å ‘sikre’              
gjenstander som er i spill.  
 
Noen ganger dukker det opp ting og personer i spillområdet som ikke er del              
av laiven - det kan være turgåere, båter i fjorden, fly som flyr over eller andre ting. Ignorer disse                   
tingene, og ikke snakk om dem. Turgåere er ikke troll, båter er ikke sjøormer og fly er ikke                  
drager. Hvis personer som ikke er del av spillet kommer bort til deg, vær høflig, men la dem                  
forstå at de ikke kan ta del i det som skjer. Hvis de har spørsmål eller vil se på, henvis dem til en                       
arrangør. Verken jag dem bort (allemannsretten gjør at de har lov til å være der) eller ta dem inn                   
i spillet. 

Tid inn/Tid Ut 
Disse kommandoene brukes kun av arrangør - Tid inn betyr “laiven starter” og Tid ut betyr                
“laiven er slutt”. Disse vil vanligvis kun brukes på starten og slutten av en laiv, men i spesielle                  
tilfeller kan de brukes for å erklære en allmenn pause i spillet. 

Død 
Som en hovedregel, kan ikke en rolle dø uten at spilleren selv vil det. Blir man overvunnet i en                   
duell, eller går til null treffpoeng (se kampreglene), trenger man ikke være død, bare hardt såret.                
Noen ganger er det eneste dramatisk riktige å død, men det skal fortsatt være ditt valg. Derfor                 
ber vi om at man ikke markerer halshugging, lemlestelse eller andre angrep som det er umulig å                 
overleve, med mindre dere har avtalt noe annet på forhånd. Hvis det er svært viktig for spillet                 
ditt å ta livet til en annen rolle, snakk med spilleren først. 
Hvis du velger å dø, må du forbli i spill en stund, mens de andre spillerne finner ut av hva som                     
skal skje med kroppen din (vanligvis vil de bære deg bort slik at de senere kan begrave deg                  
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etter gjeldende tradisjoner, men kanskje har noen andre planer). Så snart scenen er spilt ut og                
du er alene, begi deg til nærmeste arrangør. Prøv å tiltrekke deg minst mulig oppmerksomhet               
mens du gjør dette - du kan plassere hendene på hodet for å markere “jeg er ikke her”.                  
Arrangørene vil så finne ut hva som skjer videre - kanskje får du en ny rolle, eller det er en                    
annen funksjon du må fylle. 

Seksualisert vold 
Det er ikke under noen omstendigheter lov til å spille på seksualisert vold. Vi ønsker ikke at                 
dette skal være et tema på våre laiver, og vil ikke ha diskusjon rundt temaet. 

Sex 
For alt spill på seksualitet er det viktig at alle involverte er komfortable og samtykkende til spillet.                 
Man skal aldri, under noen omstendighet, forsøke å få med andre på “kulere” spill eller på andre                 
måter prøve å presse dem ut av deres komfortsone. 
 
For å simulere sex i rolle, benytter vi et system som kalles “Ars Amandi”. Teknikken går ut på                  
at man kler lett av seg, og deretter berører hverandres hender og armer for å simulere sex.                 
Øyekontakt kan benyttes for å øke intimiteten.  
 
Om man ikke ønsker å være “hands on” (pun intended), går det helt fint å tre til side, avtale hva                    
som har skjedd, snakke om noe annet noen minutter for å så vende tilbake til spill med rotete                  
klær og kvister i håret. 

Tyveri 
Alle tyverier du gjør skal meldes til en arrangør så fort           
som det er praktisk. Stjel aldri personlige       
gjenstander som mat, klær, medisiner eller noe som        
helst som er merket med offlaiv-symbol (se over).        
Tyveri skal brukes for å drive spill og rolleutvikling         
videre, ikke for å være “morsom” eller trolle andre. Bruk          
hodet og vis hensyn. Stjålne gjenstander bør gjemmes        
på egen person eller på steder der det er mulig å finne            
dem, og aldri på steder som er ute av spill eller           
vanskelig tilgjengelige. 
 
Arrangørene vil føre liste over tjuvgods. Hvis du        
mangler en gjenstand og lurer på om den er stjålet          
in-game eller om den er forlagt i virkeligheten, kan du          
komme til oss og spørre (vi vil selvsagt ikke avsløre noe           
om den eventuelle tyvens identitet!) 
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Fanger 
Noen ganger kan det være grunner til å ta en annen rolle til fange. Hvis du gjør dette er du                    
ansvarlig for denne personens spill - det kan være spennende å være innestengt og bundet i                
et kvarters tid, men men det blir fort kjedelig. Gjør det spennende å være fange, kjør avhør, gi                  
dem sjansen til å rømme. Bra spill er viktigere enn å vinne. Hvis du vil binde fangen, gjør det                   
løst, slik at personen ikke mister blodtilførsel til armer eller bein. Ha aldri tau rundt halsen til                 
noen, eller kneble dem slik at de ikke kan kommunisere. Noen ganger kan det være vanskelig å                 
kombinere realisme i spillet (kanskje har du tatt en særlig farlig og upålitelig fange) og sikkerhet                
- ta i så fall kontakt med en arrangør, så improviserer vi noe som fungerer for alle. 

Lese og skrive 
Det er få i Landet som kan lese eller skrive. Hvis du kan dette, står det i rollen din. Vi benytter                     
ikke noe alternativt skriftspråk på denne laiven. 

Gift, frykt og “magiske” lys 
Noen av dere er kanskje vant fra andre spill med at enkelte typer lys betyr en gitt effekt (som                   
frykt) eller at noen smaker betyr gift. Vi bruker ingen slike systemer på denne laiven. Dette                
gjelder alle typer regler, markører og metateknikker som ikke er nevnt i dette dokumentet. 

Norsk lov 
Norsk lov gjelder selvfølgelig også under laiven! Du kan aldri bruke spillet som unnskyldning til å                
bryte denne. Dette gjelder også ulovlige rusmidler. 

Alkohol 
Personer over 18 år står fritt til å nyte alkohol under denne laiven. Vi ber dog om at folk viser                    
måtehold, og ikke drikker mer enn at de klarer å holde seg i rolle - dette er en laiv, og ikke et                      
fylleslag! Hvis du har drukket, vær særlig kritisk til hvorvidt du bør sloss. Arrangørene vil bortvise                
personer som er synlig beruset fra slagmarken. Det er selvfølgelig ikke lov til å sjenke deltagere                
som er under 18 år. 
 
Noen ganger vil du kanskje spille mer full enn du er. Hvis du gjør dette, kan det være nyttig å gi                     
en arrangør et hint - så slipper du å bli avvæpnet og sendt til sengs!  
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Kampregler 
På Siegfrieds Ettermæle bruker vi to helt forskjellige systemer for kamp. Hvorfor dette? Jo, fordi               
spillere ønsker seg forskjellige ting. Noen spillere ønsker å kunne spille store krigere uten å               
nødvendigvis måtte støtte seg på egne kampferdigheter. De vil ha muligheten til å ha grandiose               
dueller der resultatet er gitt av hvilken ROLLE som er best, heller enn hvem det er som har trent                   
mest og er i best form. Andre spillere vil heller ha spenningen med mer “ekte” kamp; de liker å                   
bruke egne ferdigheter, uvissheten rundt hvem som skal vinne, og de ønsker å kunne oppleve               
massekamp (noe som gjerne blir kaotisk til det ugjenomførlige i kamptall-baserte system).  
 

 
 
Vi ønsker å gi begge disse spillerne det de vil ha, uten at det skal gå på bekostning av                   
opplevelsen til noen av dem. For at de to systemene skal fungere sammen, er vi avhengige                
av at alle jobber mot en best mulig opplevelse, og at ingen prøver å “bytte” system for å                  
vinne. Ingen av systemene er bedre enn det andre, men de gir veldig forskjellige opplevelser. 
 
Vi kaller de to systemene Dueller og Frikamp. I en Duell vil spillerne bruke sine Duelltall og                 
sammenligne disse for å avgjøre hvem som vinner. I Frikamp gjelder spillerens egne evner, og               
man må treffe motstanderen for å redusere dennes treffpoeng.  

Når brukes Duell, og når brukes Frikamp? 
Hovedregelen er at i områder rundt og i hus bruker man KUN Dueller. Ingen Frikamp er lov i                  
disse områdene, av sikkerhetsgrunner (det er mange hinder rundt husene) og av            
rollespillmessige grunner. På enga og i skogen er det hovedsakelig Frikamp som gjelder. I              
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fjæra, inne på låven, nær ildsteder og ved toalettet er INGEN KAMP LOV OVERHODET. Dette               
er av sikkerhetsmessige årsaker, så du skal ikke rømme til disse områdene for å unngå kamp. 
 
Det øyeblikk en kamp har startet, skal man ikke skifte fra Duell til Frikamp eller motsatt (men                 
man kan avslutte kampen, omgruppere og starte en ny kamp, se under). Det er ikke lov til å                  
tvinge noen ut av et område for å starte den typen kamp man foretrekker.  
 
Noen spillere vil foretrekke Dueller på grunn av fysiske begrensninger, og disse skal ha              
mulighet til å krysse enga uten å frykte at de blir dratt inn i Frikamp. Derfor kan man bruke                   
stikkordet “Æreløse hund!” for å be en motspiller om en Duell, uansett område. På samme               
måte, hvis man vil ha mer action, kan man si til en motstander “La oss sloss med ære” for å                    
be om å forlate området rundt huset og gå ut på enga og sloss Frikamp. Bruk disse                 
“kommandoordene” varsomt og bare når det gagner spill. Du skal aldri skifte system fordi du tror                
at dette vil lettere la deg vinne. Vær ærlig og rettferdig!  
 
Kamp mellom mange fungerer best som Frikamp. Tommelfingerregelen er at hvis man er mer              
enn to spillere på hver side, eller man stiller opp på linje, skal man bruke Frikamp. Det kan                  
derimot skje at det som starter som en Duell mellom to personer, utvikler seg til en større kamp                  
etter hvert som flere vil blande seg inn. Om mulig kan man da bryte opp kampen i flere mindre                   
dueller, men hvis det blir uoversiktlig, anbefaler vi at sidene trekker fra hverandre, og kanskje               
begynner å omgruppere (f.eks “Still på linje - la oss sloss med ære!”), for å så ta kampen videre                   
på enga.  
 
Ikke gjør dette for å lure deg ut av en kamp du har tapt eller er i ferd med å tape - hvis du taper                         
og så omgrupperer for å sloss Frikamp, spill gjerne på at du er skadd. Muligens har du mistet ett                   
eller flere treffpoeng også, dette er opp til deg selv (mer om skade i Dueller under). 
 
Før du kaster deg inn i en kamp som pågår, prøv å få overblikk og forstå hvilket system som blir                    
brukt, slik at du ikke begynner å daske løs, Frikamp-stil, på noen som spiller ut en duell. 
 
Noen spillere har kanskje ikke lyst til å sloss Frikamp, men har en rolle der det er naturlig å stå i                     
linja sammen med troppen sin. For disse spillerne anbefaler vi enten å stå bak linja og bare                 
spille med, for å så falle hvis noen slår etter deg, eller finne en annen funksjon - vær bueskytter,                   
sanitet, hold overblikk og rop kommandoer, eller noe annet. En annen mulighet kan være å               
prøve å single ut andre i samme situasjon, og utfordre dem til en episk Duell ved siden av                  
slaget.  
 
Respekter den opplevelsen dine medspillere vil ha, og ikke bruk reglene til å presse dem               
til å gjøre det du vil, eller for å få fordeler i spill. Denne “vekslingen” mellom systemer er et                   
prøveprosjekt. Vi ønsker at dette skal være sømløst, og at folk ikke prøver å bruke dette til å                  
vinne.  
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Vi er... Har vi lov til å sloss? Hva slags kamp skal vi     
bruke? 

...på et område rundt eller i hus Ja Duell 

...på enga eller i skogen Ja Frikamp 

...mer enn to spillere på hver side Ja Frikamp 

...allerede i gang med en kamp Ja  Det dere allerede er i gang      
med 

...keene på å joine en kamp noen       
andre allerede er i gang med 

Ja a) det som alt er i bruk, eller 
b) omgruppér til Frikamp 

...nær et ildsted NEI! Ild er farlig!  

...i fjæra NEI! Rullesteiner! Dere   
kan brekke noe! 

 

...ved toalettet NEI! ÆSJ!  

...på låven NEI! Masse ting i veien!  

...synlig beruset NEI! Gå og sov det av      
deg. 

 

Dueller 
Hvis man skal spille ut en Duell, skal alle involverte bruke sitt Duelltall. Dette finner du på                 
rollearket ditt. Man sammenlikner tall, gjerne før kampen (hvis man kan) eller gjennom å hviske,               
og den som har høyest vinner ganske enkelt kampen. Er det likt, vinner den som tok initiativ til å                   
sloss. (Hvis det ikke er noen klar initiativtaker til kampen, blir det uavgjort). Deretter spiller man                
ut en kort kampscene.  
 
Hvis du av en eller annen grunn ikke vil vise hvor god rollen din egentlig er til å slåss, er det lov                      
til å “holde igjen” og si et lavere tall enn du faktisk har.  
 
Duelltall kan brukes både med tørre never og våpen, men våpen gir ingen bonus og alle våpen                 
må være laget for laivkamp (se våpen, under). Hvis flere sloss sammen mot én, kan de legge                 
sammen tallene sine. Opplever man å være mer enn to på hver side må man bryte opp i mindre                   
Dueller, eller bruke Frikamp i stedet (se over). 
 
Du står selv fritt til å definere hvor mye skade du tar i en Duell. Er det bare et barslagsmål på                     
tørre never, er du kanskje bare forslått. Er det derimot sverdkamp på liv og død, er du muligens                  
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alvorlig skadet, har få eller ingen treffpoeng å bruke i          
Frikamp, og må ha hjelp (se “Helbredelse”, under). 
 
DET ER ALDRI LOV Å BRUKE SIN EGEN        
STYRKE ELLER FERDIGHET I EN DUELL! Dette       
er fordi folk som ikke har treningen og/eller de         
fysiske forutsetningene til å sloss på ‘ekte’ også skal         
ha en mulighet til å skinne og være store krigere! 
 
Mange roller vil ha en eller flere spesielle evner de          
kan bruke i dueller, og spilleren vil i så fall opplyse           
om dette. Dette er noe du MÅ spille ut. Disse          
spesielle evnene kan være mye rart, og står på         
rollearket til de som har dem. Hvis evnen din gir en           
eller annen bonus, skal du bare telle denne bonusen         
EN gang, med mindre noe annet står spesifikt.  
 
 
Siegfrieds Ettermæle handler om soldater og krigere.       
Skalaen for Duelltall er derfor sentrert rundt de        
rollene som er dyktige til å sloss. 
 

21+ Legendarisk; Kong Siegfried, Tordensønnen 
17-20 Dødelig; sloss ofte, taper sjelden, kan triks få kan etterlikne 
14-16 Farlig; fryktet for sin ferdighet i kamp 
10-13 Veteran; har sloss mange ganger og vunnet mer enn ikke 
6-9 Tøff; har sloss før - her finner man de fleste soldater 
5 Over gjennomsnittet; vanlige folk som gjør tungt arbeid 
4 Gjennomsnittlig arbeider; folk flest 
3 Under gjennomsnittlig; liten, svak, uvant til fysisk arbeid, undernernært  
2 Svak; puslete, liten, hjelpesløs 
1 Svært svak; feiging, barn, sykelig 
0 Krøpling; kan ikke sloss 

Hvordan rollespille en Duell 
Først og fremst, hvis du har mulighet, snakk med motstanderen din om hvordan dere vil spille ut                 
kampen. Hvis dere er uerfarne er det antagelig best å holde det kort og enkelt. Som en                 
tommelfingerregel, jo større forskjell i duelltall, jo kortere bør kampen være. Hvis noen er 5-6               
poeng over deg blir du antagelig felt av første slag, uansett hvor tøff du er! 
 
Det er en vanlig feil å trekke ut kampen for lenge. Dette kan bli kjedelig å se på, frustrerende for                    
den som skal vinne (som må vente på at den som har det lavere tallet skal la seg tape) og for                     
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hvert sekund kampen varer, øker sjansen for at noen gjør en feil og en faktisk skade                
forekommer. Tenk at med mindre de kjempende vet hva de gjør og kjenner hverandre, bør ikke                
kampen vare særlig mer enn tredve sekunder til et minutt. 

Eksempel på Duell 
Svart-Hatt Gregorius fra Friedfolket ser sin erkefiende, Onde-Ansley fra Tordenfolket, på den            
andre siden av tunet. Tordenkrigere er skumle, men Gregorius er sterk og sikker på sine evner -                 
han har et Duelltall på 15, og en bonus som gir +2 mot Tordenfolk. Derfor går han bort til henne                    
og later som om han gir henne en springskalle. På samme tid hvisker han i øret hennes: “17!”  
 
Ansley hvisker “15” tilbake, og de begynner å bryte. Ansley er i ferd med å tape, men kompisen                  
hennes, Carson, hiver seg inn i kampen før den er over. I det han griper Gregorius, hvisker han                  
“5”. Carson er også Tordenfolk, men Gregorius kan ikke få bonusen sin to ganger, så han er                 
fortsatt på 17. Selv om Carson er ganske svak, har han og Ansley til sammen 20, og nå er det                    
Gregorius som taper. 
 
Kampen får ganske mye oppmerksomhet, og nå strømmer flere til og vil blande seg. For å                
unngå at ting kommer ut av kontroll, river Gregorius seg løs fra de andre kjempende, og roper til                  
sine kamerater: “Friedfolk - la oss sloss med ære!” Duellen ender med at Gregorius har tapt, og                 
er litt forslått, men nå trekker begge sider ut på marka for å starte på nytt, denne gangen med                   
Frikamp. 

Frikamp 
Frikamp spilles ut på en helt annen måte enn en Duell. Duelltallet ignoreres; i stedet skal                
spilleren bruke sin egen ferdighet for å prøve å treffe den andre. Blir man truffet, mister man ett                  
av sine treffpoeng. De fleste roller vil ha to treffpoeng, noen kan ha flere, noen kan ha bare ett                   
(dette vil stå på rollearket ditt). Rustning har også treffpoeng, som legges til dine egne når du                 
har den på deg (se under). Blir skjoldet ditt truffet, tar du ingen skade. Mister du alle                 
treffpoengene dine, er du slått ut og faller til bakken. Det er ikke usannsynlig at du dør, hvis du                   
ikke får hjelp. 
 
Følgende regler gjelder: 
 

● Slag skal være realistiske, men kontrollerte.  
● Se hvor du slår, ikke veiv i blinde eller gjør ‘fancy’ ting som å slå bak deg uten å se. 
● Vær forsiktig med høye slag, motstanderen kan flytte seg slik at du treffer ansiktet 
● Stopp om mulig slaget for å “markere” treff, ikke slå med full kraft.  
● Slag mot hode og skritt er forbudt og teller ikke som treff.  
● Treff på hender teller ikke som treff.  
● Mange, raske treff på samme sted teller ikke som flere treff.  
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● Skjold kan ikke brukes aktivt mot en motstander, dvs til å slå med eller puffe; kun til å                  
blokkere slag. 

● Det er ikke lov å gripe motstanderen eller motstanderens skjold eller våpen 
● Kast, grep og puffing er forbudt 
● Stikk er forbudt hvis våpenet har noen form for kjerne (hvis du er i tvil, anta at du ikke                   

kan stikke med våpenet) 
● Behold alltid roen og grepet på virkeligheten 
● Tell dine egne treffpoeng, ikke motstanderen sine. Du vet ikke hvor mange treffpoeng             

andre har! 
● Husk at det er lov å bruke Kutt-regelen (eller Brems) hvis noen slår for hardt eller sloss                 

utrygt 
● Ser du spillere som sloss utrygt eller på andre måter bryter reglene, meld fra til en                

arrangør 
 

 
 

Brudd på disse reglene kan føre til at du mister retten til å bruke våpen på laiven. Husk at                   
hensikten med disse reglene er å ha et trygt rammeverk for å lage en historie sammen, det er                  
ikke et skuddsikkert regelverk som dekker alle situasjoner. Det er ikke en konkurranse i              
laivkamp, og det tjener ingen hensikt å finne smutthull og prøve å vinne for enhver pris. Du har                  
lov å tape uten at du har mistet alle treffpoengene dine, hvis dette gir en bedre historie!  
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Våpen 
Alle våpen som brukes på laiven - både til Dueller og til Frikamp - skal være såkalte                 
“boffervåpen” laget for laivkamp. De skal være myke, og du skal kunne tåle et hardt slag av ditt                  
eget våpen. Hvis våpenet har en kjerne, skal det ikke være mulig for kjernen å komme ut av                  
skummet ved normalt bruk. Våpenet skal være helt og uten skader. Vi anbefaler Calimacil, men               
andre produsenter og selvlagde våpen er også godtatt, hvis de oppfyller kravene. Hvis du ikke               
vet hva som er “riktige” våpen, kontakt en arrangør, og vi kan vise til noen eksempler.  
 

 
 
Rustning, skjold og våpen du bruker gir IKKE noen form for bonus i Dueller, med mindre dette                 
står eksplisitt på rollearket ditt. Bue kan bare brukes i Duell hvis spillerne har avtalt dette på                 
forhånd. 
 
Buer skal ha under 30 pund trekkstyrke. Man får kjøpt “LARP bows” som             
er laget spesielt for laiv, men dette er ikke et krav. Alle piler skal ha nok                
polstring til at “pilspissen” ikke kan gå inn i en øyehule. Bueskytteren må             
påse at alle piler er uskadet og sikre før de skytes. 
 
Skjold og våpen av trollstål (altså stål i spill, ikke i virkeligheten!) er             
statussymboler for rollen, men gir ingen spillfordeler. Alle roller kan eie           
våpen av trollstål hvis spilleren synes dette er riktig. 
 
Hvis du ønsker å bruke en type våpen som ikke er nevnt her, må du ta kontakt med                  
arrangørene i god tid slik at vi kan vurdere våpenet og ta en avgjørelse. 

Skjold 
Alle skjold skal være like godt polstret som våpen. Skjold          
som er større enn 6000 kvadratcentimeter kan ikke        
benyttes - dette er for å balansere den enorme fordelen          
svært store skjold gir. Merk at dette tallet er under          
tilpasning, og vi tar gjerne tilbakemeldinger på dette. 
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Rustning 
Det er ingen materialkrav til rustninger, men den må se realistisk ut (en ullgenser med               
sølvmaling er ikke ringbrynje, men en forseggjort, godt malt rustning av worbla kan være              
platerustning). Rustning av “ekte” materialer som lær eller metall er best. Rustningen kan ikke              
ha skarpe deler. 
 
Rusting gir ekstra treffpoeng og beskytter uansett hvor på kroppen man har rustningen - det               
oppfordres dog til å rollespille treff på “svake” punkter hvis disse er tydelige (for eksempel, hvis                
man har brystplate og får et treff i ryggen er det bra rollespill å telle treffet som skade rett i                    
kroppen, selv om du ikke må). Blir du truffet, mister rustningen treffpoeng før rollen mister poeng                
og tar skade.  

 
Rustning repareres ikke av helbredelse, men om rollen har tilgang på en smed (eller tilsvarende               
håndverker), kan man anta at rustningen er helt reparert neste morgen. Dette krever ingen              
innsats fra smeden med mindre smeden selv vil spille det ut. Noen former for magi kan reparere                 
rustning. 
 
Rusting er delt inn i to soner, for å gjøre det lettere å regne ut; overkropp (som inkluderer hele                   
torso), og armer og bein (to armer og to bein er til sammen en sone). For at rustningen skal                   
telle, må den dekke minst femti prosent av området. Det er enten alt eller ingenting, har man                 
rustning BARE på armene, utgjør dette mindre enn halvparten av området og man får da ingen                
poeng for armer og bein. Man får EN bonus for hver av de to sonene, se tabell under. 
 
Man kan ikke legge flere lag med rustning. Har du forskjellige typer rustning som alle dekker                
deler av et området, tell den som gir minst poeng eller spør en arrangør. 
 
Dette kan virke komplisert - men du trenger bare huske hvor mange poeng rustningen du har på                 
deg gir - resten av tabellen må du ikke kunne. Er du i tvil, spør en arrangør. 
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Rustningstype Overkropp Armer og bein 

Lett (lær, stoffpanser, tykke    
skinn osv) 

1 ekstra treffpoeng 1 ekstra treffpoeng 

Middels (forsterket lær, brynje    
uten panser, kraftig   
stoffpanser) 

2 ekstra treffpoeng 2 ekstra treffpoeng 

Tung (brynje med panser,    
skjellrustning) 

3 ekstra treffpoeng 3 ekstra treffpoeng 

Svært tung (plate) 4 ekstra treffpoeng 4 ekstra treffpoeng 

Trollstål  Rustingen gir +1 treffpoeng Rustingen gir +1 treffpoeng 

 
Du kan BARE bruke rustning av trollstål hvis dette er angitt i rollen din.  

Hjelm 
Metallhjelm som dekker toppen av hodet gir +1 treffpoeng. Dekker den også sidene av hodet og                
minst 50% av ansiktet gir den +2. Hjelm av trollstål gir enda ett poeng. Hjelmer som ikke er av                   
metall gir ingen ekstra treff, men kan la deg “oppgradere” overkropp eller armer/bein som ikke er                
50% dekket, med eksplisitt tillatelse fra arrangør (har du ikke spurt og fått ja, har du ikke denne                  
oppgraderingen). Rustning gir maks tretten treffpoeng (platerustning av trollstål med hjelm). 

Eksempler på rustning 
Gregorius har på seg en brystplate av metall (trollstål, så klart, for han er Friedfolk), over en                 
ringbrynje med korte armer. I tillegg har han armbeskyttere av lær, og leggskinner av jern.               
Brystplaten dekker nesten hele overkroppen hans, og gir 5 poeng. Brynja, armbeskytterne og             
leggskinnene dekker til sammen over 50% av armer og bein, men siden han blander flere typer,                
teller bare læret, og gir 1 treffpoeng. Gregorius synes det er litt trist å bare få ett poeng for så                    
mye rustning, så han spør en arrangør. Arrangøren er grei og sier at Gregorius kan telle tre                 
poeng i stedet. Dette betyr at Gregorius har åtte poeng rustning. Han har to “naturlige”               
treffpoeng, så han tåler ti treff før han faller i kamp. 
 
Ansley bruker et panserjakke (av stoff) og en ringbrynje med korte armer, samt en lærhjelm.               
Dette gir tung rustning og dermed 3 poeng på overkroppen, men til tross for at armene er helt                  
dekket, har hun ingen rustning på beina, og derfor gir dette ingen poeng. Lærhjelmen gir heller                
ikke noe, men den gir henne mulighet til å “oppgradere”, så hun spør også en arrangør.                
Arrangøren sier ja, og lar henne ha ett poeng rustning for armer og bein. Ansley har dermed fire                  
poeng totalt, i tillegg til sine tre treffpoeng, så hun tåler sju treff.  
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Helbredelse 
Hvis du blir skadet (uansett om det er i en Duell eller Frikamp), forblir du skadd til noen kan                   
helbrede deg gjennom legekunst eller magi. Helbrederen vil fortelle deg om du trenger hvile, og               
hvor mange og hvor fort du får tilbake treffpoeng. Fram til du blir helbredet, må du rollespille                 
skaden.  
 
Hvis du er helbreder, vil det stå i rollen din hvordan dette fungerer. 

Magi 
Hvis en magiker sier “Malificarum”, indikerer deg på        
en måte (for eksempel ved å peke), og deretter sier          
en effekt, skal du spille ut effekten. Magikere er         
svært mektige, anta at det de sier er mulig. Er du           
usikker, spill det ut og spør en arrangør etterpå. Det          
er mulig for en magiker å affektere mange spillere på          
en gang, så om denne roper “Malificarum, FRYKT!”,        
slår ut med armene og ser på alle som står foran seg,            
vil ALLE markert av magikeren bli redde og løpe         
vekk. Ingen rolle er immun mot noen form for magi          
med mindre dette er skrevet eksplisitt i rollen.  
 
Hvis magien gjør skade (for eksempel, “Malificarum,       
tre skade!”) vil denne skaden trekkes direkte fra        
treffpoengene dine og ignorere rustning. Har du       
derimot rustning av trollstål, vil magien først skade        
rustningen, før den skader rollen. Skjold beskytter       
ikke mot magi. Magi kan ikke redusere deg til mindre          
enn null treffpoeng, og som vanlig dør du bare hvis          
du føler det passer. 
 
Du kan bare bruke magi hvis dette står på rollearket ditt. 
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Kampregler - kortversjon 
Vi forstår at for mange kan kampregelene virke i overkant intrikate. Det er også en del av dere                  
som ikke er særlig interessert i kamp, og ikke har lyst til å bruke masse tid på lære regler dere                    
ikke ser for dere at dere trenger å bruke. Vi har derfor laget en kortversjon av kampreglene, som                  
ganske enkelt er det alle MÅ vite. Vi anbefaler at du i alle fall skummer igjennom de komplette                  
reglene, men dette er essensen. 
 
Dueller: Hvis man skal slåss i nærheten av husene, skal man alltid sloss Duell. Da               
sammenlikner man sine Duelltall, disse står på rollearket. Den som har mest, vinner. Man              
bruker bare Duelltallet, ikke egne ferdigheter. 
 
Frikamp: På marka og i skogen har man lov til å sloss Frikamp. Da slår man hverandre med                  
trygge våpen, blir man truffet mister man treffpoeng. Man bruker IKKE Duelltallet, men egen              
ferdighet. Vanligvis har man to treffpoeng. Mister man treffpoeng, blir man skadd og må              
rollespille skaden. Mister man alle, besvimer man og faller til bakken. Rustning gir deg flere               
treffpoeng. Det er ikke lov å bruke grep eller kast, bare våpen. Det er viktig å sloss trygt og                   
sikkert.  
 
Andre viktige regler om kamp: I fjæra, nær toalettene og nær åpen ild har man aldri lov til å                   
sloss. Husk at du kan bruke Kutt eller Brems hvis kampen blir utrygg eller ubehagelig. 
 
Rustning og Våpen: Alle våpen og skjold må være trygge i bruk. Rustning må se realistisk ut.                 
En arrangør kan fortelle deg hvor mange ekstra treff rustningen din gir deg, hvis du ikke vil                 
regne ut dette selv. 
 
Helbredelse: Blir du truffet i Frikamp eller taper en Duell blir du skadet. Dette kan helbredes av                 
magi eller en legekyndig. 
 
Magi: Hvis en magiker ser eller peker på deg og sier “Malificarum!” og beskriver en magisk                
effekt, må du spille ut denne effekten. Du kan bare bruke magi hvis dette står i rollearket ditt. 
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