HOBBYGRENAR
Bordsspel

Brädspel, figurspel, rollspel
och kortspel

Brädspel: Öppna kartongen och plocka
fram alla markörer, pjäser, kort och
mynt. Låt dina strategier leda dig till en
vinst med eller mot dina vänner, i ett
parti brädspel som kan ta några minuter
eller hela natten.
Figurspel: Figurspelare bygger, målar
och spelar med sina historiska, fantasy
och sci-fi figurer. Du kan se fram emot
massor av taktik, regler, matematik,
kreativitet och målningsteknik.
Rollspel: Ni sitter runt ett bord med ett
äventyr och era rollspelsbeskrivningar
framför er. Utifrån rollerna lyfter ni
fantastiska berättelser till nya höjder
med fantasin som främsta hjälpmedel
och enda begränsning.
Kortspel: Som spelare bygger du din
egen kortlek och utmanar andra spelare
på duell där du får vässa din strategiska
sida. Du kanske tilltalas av samlandet i sig,
eller av det taktiska elementen i duellerna.

Digitala spel

E-sport, LAN och tv-spel

Digitala spel: Datorer, spelkonsoler
och mobiltelefoner är en förutsättning
för att spela tillsammans med andra på
nätet, i nätverket eller framför tv:n.
E-sport: Hård träning, samarbete
och mental styrka är avgörande för
framgång i e-sport. I Sverige hittar du
några av världens bästa e-sportlag i den
snabbt växande sporten.

Levande spel

Lajv, airsoft, laserspel och paintball

Levande spel: I levande spel är deltagarnas inlevelse och fysiska deltagande
en förutsättning för spelet.
Lajv: Du blandar rollspel med teater och
lever dig in i en karaktär samt en ny värld.
Lajva en alv, en apokalypsöverlevare
eller varför inte den klassiska vampyren?
Airsoft, laserspel och paintball: Temat
är att besegra motståndarlaget genom
att oskadliggöra motspelarna. Det är
oftast fysiskt krävande och kan utövas
inomhus såväl som ute i naturen.

Spelkultur

Cosplay, östasiatisk populärkultur
och fantastik

Östasiatisk populärkultur: Du som är
intresserad av den asiatiska kulturen
fördjupar dig i det breda utbudet som
sträcker sig från tv-spel och anime, till
cosplay och asiatiska språk.
Cosplay: I cosplay kan du se fantastiska
hantverk där cosplayare i vissa fall har
sytt, skapat, målat och finslipat alla delar
av sin utstyrsel in i minsta detalj. Vill du
ta ditt cosplayande ett steg längre kan
du även spela upp en scen som verkligen
lyfter fram din karaktärs personlighet.
Fantastik: Bokklubbar, filmkvällar och
diskussionsgrupper står i centrum i
fantastik; där film, serier och litteratur
inom fantasy och science fiction är
temat. Du kan ha ditt alldeles egna Harry
Potter- eller Sindarin-sällskap, eller en
Star Trek-klubb.

SVEROK OCH SPELHOBBYN
Sverok är Sveriges största ungdomsförbund med cirka 100 000 medlemmar i
flera tusen föreningar över hela Sverige.
Våra medlemmar spelar alla sorters
spel; allt från brädspel, rollspel och
figurspel, till lajv och cosplay, datorspel
och tv-spel. De är även engagerade inom
områden som fantastik och östasiatisk
populärkultur.
Våra medlemmar driver föreningar
tillsammans på sina egna villkor. Sverok
finns alltid med för att stötta om de har
några frågor om att driva en förening
eller om spel.
Sverok hjälper medlemmarna att
utveckla sitt intresse och sin hobby
genom att exempelvis dela ut ekonomiskt
stöd, arrangera fantastiska aktiviteter
och tillhandahålla försäkringar och
utbildningar.
Det är medlemmarna som har makten
över Sverok och vilken verksamhet som
bedrivs.

Under en vecka varje år firar Sverok
Spellovet tillsammans med tusentals
ungdomar runt hela landet. Det är
vårt sätt att uppmuntra föreningarna
att visa upp spelhobbyn i hemorten
och bjuda in allmänheten. Missa inte
heller Fantastikens Månad i november.
Sverok arrangerar då tillsammans med
bibliotek runt om i landet massor av
spännande aktiviteter med teman som
fantasy, science fiction och superhjältar.
Allt för att så många som möjligt ska
få möjlighet att komma i kontakt med
spelhobbyn.
Genom Sveroks karttjänst Spelkartan.
se kan du hitta spelföreningar och
spännande aktiviteter lokalt som LAN,
konvent, hantverks- och spelkvällar.
Alla är välkomna att gå med i en
befintlig förening eller starta en ny!
Vill du veta mer om Sverok eller hur
du startar en förening? Besök oss på
sverok.se för mer information.
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SVEROK – SPELHOBBYFÖRBUNDET
SVERIGES STÖRSTA UNGDOMSFÖRBUND
Våra medlemmar organiserar sig i
föreningar och samlar, utvecklar och
sprider spelkulturen. De huvudsakliga
verksamheterna utgörs av e-sport,
LAN, cosplay, rollspel, lajv, figurspel
och bordsspel bland många andra.
Sverok arbetar aktivt med att främja och
tillgängliggöra spelhobbyn för så många
som möjligt.

Hitta en förening nära dig med
Spelkartan.se

Vi heter Sverok i alla våra sociala medier
KOM IGÅNG PÅ STARTA.SVEROK.SE! — @SVEROK — FACEBOOK.COM/SVEROK

