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Informasjonbrev for medlemmer i BFIT. Utgis ved passende
anledninger. Send spørsmål eller kommentarer til magnus.
alvestad@webstep.no. Ha en ﬁn dag!

22. mars 2004

Endelig årsmøte
På søndag ble det endelig avholdt årsmøte. 18
oppmøte valgte et nytt styre, som setter i gang med
pågangsmot og dødsforakt. Styret består av:
Magnus Alvestad, Leder
Thone-Heidi Hevrøy Rognstad, Økonomiansvarlig
Eskil Saatvedt
May-Lill Sande
Otto Bagge
BFIT ble også meldt inn i Hyperion, Norsk Forbund
for Fantastiske Fritidsinteresser. Dette innebærer at
BFIT får litt penger gjennom statlige støtteordninger.
Ikke store summer, men nok til å kunne leie et bedre
lager til utstyr som nå ligger hjemme hos diverse
medlemmer.
De forskjellige forslagene til nytt navn på foreningen ble også tatt opp, men man vedtok enstemmig
å fortsatt hete BFIT. Et fullstendig referat ligger på
BFIT-forumet på forum.laiv.org.

‘‘Vårt Elskede Carintia’’
Årets BFIT sommerlaiv tar opp tråden etter Siste
Skanse og fortsetter historien om krigen mot kasmenistanerne. Mer informasjon ﬁnnes på:
www.hildreheimen.org
Laiven varer fra 29. juni til 4. juli 2004. Spillstedet
ligger i Rødlien i Os, en times kjøring fra Bergen
sentrum. Laiv-avgiften er 500kr, med et tillegg på
50kr hvis du ønsker materiell på papir (ellers får du
det som pdf-ﬁler på cd-rom).

Vi beﬁnner oss nord for en liten gård syd i Geneland
som heter Arcadia. Den er fraﬂyttet etter at ﬂere
store slag mellom kasmenistanske barbarer og Carintias hellige forsvarere har stått rundt husnåvene.
Det har nettopp stått et stort slag noen mil lenger sør,
og mange mennesker samler seg nå for å konsolidere styrkene før det neste store fremstøtet som kan
frigjøre “Vårt Elskede Carintia”. Tidlig i laiven vil
mange returnere fra slaget, med alle de historier om
heltemot, seier, nederlag og feighet dette kan bringe.

Påmelding til ‘‘Profeten’’
Den første laiven fra Kreativ Media Bruk tar nå imot
påmeldinger. Du ﬁnner informasjon og påmeldingsskjema på:
www.profeten.kreativmediabruk.org
Laiven skal foregå fra 19. til 22. August 2004 i Samdalen ved Kalandseid, ca. 40 minutters kjøretur fra
Bergen sentrum. Det koster 450kr å være med.

Carinthia har vært scene for mange laiver med krig
eller strid som tema. Store slag har vært utkjempet,
og mange ganger har generalene og adelen møttes
for å diskutere og planlegge kommende felttog.
Men hva har denne krigføringen egentlig betydd for
vanlige folk? Hvordan er det å miste alle sine kjære,
alt man eier, og alt man noensinne har trodd på?
Hvordan er det å føle at ingen hører på en, og at de
som er satt til å styre og forsvare folket er mer opptatt av bryllup og festtaler? Hvordan er det å oppdage at Kirken og Staten er mer opptatt av å krangle
med hverandre enn å stille folkets lidelse?
Ut av krigen, kaoset og nøden som hersker i dette
herjede landet, stiger det en som har det utpinte
folkets øre. En stor, karismatisk leder som, født av
folket forstår deres sinne og sorg. Han har samlet
mange menn og kvinner om seg, og utfordrer nå
frekt både den geistlige og den verdslige orden. En
agitator. En proletar. En visjonær. En profet?
Profeten skal handle om de vanlige menneskene.
Fortvilte mennesker i fortvilte situasjoner. Tro og
tvil. Tap og savn. Og om en meget karismatisk
mann.....

Rødlien

‘‘Brurefærd i Huldebotn’’
SLIK arrangerer også sommerlaiv i år. Fra 29. juli
til 1. august 2004 skal mellom 30 og 60 spillere
gjenskape konﬂikt mellom kristendom og norske
tradisjoner. Mer informasjon på:
home.online.no/~fjetla/huldebotn

Vi ﬁnn oss nesten tusen år tebake i tid i ei bittelita
grend ein stad i Noreg, der ingen av dei fastbuande
har vore lenger ute i verda enn til nabobygda. Alle
har alltid fulgt dei gamle tradisjonane, med mat til
dei underjordiske og pass deg for Huldra, men no
er Kvitekrist komen til landet, og kristendomen er
påbudt, om enn ikkje loven handhevas so langt frå
folkeferda.

innenfor Losjen og Viktige medlemmer innenfor
Cappeliano-familien er nå på vei til en hemmelig
møteplass, for å ﬁnne ut av denne grusomme gjerningen som har blitt påført Familien.
Overmester Skagen har også tvunget Familien til å
ﬁnne en løsning i en annen sak som Maﬁaen sliter
med. Nestkommanderende Mario Cappeliano døde
for 2 dager siden av alderdom, og etter Vito’s død,
har Paulina Cappeliano tatt over i Mario’s plass som
NK. Ingen vet hvor dette kvinnemennesket kommer
ifra, men det ryktes at hun er et barn Vito Cappeliano ﬁkk utenfor ekteskap. Aldri har en kvinnelig
Nestkommanderende eksistert i Familien.

Kongshirden anno 1260
Kongshirden trener onsdager mellom 17.00 og 19.00
og Lørdager mellom 13.00 og 16.00. Før du kan
delta på treningene, må du ha gjennomført et sikkerhetskurs. Finn mer informasjon på:

Når yngsteson til
vertshushaldaren no
skal gifta seg storﬁnt,
med dotter til futen
i nabobygda, lyt det
www.kongshirden.no
avholdes gjestebud i
tre dager til ende, men
korleis skal det gå?
Ryktet seier at brura har
alt hatt nattleg besøk,
og nokre meiner dei
har sett Nøkken sende
ho lange blikk! Og vert
ikke dei underjordiske
sinte dersom presten
kjem og forbyr dei fastbuande å legga ut mat
åt dei om natta?

Konspirasjonslaiv
Stavangerlaiverne lager også en mindre laiv nå i vår.
Fra 30. april til 2. mai 2004 arrangeres Problemer i
Paradis på Furre (nær Stavanger). Det er egentlig for
sent å melde seg på, men det går jo an å sende dem
en mail hvis beskrivelsen nedenfor virker spennende.
billigproduksjoner@yahoo.no

Vito Cappeliano har blitt drept av ukjente gjerningsmenn...
Nyheten har forskrekket både Cappeliano-familien
og dens samarbeidsparter Losjen, og Overmester
Henriette Skagen har kalt til kriseråd. Alle Mestere

Ny Sorte Kompani-laiv?
Kjetil Evjen, Daniel Larsen og Bjørn Veen har lovet
å lage en ny laiv om Det Sorte Kompani. De har
et vakkert sted, men mangler entusiastiske spillere.
Meld din interesse på forumet på laiv.org!

Fast laiv-sted i Bergen?
En del BFITere har snakket om å få laget et fast laivsted i Bergens-området, a la Landsbyen i Trondheim.
Hvis du kjenner til et område som kunne passe til
noe slikt, ta kontakt med styret. Idéen er å sette opp
noen historiske bygninger og kunne bruke området
til andre ting når vi ikke laiver.

Bjørgvin Marknad
Bergens første viking og middelalder festival fra 24.
til 27. juni 2004.
Den vil ﬁnne sted i de idylliske omgivelsene på
Fløyen, med utsikt over Bergen og øyene utenfor
Bergen. Fløyen er det mest turist besøkte fjellet i
Bergen og veldig populært turområde for lokale og
familier. På grunn av plasseringen kan vi regne med
høyt antall besøkende.
Målet med festivalen er å skape en annerledes
opplevelse for både deltakere og besøkende med
forskjellige aktiviteter, salg, kampoppvisning og
foredrag, samtidig som vi formidler Norges historie.
Vi ønsker deltakere som kan bidra med bodsalg,
kampoppvisning, bueskyting, musikk og annen type
underholdning, og mye sosialt samvær med likesinnete viking- og middelalderentusiaster. Det vil bli
forventet at deltakere er kledd i kostymer fra viking
eller middelalder perioden. Samme gjelder telt. “Sivile” telt vil ha eget område.
Frist for å melde seg på festival som deltaker er
1.mai 2oo4. Vi ønsker å vite hvor mange dere er, hva
dere ønsker å bidra med og om dere er medlem av en
spesiell gruppe eller lag, grunnet områdeplanlegging.
Spørsmål og påmelding rettes til Hermina på tlf
93266613 e. kl 15 eller hhermina@start.no

Sverdet Brenner utsatt
Arrangørene bak Kaldoc-laiven ‘‘Sverdet Brenner’’
har måttet utsette laiven til neste år. Rollene blir
nok de samme, men det kan bli mindre forandringer
på bakgrunnen grunnet andre laiver som har blitt
avholdt i mellomtiden.

‘‘Tapt i Tåke’’
Therese Eide, Thone Heidi Hevrøy Rognstad og
Sunniva Halvorsen arrangerer low-fantasy laiv fra 2.
til 5. september 2004. For mer info kontakt:
sunnivawh@yahoo.no

Tåken tyknet til. Nå så hun knapt trærne som lente
seg inn over stien. Forvridde, gamle trær hun
ikke kunne huske å ha sett før. Verden var blitt så
fremmed. Det ble stadig kaldere, og hun visste ikke

hvor hun var, men hun fortsatte å gå. Snart måtte hun
komme ut av skogen, snart ville hun være hjemme.
Hjemme i varmen hos mor. Det kjentes så lenge
siden, ansiktet til moren forsvant når hun forsøkte
tenke på henne. Bare det ikke hadde vært så kaldt.
Bare hun ikke hadde vært så sliten. Bare de fæle
stemmene ville slutte å hviske i skogen. Hun gråt
ikke lenger, og var for trøtt til å løpe, og hun var så
veldig, veldig kald. Hun forsøkte synge, men husket
ingen sanger. Bare hun kunne fått litt varme. Det var
så kaldt.
Det er ti år siden Imperiets uovervinnelige soldater
slo ned opprøret blant stammefolkene i vest. Ut til
Rikets fjerneste ytterkant, til Sivilisasjonens skygge, reiser nå et følge av Imperiets beste menn og
kvinner, for å undertegne den endelige fredsavtalen,
levere tilbake gisler, og opprette fastere forbindelser
med disse modige, edle, men akk så uopplyste menneskene.
Imperiets utsendinger møter uventede vansker ute
i de forblåste vestlige provinsene. Forventningene
for reisen er mange. Ungdommer som ble tatt som
gisler da de var barn, og oppdratt til gode borgere
av Imperiet i hovedstaden, den evige by; Capitol,
skal vende hjem, og følelsene er blandede. Ektefødte borgere av Imperiet møter en helt fremmed
verden; disse folkene som burde glede seg over å få
bragt sivilisasjonens lys ut til seg, er slettes ikke så
takknemlige som de burde være.
Også blant Vestens Stammefolk settes mange
følelser i sving når deres unge frender vender
tilbake, sammen med Imperiets utsendinger. Sårene
fra Det store opprøret er grodd, men fremdeles er
arrene der. Bitterhet og mistenksomhet hører den
tapende part til, og mange gåter er fremdeles uløste.
Tapet var uventet. Noe galt skjedde den gangen. Folk
er raske til å fordele skylden, og splid sås der samhold burde herske, men frykt blir aldri en vane.
Dette kal være en low-fantasy laiv, men med åndelige elementer. Vi ønsker spill rundt kulturkonﬂikter, maktkamp og familierelasjoner. Send oss
mail med rolleønsker så snart som mulig. Vi ønsker
å gjøre alle roller til spennende roller, og trenger for
eksempel høvdinger, imperiesoldater, sivilisasjonsbyggere, sjamaner og gisler.

