
Døgnscenarie
Yxenskovens HemmeligHeD

FreDag Den 17. til sønDag Den 19. juni 2016  
i tornbY klitplantage

kampagnen bag Døgnscenariet

Yxenskovens hemmelighed er en rollespilskampagne der tager udgangspunkt i 
vikingetiden og alle de myter og historier der er forbundet dermed.

Yxenskovens Hemmelighed er en kampagne i Foreningen Yxengaard. 

Foreningen Yxengaard har til formål at opbygge Yxengaard, der er en af Danmarks 
første dedikere rollespilslokation i statsskovsområde. En anden af foreningens opgaver 
er at arbejde med at udvikle lærings og indlevelsesrollespil, dvs. at vores xp system 
kun eksisterer i kraft af, at spillerne har nogle kompetencer, som man kan lære af og at 
regelsættet er barbere helt ned til ”kan man så kan man”, så længe det holder sig inden 
for spillets rammer.

Velkommen i rollespillets verden.

Læs mere om kampagnen på  
www.yxenskoven.dk

kampagnen Yxenskovens HemmeligHeD
Tidspunkt: den 3. søndag i hver måned (hele året rundt). Fra kl. 10.00 til Kl. 17.00 med 
tjek in fra kl. 10 -11 og debriefing og oprydning fra kl. 16 – 17.

Pris: 50 kr. 

For dette får du en god dags live rollespil med varm mad, frugt drikkevarer m.m.

Kostume: Der er kostumekrav til Yxenskoven, Har du ikke det, kan kostume og våben 
lejes for 50 kr. pr. spilgang af 
arrangørerne.

Alder: Spillet er et +12 dvs. at 
spillere under 12 skal spille med 
i en gruppe med ældre spil-
lere eller være i følge med en 
voksen.

Husk: Det er på eget ansvar at du 
spiller med i Yxenskoven.

Du skal helst selv medbringe 
krus, bestik og tallerken eller 
skål til mad og drikke, noget der 
passer sig for en viking.

Her spiller vi: Sommer Solhverv
På trods af, at vi nærmer os solhverv og lyset er herskende, er det som om 
at skyggerne allerede er begyndt at blive længere og underlige væsner og 

folk med underlige budskaber florerer i det lille samfund.

På trods af dette glemmer folkene i Yxengaard ikke også at leve livet og 
udvikle byen, selv om det til tider kan virke håbløst at overleve dagen og 

vejen i Yxenskoven.

Så endnu en gang er der lagt op til midsommerfest i byen.

Kom til døgnscenarie i Yxenskovens Hemmelighed  
og oplev skovens mystik på egen krop og sjæl.

Mødested: 
Parkeringspladsen  
ved Horsedammen



Døgnscenarie  
Fredag den 17. til søndag den 19. juni i Tornby Klitplantage

Så er der Yxen døgn igen. Vi starter fredag aften med indtjek imellem 1800 - 2000 og spiller 
fremt til søndag kl. 1200. hvorefter der er fælles oprydning. 

Døgnscenariet i Yxenskovens Hemmelighed har en aldersgrænse på 12+. 

Hvis man er under 12 skal der søges dispensation og man skal spille sin egen alder. Det bety-
der at de yngste spillere kan have roller som bl.a. unge væbnere, friske gadedrenge, lærlinge 
hos håndværkerne o.s.v. Spillere under 12 år, skal være ifølge med erfarne spillere over 15 år, 
en voksen. Du skal huske at medbringe en forældretilkendegivelses formular. 

Forældre er meget velkommen til at lege med og vi er leveringsdygtige i kostumer og 
meningsfulde opgaver.

Priser: 
300 kr.  Spillere med årskort 250 kr.

Sidste tilmelding er fredag den 3. juni. 

Betaling senere end den 3. juni betyder et ekstra-gebyr på 100 DKK. 

Hvad får du for pengene: 
- Mad, drikke og frisk frugt som altid i Yxenskovens Hemmelighed. (vi spiser som reglen 
skovens dyr ristet over sagte ild).
- Et anderledes spil, i lækre omgivelse, hvor det er dig der får spillet til at ske, sammen med 
alle de andre gode rollespillere.
- En spændende spilgang, hvor du kommer til at opleve skoven på en helt ny måde… 

Kostumekrav: 
For at deltage i døgnscenariet vil der være et krav om at du har et passende kostume. Dette 
betyder at du skal have et kostume, hvor det er tydeligt at se at du passer ind i vores vikinge 
- tidlig middelalder verden. Dette betyder også at dynejakker, neon farver og lignende ikke 
vil blive accepteret i spillet.

Læs mere på: http://yxenskoven.dk/index.php/dk/grundlaeggende

Tilmelding sker online:
På www.yxenskoven.dk eller på Yxenskovens Facebook gruppe (Begivenheder), kan du finde 
et link til tilmeldingen. 

 
Spillet og indtjek:
Fredag starter vi indtjek og fordeling af sovepladser kl. 18.00.  Du må meget gerne komme 
tidligere og hjælpe til med opsætning.

Yxenskoven har autentiske middelalder-/vikingetelte, hvor spillerne kan overnatte, men har 
du selv et autentisk middelalder-/vikingetelt er du meget velkommen til at medbringe det. 
Eftersom disse telte er en del af spillet, forventes det at alle off-game ting, så vidt muligt, er 
gemt af vejen eller dækket til.

Du behøver ikke overnatte til scenariet, men det er vigtig at du forlader spillet i ubemærket-
hed og at du giver spillederne besked om at du tager hjem. Det betyder, at det ikke tilladt at 
hente trælle ind fra det ”ydre rum” for at få sit grej med ud fra spillet.

Fra spilstart til spilstop er det er krav at du er 100% in-game, undtaget, hvis du er gået off-
game med en spilleder uden for byen for at skabe godt spil for de andre spillere. 

Offgame snak tolereres ikke inde i spillet og hovsa´er ”belønnes” med brændekløvning, til du 
har lært det eller til der ikke er mere brænde at kløve.

Betaling:
Betaling foregår online ved tilmeldingen med dankort/kreditkort eller efterfølgende  
ved overførsel til vores konto i Spar Nord Bank – Reg.nr. 9314 Kontonr. 4578501741. 
Bemærk at bankoverførsel skal ske senest fredag den 3/6 for at vi kan nå at registere den.

Velkommen til Yxenskovens Hemmelighed - sommerdøgn 2016 

http://yxenskoven.dk/index.php/dk/grundlaeggende

