Around the Realms
Introductie
Elke maand reizen we naar één van de acht verschillende Mortal Realms.
Er wordt gespeeld met legers van 1000 punten, volgens de spelregels van Matched Play.
Elke maand wordt er onder de actieve speler een prijs verloot.
Daarnaast wordt er tijdens deze hele campagne een klassement bijgehouden. Zo zal er na acht maanden een
algemene winnaar zijn.
We starten in oktober 2018.
Leger
Legers worden samengesteld volgens de spelregels van Matched Play, voor
een waarde van 1000 punten (Vanguard).
Aan het begin van elke maand dient iedereen een correcte legerlijst is.
Vergeet niet om ALLE relevante informatie te vermelden (Allegiance
abilities, spells, artifacts, …)
Wie graag Endless Spells in zijn leger gebruikt moet hiervoor de gepast
punten betalen EN een geschilderd model meebrengen.
Spelen
Spelers mogen per maand zoveel spelen als ze zelf willen en kunnen.
Elke match wordt er gedobbeld om het scenario te bepalen (P 49, General’s
Handbook). Er wordt GEEN gebruik gemaakt van de Battle Strategies (HB, p
318).
Mortal Realms
Elke maand zal er gespeeld worden op een andere Mortal Realm. Tijdens
elk gevecht worden de ‘Realms of Battle’ spelregels (HB, P 254 e.v.)
gebruikt.
Klassement en prijzen
Er wordt tijdens de hele campagne een klassement bijgehouden op basis
van gescoorde Victory Points. Voor Scenario’s waar er geen VP gebruikt
worden krijg je 5 punten voor een Major Victory, 3 punten voor een Minor
Victory en 1 punt voor een Loss (indien gelijkstand: elk twee punten).
Op het einde van elke maand wordt er een Age of Sigmar eenheid verloot
onder de actieve spelers van die maand. Deze eenheid kan de winnaar als
Allies aan zijn leger toevoegen. Hij hoeft hier geen punten voor te betalen.

Daartegenover staat dat deze modellen pas mogen ingezet worden als ze volledig geschilderd zijn, op dusdanige
wijze dat het duidelijk is van welke Realm ze afkomstig zijn.
Deelname
Meespelen met deze campagne kan op elk moment en is helemaal gratis. Je kan komen spelen in Albion of je kan
elders afspreken. Zolang beide spelers na de match de resultaten correct doorgeven aan de organisatie is dat geen
enkel probleem.

First Stop: Ghyran
In oktober gaan we naar de Ghyran, Realm of Life. De bijkomende spelregels voor
deze maand kan je vinden op pagina 258 van het spelregelboek.
° Realmsphere Magic: elke wizard kent een extra toverspreuk: Shield of Thorns
° Realm Command: Alle Heroes in je leger kunnen gebruik maken van een
bijkomende Command Ability: Command the Land
° Realmscape Features: Wanneer de tafel klaar staat maar voor het plaatsen van
figuren, wordt er op de tabel gerold.
° Endless Spells in Albion: Er zwerven twee (willekeurig bepaalde) Endless Spells
rond op deze wereld. Alle spelers kunnen deze spreuken (gratis) gebruiken als ze
in Albion komen spelen.
In Ghyran zijn dit: Prismatic Palisade en de Emerald Lifeswarm.

