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Regler för själva 
rollspelandet 
Fysiskt spel: 

Vi har tre olika nivåer för detta: det som är ok utan förvarning, det som kräver 

off-överrenskommelse innan (eller en diskret off-pratstund innan ni kör på) 

samt vad som inte är tillåtet på lajvet överhuvudtaget. 

Nivå 1 – Tillåtet utan förvarning 

 Slå någon med boffervapen (ej huvudet, halsen, skrevet eller fingrarna). 

 Markera fasthållningar, knuffar och kast löst. (Motspelaren spelar då med 

så att det alltså är hen som ligger bakom energin i ett kast, inte du.) 

 Markerade, lösa slag mot okänsliga delar av kroppen som t.ex. armarna. 

 Förolämpa rollens inlajv-egenskaper. 

 Söka igenom en rolls (ej offmärkta) bältesväska eller utmarkiska pläd. 

 Lättare spelad tortyr/fysiska straff som inte är obehagliga OFF. 

 Binda en roll löst med rep eller inlajvhandklovar där nyckeln fortfarande 

sitter kvar i bojorna (och inte riskerar att ramla loss). Om det rör sig om 

mer än en kortare stund, stäm av med spelaren och låt den om den så vill 

få lyckas fly. 

Nivå 2 – Enbart tillåtet efter off-överenskommelse med spelaren. 

 Markerade, lösa sparkar. 

 Förstöra utrustning/kläder 

 Använda smink/fejkblod på någon. 

 Närgången kroppskontakt, inklusive utförligare kroppsvisitering. 

 Något hårdare slag än lösa, markerade sådana. 

 Att greppa någon i håret. (Vi rekommenderar snarare att fejka detta 

genom att hålla en knuten hand precis ovanpå håret.) 



Regler för själva rollspelandet  Version: 2017-08-05 
 

 Sida 2 av 7 
 

 Brottas 

 Längre fångenskap 

 Att hälla vatten över någon 

 Tvinga någon att äta/dricka. 

 Fejkade slag mot ansiktet (t.ex. örfilar) 

 Hårdare spelad tortyr/fysisk bestraffning. 

Nivå 3 – INTE tillåtet 

 Skada någon OFF (såklart). 

 Spela fysiska scener på riskabelt sätt, t.ex. när någon i närheten skär 

grönsaker, knuffa någon mot en eldstad eller brottas på stenig mark. 

 Spotta på någon. 

 Fys-spel eller strid när du OFF är upprörd på spelaren ifråga. 

 Använda sig av blankvapen för inlajvhot & -våld. 

 Scener som innehåller sexuellt våld eller hot om detta. 

Stoppord, offtecken och att läsa av din medspelare 

Om du inte är bekväm med din medspelares agerande, tveka ALDRIG att 

säga något i stil med ”OFF – kan du låta bli att göra sådär” eller ”OFF – 

trappa ner spelet en aning är du snäll”. Om du vill ha hårdare spel, markera 

det då gärna inlajv genom att käfta emot eller liknande. Om du som förövare 

ser att motparten börjar bete sig passivt bör du på samma sätt trappa ner 

intensiteten. 

Ordet ”OFF” följt av vad det är det du vill föra fram är det sätt vi 

rekommenderar att du använder om du vill avbryta en scen el.dyl. Detta skall 

respekteras av ALLA närvarande! Det är mycket bättre att bryta, prata 

igenom situationen och sedan fortsätta spelet än att inte bryta och sedan må 

dåligt. 

Om du hör någon ropa ”SKARP SKADA” eller ”SKARP BRAND”, då vet du 

att det är på riktigt! Avbryt omedelbart spelet och upprepa själv det de sade 

för att uppmärksamma de andra i närheten på vad som har hänt. 

Ryggsäckar, bältesväskor och kistor som innehåller offsaker bör märkas 

med den s.k. offlajv-runan. (Se bilden till höger.) Om du stöter på den 

inlajv skall du ignorera innehållet. Om runan hänger på en dörr eller 

tältöppning, gå inte in dit utan spela på att du helt enkelt såg att den/det 

du letade efter inte fanns där.  
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Magi 

Finns magi? Ja, det tror i alla fall de människor som lever på kontinenten 

Varvaros, men om de har rätt, tja, det kommer vi arrangörer, låta er få 

upptäcka på egen hand inlajv. 

När din karaktär således hamnar i en situation där den kommer i kontakt med 

religiösa ceremonier, förbannelser, en uråldrig artefakt från De gamla eller 

vad annat man kan tänka sig kan ske (vilket det onekligen lär göra), fundera 

då inte över på vilket vis detta ting rent fysiskt påverkar din roll. Tänk istället 

på hur det påverkar din karaktär rent psykisk. 

Kan det mänskliga psyket få en människa att glömma bort sin smärta för 

stunder? Jajamen! Är det möjligt att känna hat, rädsla eller kärlek för en 

person bara för att du tror att du ska det? Med allra största sannolikhet, ja!  

Är det möjligt att se saker i mörkret som inte borde vara där, just som du 

väntat dig se just detta ting? Självklart! Fungerar den så kallade 

placeboeffekten, då kan magin mycket väl fungera också, så att säga. 

I Varvaros-kampanjen simuleras därför aldrig magi av offiga metatekniker i 

stil med att ropa ”MAGI: Du träffas av en eldboll” . Inga skador läks snabbare 

och ingen spontanuppstår från de döda. Magi är för det mesta mer subtilt än 

så och om du inlajv råkar uppleva ett undantag – som att en person t.ex. 

kastar en eldboll på dig – då kommer du att se flamman och omedelbart 

förstå hur du bör rollspela på det. 

Magiker som företeelse är extremt ovanligt i spelvärlden. Din roll kan absolut 

ha hört sagor berättas om människor vars kontroll över andarna var så stark 

att de kunde frammana rena mirakel – särskilt De gamla sägs ha varit 

experter på detta – men du har aldrig själv träffat på någon som har använt 

magi ännu. Om du spelar en kyrklig andebetvingare eller motsvarande som 

genomför en ritual vill vi dock att du informerar oss arrangörer så att vi kan 

vidta nödvändiga åtgärder. Om du spelar en utmarkisk andetolkare och 

planerar att gå in i trans och vill få lite idéer från oss arrangörer på vad du 

kan säga går det också bra att kolla med oss i förväg. Det kan även hända 

att du får OFF-information från oss under lajvet om olika effekter som 

kommer att drabba dig. Var de däremot kommer ifrån är däremot osäkert. 

  



Regler för själva rollspelandet  Version: 2017-08-05 
 

 Sida 4 av 7 
 

Droger, gifter och alkohol. 

Även om lajvet strängeligen förbjuder medtagande och bruk av riktig alkohol 

och andra droger hindrar det inte våra lajvkaraktärer för att beblanda sig med 

detta; i verkligheten representeras detta på olika sätt. 

Alkohol är den vanligaste metoden i Varvaros för att glömma den hårda 

vardagen för en stund, i stort sett uteslutande genom jäst fruktsaft och malt. 

Alla alkoholdrycker på lajvet markeras av substitut med en styrka under 

2,25% - t.ex. lättöl, cider och alkoholfritt vin.  

I spelvärlden är det ännu inte allmänt känt hur ren starksprit tillverkas. 

Stöter du däremot under lajvet på en dryck som smakar utspädd ättiksprit 

(vilket är precis vad det består av offlajv), då har du kommit i kontakt med en 

sak som är starkt berusande, smärtlindrande (men ej läkande) och orsakar 

kraftiga hallucinationer. Den är dessutom tämligen beroendeframkallande. 

Smaken är precis lika otrevlig inlajv. Din roll har aldrig tidigare stött på den 

om du inte har fått annan info från arr. och du får inte ta med sådan dryck 

själv till lajvet utan ett ok från oss. Du får inte heller OFF smyga ner den här 

substansen i andra spelares mat/dryck utan lös det i så fall via metoden här 

nedanför. (Detta har bland annat att göra med allergiskäl.)   

Övriga gifter och droger fungerar som så att den som använder dem låtsas 

hälla dem i en persons mat eller dryck, iakttar huruvida offret drack av det 

och sedan antingen diskret informerar personen OFF eller ber en arrangör att 

göra det. (Verkningstiden kan variera kraftigt.) Alla dessa substanser är helt 

smaklösa såväl OFF som IN. Lägg därför inte i saker i andra människors mat 

utan att de vet om det – tänk på allergikerna! 
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Skador och våld 

Följande är de grundläggande reglerna som ALLA spelare behöver ha koll på 

under lajvet. För de av er som planerar att själva använda boffervapen 

och/eller rustningar finns det ett separat dokument som ni behöver läsa på! 

Skadereglerna i Varvaroskampanjen kännetecknas av en relativt hög grad av 

realism och många dödsfall. Vi har inte kortat ner de normala läketiderna 

nämnvärt utan blir din roll skadad är det en väldigt stor händelse som 

kommer att påverka resten av lajvet drastiskt för denne. 

Vi använder oss för enkelhets skull av ett antal olika skadenivåer för att 

kunna visa på rekommenderat spel av olika effekter. Glöm dock aldrig att det 

alltid är ok att låta skadan ifråga vara värre än vad reglerna säger att den 

borde vara. 

Skadenivåer: Orsakas av: Konsekvenser: 

Skråma Orena träffar som precis 
snuddar vid dig och dylikt. 
Träffar med vapen på lätt 
och medeltung rustning 
som inte tränger igenom 
och nedgör rollen. Träffar 
på otillåtna träffytor som 
huvud, skrev, fingrar osv. 

Gör ont så länge det blir bra 
spel av det och stället på 
kroppen är rätt så ömt under 
resten 
av lajvet, men har ingen annan 
regelmässig effekt. 

Sårad Enstaka träffar på rustning 
som nedgör rollen, men 
inte fullständigt hugger 
den sönder och samman. 
Enstaka skador från 
improviserade vapen 
o.dyl. på orustade 
personer. 

Din roll är skadad och behöver 
tas om hand om sjukvårdare 
för att läget inte skall förvärras. 
Bör helst markeras med ett 
förblodat bandage eller dylikt. 
Rollen har ont och kommer inte 
att kunna slås särskilt effektivt, 
men kan i alla fall stå på benen 
ett tag efter att ha blivit 
omhändertagen av en 
läkekunnig. 

Allvarligt 
skadad 

Skador med boffervapen 
på orustade kroppsdelar. 
Rustade roller som har 
blivit rejält sönderköttade i 
närstrid eller träffats av 
mängder av pilar. 

Stor risk att rollen dör om den 
inte får kvalificerad vård – en 
större operationsscen krävs. 
Rollen mår därefter väldigt 
dåligt under resten av lajvet 
och kan på sin höjd ta sig fram 
på kryckor/med hjälp av andra. 
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Om din roll blir träffad av ett boffervapen på ett ställe där den inte bär 

rustning reagerar den på följande sätt: 

 Om vapnet är ett improviserat vapen, såsom stavar, knölpåkar etc. eller 

skaftet på ett militärt vapen: Din roll blir nedgjord (utslagen ur striden) och 

sårad. 

 Om vapnet är ett vanligt och/eller pansarbrytande vapen, såsom svärd, 

yxor, pilbåge etc.: Din roll blir nedgjord och allvarligt skadad. 

Om din roll blir nedgjord kan du inte längre ta aktiv del i striden. Det går dock 

bra att kräla undan en bit, skrika och rent allmänt vara vid medvetande. Du 

får försvara dig symboliskt en kort stund mot en oskadad roll, men om du gör 

detta kommer du att misslyckas förr eller senare och antagligen bli allvarligt 

skadad när den träffar dig. Det är viktigt att du som oskadad roll inte går runt 

och slentrianhugger på nedgjorda personer, men roller som svär och 

förolämpar eller hugger tafatt efter dig är fair game. Du som spelar skadad 

bör dock inte försöka påverka stridens utgång på det här sättet! 

Det går även bra att kräla bort mot andra nedgjorda roller och försiktigt 

kämpa mot dem om du märker att de spelar med på det, t.ex. genom fejkad 

brottning eller genom att dra en bofferdolk. 

Läkekonst 

De roller som är läkekunniga kommer att få mer info från arrangörerna om 

vad de klarar av att behandla efter att de har anmält sig. De kommer under 

en ev. behandling att inlajv förklara för dig och de andra vad de gör och hur 

goda chanserna är för att din roll ska överleva. Förr eller senare kommer de 

att låtsas ta pulsen på dig. Om du då rycker till lite i handen är det din signal 

om att din roll kommer att överleva varpå de fortsätter att spela vidare på 

behandlingen. Om du istället rosslar till och sjunker ihop innebär det att din 

roll just dog i deras armar.  

OBS! Ligg inte helt still utan att reagera i den här situationen, då de i så fall 

kommer att utgå från att du OFF inte mår bra! 

Döden 

Varvaros är en farlig plats och vi ser gärna att roller dör under lajvet om det 

sker på ett sådant sätt att det ger bra spel till dig och andra! Vi arrangörer 

kommer att underlätta för dig att komma tillbaka med en ny roll med en 

passande bakgrund och intriger. Dessa roller är ofta skrivna för att ”röra om i 

grytan” eller agera katalysatorer för andra plotter under lajvet.  
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Det är dock alltid du som spelare som fattar det slutgiltiga beslutet om rollen 

dör eller inte. Tänk därför på att inte kötta sönder en annan roll fullständigt 

efter att den har blivit nerhuggen om du inte har en väldigt god anledning och 

vet att spelaren ifråga är med på det. Fråga också gärna OFF innan ni drar 

igång en stor scen och avrättar någon offentligt. 

Om en spelare låter sin roll dö vill vi att ni hanterar det på följande sätt: 

Börja med att diskret meddela en arrangör så att den vet vad som är på 

gång. Denne kommer då att närvara vid ceremonin eller iaktta det hela på 

håll. 

Utmarkingarnas begravningskultur bygger på att de döda lämnas på en plats 

långt ute i vildmarken så att kroppen kan återgå till andestadiet när skogens 

djur förtär den. Bär därför ut den döde en liten bit utanför byn – gärna i 

riktning mot vägen eller parkeringen - och lämna den där, gärna efter att ha 

hållit en liten kort ceremoni för den. 

Altharier och andra roller som är medlemmar av kyrkan begravs för det 

mesta. Under lajvet kommer det dock inlajv troligtvis inte att finnas någon tid 

till detta utan kroppen bärs då istället ut utanför byn, till andra sidan av 

vedskjulet (som inlajv får agera bårhus tills en lämplig ceremoni kan hållas). 

När alla de efterlevande har gått sin väg kan du nu diskret börja röra dig bort 

mot parkeringen där du och arrangören tillsammans kan komma överrens om 

vilken ny roll du kommer att spela nu. Arr. kan då även hjälpa till att lösa ev. 

praktiska göromål som att hämta upp ev. saker som du behöver från ditt 

läger, gå med off-meddelanden till dina gruppmedlemmar osv. 

 

 

 

 

 


