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Gadd – en orchklan för Classic WoW på EU-PVP-realm: Gehennas 
 

VAD SOM KRÄVS 
För att vara medlem i guilden, dvs orchklanen: 

1. Acceptera klanens (guildens) inriktning, se nedan. Denna klan är långt ifrån för alla, även om 

det är högt till grottaket. 

2. Förstå att detta är en softcoreguild. Dvs du: 

• Slipper krav på att vara online någon viss tid. Slipper krav på att levla viss hastighet. 

Slipper krav på att spela i party/pre maid pvp group. Osv. 

• Meddelar förhinder. Dvs NÄR du väl anmält dig till en raid som har en viss starttid, försök 

att meddela förhinder så raidleader får rimlig chans att bjuda in annan person så att 

raiden ändå kan bli av för de övriga som anmält intresse. Att missa meddela förhinder 

leder inte till en kick från denna guild, men chansen att komma med raider framöver kan 

påverkas. 

Observera att det även i en softcoreguild kan finnas de som spelar väldigt mycket och levlar 

fort, driver guildens officiella progress. Även i en softcoreguild kan det sättas krav på t ex 

minimivärde på fire resistans, eller att alla ska ha med sig t ex Greater Fire Protection potions 

för att vara med att kämpa mot en specifik raidboss osv. Mer om denna balansgång längre 

ned i detta dokument.  

3. Förstå svenska i tal och skrift. Du behöver alltså inte själv vara aktiv och skriva i guildchat 

eller prata i Discord, det är givetvis ok att bara lyssna/läsa. Då det kommer till raider är det 

nödvändigt att förstå vad raidleadern vill och det är troligen oftast på svenska. Då klanen gör 

raider i samarbete med andra guilder kan språket ibland vara engelska. Klanens egen chat 

online är på svenska. 

4. Förstå lootsystemet, se nedan. 

5. Gilla att umgås med orcher. Den sökande bör ha en hordefigur (helst en orch, dock ej en orc 

rouge). Orchen är till för att kunna vara med på "orc-only-events" med klanen. Har du ännu 

ingen orch kan du joina med andra karaktärer (tauren, undead, troll, dock ej orc rouges). En 

av karaktär kommer att betraktas som din ”main” i klanen, se ranksystem nedan. 

6. Kunna uppträda omdömesfullt i voice chat, online chat osv. För som medlem i en guild är alla 

dina handlingar förknippade med guilden, och allt som görs av guildens medlemmar är 

förknippat med dig. Bakom tangentbordet och i Discord krävs således trevligt uppförande 

mot samtliga spelare, både nybörjare, erfarna, unga, gamla, innanför guilden och utanför 

guilden. Vi är inte orcher, våra karaktärer i spelet är orcher. Alltså, uttryck som /yell, /y, /sh, 

/shout osv är lämpligt när du vill att din karaktär ska vråla "in game".  

7. Förstå vidden av orchära och vad ”For the horde” står för. Anfall värdiga motståndare där det 

finns ära att vinna eller försvara. Corpsecampa och ganka Alliancespelare som behöver lära 

sig en läxa. En del Alliancespelare behöver lära sig flera läxor… Det är ett konfliktspel och 

horden har uttalade fiender. Rikta eventuell frustration mot dessa motståndare. 

8. Rekommenderad ålder är 18+. 

 

VAD KLANEN INTE ÄR 
Vissa saker är INTE förenligt med medlemskap i denna klan: 

1. Diskriminering och ovårdat språk osv. Åsiktsfriheten är lagstadgad men det betyder inte att 

guilden tolererar vad som helst i sina kommunikationskanaler. 
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2. Multiboxing. Sorry. Även om Blizzard tvingats godkänna multiboxing för att de inte kan 

särskilja det mönstret från tänkt äkta MMO-spelande så är multiboxing inget för denna klan. 

Tvärtom uppmuntrar klanen en levande community där varje karaktär online motsvaras av 

en unik spelare av kött och blod. 

3. Rekrytering till andra guilder på samma realm. Rekryterar du till en guild på annan realm må 

det vara hänt någon gång, men vill du att guilden ska ha en hardcoreinriktning eller bilda en 

annan guild så lämna vänligen denna klan ifred frivilligt.  

4. Ninja. Nybörjare kan råka rolla need på helt fel items. Alla nybörjare kan göra detta misstag. 

Men mer erfarna spelare som ninjar är inte välkomna i klanen. 

 

LOOTSYSTEM 
1. För klanens raider är Master Loot med need-rolls det vanliga. Mains har företräde. Alts 

kommer alltså att få sämre med loot. Se klanens olika ranker för att se hur de hänger ihop 

med main, alt och lootprio med mera. 

2. Lång och trogen tjänst i klanen bör belönas, dvs att hela tiden byta main eller hoppa in och ut 

ur klanen med olika karaktärer ska inte drabba dem som stannar i klanen och försöker geara 

upp sin enda main. Detta styr officers genom att avgöra när en ny figur får rank main. 

3. Klanen använder inte DKP eller liknande poängsystem. 

4. Legendarys = Loot Council. (t ex Thunderfury eller Sulfuras i Molten Core) ska investeras klokt 

i klanen och kan t o m delas ut till specifik karaktär utan rolls, t ex till en main tank som 

kämpat och förväntas fortsätta kämpa hårt för klanens progress. Loot Council består 

automatiskt av raidleader, master looter, samt alla klanens officers som är inloggade. I 

praktiken kommer väldigt många fler ha åsikter vid ett legendary drops. Det är raidens 

master looter som lyssnar och har sista ordet när Loot Council inte kommer överens. 

5. Vid raider där även pugs är med är det troligen Master Loot med need-rolls, och om något 

annat gäller, t ex ev fördelning av Legendary drop, så bör det kommuniceras till pugs vad som 

gäller innan någon blir låst till instansen.  

6. Vid samarbete med annan guild (dvs då den andra guilden håller i raiden) kan det bli den 

andra guildens lootsystem för just den raiden. Om klanen däremot bjuder in pugs eller andra 

guilder så kommer klanen inte bry sig om vad de andra guilderna/pugsen har för lootsystem i 

vanliga fall. 

7. När raiden har en master looter från klanen är det den personen som kommunicerar 

ovanstående, länkar vad det ska rollas på, avgör när tiden är ute för rolls osv. Det kommer 

oftast vara raidleader själv eller en Officer som är master looter, men det kan vara någon 

annan klanmedlem som får denna delikata uppgift. 

8. Karma. En mains mainspec är viktigare än en mains offspec, men är en mains offspec 

viktigare än en alts mainspec? Det är inte alltid vi kommer överens om vad som är rättvis 

eller optimal fördelning. Var överseende när allt inte går din väg och hoppas på att det lönar 

sig på sikt att vara givmild. 

 

RANKER 
Med ranker i detta avsnitt avses ranker inom klanen, inte inom pvp. 

Det inbyggda systemet i WoW styr vad olika ranker i en guild kan göra. Om en rank t ex kan promota 

eller demota andra medlemmar så ingår det såklart i ansvarsområdet att göra det inom ramen för 
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klanens inriktning, se övriga kapitel, och sunt förnuft, som t ex att inte enbart ta ut värdefulla saker 

från banken, utan även bidra efter förmåga.  

Rank i klanen  
 

(sätts per 
persons 

karaktär) 

Ansvar Övrigt Rank i 
Discord  

 
(sätts per 
person) 

Guild Master 
 

Anger klanens inriktning, 
lootsystem och utser Officers. 
Sköter klanens Discord och 
behörigheter. 

 GM 
(Orange) 

Officer Blood Orcher som är särskilt utsedda 
att bevaka klanens hälsa. Håller 
extra koll på rörelser i klanen, 
som t ex de som har rank trial, 
vilka som bytt main osv. Officers 
behöver inte kunna vara 
raidleaders, utan fokus för 
officers är att bevara klanens 
unika identitet, och hitta rätt 
folk samt skydda 
medlemmarnas spelupplevelse 
och medlemmarnas 
investeringar från ninjor, 
provokatörer, trollande, drama 
osv. Dvs främst kunna bemöta 
olika typer av människor, 
promota trials till högre ranker 
när det är dags. 

GM har förmodligen träffat alla 
Officers IRL eller spelat med dem 
lång tid. 

Officer 
(Blå) 

Officer Bone Precis samma som Officer, men 
denna rank är för officerare som 
inte har orc som sin main. 

Se Officer ovan. Officer 
(Blå) 

Raidleader 
Blood 

En person som har en orc som 
main och som gillar och är 
duktig på att hålla i pve-raider 
som är orc-/clan-events eller 
raider där även andra än 
klanmedlemmar är välkomna. 
Utse förste tank, 
healingansvarig, osv. Raidleader 
kan utse raidens master looter. 

Det kan vara krävande att hålla i 
raider när wipes inträffar eller 40-
pers är pratglada samtidigt, eller 
den där legendariska prylen 
droppar :) En raidleader i klanen 
ska kunna uppträda föredömligt 
sansat vid motgångar. Bör kunna 
raidmekanik själv, men kan 
delegera att förklara mekaniken 
till någon som gör det ännu mer 
pedagogiskt. 

Member 
(Grön) 

Raidleader 
Bone 

Samma som Raidleader Blod, 
fast personen har inte en orc 
som main. 

Se Raidleader Blood ovan. Member 
(Grön) 

Member 
Blood 

Upprätthålla orchklanens ära. Klanens kött och blod. Enbart 
orcher kan få denna rank. Vill du 
hellre ha din main som något 
annat än orch, se ranken Member 

Member 
(Grön) 
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Bone nedan som har samma 
lootprio som Member Blood. 

Member Bone Denna rank är för spelare som 
vill vara med i klanen, men 
hellre har en ”main” som tillhör 
en klass som inte orcher kan ha, 
som t ex druid, priest, mage. 
Personen bör ändå ha en orch i 
klanen för att kunna vara med 
på orc-only-events, men den 
orchen får då rank ”alt”. Den 
dagen personen vill promta sin 
orc till ”main” så flyttas 
druid/priest/mage ned från 
denna rank till rank Alt. 

Spelare som har sin ”main” i 
denna rank kan såklart också 
hitta på eller föreslå klanupptåg. 
Och som alla andra bör den 
hjälpa till att hitta passande 
spelare till klanen. Se till att inte 
helt glömma bort levla sin orch 
för kommande orc-only-events :) 
Rouges kan alltså förekomma i 
denna rank, dock ej orc rouges. 
När denna rank är med i en raid 
har den samma prio på loot som 
rank Members. 
 
Alla spelare i klanen har rätt att 
ha EN ”main”-karaktär med 
denna rank eller högre (om de 
passerar Trial-fasen, och inte är 
orc rouge).  

Member 
(Grön) 

Alt Uppträda moget och minnas 
denna ranks begränsningar, dvs 
ha överseende då de som spelar 
en karaktär med högre rank än 
"Alt" får företräde till loot. 

Ranken är till för de karaktärer 
som inte omfattas av övriga 
rankregler. Orc rouges kommer 
alltså inte upp i denna rank. Även 
Officers alts hamnar här och 
behöver alltså relogga till sin 
main för att få sina 
Officersrättigheter (t ex promta 
en Trial till Member).  

Member 
(Grön) 

Trial Agera föredömligt i linje med 
klanens inriktning och 
värderingar. 

Beroende på hur ofta Officers är 
online kan det dröja innan den 
sökande antingen promotas eller 
bedöms passa bättre i annan 
guild. "Orc rouges" kan inte få 
högre rank än denna. Att 
upprätthålla orchernas ära är 
klanens signum. Det är ovärdigt 
för orcher att vara osynliga och 
anfalla bakifrån. Undead rouges 
är en helt annan sak. Undead har 
redan blivit dräpta och hur de 
söker hämnd är upp till dem. Troll 
rouges förväntas inte heller leva 
upp till samma krav på ärbar strid 
som orcher. (När raid sker 
tillsammans med annan guild kan 
såklart orc rouges smyga in den 
vägen och få loot). 

Trial (Gul) 

Inactive Spelare som varit offline väldigt 
länge, typ drygt ett år. 

 Guest 
(vit) 
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 Personer som tänkt spela med 
oss i klanen men som inte har 
fått någon figur i klanen efter 
några veckor efter launch 
kommer sättas om till 
behörighet Guest i Discord. Se 
längre ned vilka kanaler som då 
är kvar som tillgängliga. 

 Guest 
(vit) 
 

 

Att stiga i rank 
Det finns inte någon exakt tidsgräns för hur snabbt det går att stiga i graderna. Det kan krävas att den 

sökande spelar i dungeons med officers, men det kan gå fortare om den sökande rekommenderas av 

redan befintliga medlemmar.  

Officers avgör från fall till fall hur lång tid det tar tills någon får byta till en annan ”main”. Att byta 

main från en figur till en annan innan de nått level 60 är strunt samma. Det är när karaktärer någr 

level 60 och därmed farmar items för att få best in slot (bis), blå set items eller epics som det blir 

fråga om karantän innan personen får börja geara upp en ny main i klanen, speciellt om den tidigare 

uppgearade figuren har lämnat klanen... Det är viktigare att varje spelare har en bra gearad main och 

bidrar i klanen än att någon håller på att byta main för att gera upp flera figurer. 

Yxtyper och begrepp. 
Glosor för att hålla reda på alla dessa yxor. Vi får se om något av begreppen etablerar sig. 

Typ av yxa Beskrivning 

Yxor Alla som är med i klanen kan även kallas för "yxor" och det syftar inte 
enbart på yxbärande warriors utan på alla kämpar oavsett klass. 

Blodyxa, grönyxa. Orch. 

Benyxa Alla horderaser utom orch. Dvs Tauren, Troll, Undead. (Ben i betydelsen 
klanens ryggrad). 

Köttyxa, Tankyxa Tanks. 

Hackyxa Melee dps. 

Whackyxa Range dps, framförallt shaman chain lightning. 

Sapyxa Rouges som gör sap. 

Bredyxa Druider, för sin bredd. 

Livyxa Healers. 

Spökyxa, Döyxa Undead. 

Hornyxa/Jätteyxa/Koyxa Tauren. 

Betyxa, Trollyxa Troll. 

Kastyxa Karaktärer som gillar att kasta yxa. 

Demonyxa Warlock. 

Petyxa Hunter med ”pet”. 

Osynlig yxa Rouges. 

Björnyxa Druid i bear form. 

Kattyxa Druid i cat form. 

Boomyxa Druid i moonkin form. 

Trädyxa Druid i trädform. 

Vargyxa Shaman som gillar ghost wolf form. 

Stödyxa Supportklass, som t ex buffar andra eller ev raidhealing. 
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Bäyxa, Pollyyxa. Mages som lägger polymorph. 

Pullyxa Karaktär som pullar. 

Kiteyxa Karaktär som kitar. 

Portalyxa Mage som kan öppna portal. 

Sumyxa. Warlock som kan göra summon. 

Pluttyxa, gnomyxa Yxa som lämpar sig för låglevel, typ twinks. 

Skäggyxa. Yxa som lämpar sig för att kapa t ex dvärgars skägg med. 

 

DISCORD 
Klanen har en plats i Discord för de yxor som tycker det är trevligt komplement till spelet. Vid raider 

till instanser större än UBRS förväntas deltagare från klanen åtminstone ha kopplat in hörlurar. 
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Kanaler som börjar med # går det inte att prata i utan de är 
textbaserade, oftast länksamlingar. Men i #vem-är-vem kan 
medlemmar som vill presentera sig ytterligare göra det. Det 
underlättar dessutom för andra att mappa vem som är vem online 
i Classic också. 
 
Ha koll på kanalen #regler för där står t ex om lootsystem och där 
hittas senaste version av detta dokument. 
 
AFK-GUEST är en parkeringsplats där man inte bör räkna med svar. 
 
”KLAN/GUILD” 
Alla som har eller vill ha en karaktär online i klanen kan finnas i 
Discord och kommer då ha rank Trial eller högre i Discord. 
Behörighet att prata finns i alla kanaler under KLAN/GUILD utom 
en (Daglega Officers). Vid behov kommer fler kanaler för guilden 
skapas. 
 
Den allmänna ”häng”-kanalen där man kan blaja eller bara lyssna 
är ”Daglega”. 
 
”GUEST” 
Vi spelar på PVP-server så personer som blir Trial/Member i 
Discord, men som vi antingen inte lyckas bjuda in till klanen online 
i Classic, eller som misstänks vara spioner för Alliance på samma 
realm som oss kommer naturligtvis mista sin behörighet och som 
mest få behörigheten Guest i Discord. Observera att gäster, dvs 
pugs, eller sociala kontakter som inte har figurer i klanen alltså 
enbart går att prata med i kanalerna längre ned i Discord. De som 
ligger under samlingsnamnet GUEST. Där finns kanaler för partyn 
och raider med pugs.  
 
Gästkanalerna är till för klanmedlemmar som vill prata med folk 
utanför klanen. Om det börjar hänga folk i gästkanalerna utan att 
det är någon klanmedlem där så kan gästkanalen komma att 
stängas. Det kryllar av andra kanaler i Discord för dem att välja 
istället. 
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SAMARBETE & MÅL 
Vanilla WoWs game design, class design, spelmekanik osv har gjort att WoW blivit en fantastisk 

framgångssaga. Spelmekaniken inte bara uppmuntrar utan helt enkelt kräver samarbete. 

Communities är frukten. Samarbetet påbörjas i det tidiga levlandet (elite quests) och utvecklas 

främst genom att spela tillsammans med andra och finslipas genom att göra 5-pers-dungeons. 

Förutom att träffa många nya människor lär sig varje spelare dels sin egen klass och dels hur alla 

andra spelar. Allt det gör att den samspelta gruppen kan ta sig an allt svårare utmaningar och ändå 

klara sig. Lyckat samarbete ger lycklig spelupplevelse och kan till och med resultera i nya vänskaper 

IRL. Samarbete är alltså ett mål i sig. Och trivseln som uppstår vid lyckat samarbete leder till att 

många, inte alla, men många deltagare vill fortsätta till end game content. Andra föredrar att levla 

alts. En del gör både och. 

Min egen WoW-erfarenhet (se längre ned) från potentialen med den stora guilden (Squll Squadron), 

de sociala bitarna från guilden MAM, samarbetet med andra guilder som Sleepless Knights har alla 

bidragit till att jag vill skapa förutsättningar för en stor klan där det finns utrymme för många typer av 

spelupplevelser. Det kommer främst vara en causal pve-inriktad klan på en pvp-server med förmodad 

långsam egen progress. Men klanen är en del av horde-samarbetet och kommer därmed kunna ge 

medlemmar ytterligare progress inom såväl pve som pvp.  

Klanen ska alltså bli en plats för mogna spelare som vill hänga i en sociala guild och prova på 

hordesidans pve och pvp. Drömmen är att klanen både har medlemmar som gillar att utforska hela 

världen genom att levla mha massor av quests, 5-pers dungeons och levla flera professions, parallellt 

med medlemmar som vill "powerlevla" genom grinding eller ägna sig åt pre-maids-pvp/outdoor pvp.  

Målet med mitt eget spelande är, utöver den självklara sociala aspekten, att klara av typ Ragnasos 

och Onyxia, samt Zul’Gurub. Mer tid än så är det tveksamt om jag kommer lägga. Kanske några 

bossar i BWL och AQ i samarbete med andra guilder. Och så vill jag såklart leda horderaider till seger 

över motståndarnas bossar i deras huvudstäder.  

Målet jag har som GM är att få klanens medlemmar att uppleva samma goda Vanillaliknande 

spelupplevelser som jag själv fått ta del av tidigare. Drama kommer på köpet. 

Hur uppnås målet? 
En utmaning för mig som GM är att hitta/locka/rekrytera rätt officers och raidleaders så att klanens 

yxor får sin hunger efter blod stillad även då jag som GM inte är online. Var och en bidrar med 

stämningen online, och med tips på bra rekryteringar. För att bygga gemenskap hoppas jag t ex på 

följande: 

• Orc-only-events. En del händelser kommer att sättas upp för medlemmarnas orcher för att 

definiera klankänslan. Det kan t ex vara att köra dungeons i ett party som enbart består av 

orcher. Det kan vara att samla alla orcher som har vargar som riddjur och sedan gemensamt 

rensa en zon från Alliance. Det kan vara att försöka få serverns alla orcher att tillsammans 

rida iväg och dräpa någon boss i Stormwind/Ironforge/Darnassus. Eller bara rida upp med 

massa orcher och ställa sig utanför Ironforge som en markering.  

• Gemensam färd till dungeon/raid. I Classic finns inte Summoning Stones vid instanserna. Och 

på en pvp-server finns ingen garanti om nåd. Dessutom är det en härlig mäktig känsla att 

dundra fram tillsammans så ett önskemål är att klanen försöker resa tillsammans fram till 

instansens ingång. Överraskningseffekten blir bättre och ingen enskild stackare blir gankad 

på vägen så att hela partyt/raiden blir försenad.  
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• Naturligtvis kommer klanen även göra dungeons och andra påhitt som inte bara är för 

orcher. Ditt bidrag behövs. 

 

HJÄLPSAMHET 
Nej, det är inte ett krav att säga ja till invites eller behöva lägga tid på andra spelares quests osv. Var 

och en som loggar på har rätt att spendera sin inloggade tid efter egen agenda. Men tar man mer 

items än man hjälper andra att få och därefter lämnar guiden så minskar naturligtvis chansen att få 

göra något med klanen igen. Man kan levla som enstöring och skippa dungeons och ändå få vara kvar 

i klanen. Fast det är mycket troligare att man kommer få vara med på raider om man har ett bra 

rykte hos de andra medlemmarna i klanen. Att lära känna varandra behöver inte betyda att man 

blottar sitt privata liv, utan det betyder bara att det är troligare att man bjuder in någon som man vet 

hur den spelar. Dvs hur den placerar sig i olika typer av situationer, vad brukar den ta för risker, vad 

brukar den behöva för heals, tror den att healern flyttar sig för line of sight, vad klarar den av att 

hålla för crowd controll. Klarar personen att ansvara för interrupts, klarar den att tanka flera mobs 

vid aoe, menar den allvar i discord eller är det mesta skämt och ironi? Sådant tar tid att lära sig och 

hjälpsamhet under levlandet lär klanmedlemmarna hur samarbetet bäst flyter på.  

Det kan t o m vara troligare att en ”sämre” spelare får en invite än en helt okänd spelare. För den 

sämre gearade spelaren vet de övriga vad de kan förvänta sig för kapacitet av och så anpassar de sig 

efter det och klarar uppgiften. En raidgrupp som klarar av en boss får automatiskt ett minne som gör 

att raidgruppen sannolikt placerar sig på ”sina” platser även nästa gång och därmed snabbare får 

bossen på farm.  

Det kommer förmodligen inte vara exakt samma gäng spelare varje gång, och om de aldrig spelat ens 

dungeons tillsammans eller varit inne på discord så kommer missuppfattningarna på köpet. Det kan t 

o m vara så att raidinvite går till de mains som känner varandra när raiden ska ta sig an en ny boss, en 

så kallad progress boss.  

Man måste inte spela med spelare som ligger långt efter i gear eller som är långt ifrån lika kunniga i 

att spela sin klass. Men bör heller inte kräva att få vara med i en raid som är på väg till en boss som 

man är långt ifrån skillad eller gearad från att klara. Någonstans där emellan hoppas jag att det finns 

utrymme för olika typer av medlemmar att mötas. Dvs att skickliga spelare ibland spelar med mindre 

skickliga spelare för det kommer ge mycket erfarenhet och upplevelse. Det är officers jobb att hitta 

de spelare som klarar av att ibland spela med nybörjare, och hitta spelare som inte kräver att de ska 

bli ”boostade” fram till guildens progressnivå. 

Att hjälpa varandra att bli attuned är vanligtvis en önskvärd insats, men att boosta någon som sedan 

inte alls är redo att spela sin karaktär i raiden kan bli en björntjänst för alla parter. 

Oundvikligt så kommer det bildas olika grupperingar som har lärt sig sin klass olika bra, har olika bra 

gear, har olika mycket tid för att farma material till flasks osv. Så ödmjukhet för skillnaderna 

förväntas. 

Alltså: öva på samarbete tidigt för att bidra till att minimera antalet wipes senare. 

 

HISTORIK Vanilla 
Jag spelade back in the days på Shattered Hand från WoWs första releasepatch fram till och med 

WotLK. Inkarnus ”Inka” - human mage och Ikon - human shadowpriest. 



Guild: Gadd Klanregler Datum: 2019-08-25 

Skapare: Alf/Meluk Sidnummer: 10 Version: 0.7 

Mina första minnen från guildlivet är från tiden då jag var med i Squll Squadron. Inkarnus kom nog 

med redan innan level 60. Ikon var min alt på den tiden. Eftersom raiderna var för 40 pers såg jag 

ofta massor av spelare från guilden online samtidigt. En härlig känsla att se 40-pers för progress i 

BWL och andra gå all in pvp. Squll Squadron hade Drettica, en rank 14 som GM. I Squll Squadron var 

jag inte tillräckligt bra gearad för att få vara med i progressraiderna, men det var som sagt en stor 

guild så det var mycket på gång ändå.  

Jag spelade på en bit in i eventet för att öppna portarna till AQ, men bestämde mig för paus från 

spelet strax innan portarna kunde öppnas. Jag sålde det mesta av Ikons gear (lvl 48). Inkarnus (lvl 60) 

fick behålla sin bästa gear och sin nyinköpta epic häst. Jag sände guldet till dvärgen Duck som jag 

spelat mycket tillsammans med. Sedan ställde jag Inka på i Elwynn Forest där han en gång skapats. 

Cirkeln var sluten. Jag deletade figurerna. 

 

HISTORIK TBC, WOTLK 
2006-10-19, innan TBC alltså, aktiverade jag mitt konto. En gamemaster kontaktades för att se om 

figurerna gick att få tillbaka. Skulle de ej gått att återuppliva kanske jag spelat TBC som blood elf eller 

draenei, eller så hade jag kanske inte fortsatt med WoW. 

En månad senare hade jag levlat även Ikon till 60 och med honom prövade jag diverse guilder som 

The Seventh Sin, Immunity m fl. Jag vet att Ikon också hann både Onyxia och Ragnraros men minns 

inte om jag var shadow eller holy då. Tror jag testade att vara healer men det passade inte min 

spelstil. 

En stund efter återuppståndelsen träffade jag på spelare från guilden Middle Aged Madness (MAM) 

och Inkarnus blev inbjuden dit av Misman. Medlemsantalet kanske var en fjärdedel av Squll 

Squadrons men medlemmarna uppträdde mycket lugnare vilket passade mig. Jag fick med mig Duck 

och Bursum till MAM och det var i MAM insikten om hur viktig den sociala aspekten i WoW kunde 

bli. Även min ”alt” Ikon kom med. Tiden i MaM ledde till många trevliga minnen. Guilden växte och 

jag fick vara med i guildens progress. Som mest hade vi tre egna samtidiga raider i Karazhan. Några 

gånger träffade jag på medlemmar IRL också. Med en allt större guild följde både en del drama kring 

guildens ambition, men även massor av roliga upptåg. Minns speciellt då jag initierade och bjöd in till 

ett anfall mot Orgrimmar där vi (med pugs) fyllde en och en halv raidgrupp, dvs ca 60 pers. Jag hade 

skrivit ett brandtal och lagt in det i macros för att elda massorna till stordåd. Eftersom bara ena 

raiden fick achivementen körde vi någon timme senare ett varv till med framgångsrikt resultat. MAM 

samarbetade även med i Sleepless Knights (SK) för progress i större instanser.  

Efter att ha spelat båda figurerna en stund som lvl 80 i WotLK var det dags för en paus igen. Med 

tiden blev det några böcker skrivna där huvudpersonen är en orch, och det bidrar också till att jag ser 

fram emot jag utforska hordesidan av WoW tillsammans med nya och gamla spelare. 

Väl mött! 


