Vett och etikett under jubileet – för alla deltagare
Allt blir så trivsamt, elegant och störningsfritt som möjligt om var och en använder sitt
vett. Det är också bra om det råder samförstånd om etiketten och vissa andra regler.
Några riktlinjer ges här.

Allmänt
I Forodrim vinnlägger man sig om att följa Midgårds seder från tiden före människornas
herravälde, allra mest på en fest som denna. Man bär midgårda dräkt och använder
varandras midgårda namn. Man undviker sådant som känns som brott mot den forntima
traditionen (låt oss säga Cola-flaskor och gymnastikskor). Som medlem av Forodrim bär
man sina rangtecken; det gäller alltid, och i högsta grad under ceremonier och banketter.
Hjälp till om du blir ombedd, eller om du själv ser att det är något som skall göras, då blir
festen lyckad för alla.

Ceremonier
Ägna uppmärksamhet åt det som händer under ceremonierna. När en ceremoni utförs är
det som händer något väsentligt. Med en skämtsam teaterviskning eller dylikt stör man
stunden både för sig själv och andra. Om du är osäker på hur du ska bete dig under
ceremonierna, titta på Jarlarna. De ska veta hur man för sig, står eller sitter.
Det råder fotoförbud under ceremonierna, för alla utom Rådsbildmakaren och vice
Rådsbildmakaren.

Banketter
Sedan man inhämtat var man är placerad bör man omedelbart gå dit och inte springa
omkring i bankettsalen. Efter att taffeln börjat bör man inte lämna den för egna ärenden,
med undantag för olyckshändelser. Till exempel är ett utspillt vinglas ett gott skäl, men
inte att man är röksugen.
Det är toastmastern och ingen annan som utbringar allmänna skålar, pålyser tal och sköter
de officiella punkterna.

Det finns sex officiella punkter på varje Forodrim-bankett. Med de tre första – den
Stående Tystnaden (då man vänder sig mot väster) i dess inledning, Tolkiens skål och
Forodrims skål – etableras den ram inom vilken banketten hålls (litet som klav, förtecken
och taktart). God sed är att inte skåla eller dricka innan dessa tre punkter genomförts. Att
dricka vatten för att man är törstig går dock för sig.
Vid dessa officiella punkter, och vid de tre återstående – skålen 'absent friends', skålen för
serveringspersonalen och skålen för köket – anses det inte vara god sed att lägga till något
utrop efter skålen, vilket är omtyckt vid andra skålar. Den Stående Tystnaden är ingen
skål, låt glaset stå. Liksom skålen 'absent friends' är det ett tillfälle till inre tyst reflektion.
Inget Eglerio utropas heller.
Vidare skall man inte börja äta före dem som sitter vid högbordet.
När du själv skålar först med någon annan bör du inte göra det uppåt i rang. Att skåla med
honnörsbordet är mycket dålig sed. Däremot är det artigt och förväntat att efter en liten
stund skåla tillbaka med den som först skålat med dig. När man skålar anses ordet Skål
olämpligt utgårda. Använd till exempel Eglerio ('Prisa', 'Cheers') eller Almien ('För
välgång', 'Prosit'). Skrik inte för att få kontakt med den du vill skåla med; avstå då hellre
från skålen.
När någon håller tal är det inte lämpligt att äta eller dricka. Lägg ner besticken och lyssna
tyst på talet.
Var artig och uppmärksam mot alla i din omedelbara närhet, tala inte bara med din
bordsdam/herre. Den som sitter vid nya medlemmar eller gäster från andra sällskap eller
från utgård har ett extra stort ansvar för att de skall känna sig välkomna och få en trevlig
bankett.

Barn
Det kommer att finnas små barn med på jubileet. Om du har ett barn som börjar låta eller
skrika under ceremonier, tal eller liknande: tag med det ut! Det är inte oartigt att gå ifrån
av ett sådant skäl.

