
LV Krofolk - Praktisk 
 
Velkommen kære krofolk. 
 
Det er jer i kroerne, der er med til at sørge får, at LV’s rammer er blandt de bedste. 
 
Hvad kræver det at være med i kroerne?  
Som en del af kroerne kræver det at du er klar til at yde en indsats. 
I skal kunne tage fat og kunne yde en aktiv indsats for at få LV gjort klar til spilstart. 
I skal kunne være glad og smilende. 
I skal kunne tage ansvar for opgaven og området. 
I skal kunne indgå i et team og samarbejde om opgaven. 
I skal kunne sørge for udskænkning af drikkevarer og tage imod betaling. 
 
Hvis det er nogle krav I føler I kan overholde så er kroerne lige noget for jer. 
 
Hvad får I ud af at være i kroerne? 
Som en del af at være i kroerne er der en del fordele. 
Hver kro vil få udleveret 4 gratis billetter og disse inkludere mad. 
Der vil kun være et minimum af ting undervejs i spillet. Det forventes at i som en del af kroerne 
bærer et fælles ansvar over for området og er med til at skabe en god stemning på kroerne. 
I vil være med til at skabe et af de fedeste senior live senarier i Danmark. For vi ved jo alle at 
scenarier bliver vundet på kroerne. 
I vil være en del af LV teamet og vil få muligheden for at være med til andre arrangementer vi vil 
lave. 
 
OBS: 
Hver kro vil ligeledes have 1000 kr. til rådighed som de kan købe ind for. Disse ting skal være ting 
som spillerne kan købe for ingame penge i kroerne. Så som bacon, pølser osv. 
 
Afregning: 
Kvitteringerne skal tages med ud til LV og afleveres til Jimmy, som så godkender kvitteringerne. 
Og det skal være detaljerede kvitteringer, så der ikke f.eks. står ”mad 1000 kr.” Det duer ikke da vi 
gerne vil kunne se hvad pengene er gået til. Kvitteringerne skal afleveres senest Lørdag formiddag. 
 
Opsætning/Nedtagning: 
Det er jer der sørger for at stille jeres kro op og også sørger for at rydde op i dem, så området 
efterlades pænt og ryddeligt som da vi kom. Og selvfølgelig, at give den bedste følelse til folk, der 
kommer i kroerne. 
Hvis der er behov for transport af tunge ting i området kan dette arrangeres på forhånd, så det tages 
med i planen for opsætning og nedtagning. 
 
Hvornår skal I så arbejde? 
Kroernes åbningstider ligger selvfølgelig under spillet. Og her er i selv med til at vurdere hvornår 
kroerne har åbent og hvornår de lukker om aftenen/natten. 
Vi har kun dagen op til spilstart at stille op i så derfor er det vigtigt at du har mulighed for at være 
der tidligt på startdagen. 



Vi starter, på startdagen, med at sætte op fra kl. 12.00 til kl. 18.00, hvor vi skal være færdige med at 
sætte op. Dette sikrer at alle er klar til spilstart kl 20.00 
 
Om Søndagen skal der tages ned og ryddes op. Spillet stopper kl. 12.00 og derefter sørger hver kro 
for at rydde op i deres eget område. 
Resterende drikkevarer og tomme flasker, køres op til GM gården. Området skal være ryddet kl. 
17.00 
 

Hvad er jeres arbejdsopgaver mere specifikt? 
I vil skulle opsætte:  
• Jeres respektive kro 
 
Ting der skal sørges for undervejs i spillet 
• At jeres respektive kro ikke løber tør for drikkevarer 
• Tømme skrald 
• Sørge for at afregne, hver dag senest kl. 12 med Jimmy i bunkeren. 
• Hente flasker på kroerne og bringe drikkevare ud (Dog, vil de praktiske folk til LV   prøve 

at hjælpe jer med dette) 
• Sørge for at vurdere om en spiller har fået for meget alkohol, og derfor ikke skal have 

udskænket mere, eller bede personen om at gå til køjs. Skulle i ikke have lyst til at bede en 
spiller om at forlade kroen, kan i kontakte en arrangør som vil sørge for at smide folk til 
køjs. 

 
Ting der skal sørges for efter spillet er slut:  
• Nedpilning af jeres respektive kro 

 
 
Men hvem skal I så kontakte? 
For at være en del af kroerne skal I skrive til: 
Jimmy Mejlby  
Enten på Facebook eller 
Tlf: 40164420 
 
Når I skriver til mig skal jeg vide lidt om jer og hvem i er. 
Derudover skal jeg bruge jeres fulde navn, jeres telefon nummer og jeres mail, samt hvem der er 
den ansvarlige for den pågældende kro. 
 
 
 
 


