
 

 



Player Pack 
ARoSCoN 2019 - Age of Sigmar Turnering 

 
VELKOMMEN! 
Velkommen til ArosCon 2019 og til Age of Sigmar turneringen ved dette skønne 
arrangement! Du sidder lige nu og kigger på Age of Sigmar player packen for 2019. 
Heri vil du kunne finde svar på alt hvad du har brug for at vide for at kunne deltage. 
Skulle der være spørgsmål du ikke kan finde svar på eller andet, så er du meget 
velkommen til at smide en mail til turnerings organisatoren(TO) på mail: 
Kongholst@gmail.com. 
 
EVENTET 
Turneringen foregår ved dette års ArosCon d. 23 November til og med d. 24 
November. ArosCon 2019 afholdes igen i år i Firmasport (Paludan-Müllers Vej 110, 
8200 Aarhus N). Turneringen strækker sig over 2 dage med 5 spil, 3 spil lørdag og 2 
søndag, hvor der afsættes 3 timer til hvert spil. 
Ved ankomst til eventet bedes du tjekke ind ved TO, hvor du vil få oplyst din 
modstander og hvilket bord du skal spille på. Efter hvert spil oplyser du og din 
modstander TO om hvem der vandt spillet, hvorvidt det var en major eller minor 
victory, hvor mange kill points i hver især optjente og om nogen af jer klarede jeres 
“Hidden Agenda”.  
 
TIDSPLAN 
Lørdag: 
09:00-10:00 - Velkomst og Check-In 
10:00-13:00 -  Match 1 
13:00-14:00 - Frokost 
14:00-17:00 - Match 2 
17:00-18:15 - Aftensmad 
18:15-21:15 - Match 3 
21:15-21:30 - Afslutning på første turnerings dag 
 
Søndag: 
08:00-09:00 - Velkomst, check-in, morgenmad 
09:00-12:00 - Match 4 
12:00-13:00 - Frokost 
13:00 - 16:00 - Match 5 
16:00 - 17:00 - Afslutning og vinderen kåres 
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HVAD SKAL JEG HAVE MED? 

1. En 2000 points hær der overholder alle regler for base størrelse mm. (se 
punktet “Hærliste”) 

2. En kopi af din hærliste. 
3. Up-to-date Warscrolls til dine units på app eller udskrevet. 
4. Up-to-date regler for dine alligiance abilities, samt artefacts og andet du 

benytter i din hær. 
5. En liste på 6 “Hidden Agendas” valgt fra Generals Handbook 2019. Det 

samme “Hidden Agenda” kan ikke vælges mere end en gang. 
6. Tools of war! Terninger, målebånd og hvad du ellers skal bruge for at spille. 

Det kan ikke forventes at dette kan lånes. 
7. Wound markers og andre markører til din hær. Terninger kan benyttes. 

 
 
 
HÆRLISTER 

● Du skal stille med en hær på max 2000 point (Battlehost) der følger de regler 
og restriktioner der fremgår af Core Rules, Generals Handbook 2019, 
Up-to-date Forgeworld publikationer, alle gældende FAQ’s og Erratas samt 
Malign Sorcery og Forbidden Power bøgerne. Der må kun benyttes 
Warscrolls og Warscroll Batalion med Pitched Batlle Profiles. 

● Du spiller med den samme hær under hele turneringen. Denne kan ikke 
ændres. 

● Du skal benytte den nyeste og mest up-to-date version af dine warscrolls på 
print eller app. Dette gælder også for Forgeworld modeller med Pitched Battle 
Profiles. 

● Alligiance Abilities, Spell Lore,  Artifacts osv. skal fremgå af din hærliste og 
kan ikke ændres under turneringen. 

● Alle modeller skal have den korrekte størrelse base, som det fremgår på 
https://www.warhammer-community.com/wp-content/uploads/2019/03/age_of
_sigmar_base_sizes_en.pdf. Modeller der ikke opfylder disse krav vil du 
venligst blive bedt om at fjerne og kan ikke benyttes. 

● Der spilles ikke med realm spells fra Malign Sorcery. Det er dog tilladt at 
benytte realm artifacts. 

● Det er tilladt at benytte proxies, conversions og modeller fra andre spilfirmaer. 
Dog inden for rimelighedens grænser. Alle sådanne skal godkendes på 
forhånd af TO. Dette gøres ved at sende et billede til Kongholst@gmail.com 
med en beskrivelse af hvilken unit modellen er en proxy/conversion for. 

● Hver spiller vælger 6 “Hidden Agendas” fra Generals Handbook 2019 s. 20-21 
og notere disse ned på sin hærliste. 
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● Din hærliste skal sendes til TO på Kongholst@Gmail.com senest én uge før 
(d.16/11) til godkendelse. Skriv venligst “ArosCon 2019 - “Dit Navn” i 
emnefeltet. Formatet på hærlisten skal være PDF, Excel eller Word og skal 
være letlæselig og forståelig. 

● Spiller du i en klub og ved at andre for samme klub skal deltage, så anfør 
dette ved indlevering af din hærliste. Så vidt muligt vil du blive matchet mod 
spillere der ikke er fra samme klub som dig. 

 
HVILKE REGLER? 
Følgende regler benyttes: 

● Den nyeste version af Core Rules, FAQ og Errata. 
● Reglerne for Matched Play (Point og begrænsninger) fra Generals Handbook 

2019. 
● Det er tilladt at benytte “Realm Artefacts” som beskrevet i Malign Sorcery 

(s.79-85) 
○ Bemærk at der ikke benyttes realm spells. 

● Det er tilladt at benytte Endless Spells. 
● Der benyttes ikke Realm of Battle eller Realmscape features. 
● Der benyttes 2019 versionen af alle Battleplans. 

○ Disse fastlægges og offentliggøres efter alle hærlister er afleveret. 
 
TERRÆN 

● Der benyttes terræn reglerne fra Generals Handbook 2019 med gældende 
FAQ ved turneringen. 

● Hvis der benyttes en proxy eller conversion som faction terrain, skal denne 
godkendes på samme måde som proxies og conversions i din hær. 

● Alle borde vil være opsat af TO på forhånd og terrain rules vil være faste for 
bordet. 

● Der benyttes scenery rules fra General Handbook 2019 
● Der benyttes ikke Scenery Warscrolls for andet end Faction Terrain. 
● Intet terræn kan på noget tidspunkt sættes tættere på et objective end 1”. 

 
NOK SNAK! HVORDAN VINDER JEG DET HER? 
Den spiller der scorer flest point vinder. Så let er det. Pointsystemet følger “Blood 
and Glory”. 

● Major Win = 30 point 
● Minor Win = 15 point 
● Draw = 10 point 
● Minor Loss = 5 point 
● Major Loss =  0 point 
● Hidden Agenda udført = 5 point 

Derudover kan der scores op til 40 point ekstra ved følgende: 
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● Din hær har alle modeler malet (med mere end 3 farver) = 10 point. 
● Din hær er fuldt baset = 10 point. 
● Du indleverede din hærliste til tiden = 10 point. 
● Vinderen af “Bedste modstander” (afgøres ved afstemning) = 10 point 

Tie-breaker 
● Efter hvert spil indleveres det antal Kill points du scorede. Kill points vil blive 

brugt som Tie-breaker. 
● Kill points noteres kun på hele dræbte units. 
● Summoned units tæller med som Kill Points. Dog kan der aldrig scores mere 

end 2000 kill points pr spiller pr spil. 
 
HIDDEN AGENDAS 
Der spilles med Hidden Agendas. Hver spiller vælger hemmeligt et af sine 6 “Hidden 
Agendas” fra sin hærliste efter deployment, men før spillet begyner. Dette noteres 
ned og gives til TO. Opnår du dit Hidden Agenda scorer du 5 point. Den samme 
Hidden Agenda kan ikke vælges flere gange. Bemærk, at du ikke får lov til at rulle to 
gange på Triumph Tabellen ved at gennemfører en Hidden Agenda. Hidden 
Agendas kan findes på side 20-21 i Generals Handbook 2019. 
 
HVAD KAN JEG EGENTLIG VINDE? 
Udover hæder og ære, dine medspilleres evige beundring og prale retten i et helt år?  
Tja så uddeles der præmier til: 

● Den spiller der scorer flest point i turneringen. 
● Bedst malede. 
● Hæren med det fedest tema. 
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