INVADERER VESTVOLDEN | 7.OKT 2017

(

)

PROGRAM

Kl. 8:00-10:00

Opstilling af borde. Gør din hær klar.

Kl. 10:00-13:00 Spil 1: Double Envelopement

Kl. 13:00-14:00 Frokost + Malekonkurrence

Kl. 14:00-17:00 Spil 2: Demolition

Kl. 17:00-18:00 Spisepause

Kl. 18:00-21:00 Spil 3: Key Positions

Kl. 21:30

Kåring af vindere og afslutning

Herefter

Oprydning

TODAYS MISSIONS
Double Envelopement
Kl. 10:00-13:00 / Regelbog: s. 137

Demolition
Kl. 14:00-17:00 / Regelbog: s. 139

Ændringer af missionen: Objective må placeres i en bygning, men kun på
stueplan (enheder der er i kontakt med bygningen er samtidig i kontakt
med Objective).
Objective skal holdes ved spillets afslutning. Holder du fjendes Objective
får du 2 VP. Vinderen er den spiller som har flest VP. Ved point-lighed
er det et Draw.

Key Positions
Kl. 18:00-21:00 / Regelbog: s. 136

Tidsplanen
Det er vigtigt, at alle bestræber sig på at holde tidsplanen.
Efter 3 timer stopper spillet. Der er ikke overtid, og kun den aktuelle action (order terning) udføres.
Er spillet ikke er afsluttet efter 3 timer, afgøres spillet efter samme
regler som havde I spillet tur 6-7 færdig.

SPECIAL MISSIONS
v

I hvert spil har du mulighed for at spille en Special Mission.
Hvis du klarer din mission, får du +1 Point i turneringen.
Hver mission kan kun spilles én gang.

MISSION 1: Destroy Enemy HQ
Missionen er at dræbe modstanderens officers team.
Har din modstander to officer teams, er det nok at udrydde det ene for at
klare missionen.

MISSION 2: Support the Flank
Missionen er at støtte en anden del af fronten, ved at rykke en af dine enheder ud over en af bordets kanter i enten tur 4 eller 5.
Enheden skal koste mindst 100 pts.
Det skal være en af de to sider, det tæller ikke at rykke ud fra egen eller
modspillerens Deployment Zone.
Bemærk at det forhindrer enheden i at score point i Double Envelopement.

MISSION 3: Hold This!
Missionen er at forsvare et punkt mod fjendens angreb.
Du placerer et objectiv i egen deployment zone (eller bordkant i misioner
uden deployment zone).
Du skal vælge en enhed (der ikke er et køretøj) som i slutningen af samtlige ture skal være indenfor 3” af objective punktet.

DOUBLE ENVELOPMENT
(Spil 1)
v

Udfyld sedlen når du er færdige med spillet. Afleverer den hurtigst muligt
til den turnerings-ansvarlig.

Navn: _____________________________

Vinder [ ] Draw [ ]

Modspiller: _________________________

Vinder [ ]

Min hær begyndte med ____ Command Dice

Jeg mistede ____ Command Dice

Min modspiller mistede ____ Command Dice

Jeg fik ____ Victory Points

Min modspiller fik ____ Victory Points

Jeg spillede følgende special mission:_________________________

Det lykkedes mig at gennemføre min special mission: JA [ ] NEJ [ ]

DEMOLITION
(Spil 2)
v

Udfyld sedlen når du er færdige med spillet. Afleverer den hurtigst muligt
til den turnerings-ansvarlig.

Navn: _____________________________

Vinder [ ] Draw [ ]

Modspiller: _________________________

Vinder [ ]

Min hær begyndte med ____ Command Dice

Jeg mistede ____ Command Dice

Min modspiller mistede ____ Command Dice

Jeg fik ____ Victory Points

Min modspiller fik ____ Victory Points

Jeg spillede følgende special mission:_________________________

Det lykkedes mig at gennemføre min special mission: JA [ ] NEJ [ ]

(

)

PAINTING

Hvis du har lyst til at deltage i malekonkurrencen, skal du stille din hær
frem i frokostpausen.
Du udfylder det vedlagte navneskilt, så de andre deltagere kan se hvem
der har malet hæren.

Når alle har stillet deres hære frem, opfordre vi alle til at kigge på dem,
og skrive de 3 hære, so du syntes er bedst malet.
Du giver 3 point, til den bedst malede hær, etc.

Navn: ______________________________

Point: 3

Navn: ______________________________

Point: 2

Navn: ______________________________

Point: 1

KEY POSITIONS
(Spil 3)
v

Udfyld sedlen når du er færdige med spillet. Afleverer den hurtigst muligt
til den turnerings-ansvarlig.

Navn: _____________________________

Vinder [ ] Draw [ ]

Modspiller: _________________________

Vinder [ ]

Min hær begyndte med ____ Command Dice

Jeg mistede ____ Command Dice

Min modspiller mistede ____ Command Dice

Jeg fik kontrol med ____ Key Positions

Min modspiller fik kontrol med ____ Key Positions

Jeg spillede følgende special mission:_________________________

Det lykkedes mig at gennemføre min special mission: JA [ ] NEJ [ ]

(

FELLOWSHIP

)

Efter hvert spil skriver du op, hvem du har spillet med.
Når du har spillet det sidste spil, giver du Fairplay point til de tre spillere.
Du giver 3 point, til den spiller, som mest har fortjent at vinde en Fellowship pris, etc.
Én spiller skal have 3 point, én skal have 2 point og den sidste 1 point.

Spil 1: ______________________________

Point: __________

Spil 2: ______________________________

Point: __________

Spil 3: ______________________________

Point: __________

Udfyldt af: _____________________________________________

(

)

TERRAIN

Da der er en præmie for det bedste bord, vil vi gerne opfordre dig til at
kigge godt på de forskellige borde, og belønne de tre, du syntes er de
bedste med nogle point.
Du giver 3 point, til det bedste bord, etc.

Bord: ______________________________

Point: 3

Bord: ______________________________

Point: 2

Bord: ______________________________

Point: 1

ARMY ON PARADE

(

______________
Malet af

)

Thank you to our sponsors
WARLORD GAMES
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Army Painter
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