Spelsommar i Västsverige!
Sverok Västs distriktsbrev Juni
Hej!
Du får detta distriktsbrev då du är rapporterad som förtroendevald i en förening som
ingår i spelförbundet Sverok. Sverok är Sveriges största ungdomsförbund med drygt
101 000 medlemmar i 3 600 föreningar över hela landet. Sverok Väst är distriktet för
Västra Götaland och Halland.
Distriktsbrevet skickas bara till er förtroendevalda, så det är upp till er att
skicka vidare det till era medlemmar!
Distriktsbrevet skickas ut ungefär en gång i månaden och är ett sätt för Sverok Väst
att nå ut till sina medlemmar med information om vad som händer i distriktet, vad vi
kan hjälpa till med, vilka samarbeten som är på gång och framför allt vad våra olika
föreningar gör!

Om du som medlem vill prenumerera på nyhetsbrevet följer
du den här länken
I distriktsbrevet för maj hittar du information om:
• Nu går vi på semester
• Summer Games Done Quick  Skövde 310 juli
• WarCon 2016  spelkonvent i Varberg 810 juli
• Ledig tjänst som fritidsledare med inriktning mot digitala spel
• Från medeltid till lajv  hemslöjdsworkshops i Halmstad
• Armagedon fyller 35 år!
• Föreningar som vill synas på bokmässan sökes!
• Overwatchgrupp för tjejer
• Gothenburg Griffins vs NMBU Rumpeldunk  Göteborgs första quidditchmatch!
• Hör av dig till oss!

Nu går vi på semester!

Så här kan det se ut när föreningskonsulenten tar på sig groddräkt och åker på
semester.

Semestertider är här och det innebär att Sveroks kansli kommer ha lägre bemanning
under en tid.

Under vecka 2732 kommer växeln bara ha öppet mellan 1012 på
vardagar. Det kan också ta längre tid för oss att svara på era mail och att handlägga
era ansökningar och rapporter i eBas.
Sam som är er föreningskonsulent här i Väst kommer ha semester vecka 2629, så
har ni något ärende som är brådskande under den tiden så är det bäst att maila till
info@sverok.se eller ringa till växeln på 01314 06 00.

Summer Games Done Quick 
Skövde 310 juli

Games Done Quick är ett tvspelsmaraton utan dess like! Grymma tvspelare
speedrun:ar sig igenom spel så snabbt som möjligt och samlar in pengar till
välgörenhet  detta året går pengarna till Läkare Utan Gränser.
Tvspelsföreningen Lupendi håller en spelvaka på Kulturhuset i Skövde med lokala
speedrunners, Games Done Quick på storskärm och massa konsoler att spela på!
Missa inte för allt i världen!
Här kan ni läsa mer om eventet.

WarCon 2016
 spelkonvent i Varberg 810 juli

Snart är det dags för Varbergs alldeles egna spelkonvent WarCon! Det vankas
turneringar, spel och massor av nördigheter så långt ögat kan nå! Den 810e Juli är det
dags, och du kan köpa biljtter och läsa mer på http://www.warcon.se/ eller i deras
facebookevent.
WarCon söker också fortfarande lite funktionärer! Vill du va med och bidra till ett
riktigt bra konvent så anmäl ditt intresse till mikael@warcon.se. Självklart kommer din
insats att kompenseras med fri entré, fri sovplats, mat och merchandise.

Ledig tjänst som fritidsledare
med inriktning mot digitala spel

Junis Göteborg som Sverok Väst delar kansli med söker en fritidsledare med inriktning
mot digitala spel. Fritidsledaren ska jobba i ett projekt som går ut på att lära ut enkel
programmering och spelkonstruktion till barngrupper. Tjänsten är på halvtid men kan
komma att kombineras med en annan tjänst framöver.
Ansökanstiden har gått ut enligt annonsen, men de letar fortfarande efter bra
kandidater! Ifall du är det minsta intresserad så sök, även ifall du inte lever upp till alla
kvalifikationer.

Från medeltid till lajv 
hemslöjdsworkshops i Halmstad

Halmstad Hemslöjdsförening anordnar under hela vecka 28 en mängd workshops i
hantverkstekniker som är tänkta att kunna användas till lajv och
cosplay! Vikingasmycken, tovning, tälja sked, brickvävda band, smide, karda och
spinna ull och mycket mer. Du kan läsa mer om veckan på deras hemsida.
Vill ni skriva ut flyers hittar ni dom här.
Sverok Väst tycker detta är ett fantastiskt initiativ och hoppas att många av våra
medlemmar vill komma dit!
Om du har tips på vad du skulle vilja lära dig så kontakta Karolina Witt
på karolinawitt@hotmail.com.

Armagedon fyller 35 år!

Spelföreningen Armagedon har nu förgyllt Borås med spelande i hela 35 år! Under
sommaren passar dom på att renovera sina lokaler för att få dom riktigt snygga och
fräscha inför hösten.
Det betyder dock inte att spelandet slutar! Hela sommaren igenom och en bit in på
hösten är det öppna brädspelskvällar varje torsdag från kl 18. Kom dit och spela ditt
favoritspel, prova på ett nytt eller bara träffa nytt folk!
Älskar man hexagoner, regler för allt tänkbart och har ett krigshistoriskt intresse
(WW2) är det värt att kika in på föreningens ASLdagar i sommar. Se datum och mer
info på ASL Swedens hemsida.
Vi har även hört rykten om att det ska hållas en episk brädspelsauktion i höst, håll
utkik på Armagedons sidor för mer info om det!

Föreningar som vill synas på
bokmässan sökes!

Sverok har i år den stora äran att vara fantastikens beskyddare på bokmässan.
Bokmässan är Nordens största mötesplats för bok och biblioteksbranschen och når
100 000 besökare varje år  den allra största delen av dessa är bibliotekarier och
lärare.
I vår monter vill vi att besökare ska kunna:
• Lyssna på föreläsningar och samtal i vår monter där vi pratar populärkultur och
fandom
• Möta Sverokmedlemmar från spelföreningar och prata om hur bibliotek och
spelföreningar kan samarbeta och lyfta bibliotek som en mötesplats för unga.
• Delta i fanfictionworkshops där vi pratar om och skriver fanfiction.
• Bläddra i allsköns rollspelsmaterial, allt från klassiker till nyutgivna pärlor (och
såklart slå sig ner och spela lite).
• Välja bland brädspel och ta en spelpaus.
Vill du vara med och hjälpa till i vår monter och slå ett slag för spel och fantastik?
Maila redan nu till malin.hole@sverok.se. Alla volontärer får såklart mat för varje pass
de jobbar, gratis inträde och möjlighet att gå på minst ett seminarium de tycker är
intressant.

Overwatchgrupp för tjejer

Angel Malihiolzakerni har skapat en Facebookgrupp för tjejer som spelar Overwatch.
Här kommer du kunna hitta tjejer att spela med eller bilda lag med. Alla är välkomna
oavsett skill eller level!

Gothenburg Griffins vs NMBU
Rumpeldunk  Göteborgs första
quidditchmatch!

Det är helt sant  du behöver inte vara häxa eller trollkarl för att spela boll med kvast!
Det är dags för Göteborgs alldeles egna quidditchlag Gothenburg Griffins att spela sin
första match någonsin  denna gång mot det norska laget NMBU Rumpeldunk. Den 10e
september kl 15.00 går matchen av stapeln i Azaleadalen i Slottsskogen. Här hittar du
facebookeventet till denna glada tillställning!

Hör av dig till oss!

Vill din förening synas i vårt nyhetsbrev eller på Facebook? Vi tar gärna emot tips på
grymma arrangemang eller föreningar som ni vill att vi ska sprida! Skriv bara skriv!
Fyll i det här formuläret, så hjälper vi dig.
Vill ni lämna ett förslag till distriktsstyrelsen? Eller vill ni att vi ska komma på fika?
Eller vill ni presentera er förening på våra styrelsemöten? Maila info@sverokvast.se
Vår regionala föreningskonsulent Sam finns till för er skull, och hjälper gärna till med
stora som små frågor kring er förening! Den önskar sig en full inkorg och ständigt
ringande telefon! Du når den på sam.bafvenberg@sverok.se eller 07217 32 555
Följ Sverok Väst på Facebook!

Läs brevet i din webbläsare
Sverok Väst, Stockholmsgatan 16, 416 70 Göteborg
Tel: 013 14 06 00 (växel), 072173 25 55  Facebook  Twitter
Klicka här för att avregistrera din adress
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