
In-game GM Praktisk 
 
 
Velkommen som In-game GM. 
 
Som In-game GM er du en af de bærende kræfter der er med til at skabe den gode stemning samt 
det gode rollespil. 
In-game GM varetager undervejs rollen som ansvarlige NPC’er for de forskellige håndværk, magier 
osv. 
 
Hvad kræver det at være In-game GM?  
Som In-game GM kræver det at du er klar til at yde en indsats under selve scenariet. 
Du skal være villig til at sætte dig ind i reglerne gældende for dit ansvarsområde. 
Du skal kunne tage ansvar for opgaven og området. 
Du skal kunne indgå i et team og samarbejde om opgaven. 
 
Hvis det er nogle krav du føler du kan overholde så er det praktiske udvalg lige noget for dig. 
 
Hvad får jeg ud af at være In-game GM? 
Som In-game GM er der en del fordele. 
Du vil få din LV billet til en absolut minimums pris.  
Du vil modtage en officiel T-shirt, hvor der står LV-Live: In-game GM (Denne skal selvfølgelig 
ikke bæres under scenariet, hvor du vil bære in-game tøj) 
Du vil være med til at skabe et af de fedeste senior live senarier i Danmark. 
Du vil være en del af LV teamet og vil få muligheden for at være med til andre arrangementer vi vil 
lave. 
 
Hvornår skal jeg så arbejde? 
Inden selve arrangementet vil der blive indkaldt til et praktisk møde for alle In-game GM’er. Skulle 
man bo langt væk og derfor være forhindret i dette møde vil der finde en opdatering sted ved 
ankomsten til LV. 
 
Under selve arrangementet vil der være flydende spil, men hvis du bliver kontaktet af en spiller, der 
ønsker at benytte sig af din evne som In-game GM, så forventes det at du tager ansvar for denne 
handel. 
 
Efter weekenden vil der blive indkaldt til et evalueringsmøde, hvor du vil få mulighed for at komme 
med ris/ros samt forslag til fremtidige forbedringer. 
 
In-game GM møde 
Hver dag vil der kl. 15 blive afholdt et kort møde for alle In-game GM’er, hvor det forventes at man 
deltager. 
 
 
 
 
 
 



Hvad er vores arbejdsopgaver mere specifikt? 
Du vil skulle hjælpe spillerne med at udvikle deres karakterer.  

• Stigning af Levels 
• Køb af formularer eller lign. 
• Svare på regel spørgsmål inden for dit område. 

 
Men hvem skal jeg så kontakte? 
For at blive en In-game GM skal du skrive til: 
Jimmy Mejlby på Facebook eller 
Tlf: 40164420 
 
Når du skriver til mig skal jeg vide lidt om dig og hvad du er for en. 
Derudover skal jeg bruge dit fulde navn, dit telefon nummer og din mail. 
 
PS: hvis du har været In-game GM før, er det ikke nødvendigt at sende mig en mail med hvem du 
er. Dog skal du stadig sende mig en bekræftelse på om du vil være med. 
 
Når du har bekræftet overfor mig at du vil være med får du en mail med et link til billetto hvor du så 
skal købe din billet. Den skal du så printe ud og tage med når du møder op.  
 
 
 
 


