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Ny udvidelsespakke? 

Patch 1.2 på vej 
Nu har EA Games offentliggjort at de 
snart vil udgive en ny patch. Den kom-
mer til at hedde logisk nok 1.2! Der 
kommer nogle opdateringer om bugs 
som vi alle har ventet på! 

Dræb den tank! 
Hvordan dræber man bedst og hurtigst  
en tank? Det spørgsmål har du sikkert 
spurgt dig selv om. Hvordan kan han 
nakke mig med et skud fra en bazooka/
tank? Det mysterium vil vi her på 
redaktionen finde ud af, så nu er vi klar 
med vores guide. 

Lav de fejl, EA! 
Hvordan kan vi få rettet alle fejlene i 
Battlefield snart, eller i hvert fald nogle 
af dem? Hvorfor laver EA ikke nogle 
af fejlene? 

Taktikker til SF 
Mangler du en skide god taktik til BF2: 
Special Forces? Kan du og din clan slet 
ikke klare sig i mørket? Er i alle natte-
blinde? Så har vi nu en guide til jer, der 
har problemer med at orientere sig. 

Der går rygter på diverse forummer 
rundt på nettet, om at der kommer en 
ny udvidelsespakke til foråret. Her på 
redaktionen har vi valgt at prøve at fin-
de ud af om der er noget om snakken. 

En MEC supporter med en PKM. 

Første nummer på gaden! 
Så kom det første eksemplar af BF2Magasinet på gaden. 
Her på redaktionen er vi stolte og glade over at kunne præ-
sentere det nye og eneste magasin, omhandlet Battlefield 2 
i verden! Vi håber vi vil få mange læsere der vil følge os 
gennem tykt og tyndt. 
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BF2Magasinets første udgivelse! 
Så kom det første eksemplar af BF2Magasinet på gaden. Her på 
redaktionen er vi stolte og glade over at kunne præsentere det nye 
og eneste magasin, omhandlet Battlefield 2 i verden! Vi håber vi 
vil få mange læsere der vil følge os gennem tykt og tyndt. 

Så kom det første eksemplar af 
BF2Magasinet på gaden. Her på 
redaktionen er vi stolte og glade 
over at kunne præsentere det nye 
og eneste magasin, omhandlet 
Battlefield 2 i verden! Vi kommer 
til at bringe artikler om mods, 
klankampe, opdateringer fra EA 
Games, tests, anmeldelser, tips og 
tricks.  
BF2Magasinet er læsernes blad, 
så det er jer der vælger hvad der 
skal være med i magasinet. Sid-
der du med en god ide, så kontakt 
os på e-mai l : bf2maga-
sin@hotmail.com. Bladet kom-
mer til at udkomme på den første 
fredag i hver måneden. Dette 

kommer til at gælde fra den 1. 
januar 2006. Så det kommer i 
februar, marts, april, maj, juni, 
juni, august, september, oktober, 
november og december måned 
2006.  
Inde på vores hjemmeside 
BF2Magasinet.tk vil der komme 
et forum hvor du kan diskutere 
alt mellem himmel og jord. 
Hvis en tråd bliver diskuteret 
meget så kommer den med i bla-
det, så folk uden Internet også 
kan læse om andres synspunkter 
på forskellige emner. Husk på, i 
forummet skal vi have en ordent-
lig tone. Ikke noget med racisti-
ske udtalelser eller nogen der 

skal slå andre oven i hovedet. 
Overtrædelse af reglerne; og din 
IP vil blive udelukket af forum-
met i en måned. Hvis du bryder 
reglerne en gang til, vil det med-
føre at du bliver udelukket fra 
forummet for altid. Så pas på 
hvad i siger! Håber i vil respekte-
re og blive glade for det nye fo-
rum på vores hjemmeside. De 
bedste hilsner fra  Redaktionen! 

En fra MEC skyder efter en tank 

Af Michael Rimborg, Redaktør 
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Hvordan dræber man 
bedst og hurtigst en 
tank? 
Se side 3 

Hvordan kan vi få 
rettet alle fejlene i 
Battlefield snart? 
Se side 3 

Skal jeg købe den nye 
udvidelsespakke til 
Battlefield? 
Se side 4 

Mangler du en skide 
god taktik til BF2: 
Speciale Forces? 
Se side 7-8 

Billedkilde: Google.dk 

EA opdatering efter udgivelsen af SF 

SF er dårlig nok kommet på hyl-
derne i butikkerne, før at EA Ga-
mes er klar med en ny opdatering 
til spillet. Det er ikke det helt sto-
re der er blevet ændret, men alli-
gevel skal vi have en ny opdate-
ring. Der gik ikke mange timer 

SF er dårlig nok kommet på hylderne i butikkerne, før at EA Ga-
mes er klar med en ny opdatering til spillet. Det er ikke det helt 
store der er blevet ændret, men alligevel skal vi have en ny opdate-
ring. 

efter frigivelsen af patchen, hvor 
man kunne finde diverse tråde på 
forummer verden over, om at de-
res spil ikke virket efter installati-
onen af den nyankomne patch. 
Det vækket meget tumulter over 
hele Battlefield scenen i verden,   

også den danske. Efter et par da-
ge, poppede alle hjælpe trådene 
frem på diverse forummer.  
I dag er Battlefield narkomanerne 
ved at komme sig over det store 
chok, ikke at kunne spille Battle-
field i dagevis. Den største æn-
dring var nok at der kom fem nye 
unlock våben som også virker til 
BF2 (ikke SF). 

Af Michael Rimborg, Redaktør 
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Guiden til at dræbe en tank bedst! 
Hvordan dræber man bedst og hurtigst en tank? Det spørgsmål 
har du sikkert spurgt dig selv om. Hvordan kan han nakke mig 
med et skud fra en bazooka/tank? Det mysterium vil vi her på 
redaktionen finde ud af, så nu er vi klar med vores guide. 

Hvordan dræber man bedst og 
hurtigst  en tank? Det spørgsmål 
har du sikkert stillet dig selv. 
Hvordan kan han nakke mig med 
et skud fra en bazooka/tank? Det 
mysterium vil vi her på redakti-

onen finde ud af, så nu er vi klar 
med vores guide. 
Vi har været rundt på nettet for at 
finde ud af om der er et ømt 
punkt på en tank. Til sidst faldt 
vi over en forum tråd på den dan-
ske Battlefield side, BFGeeks.dk. 
Der var en tråd om hvor de ømme 
punkter var på en US tank. Det 
bedste sted skulle efter signe være 
på siden af tanken (billede tv.) 
Men et skud på larvefødderne 
skulle os gøre rimelig nas! Alle 
tror at et godt skud bagi dræber 
dem med et skud, men det er bare 

Det bedste sted at ramme en tank med 2 skud er i siden hvor der er en 
pil, så dør den hurtigere og lettere. Det er et billede af den amerikan-
ske tank i Battlefield. Den skal have to skud ved de grønne områder. 

en skrøne. Det vil vi godt lige ha-
ve fastlagt. Et tip er hvis du er 
over tanken, på et tag fx Så skyd 
lige ned i lugen det skulle også 
kunne sætte ild i tanken. Nu er 
det bare at få startet Battlefield, 
logge ind, gå ind på en server, 

nakke nogle tanks og få dit Anti-
tank eller Tank mærke. Så kan du 
også blære dig til vennerne! Nu 
har jeg bare at sige; God fornøjel-
se! 

Billedkilde: Forumplanet.com 

Af Michael Rimborg, Redaktør 

Ide til at få EA til at rette fejlene! 
Hvordan kan vi få rettet alle fejlene i Battlefield snart eller i hvert 
fald nogle af dem? Hvorfor laver EA ikke nogle af fejlene? 

Hvordan kan vi få rettet alle fejle-
ne i Battlefield snart eller i hvert 
fald nogle af dem? Hvorfor laver 
EA ikke nogle af fejlene? De har 
tid nok til at lave udvidelsespak-
ker, men hvorfor ikke rette de 

mangler der er i forvejen? Hvis 
du er sur på EA Games fordi der 
er for mange mangler, så har vi 
en løsning til dig! Du kan sim-
pelthen strejke, ved ikke at spille 
Battlefield. Hvis i er nok burde 

EA kunne mærke det. Vi snakker 
om 100 måske 1000 personer før 
det måske kan mærkes af EA Ga-
mes. Der nok vi være mange der 
vil støtte den sag, for der er man-
ge utilfredse spillere jorden rundt. 
Her på redaktionen er vi ikke sik-
re på det virker, men måske.  

Af Michael Rimborg, Redaktør 
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Hvorfor skal jeg købe SF? 
Skal jeg købe den nye udvidelsespakke til Battlefield? Er Speciale 
Forces noget for mig? Er det overhovedet pengene vær? Det har 
du nok tænkt over hvis du har en ide om at investere i den nye ud-
videlsespakke. 

Af Michael Rimborg, Redaktør 

Skal jeg købe den nye udvidelses-
pakke til Battlefield? Er Speciale 
Forces noget for mig? Er det 
overhovedet pengene vær? Det 
har du nok tænkt over hvis du har 
en ide om at investere i den nye 
udvidelsespakke. Vi vil gerne vej-
lede dig så du bruger dine penge 
bedst. Så derfor har vi lavet en 
rundspørge og en test. Jeg opret-
tet en tråd inde på BFGeeks.dk, 
og spurgte folk om der var en ide 
ved at købe SF. Jeg har samlet 
resultaterne og lavet et cirkel dia-
gram (Billede tv.). Der er flest der 
synes det er godt eller som vil 
købe det. Alt i alt; flest der er po-
sitive over for SF og synes du 
skal købe det. Men jeg synes også 
i skal have min mening: Jeg synes 
det er underholdende at bruge det 
nye lir. Men hvis du ikke er til 
infanteri kampe, så køb det ikke. 

Har du købt SF og hvad synes du om det?

Ja, det er godt!

Nej, vil købe det

Ja, men dårligt

Nej, Gider ikke

Cirkeldiagram der viser hvor mange der synes SF er 
godt 

Der er ikke så mange tanks eller 
køretøjer. Så hvis du er tank-freak 
eller elsker tanks: Så køb det hel-
ler ikke. Men hvis du stadigvæk 
er i tvivl om du skal købe det, så 

kunne du prøve vores test inde på 
vores hjemmeside.  

Spillet får 4 ud af 5 stjerner 

Reklamerne 

DIN REKLAME HER? 
Kontakt os pr. E-mail 

DIN REKLAME HER? 
Kontakt os pr. E-mail 

DIN REKLAME HER? 
Kontakt os pr. E-mail 
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Patch 1.2 kommer snart! 
Af Michael Rimborg, Redaktør 

Nu har EA Games offentliggjort at de snart vil udgive en ny patch. 
Den kommer til at hedde logisk nok 1.2! Der kommer nogle opda-
teringer om bugs som vi alle har ventet på! 

EA Games er godt i gang med 
den kommende patch til Battle-
field 2, og man kan nu på deres 
engelske forum læse nyt omkring 
den kommende patch 1.2. Vi har 
taget nogle eksempler fra listen, 
oversat dem og vil nu præsentere 
dem for jer. Et af de mest omtalte 
emner er nok bunny jumping 
som ikke længere er muligt. Li-
sten er på 17 punkter, og indehol-
der nogle meget diskutere de ting, 
blandt andet bunny jumping , 
som sagt. 

Listen er frit oversat fra Engelsk 
til Dansk.  

- Helikoptere kan nu kun bære 
8 missiler i stedet for 14. 
- TV-Guided missiler har nu 
en kortere radius. 
- Hit points på alle luft fartø-
jer er nu nedsat. 
- AA missiler låser nu bedre. 
- Support kits har fået deres 
primær våben justeret med 
hensyn til præcision. 
- Sniper kits har fået deres 
primær våben justeret med 
hensyn til præcision. 
- Anti-Tank kits har fået deres 
primær våben opjusteret med 
hensyn til præcision. 
- Bunny hop er ikke længe-
re muligt. 
- Spillere kan ikke længere 
hoppe og skyde på samme tid.  
- Prone Spamming er nu 
fixed. 
- Sprint exploit er nu fixed. 
- Sa80 er blevet forbedret. 
- G3A3 er blevet forbedret 
- Det er nu muligt at reloade 
mens man benytter sprint-
funktionen. 
-  Kinas og MEC´s APC kan 
nu skyde igennem gennem-
trængelige materialer. 

- Skade formindskelse for 
M134. 
- Medic shockpaddles er ble-
vet justeret, de oplader nu 
mens de ikke er i brug.  

Alt i alt en liste som indeholder 
nogle gode ting. Måske er de gået 
lidt for vidt ved at gøre sådan, at 
man slet ikke kan skyde når man 
hopper, men vi må jo bare vente 
og se hvordan det kommer til at 
virke når de bliver færdige med 
patchen. Dette er ikke den fulde 
liste over ting som de arbejder på 
i den kommende 1.2 patch, men 
bare en foreløbig liste som vil 
blive opdateret efterhånden som 
arbejdet skrider frem. BF2Maga-
sinet bringer naturligvis nyt så 
snart det er muligt. 

Render af en MEC af Support 
klassen. Fra Gamespot 

Amerikansk Abraham tank fra 
US. ARMY 
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Nys om ny udvidelsespakke til BF2 
Af Michael Rimborg, Redaktør 

Der går rygter på diverse forummer rundt på nettet, om at der 
kommer en ny udvidelsespakke til foråret. Her på redaktionen har 
vi valgt at prøve at finde ud af om der er noget om snakken. 

Der går rygter på diverse forum-
mer rundt på nettet, om at der 
kommer en ny udvidelsespakke 
til foråret. Her på redaktionen har 
vi valgt at prøve at finde ud af om 
der er noget om snakken. Vi har 
her på redaktionen fået et nys om 
at der er gang i den i EA s labora-
torier. De skal nemlig udgive en 
ny udvidelses pakke til foråret. Vi 
ser frem til det. Der står intet på 
EA s hjemmeside, så det bliver 
nok hemmeligholdt i lang tid. Det 
kommer til foråret, det vil sige det 
også kan være i maj måned. ØV! 
Her er lidt info om den anden ud-
videlsespakke til Battlefield 2, 
den har ikke nogen titel fordi det 
ikke er blevet bestemt hvad den 
skal hedde og er heller ikke ble-
vet annoncerede endnu. Den skal 
laves af DICE Canada, som også 
lavede den første udvidelses pak-
ke; SF eller bedre kendt Special 
Forces. 
Den anden udvidelsespakke skal 
efter signe komme til foråret 
2006. Vi har ikke nogen mere 
konkrete oplysninger, desværre. 
Vi vil prøve at skrabe alle de op-
lysninger vi kan finde sammen. 
Her er lidt info om hvad vi ved: 
Hærer/grupper: 
?? 

Baner:  
Burning Mesa 
Great Wall 
Taraba Quarry 
Våben:  
?? 
Køretøjer:  
?? 
Her har vi nogle gæt på hvor ba-
nerne foregår henne: 
Burning Mesa: Vi ved ikke rig-
tig hvorfor men vi tror det er i 
Bolivia. Hvis man søger på 
Google kommer der noget med 
Bolivia frem. 
Great Wall: Vores gæt er den 
kinesiske mur, fordi hvis man sø-
ger på Google og billeder, så 
kommer den frem. Det passer og-
så meget godt med at der i forve-
jen er kinesere med i spillet. 
Taraba Quarry: Det er et stort 
stenbrud i Nigeria, Afrika. Det er 

nok noget med MEC, der skal 
forsvare stenbruddet. 
Nu vil vi prøve at gætte på titlen 
af den nye udvidelsespakke. Ja vi 
har faktisk ikke nogen anelse om 
hvad den kunne hedde. Så vi op-
rettede en tråd inde på 
BFGeeks.dk hvor vi kunne høre 
hvad andre mente titlen kunne 
være. Her er nogle af forslagene: 
Enemy Territory: Quake Wars, 
Middle East, Global Front og 
Front Line. Vi har fået bekræftet 
vores teori. Det er her i sidste se-
kund før avisen udkommer, at vi 
finder ud af at der ikke kommer 
en udvidelsespakke Men to! 
Nu hedder de booster-pack, og 
kommer til at hedde EuroForce 
(8. Februar) og Armored Fury 
(28. Marts). I næste udgave vil vi 
se nærmere på den nye booster-
pack og give vores bedømmelse 
af den. Og vi vil også komme 
med lidt mere info omkring den 
anden pack. Det skal lige siges at 
booster-pack skal downloades på 
EAs hjemmeside for 9,99 Euro. I 
må undskylde at vi først har fået 
det at vide nu og ikke kunne 
skrive en hel artikel om det. 

Billedkilde: Google.dk 

US jager overflyver Kubra Dam 
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Gode taktikker til SF 
Af Michael Rimborg, Redaktør 

Mangler du en skide god taktik til BF2: Special Forces? Kan du og 
din clan slet ikke klare sig i mørket? Er i alle natteblinde? Så har 
vi nu en guide til jer, der har problemer med at orientere sig. 

Mangler du en skide god taktik til 
BF2: Special Forces? Kan du og 
din clan slet ikke klare sig i mør-
ket? Er i alle natteblinde? Så har 
vi nu en guide til jer, der har pro-
blemer med at orientere sig. Vi 
har valgt kun at lave taktikker til 
de baner der kan være svære at 
vinde i, og som man let kan fare 
vildt i. Derfor har vi valgt Devil s 
Perch og Night Flight. De er beg-
ge mørke og nogle meget sjove 
baner. Vi har kun lavet taktikker 
for 32 player map størrelsen, for-
di det nok er det der bliver spillet 
mest i.   
Devil s Perch, 32 player map. 
Navy Seal Forces. 
Info: I skal være to eller flere. En 
skal have entréhagen (Assault, 
Anti-Tank) og en anden skal have 
buen (Special-OPS, Sniper) 
1. Spawn ved 1 og lav en squad 
hvor alle fra clanen er etc. Sejl 
med Jetski eller gummibåd fra 1 
til 2.  
2. Gå op af den høje hvide trappe 
indtil i når toppen. Hvis der er en 
der er Special OPS skal han 
sprænge radaren i luft som står til 
venstre for toppen af trappen.  
3. Ham der har entréhagen skal 
kaste den op på taget af bygnin-
gen i nærheden. Alle kravler op af 
rebet og i tager basen Asylum .  

Løb hen til den nordøstlige del af 
taget herfra kan i se kirken. Tag 
buen og skyd jer over til kirken 
eller Church . 
4. Tag Church og kom ned til 
(5) eller 5 afhængig af hvilke ba-
ser i har. 
5. Løb ned til 5 eller Guard 
house . Hold jer i mørket, og vær 
klar til at overraske en fjende der 
går op ad bakken. Sæt jer op i det 
lille tårn der er og kig mod 6 eller 
Upper village . Bemand eventu-

elt det stationære maskingevær i 
toppen af det lille tårn. 
(5). Løb ind bag den store beton  

væg der er øst for kirken. Derefter 
over til de tre store sten der hæn-
ger over hinanden ved skranten 
der går ned til 1 eller Lower vil-
lage . Stil jer oppe på den store 
sten og skyd med buen ned til 1 
eller Lower Village . Tag flaget 
og gå mod 6. 
6. Læg jer ved flaget så i kan se 
til alle sider. Lig jer så i har noget 
i ryggen der dækker jer. Fx op af 
en mur. 
Nu kan i bare løbe rundt og nakke 
de andre. 

Kort over Devil s Perch, 32 
Player Map. 
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Gode taktikker til SF (Forsat) 
Af Michael Rimborg, Redaktør 

Mangler du en skide god taktik til BF2: Special Forces? Kan du og 
din clan slet ikke klare sig i mørket? Er i alle natteblinde? Så har 
vi nu en guide til jer, der har problemer med at orientere sig. 

Night Flight, 32 player map. 
SAS Forces. 
Info I skal være to eller flere. En 
skal have entréhagen (Assault, 
Anti-Tank) og en anden skal have 
buen (Special-OPS, Sniper). Det 
ville være smart hvis der var en 
der havde tåregas (Support) 
1. Løb fra 1 til 2 eller Airport 
Terminal . Når i når til terminal 
bygningen skal personen med 
entréhagen kaste den op på taget 
og alle kravler med op. 
2. I tager basen 2 eller Airport 
Terminal . Ham med buen skal 
skyde jer over på den lager byg-
ning der er syd for jer. Nu står i 
på lagerbygningen. Skyd buen 
videre til næste tag som er syd for 
jer. Nu er i på taget og vest for jer 
er der en kran og en base (3. eller 
Cargo depot ). Skyd jer over til 

de containere der er i nærheden af 
basen.

 

3. Tag 3. eller Cargo depot . Der 
er en lagerbygning nord for jer. 
Kravl op på den. Gå ned i det 
nordvestligste hjørne. Skyd med 
buen ud på flyets vinge. Kravl ind 
i flyet og tag basen 4. eller 
Cargo plane . Inden i går ind så 

få ham med tåregassen til at sky-
de noget tåregas ind i flyet. Tag 
jeres gasmasker på og gå ind. 
4. Tag de firhjulede motorcykler 

der er ude foran flyet. Kør hen til 
5. eller Air control tower .  
5. Kast en entréhage op på den 
vestlige side af bygningen. Tag 
flaget ved base 5 eller Air 
control tower .  

Nu kan i bare løbe rundt og nakke 
de andre.  

Nu håber vi i har fået nogle gode 
ideer til hvad i kan gøre for at 

snyde fjenden. Hvis i vil give ris 
eller ros til os så gå ind på hjem-
mesiden og skriv en E-mail til os. 
Så vi ved vi har gjort et godt styk-
ke arbejde! Hvis i finder mangler 
eller fejlinformation, så kontakt 
os hurtigst muligt. Husk nu; 
Teamwork, Thats the way to win!  

Kort over Night Flight, 32 Player Map. 

Billedkilde: BF-Games.net 

http://www.bf2magasinet.tk


9 

Nr. 1  Fredag den. 3. Februar 2006  1. Årgang   www.bf2magasinet.tk  Design 1.0 

Hvordan dræber man 
bedst og hurtigst en 
tank? 
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Hvordan kan vi få 
rettet alle fejlene i 
Battlefield snart? 
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Mangler du en skide 
god taktik til BF2: 
Special Forces? 
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Basse-LAN 2006 
Af Michael Rimborg, Redaktør 

Så er billetsalget startet til basse-LAN 2006, så du skal være hurtig 
for at komme med. Der er ligesom sidste år rift om pladserne. Der 
er plads til lidt over 180 personer, så skynd dig at få bestilt!  

Så er billetsalget startet til basse-
lan 2006, så du skal være hurtig 
for at komme med. Der er lige-
som sidste år rift om pladserne. 
Der er plads til lidt over 180 per-
soner, så skynd dig at få bestilt! 
Basse-lan foregår i Skagen's Kul-
tur- og Idrætscenter. Der er lagt 
op til et luksus-lan "på toppen" 
med hygge og gode faciliteter. 
Basse-lan løber fra d. 23 og til 26. 
februar 2006. Der er som sagt 
plads til lidt over 180 personer. 
Prisen bliver 400 kroner pr. 
mand. Her er lidt om hvad de selv 
skriver om deres konkurrencer: 
Battlefield 2 (8vs8) DKK TBA  
Denne turnering starter fredag 
aften, og vil blive afholdt som 
man gør det i fodbold, med grup-
pespil og slutspil. Slutspillet vil 
være doubleelimination.  
1. pladsen: Prizemoney: TBA, 8 
Icemat Siberia + 8 Steelpad 5L  
2. pladsen: Prizemoney: TBA, 8 
Steelpad 5L  
3. pladsen: Prizemoney: TBA, 8 
Steelpad QcK  
Battlefield 2 (Infantry - 5vs5) 
Hardware  
Denne turnering starter torsdag 
nat, og vil være enten double- 
eller singleelimination, alt afhæn-
gig af antallet af deltagere.  

1. pladsen: 5 Steelpad QcK, 5 
Steel Grip  
2. pladsen: TBA  
3. pladsen: TBA 
Denne turnering starter fredag 
nat, og vil være enten double- el-
ler singleelimination, alt afhæn-
gig af antallet af deltagere. 
Du kan læse meget mere om dette 
LAN ved at besøge deres hjem-
meside www.basse-lan.dk. Her er 
BasseLANs guide til indbetaling 
af køb af billetten. 
Ved overførsel SKAL brugernav-
net her fra siden vedhæftes som 
kommentar. Derudover skal dine 
personlige oplysninger som navn, 
adresse osv. under din profil være 
opdaterede. Der kan betales for 
flere personer af gangen. Hvis 
kun køber billet til dig selv, skal 
du overføre 400 DKK. Køber du 
billet til f.eks. 2 venner + dig 
selv, skal du overføre (3 x 400 
DKK = 1200 DKK). Kommer du 
fra Danmark skal overførslen ske 
til følgende konto: 

Basse-LAN v/ Jesper Hjortdal 
Andersen 
Reg nr.: 4782 Konto nr.: 
4782497561 
Danske Bank 
Overfører du IKKE penge fra en 
dansk pengeinstitut, skal der des-

uden overføres 30 DKK ekstra til 
pr. bankoverførsel (ikke pr. 
mand). Du skal således overføre 
430 DKK hvis du betaler for en 
person, og 1230 DKK hvis det er 
for 3 personer. Du skal benytte 
disse kontoplysninger: 

Basse-LAN by/ Jesper Hjortdal 
Andersen 
IBAN kontonummer: 
DK3430004782497561 
Swiftkode: DABADKKK 
NOTE: Nej, der kan IKKE beta-
les med ewire, paypal, mobil eller 
lign. 

Et billede fra Basse-LAN 2005. 
Dag 3. 

Billedkilde: Boomtown.dk 

http://www.bf2magasinet.tk
http://www.basse-lan.dk
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tank? 
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Hvordan kan vi få 
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Krydsforhør af fractoid 
Af Michael Rimborg, Redaktør 

Velkommen til Krydsforhøret . Her kommer vi til at bringe et 
interview i hver anden udgave. Det vil altid være på side 10 det fo-
regår. I denne udgave skal vi lave et interview med en fra... 

Velkommen til Krydsforhøret . 
Her kommer vi til at bringe et 
interview i hver andenudgave. 
Det vil altid være på side 10 det 
foregår. I denne udgave skal vi 
lave et interview med mod-
lederen fra BattleRacer, Fractoid. 
Vi vil spørge ham om hvordan 
forløbet med mod udviklingen 
har været, og om det har forvoldt 
dem store problemer igennem 
forløbet. Vi kontaktede ham over 
MSN Messenger, og forlagde vo-
res spørgsmål for ham: 
Hvad handler jeres mod om? 
Jo, kort og godt handler det jo 
om at komme først over målstre-
gen! Man bliver udveleret en bil, 
der er stylet med nitrous som gi-
ver en ekstra boost. Så hander det 
simpelthen bare om at komme 
først over målstregen. Det er som 
man nok ikke ville tro, en god idé 
at bruge nitrous konstant, her 
skal man gemme til de rigtige 
tidspunkter, det er fx bedst at bru-
ge på en lige strækning da bilen 
kan komme op i fart hurtigst mu-
ligt. Der er jo også den faktor, at 
man ikke skal køre galt! 
Hvordan har forløbet med 
mod-udviklingen forløbet? 
Jeg synes personligt at det har 
forløbet fint, vi er et par stykker 

der hver er gode på diverse om-
råder. Hvis der er noget vi ikke 
lige kan finde ud af spørger vi 
pænt de andre mod-udviklere som 
gerne giver en hjælpende hånd 
med. Der er ingen konkurrence 
om at skabe det bedste mod, alle 
hjælper hinanden. Vi har dog lidt 
problemer med at finjustere ni-
trous efter patch 1.12, men lad os 
nu håbe at det bliver rettet op i 
patch 1.2! 
Har i haft store problemer med 
at få det hele til at virke? 
Vi har haft lidt problemer med at 
konvertere lydene til .ogg som var 
et problem, man skulle have fing-
re i den rigtige converter, som 
EA/Dice også bruger, men det er 
nu ordnet. Udover det har vi også 

et lille problem med vores nitrous 
efter 1.12, men vi arbejder kraf-
tigt på at ordne det!  
Kan du anbefale folk som ikke 
ved så meget om computere og 
Battlefield om at prøve selv, el-
ler skal man være mere trænet? 
Altså, man skal ikke skillsmæssigt 
i BF2 være trænet, men hvis man 
er ny til computer kan det ikke 
anbefales at lave modifikationer. 
Man skal have en bred viden om-
kring kodning og sådan noget. 
Er du blevet tilfreds med jeres 
resultat, eller skal det forbedres 
meget mere? 
Ja, jeg er tilfreds, men der er jo 
altid ting man gerne vil forbedre! 
Hvor lang tid tog det cirka at få 
færdig udviklet moddet 

BattleRacers flotte logo. Hvis du vil læse mere om moddet og folkene 
bag, kan du besøge deres hjemmeside. Www.battleracer.dk 

http://www.bf2magasinet.tk
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Krydsforhør af fractoid (Forsat) 
Af Michael Rimborg, Redaktør 

Velkommen til Krydsforhøret . Her kommer vi til at bringe et 
interview i hver anden udgave. Det vil altid være på side 12 det fo-
regår. I denne udgave skal vi lave et interview med en fra... 

(timer)? 
Det har jeg virkelig ikke tal på, 
der har også været en del pauser 
undervejs grundet uddannelser, 
så det har taget et pænt stykke 
tid, men vi laver det jo også i vo-
res fritid og er ulønnet! 
Hvor mange var i om at lave 
det? 
Lige nu er vi 5-7 om det, men det 
har varieret undervejs, vi startede 
kun 3 og er så kommer derop af. 
Er det et meget spillet mod eller 
er der slet ikke nogen der spil-
ler det?  
Jeg ved ikke om det bliver spillet 
til diverse LANs, men der er in-
gen servere der kører det, man 
kan vel godt lidt sige at det er 
vores egen skyld, men vi har 
travlt nok med andre ting, der var 
dog en del der spillede det lige 
efter udgivelsen! 
Hvorfor tror du det er sådan? 

Jeg ved det ikke, måske fordi der 
er nogle betydelige bugs, jeg ved 
det simpelthen ikke. 
Til sidst: Hvad synes du om 
BF2Magasinet? 
Super fedt med et blad angående 
Battlefield 2  Keep up the good 
work! 

Vil du vide mere om BattleRacer 
eller personerne bag det, så besøg 
deres hjemmeside, 
www.battleracer.dk. Vi håber I 
synes om denne sektion, for den 
kommer til at være her i meget 
lang tid 

Billedkilde: BattleRacer.dk 
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