Hej allesammen.
Det er nu muligt at skrive baggrundshistorier og gruppebeskrivelser i tilmeldingen. Dette
foregår via et link i den mail i fik da i tilmeldte jer. I behøver ikke at skrive jeres fulde
baggrund eller gruppebaggrund med det samme. Vi beder jer dog hurtigst muligt om at gå
ind i tilmeldingsystemet (via før omtalte email i fik da i tilmeldte jer) og markere hvilken gruppe i
er med i eller om i ikke er med i en gruppe.

Hvis i markere at i ikke er en del af en gruppe men ønsker at blive det vil vi arrangører prøve
at samle jer i grupper eller finde en plads til jer i eksisterende grupper. Det er derfor særligt
vigtigt at de der ikke er i grupper men ønsker at blive det markere dette hurtigt!
Hvis i ikke kan finde emailen i fik da i tilmeldte jer, eller linket i den til at redigere i tilmeldingen
ikke virker beder vi jer om at svare på denne mail og forklare hvad problemet er og ikke bare
sende en ny tilmelding.
Vi beder om at kun gruppearrangører ændre i gruppebeskrivelsen.
Sidste frist for at ændre i gruppebeskrivelsen er den 3 december.
Sidste frist for at indsende/ændre i rollebaggrunde er den 20 december.
Reglerne er lagt på hjemmesiden, de er opdelt i flere sider. Få et overblik over dem her: http://
crossroadlarp.dk/om-reglerne/

Vi har også lagt en tekst om brug af teknologi på hjemmesiden, den omhandler
blandt andet brug af video mm. Se mere her: http://crossroadlarp.dk/teknologi/
Husk at der er Workshops i Herning den 10 november og i København den 8
december. Se mere her: http://crossroadlarp.dk/workshops/
Hvis i ikke allerede er det opfordrer vi jer til at tilmelde jer scenariets facebook
gruppe, der er det lettere at kommunikere med hinanden og med
arrangørgruppen end det er på facebooksiden. https://www.facebook.com/groups/
1928680460497592/
Vi glæder os til at lave scenariet sammen med jer!

