
McMurty's Mootland Mania en liten extra förklaring... 
 
Datum: 2019-04-27 
 
Vad: Endagsturnering i the Blood Pit (Amiralsgatan 83, Malmö) 
 
NAF BB7 är gjort för Resurrection-turneringar, men vi ämnar att använda reglerna som en 
mall för vår endagsturnering McMurty's Mootland Mania med ligalag i säsong med allt vad 
det innebär.  
 
NAF BB7 regler hittar ni här: https://www.thenaf.net/variants/ 
 
Det finns vissa skillnader givet att reglerna är skrivna för ett par år sedan. 
Först och främst lagen. Ni får använda vilka lag ni vill som är tillåtna i BB2016 samt 
Brettonians och Khorne.  
Nya lag som gamla lag går bra. Dock måste nya lag uppfylla det vanliga kravet på minst 11 
spelare på rostern när du skapar laget och ska spela din första match. Lagen får lov att 
spela i någon av ligorna (Major, Minor, Cup) eller bara vara med i denna turnering.  
 
Tänk på att Kick-Off tabellen är något förändrad. 
 
Din Roster. Den stora skillnaden mot en vanlig match är såklart antal spelare på plan och 
som är tillåtna på din roster. Max tillåtna på rostern är 9 spelare, på plan 7 stycken. Detta 
fixar vi genom att administratörer till BBL sätter MNG på de ni väljer om ni har fler än 9 på er 
roster som är friska till matchen. Tänk också på att man får max ha fyra positionsspelare 
("specialist players" i reglerna) på plan samtidigt. Man kan alltså köra vågspel och välja fler 
positionsspelare än 4 och färre linemen än 5 men sen kanske inte kunna ställa upp 7 
spelare varje drive för att för många linemen har blivit utslagna... Inför varje match väljer du 
alltså ditt lag på 9 spelare. Du får såklart köpa in fler spelare mellan matcher också. Har du 
inte 9 spelare till din match kommer du få ta in journeymens så som det är i vanliga matcher.  
 
ReRolls är också begränsade. Ditt antal Rerolls räknas in i din Team Value men väl inför 
matchen får du bara använda hälften (avrundat neråt, men alltid minst 1 kvar om du har 
någon). Alltså har du 3 RR på din roster får du 1 RR kvar. 2 RR ger dig 1 RR. 1 RR ger dig 1 
RR i spel. 
 
Tyvärr finns det inte plats på den lilla arenan för Assistant Coaches och Cheerleaders som 
fortfarande räknas in i din Team Value men de kan inte användas i matchen.  
 
Everyone is big in Mootland! Starplayers och Extra Training är ej tillåtet som Inducement. Ej 
heller rostered starplayers. Det är en alldeles för sunkig tillställning för att de skulle vilja följa 
med! 
 
Publik. För att räkna ut publiken som får plats på arenan slår varje coach 2D6 + FF och delar 
med 2. Lägg ihop för att veta hur många som kommer och den som slog högst får FAME 
enligt vanliga premisser. 



 
Equal Rights - No matter size! MVP tilldelas efter varje match en av de spelare som var med 
i matchen. Alltså, var det 9 spelare på rostern då är det random mellan dem (ej välj tre och 
rulla som det brukar vara)!  
 
Special Play Cards - Inga gratiskort till matchen, utan kan enbart köpas in i 
Inducementfasen. Max 5 stycken. Inga byten. Tillåtna kortlekar (pga formatet): 50k Dirty 
Tricks, Random Events (utan Blitzmaniakorten) och 100k Magic Memorabilia.  
 
Winnings är samma vanliga. Ongoing sponsorship ej tillåtna efter dessa matcher. Sponsorer 
tycker precis som starplayers att det är en alldeles för sunkig turnering för att ställa upp! 
 
Tänk på att planen är mindre (11 rutor bred och 20 rutor lång) och att det finns två line of 
scrimmage. Vi använder klocka till matcherna och du har tre minuter per runda. 
 
Enbart jämt antal deltagare. Ett mjukt tak på 12 spelare. (reserver får gärna skriva upp sig 
om det blir fullt). Sist in först ut vid udda.  
 
Tidsschemat är följande:  
Samling kl 10.00. Lottning. Efter första matchen swiss. Undantag om man mött varandra 
redan. 
10.30 start för första matchen. 
12.00 start för andra matchen. 
14.00 start för tredje matchen. 
16.00 start för fjärde matchen. 
18.00 final för de två med flest poäng. Vid lika i fulltid i finalen blir det övertid. Alla andra som 
vill får köra en träningsmatch enligt samma regler som tidigare matcher eller bara heja på 
finalisterna!  
Ca 20.00 klara med spel för dagen!  
 
Varje match är tänkt att ta 1 - 1 1/2h, vilket ger oss tid att fixa käk, rapportera matcher och 
för administratörer att sätta MNG på spelare inför nästa match.  
 
Vinst är förutom 60k/30k en “Junior Halfling Chef” tills slutet av säsong 5! 
 
Ta med: ditt lag och fyra utskrifter av ditt lag att kladda på (ej säkert vi kan skriva ut 
laguppställning efter varje match). Valfri dryck och snacks. Tärningar och klocka. Planer 
tillhandahålls av arrangören. 
 
Tänk på att om du inte har tillräckligt med 0-16 (0-12) spelare på ditt lag efter redraft gör det 
inget då du kommer få journeymen att fylla ut laget upp till elva spelare. 
 
Exempel: 
 
Jag spelar chaosdwarfs och har två hobgoblins (0-16) efter redraft (plus två bullar, sex 
dvärgar och en minotaur). Inför MM MM väljer jag ut fyra positionsspelare (två bullar och två 



dvärgar) sen kommer de två hobgoblinerna att följa med. Då saknar jag 3 spelare upp till 9. 
Dessa blir journeymen. Tänk bara på att de fungerar precis som vanligt och har loner samt 
kan få MVP (random på alla 9).  
Men du kan också köpa in dem efter matchen om de fått poäng, precis som vanligt... 


