
 
 
 

NU er det tid til en gang LAN i SOF igen 
 

 

Datoen bliver 7-9. februar! 

Det vil glæde os at se så mange af jer, som overhovedet muligt. 

 

Denne gang vil det blive afholdt på Fyn nærmere bestemt (Den Fynske Spilfabrik v. 
Polymeren 

 
Stationsvej 69, 5792 Årslev  

 

 
Hvis du nu skulle føle at det er transporten der er til hindring for at komme med, så frygt 
ej!!! Grib fat i en officer eller moderator, så ser vi på om der er andre medlemmer som 

måske kan skovle dig op!! 
 

Prisen for deltagelse vil være 150kr!  

Konto nr: 0871 0002717344 Jyske Sparekasse. 

 

(Vi åbner dørene fredag kl.16:00 og lukker søndag kl.14:30)  

 

Der løbende blive slået noget op på vores Facebook side  

 

Tilmelding fristen er 6/1 

Tilmeld dig her -> https://sofgaming.dk/lan/  

 

 

 

 

 

https://www.google.dk/maps/place/Stationsvej+69,+5792+%C3%85rslev/@55.3021434,10.4711971,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464d26aeb6ebf655:0xca27920222bd1d65!8m2!3d55.3021404!4d10.4733858?hl=da&authuser=0
https://sofgaming.dk/lan/


REGLER! 

ADVARSEL! Dette er den eneste advarsel du får. Følger du ikke reglerne vil 

det få konsekvenser, der bliver ikke givet flere advarsler! 

Opfør dig ordentlig så alle får det sjovt.  

Hjælp til, husk det er os selv der arrangere det! Det gælder især med oprydning. Alle 

hjælper til. Hver deltager har selv ansvaret for at der er ryddet op hvor man sidder under 
hele træffet.  

Følg anvisninger givet af officerene.  

Deres ord er lov. 

Rygning foregår udenfor. 

Du må ikke indtage eller være påvirket af euforiserende stoffer eller alkohol. 

Hav det sjovt!  

Hvis reglerne ikke bliver overholdt forbeholder vi os retten til at smide jer ud, 
eller give andre sanktioner.  

Hvis du ødelægger noget, er det dig der erstatter det.  

Se rettelser mere info, og regler på hjemmesiden under LAN.  

 

 

 

 

 

 

 



HUSKELISTE 
 

Computer  

Skærmkabel  

Skærm  

Strømkabel PC & Skærm  

Tastatur  

Mus (husk batterier hvis den er trådløs) 

Mussemåtte  

Headset  

Mobil lader  

Netværkskabel 5-10 M (tag kontakt til officer inden lan hvis du ikke har et)  

Forlængerledning med de stik du selv skal bruge 1-3 M. 

(hver deltager får kun et 230 v stik til rådighed).  

Kontorstol (Der er stole men de er nok ikke så behagelige) 

Sovepose / dyne  

Hovedpude (prinsesse)  

Madras  

Lommelygte  

Penge!  

 

 

 
 

 


