Ravneborg AoS
 En ny start 
Turneringen bliver arrangeret af Foreningen Ravneborg og afholdes på Islev Skole i festsalen på Islevbrovej 44, 2610 Rødovre d.31/7 - 01/08
2021.
Arrangører
Vi er arrangørholdet: Morten, Jesper og Lena, som har stået for flere vellykkede turneringer i 9th Age, både singles og hold, samt har huset
Lethian to gange tidligere. Sammen med Thomas Henriksen, står vi for Slaget om Ravneborg-arrangementerne, som er en AoS kampagne
foregående i realtid. Ravneborg er en forening med 20 år bag sig, som samler ligesindede nørder på tværs af hobbyer.
Praktisk
Der vil som altid til Ravneborgs arrangementer være frokost og aftensmad
lørdag, samt morgenmad og frokost søndag. Lavet af vores alle sammes Jesper,
som agerer huskok den weekend.
Derudover har vi Lena, som står for vores kiosk med rimelige priser på
sodavand, øl og snacks, som selvfølgelig tager både MobilePay og kontanter. Man
betaler samlet om søndagen i kiosken, inden man smutter.
Alt dette betyder, at du ikke behøver forlade området imens der bliver spillet,
medmindre du skal ryge da det foregår ude ved vejen.
Prisen
Der skal indbetales 350 kr. senest d.19/07 på følgende konto:
Reg.nr.: 5479
Konto nr.: 4361994
Alternativt kan MobilePay bruges på 88824. Husk at skrive ”Navn + AoS” så vi ved
hvem der indbetaler.
Tilmelding er først gældende når man har betalt. Medlemmer af Ravneborg får
50 kr. i rabat til arrangementet.
Antal spillere: Maks. 40.
Hvor meget spiller vi: 2000 point efter reglerne i Generals Handbook 2021 Battle
Pack.
Hær/hærliste
Vi skal senest modtage din hærliste mandag d.26/7 på turnering@ravneborg.dk.
Format på hærliste er Warscroll Builder fra Warhammer Community,
https://www.warhammer-community.com/warscroll-builder/.
Games Workshop har opdateret alle hærenes point i Pitched Battle Profiles og
har udgivet en FAQ til alle Battletomes. De eneste der ikke er opdateret er Forge
World hære, samt Tomb Kings og Brettonia, så disse er ikke spilbare.
Forge World-modeller er ikke tilladt denne gang. Vi fejrer udgivelsen af 3.0 med
de almindelige Battletomes.

Tidsplan:
Lørdag d.31/7.
09:00 – Dørene åbnes.
09:30 – Velkomst af Morten som er TO.
10:00 – Første spil.
13:30 – Frokostpause med sandwich.
14:00 – Andet spil.
17:30 – Pause med aftensmad.
18:30 – Tredje spil.
21:00 – Hygge
23:00 – Tak for i dag
Søndag d.01/8.
08:00 – Dørene åbner og der er morgenmad.
09:00 – Fjerde spil.
12:30 – Frokostpause med sandwich.
13:00 – Femte spil.
16:30 – Dice down!
16:31 – Oprydning
17:00 – Præmier samt tak fra arrangørerne.
Realms og Battleplans
Alle spil foregår i Realm of Ghur, med alt hvad det
indebærer af regler. Special Rules, Realmsphere
magic, Realm command, Core battalions, Grand
Strategies og Battle tactics.
Spil nr.1: Battleplan: First Blood
Spil nr.2: Battleplan: The Vice
Spil nr.3: Battleplan: Power in Numbers
Spil nr.4: Battleplan: Marking Territory
Spil nr.5: Battleplan: Tectonic Interference

I skal rulle om hvem der er Attacker og
Defender, spring ”Set up the battlefield” over
og gå til opsætning af Objectives.

Malekrav?
Vi har valgt at der ikke er malekrav til vores første 3.0 AoS-turnering. Alle skal
have mulighed for at prøve de hære de vil. Det er fx muligt, at man ikke har alt
malet hvis ens hærsammensætning har ændret sig i forhold til AoS 2.0.
Man skal dog stadig have den rigtige model med den korrekte basestørrelse.
Konverteringer er tilladt, dog skal man kunne se hvad modellen forestiller. Send
gerne billeder til turnering@ravneborg.dk med emnet ”Kontrol” hvis du er i tvivl
om en figur går an.

Hvad så hvis jeg har en malet hær. Får jeg ikke noget ud af det?
Jo, hvis din hær er færdigmalet og har færdige baser i samme tema (ikke noget
med lånemodeller), kan du deltage i vores malekonkurrence med præmie til den
bedst malede hær.
Covid-19
Hvis vi bliver nødsaget til at aflyse pga. Covid-19 senest d.28/07, får man sine
penge tilbage. Efter den dato får man sin billetpris tilbage, undtaget 50 kr.

Turneringspoint
Major Victory:
Minor Victory:
Draw:
Minor Loss:
Major Loss:

20 point
15 point
10 point
5 point
0 point

Vi bruger TableTop.to til at registrer kampene. Link
kommer under begivenheden når vi passere sidste
betalingsdato.
Vi spiller med Battle Tactics, som de fremgår af
Pitched Battle-bogen, der giver ekstra Victory
Points i kampen, dog til maks. 10 point. Samtidig
kan man score 3 point for sin Grand Strategy. Ergo,
maks. 13 point i alt for ekstraopgaver. Disse regnes
med i den aktive Battleplan for at finde vinderen af
kampen.

Når man ankommer til turneringen, skal man kunne fremvise et gyldigt
Coronapas til arrangørerne ved dommerbordet.
- Der vil selvfølgelig være håndsprit ved bordene.
- Hvis der sker opdateringer i Covid-19-reglerne bliver disse opdateret.
Opførsel
Husk: Der er et menneske på den anden side af bordet. Man taler pænt til
hinanden og respekterer sin modstander. Begge spillere skal have en så god
oplevelse som muligt. Hvis der er en regel som ikke kan løses indbyrdes, skal TO
tilkaldes, så TO kan tage beslutningen.
Hvis TO modtager klager over den samme spiller flere gange, er TO i sin fulde ret
til at bede deltageren om at forlade turneringen. I disse tilfælde vil man ikke få
sine penge retur.
Hvis din modstander har problemer med at tyde dine terninger, eller hvis de
beder dig om at lade terningerne ligge så de kan følge med i dine slag, skal det
respekteres.

Præmier
Vi har selvfølgelig præmier til vinderne af
turneringen:
- 1. pladsen
- Bedste Order
- Bedste Chaos
- Bedste Destruction
- Bedste Death
- Snake Eyes (sidstepladsen)
- Bedst malede hær

Menneskelige fejl
Da det er en ny udgave af AoS og der er mulighed for, at man ikke kender alle regler endnu, skal der være plads til at man laver en fejl.
Man spørger fx sin modstander om det er okay, at man bruger en Ability der skulle bruges ”In the start of the charge phase” hvis man
allerede er gået i gang med et charge. Modstanderen er i sin fulde ret til at sige nej og det skal respekteres. Husk dog at det kan gå begge
veje.
Det samme gælder fx måling af afstande. Snak med din modstander, når du måler afstande mellem deres modeller og dine. Bliver I enige
om, at der fx er mere end 24” mellem dem, så de ikke kan klare et charge eller skyde på dine modeller, gælder denne vurdering
selvfølgelig også når det er din tur og du skal nå din modstander. Lad din modstander måle efter og tal om der skal rykkes frem eller
tilbage for at få det til at gå op. Når begge parter er enige gælder deres fælles beslutning, så der ikke bliver uenigheder om det bagefter.

Det vigtigste er at hygge sig omkring bordet.
Spørgsmål
Kan stilles til TO på turnering@ravneborg.dk. Undlad at sende spørgsmål privat via Facebook, men mærk mailen i emnefeltet med ”AoS
spørgsmål”.

