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Bilaga 1)

Vilka: Västspel och Allas Lajvförening

Vad: Inköp av vapen

Vi söker: 8500

Kostnad: Vi skulle vilja köpa in 10st dolkar samt 10st kortsvärd av enklare modell. Kostnaden
är svår att säga exakt då de hänger på exakt vad som beviljas och vad man vill köpa samt 
hur mycket mång rabatt man kan tänkas få. Listar nedanför lite olika alternativ att ta ställning 
till. De finsn egentligen 2 alternativ till vapen. Epic armoury som är lättare och mindre 
hållbara långsiktigt och Calimacil som göra mycket hållbara vapen som skulle hålla i många 
år framöver. Helst skulle vi vilja köpa in Calimacil vapnen då vi vet av erfarenhet att de håller.

Exempel:
10st dolkar från Epic Armoury - 2590 (Utan någon form av rabatt)
10st kortsvärt Epic Armoury - 3990 (Utan någon form av rabatt)

10st dolkar Calimacil - 3200 (Utan rabatt)
10 kortsvärt Calimacil 5450 (Utan rabatt)

Bakgrund: Föreningen Västspel ihop med Sverok Väst och Studiefrämjandet skall under 
Augusti månad arrangera ett barnläger i Gråbo Lerum. Under fyra dagar kommer 26st barn i 
åldrarna 9-14 år att få prova på fyra olika verksamhets grenar inom förbundet (Lajv, Rollspel, 
Figurpspel och Bordspel). Lördagen kommer ägnas åt Lajv där barnen kommer få ta på sig 
rollen som hjältar. För detta skulle vi vilja utrusta barnen men latex vapen. Vi vet att de i 
dagsläget redan finns en uppsättning vapen i distriktet, problemet är att vapnerna är väldigt 
långa och fungerar dåligt för barn.

Vi skulle om beviljat få pengar till inköp av vapen som precis som de förra ägs av distriktet. 
Skillnaden skulle bli att utlånings processen skulle bli enklare då vapnena om de är DS vilja 
skall finnas på speletshus då de inte är utlånade. Att låna vapnen i dagsläget är en krånlig 
process då de finns långt från centrala Göteborg och föreningen som förvaltar dem inte är 
villiga att ha dem på speletshus. De Nya vapnerna skulle dessutom vara mer anpassade för 
en yngre publik. Föreningen ALF kan stå för de praktiska kring utlånandet om de är DS vilja.

Framtiden: Båda föreningarna har för avsikt att använda vapnerna flera gånger /år i olika 
arrangemang som i sin tur kan komma generera deltagardagar. Föreningen ALF har 
dessutom planer på att arrangera flera mindre endagars lajv för yngre personer som även de
skulle kunna generera deltagardagar.
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