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Vilka är vi?
Spelföreningen Vita Ulven är en Spelhobbyförening med säte i Kils
kommun. Vi grundades 2013 och har sedan dess vuxit till att bestå av
omkring 60-70 medlemmar, antalet varrierar med åren berående på
hur mycket aktiviteter vi lyckas arrangera.
Vi har sedan startet arrangerat flera evenemang i Kils kommun, där
b.l.a 'Ulvcon' har hållits i två år (tre år om man räknar Ulvcon:03 som
arrangerades under sommaren 2016) Och även Julkonvent under
vinterhalvåren samt även ett 'Zombie lajv' som hölls under vintern
2015.
Mer info om oss finns på vår hemsida. (http://www.vitaulven.se/ )
Vi är en ständigt växande ideel ungdomsföreningen med många
drivande ungdomar. Föreningen är anknuten till Spelhobbyförbundet
Sverok. ( http://www.sverok.se/ )

Vad är Lajv?
Levande rollspel eller lajv (från engelska live, live role-playing, även
LARP av Live Action Role-Playing) är en teaterliknande
hobbyverksamhet som har uppstått ur rollspelshobbyn men som
numera är en fristående hobby.
I levande rollspel försöker varje deltagare åskådliggöra en påhittad
person, kallad rollperson, roll eller figur, i tal och uppförande.
Levande rollspel skiljer sig från vanligt rollspel (bordsrollspel) genom
att man använder rekvisita och fysiskt agerar vad rollpersonen gör, och
från exempelvis improvisationsteater genom att agerandet normalt
sker utan publik.

Varför en Lajvby i Kil?
Lajv är en av de aktiviteter som Vita Ulven grundades för att vi ville
stödja och fortsäta utveckla i Värmland. Värmland har en aktiv
Lajvverksamhet och många aktiva, men trotts detta finns inte många
platser som man kan bedriva lajv-verksamhet på. Tidigare har det
funnits två byar i Värmland, en i Sunne och en i Skoghall, men för
några år sedan revs den i Skoghall då markägaren fick andra planer för
vad hen ville bedriva för verksamhet där. Nu finns enbart den Lajvbyn
(Kallad: Nya Tolbygd) som ligger i Sunne och som ägs och drivs av
'Rollspelsföreningen Silvergripen' med säte i Sunne. Tolbygd har i
Sunne blivit lite av en turistattraktion och byn får ofta besök av turister
som är nyfikna på byn.
Vi vill utveckla lajv-hobbyn i Värmland och vill se att den fortsätter
att växa sig större och bidrar allt mer till Värmlands fritids- och
kulturutbud.

Hur kan Lajv se ut? En liten inblick!
Sammtliga bilder kommer ifrån Silvergripens lajvby,
'Nya Tolbygd' i Sunne.

Fler bilder går att finna på Silvergripens hemsida:
https://sites.google.com/site/nyatolbygd/home

Vart skulle vår by ligga? Varför där?
Det område som vi söker tillåtelse att nyttja ligger väster om Rådalen
och Öster om Kilsravinernas Naturreservat.
Latitud: 59°29'18.18"N
Longitud: 13°19'26.46"O
Vi har valt denna platsen av flera olika anledningar, b.l.a så ligger det
avsides från annan bebygelse, det ligger oåtkommligt för de som
skulle vilja vandalisera samt på ett bra avstånd ifrån motorvägen så att
man på plats inte störs av oljud. Platsen ligger dock inte för långt bort
eller avsides för att avskräcka de som faktiskt har ett gediget intresse
och vill se och/eller besöka byn av seriösa skäl.
Byn ligger dessutom på en plats där det finns god tillgång till rinnande
vatten, möjligheten att gräva en mindre brunn skulle även vara möjlig
om det inte skulle räcka med det rinnande vattnet.
Även området i sig är bra då det finns gott om plats att röra sig på.
Området är relativt platt förutom just vid ravinerna så det finns goda
möjligheter att bygga en by där utan att man behöver krongla för
mycket med grunden till varje stuga.
De enda få problemen vi funnit med området skulle vara att det står ett
lite nedgånget jakttorn precis till väster om den lilla vändplatsen. Om
den fortfarande används så skulle vi gärna ta på oss att bygga ett nytt
torn, som inte ser lika 'Modernt' eller sticker ut lika mycket. Det fanns
fler jaktorn än just detta men inget av dem skulle på något sätt störa
vår verksamhet.

Källa: Google Earth

På ett ungefär, hur skulle vår by se ut?
Området som lajven kommer utspela sig på kommer vara omkring en
Hektar, dock kommer Inte byn vara så stor.
Man kan dela in området i tre delar;

Område #1
Är den cirkelformade plätten som idag enbart används som vändplats.
Vi har lovat att den fortfarande ska kunna fungera som vändplats, men
vi har räknat ut att enbart en liten del av den krävs för att det ska vara
möjligt.
Storlek;
Area: 615.75 Kvadratmeter (m2)
Radie: (r) : 14.0 Meter (m) Diameter (d) : 28.0 Meter (m)
Omkrets : 87.96 Meter (m)
På denna plats är det tänkt att vi skall bygga en hövdingahall, ett
mindre värdshus och möjligen en vedbod, mer än så tror vi inte att vi
kan bygga om platsen fortfarande ska fungera som en vändplan. På
bilden syns en mur, som egentligen är tänkt att vara en gärdesgård, det
gick dock inte att programmera in det.

Område #2
På detta område är det tänkt att vi ska anlägga ett utedass, ett par
mindre stugor där deltagare kan sova och söka skydd då vädret inte är
oss till lags. Alternativt kan man även här anlägga värdshuset om det
inte skulle passa att ha det i område #1.
På detta området finns det ett par rotvältor som vi skulle vilja ta bort,
samt ett par träd som vi också skulle vilja ta bort för att ge plats till de
stugor som vi tänkt bygga, antalet träd är bara runt fem till sju stycken
som vi skulle vilja ta bort för att det ska bli nog med plats.

Område #3
Är ett ganska stort område men här är det endast tänkt att ett 'Härläger'
(dramatisering för ett vindskydd med närliggande tält) skall stå med en
egen eldstad. Detta området kommer vara det minst bebyggda och ska
fungera mer som plats för att sova/vila på, en plats där man kan slå
upp tält om det blir såpass många besökare att det inte finns nog med
plats i stugorna. Det är även på denna plats som det står ett gammalt
jakttorn som vi skulle, om det är möjligt, riva. Om tornet fortfarande
är i bruk så kan vi dessutom ta på oss att bygga ett helt nytt, som
dessutom skulle kunna passa in mer i lajvbyn och inte sticka ut lika
mycket.

Lajvbyns tre föreslagna områden (inte korrekt skalenligt, enbart ungefärligt)

O.B.S
Inga mått, byggnader eller planer på hur byn ska byggas eller formas
är ännu satt i sten, allting kan diskuteras och ändras efter behov
och/eller önskemål ifrån er på kommunen. Är det något ni känner inte
skulle fungera så är det bara att kontakta oss så kan vi försöka finna en
lösning tillsammans.
Efter diskussion med tjänstemän från Kils Kommun (inom Kultur- och
Fritid) så måste det även finnas nog med plats för att området ska
kunna bedriva skogsbruk (tar vi som att skogsmaskiner måste kunna
röra sig förbi- och igenom området) och detta har vi tagit med. Byn
byggs inte i en enda stor klump, därav varför vi delat in byn i tre
områden. Vi kommer även ha en gångväg genom byn som ska vara
stor nog för att skogsmaskiner ska kunna ta sig igenom.

Möjligheter för andra?
Lajvbyn, som vi inom Spelföreningen valt att kalla för 'Fryksvik',
hoppas vi att även andra föreningar och organisationer utöver oss
själva ska kunna nyttja. Det vore tråkigt om enbart vi använde den då
det är en stor resurs. I stort sett alla vi som är aktiva inom detta
projektet är otroligt historieintresserade och intresserade av friluftsliv.
Därför hade vi tänkt att om vi får tillåtelse att bygga, försöka kontakta
både friluftsföreningar i Kil och även skolor, man skulle kunna
använda byn i lärasyfta inom just historia, både almänn historia men
även lokalhistoria. Två böcker, samltiga skrivna av författaren Bo
Ulfvenstierna, tar upp mycket om lokalhistoria kring Fryksdalen (Där
även området som idag är Kil) och lyfter fram bevis på att områden i
regionen varit bebodd redan under Brons- och Järnåldern. Två böcker
framförallt att rekomendera är 'Friggas Dal: Fryksdalens Historia i nytt
ljus' samt 'Folkungarnas Fryksdal'. Detta är historia som säkert de
yngre skulle tycka vara intressant och spännande.
Att lära sig är dessutom roligare om man istället för att bara läsa i en
bok får uppleva historia, så här såg deras hus ut, så här lagades deras
mat, så här smakade deras mat, så här kunde deras kläder se ut.
När det gäller friluftsliv så skulle man kunna använda byn som en
samlingsplats för friluftsverksamhet av olika slag. Bärplockare,
svampplockare, joggare eller andra som bara vill vandra i skogen kan
nyttja byn som en rastplats. Man skulle även utveckla området
ytterligare genom att anlägga en stig från lajvområdet till en
existerande stig i naturreservatet (Kilsravinerna) och koppla samman
områdena.

Finansiering
Spelföreningen Vita Ulven är en ideel förening och har då inga större
finansiella tillgångar, föreningen kan bygga upp byn helt på egen hand
men då kan projektet ta väldigt lång tid och kantas av bristen på
resurser kan bli ett återkommande problem. Men, det finns andra
organisationer som också ser intresse av en Lajvby i Värmland.
Studiefrämjandet: Är en sådan organisation. Daniel Vinter,
Spelhandläggare hos Studiefrämjandet i Värmland/Bergslagen har
pratat med oss om att det finns intresse inom Studiefräjandet av en
Lajvby i deras region. Av Studiefrämjandet finns det då möjlighet att
genom dem göra ett 'Leader-projekt' av detta, alltså söka finansiella
medel av EU för Kulturutveckling på Landsbyggden.
Arvsfonden: Är också en organisation som skulle kunna stödja med
finansiella resurser då hela detta projektet drivs av en
ungdomsorganisation och bidrar till kulturutbudet på Landsbygden så
uppfyller projektet även deras kriterier för att få stöd.
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