
 
Hej!  
Tack för förtroendet, vi är glada att “namn” vill vara med på Fil-LAN tillsammans med oss.  
 
Vi hoppas att det inte kommer finnas lika många frågetecken angående Fil-LAN efter detta mejl. 
 
För att läsa mer om vad Fil-LAN är och vad vi gör eller hur man kommer i kontakt med oss. Vänligen besök vår 
hemsida www.fil-lan.se. Årets Fil-LAN hålls i Nimbuskyrkan Öckerö. Årets Fil-LAN erbjuder totalt 100 
deltagarplatser uppdelat i två omgångar. 26-28 okt för högstadieåldern, 29-31 okt för gymnasieåldern och uppåt.  
 
Dörrarna öppnar måndag 28 okt kl 09:00 och 29 okt kl 09:00. Första turneringen drar igång första dagen runt kl 
12. Lokalen är EJ öppen för vänner och familj att besöka under dagarna då vi har 50-gräns pga corona.  
Fil-LAN avslutas kl 21 onsdag kväll för högstadieåldern och lördag kl 21 för gymnasieåldern. Vi tar in en pant 
(100 kr) vid anmälan. Denna pant betalas tillbaka då sittplats och ev. sovplats uppvisas städad och ren (OBS! 
Glömmer du att visa din plats innan du går, oavsett om den är städad eller ej, så erhåller Fil-LAN rätten att 
behålla denna pant).  
 
Sovplats 
Det finns möjlighet till sovplats alla nätter OM du inte har möjlighet att sova hemma (typ om du bor på Grötö eller 
annan ö som saknar smidig väg till och från Fil-LAN. Detta kryssas i vid anmälan, om ni vill göra någon form av 
ändring, vänligen kontakta oss via mejl (info@fil-lan.se). Sovplatsen är en yta för deltagare att ta med eget 
liggunderlag eller madrass. För att kunna hålla avstånd mellan sovmadrasserna ber vi er att inte ta med 
dubbelmadrass. Deltagare ska anmäla sig varje kväll om de sover över eller inte (stannar deltagare och spelar 
efter kl 24 ska detta också anmälas men detta kommer vi påminna om och förklara vidare väl på plats). Detta 
måste vetas vid nödsituation. Information och påminnelse sker varje dag.  
 
Tänk på att vi är många människor på Fil-LAN. För allas trevnad försök upprätthålla en god hygien genom att 
duscha regelbundet och använda deo vid behov (använd ej parfym). Vi har tyvärr inte möjlighet att erbjuda 
duschmöjlighet på plats till deltagare. Speciellt i coronatider ber vi alla att använda handsprit innan toalettbesök 
och efter för att hålla toaletterna rena. 
 
Vad ingår i anmälan?  

- Bordsplats. Denna består av ett helt bord i yta i år. Tidigare år ett halvt bord men i år får varje deltagare 
ett helt bord för att öka avståndet mellan deltagarna. Detta bör räcka till skärm, tangentbord och mus 
(inom rimliga storlekar). 

- En stol. Dessa stolar är enklare stolar. Möjlighet fanns i anmälan att kryssa i “jag har egen stol”, då 
ställer vi inte ut stol på din plats. Har du inte kryssat i detta och ändå önskar använda egen stol så löser 
vi detta på plats.  

- Tillgång till alla turneringar. Varje dag spelas det turneringar. För att hitta dessa turneringar, besök vår 
hemsida. Anmälda är godkända för att spela i turneringarna. Anmälan till varje turnering sker på plats. 
Denna info kommer presenteras tydligt på plats.  

- Mattillägg. Om ni valt mattillägg i anmälan (70 kr), serveras frukost och lunch varje dag. 
- Deltagare får tillgång till 1 st kontaktuttag, medtag egen grendosa vid behov. (ex. Använder deltagare 

dator, skärm och ska ha möjlighet till att ladda mobil. Då behövs en grendos med tre uttag).  
- 1 st nätverksuttag inom 5 meter radie. (ta med en nätverkskabel som är ca 5 meter) 

 
Packlista (inspiration) 

- Dator, skärm, tangentbord, mus och musmatta med tillhörande kablage eller utrustning för TV-spel. 
- 1 grendosa  
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- 1 nätverkskabel ca 5 meter.  
- Alla önskade spel medtages själv 
- Vattenflaska 
- Om sovplats 

- Någon form av madrass  
- Kudde 
- Täcke  
- Sängkläder  
- Necessär med minst tandborste, tandkräm och deo 

 
Regler  
Vi på Fil-LAN vill skapa en samlingspunkt där alla kan känna sig välkomna och bekväma. Åldersgränsen för 
deltagare är 13 år (årskurs 7). Alkohol eller droger är inte tillåtet i någon form. På Fil-LAN använder vi ett vårdat 
språk för allas trevnad. Inga diskriminerande eller kränkande kommentarer. All form av porrnografi är strängt 
förbjudet.  
 
Vilka spel är tillåtna att spela?  
Fil-LAN följer åldersgräns på spel enligt reglerna från ESRB som avgör om spelet är värre än 18+ eller AO 
(adults only). Om man har förbud från vissa spel hemifrån så ansvarar föräldrarna för att de regler även gäller 
under Fil-LAN. Fil-LAN äger rätten att stänga av spel som enligt Fil-LAN inte är lämpliga. Alla under 18 måste ha 
kontaktpersons uppgifter anmäld (detta har gjorts i anmälan). I anmälan har deltagaren godkänt till ovanstående 
förhållningsregler. Ansvaret ligger hos anhörig för vilka spel som deltagaren får spela inom de gränser som 
Fil-LAN följer.  
 
Fil-LAN ger en varning beroende på situation då regler inte följs. Vid återkommande regelbrott dras deltagarens 
pant in. Denna fås alltså inte tillbaka i detta fall. Om regelbrott sker ytterligare, fråntas deltagaren sin 
deltagarplats. Detta skulle innebära att årets Fil-LAN är över i form av spelande för deltagaren. Vi kommer alltid 
ha ett samtal med deltagaren ang. de regelbrott som skett innan vi tar handling. Om deltagare inte är myndig 
kontaktar vi anhörig om regler ej följ.  
 
Fil-LAN är en trygg miljö 
För att Fil-LAN ska vara en så säker miljö som möjligt finns det kvällsvärdar från kl 20:00 till kl 24:00 då dörrarna 
stängs för allmänheten (Ej Fil-LAN 20). Kvällsvärdar är extra vuxna på plats med utmärkta västar för att skapa en 
tryggare miljö och lättare hantera eventuellt oönskade situationer. Från kl 24:00-07:00 finns det alla nätter minst 
två ledare vakna.  
 
Fil-LAN är ett event som pågår dygnet runt för deltagare. Fil-LAN har ingen passerkontroll på vilka deltagare som 
lämnar eller anländer till lokalen. Deltagarna kommer och går som de själva önskar, det är endast nattetid efter kl 
24:00 som Fil-LAN kräver kontroll på vilka som är kvar i lokalen och deltagare behöver meddela ledare för att 
lämna lokalen (brandsäkerhet). Under Fil-LAN 20 får endast deltagare och arrangörer befinna sig i lokalen, vi 
håller koll på detta med hjälp av festivalarmband som vi ger våra deltagare.  
 
Vid behov finns dessa ledare att kontakta under lanet:  
Gustaf Utbult - 076-861 97 81 
Andreas Holgersson - 070-965 32 79 
Emil Svan - 076-890 26 24 
 
Vid eventuella frågor eller oklarheter, tveka inte att kontakta oss info@fil-lan.se  
 
Följ oss gärna på sociala medier, vi är mest aktiva på Instagram. Här kan du följa oss och få de senaste 
uppdateringarna och få en inblick i Fil-LAN. 
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Med vänliga hälsningar  
Alla ledare från Fil-LAN 
 
www.fil-lan.se 
info@fil-lan.se 
https://www.facebook.com/taggafillan/ 
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