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hvordan”? 

Viking-Con afholdes i år iweekenden 13-15. oktober. 

Cirka en måned forinden udkommer en CD-ROM og 

en folder, hvor du kan læse alt om aktiviteterne på 

årets kongres. Materialet kan du få tilsendt ved at 

henvende dig til Viking-Con, ved at bestille det på 

vores hjemmeside, eller ved at hente det i én af 

landets store spilbutikker. 

Når du har info-materialet kan du forhåndstilmelde dig 

Viking-Con. Du vælger selv hvilke aktiviteter du vil 

deltage i. Så ordner Viking-Con resten, så du kommer 

til at spille det du allermest brænder for. 

  

hvem”? 

    

  

   Annemette Wolff 

[generel information] 

tlf. 33 25 50 10 

e-mail annemette-wolffægames.dk 
        

  

Martin Johannesson 

[rollespil] 

tlf. 36 77 36 18 

e-mail mjoQpost11.tele.dk 

  

      
    
     Michael Svellov 

[strategispil] 

tlf. 35 85 44 70 

e-mail svellovÆget2net.dk 

  

      

Viking-Con arrangeres af en lille koordineringsgruppe 

og af en masse frivillige, der hjælper til før, under og 

efter spilkongressen. Hvis du vil vide mere om Viking- 

Con, eller hvis du vil hjælpe til med noget, så kontakt 

os. Du kan enten e-maile eller ringe. 

  
hjernen
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Det er fedt at spille. Så enkelt kan det siges. Spil er 

udfordring for hjernen, udfordring for fantasien. Endnu 

federe bliver det, når der er mulighed for at spille med 

nye folk. Og når spiloplevelsen skaber rammen for et 

unikt fællesskab mellem meget forskellige mennesker. Men spil 

er mange 

Det er det fællesskab, Viking-Con tilbyder. Viking-Con ting. Der er 

er Københavns største spilkongres, med over 800 spil til de små Ø 

deltagere hvert år. Viking-Con er en weekend i oktober grå, spil til den Cc. 

sociale muskel, 

spil for fantasterne 

og spil til den taktiske 

sans. På Viking-Con er 

alle typer repræsenteret, 

så du kan opsøge de aktivi- 

teter, du brænder mest for. I 

løbet af én weekend løber over 

halvtreds forskellige turneringer og 

andre aktiviteter af stablen. 

med non-stop aktivitet; 48 timers spil, diskussion, kaffe 

og meget mere. Viking-Con er en oplevelse for folk, 

der har spil på hjernen og hjertet på rette sted. Alder, 

køn og størrelse betyder til gengæld ikke noget. 

Viking-Con er for alle. 

Helt konkret koordinerer Viking-Con brætspil, strategi- 

spil, figurkrigsspil, kortspil, rollespil, live-rollespil. 

Derudover afholder Viking-Con foredrag, loppemar- 

ked, skriveværksteder, spilpræsentationer og særlige 

events. Og så har landets største spilbutikker stande, 

hvorfra de sælger deres varer til tilbudspriser. Des- 

uden er der alle de aktiviteter, der bare opstår, når 800 

mennesker med en fælles interesse samles på ét 

sted. Med andre ord: Der er nok at lave i løbet af en 

Viking-Con. 

  

CT
 

o 

   
Viking-Con organiseres udelukkende af frivillige, og 

der er ingen, der tjener penge på arrangementet. Alle 

deltager fordi de har lyst. Og det er da også lysten, der 

har drevet værket i 18 år nu. Det betyder samtidig, at 

Viking-Con er et velkoordineret arrangement, der 

bygger på årlang erfaring tilsat en god portion dynamik 

hen ad vejen. 

Så Viking-Con udvikler sig hele tiden. Spilverdenen 

ændrer sig, og Viking-Con følger med, i høj grad 

fordi der kommer nye deltagere til 

kongressen. Nok kan Viking- 

Con koordinere aktiviteter, 

men det er deltagerne 

der skaber stemningen. 

Viking-Con er frem 

for alt deltagernes 

arrangement. Hvis 

du vil være med til 

at præge arrange- 

mentet og give dig 

selv en god 

oplevelse, så læs 

videre på 

bagsiden. 
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hjerner på spil


