
TR0A-Con 90 
Sofiendalskolen, 23-25 November 1990          

gang er det vores interne turnering TR0A-Con, På denne turnering vil 
vi afholde klubmesterskab i D&D'«, samt AD&D'«, Vi håber, at 
TROA-Con vil være en årligt tilbagevendende begivenhed i november 
måned, ligesom vores åbne kongres ”The Realms of Roleplay" vil væ- 
re det I februar og august måned 
'"TR0A-Con 90 har et væld af forskellige tilbud til dig, og jeg håber, at 
du vil vove at prøve nogle af de spil, der ikke normalt dukker op på 
klubben. De fleste spil har kun få hold, så tænk dig om, før du udfyl- 
der tilmeldingssedlen, og sæt alternative ønsker på. 
Tilmeldingen vil foregå på samme måde som til "The Realms of Role- 
play”, det vil sige: "Først til mølle.…", Tilmeldingerne skal sendes Ul 
mig, og det er den dato, som jeg modtager den på, der er gældende. 
(relefonisk tilmelding er ikke gyldig ! 1!) Den endelige fordeling på 
hold vil kunne ses på turneringen. 

  

  

Jeg håber, at alle vores medlemmer vil komme og deltage i turnerin- 
gen. Hvis du ikke kan deltage, så kig indenfor alligevel. 
Med venlig hilsen 

SAM 

    

[Så har jeg igen fomøjdsen UL at indbyde H nGEng TTROA Denne | 

  

Fede Tips: 
  

  

  

tis adgang, og kan deltage I turneringerne. (Eksterne 
masters kan dog ikke vinde i klubmesterskaberne) 
Andre spillere kan kun deltage, hvis de melder sig md i 
TRO0A. (Kontingent: 200 kr/år) 

Besøgende: Gratis adgang. 
Overnatning: Der vil være plads til overnatning for 60 personer. 

Overnatning er gratis. Husk søvepose og underlag. 
Mad: Der vil være mulighed for at bestille varm aftensmad til 

fredag og lørdag til 35 kr/dag, (Skal forudbestilles) 
Fredag: Dansk bøf med kartofler og sovs, 
Lørdag: Hamburgerryg med grøntsager. 
Der vil være mulighed for at købe sodavand, slik, 
chips, toast, varme pølser m.m. till rimelige priser. 

Kantine: 

  

  
  

  

Entré: Alle medlemmer af TROA og eksterne masters har gra- 

  

Program 

          

  

  

  

Aktivitet Hold/Antar 
Turneringen/Skolen åbner dørene 

18.30 Aftensmand: Dansk Bøf m.m. 
19,00 Møde for samtlige masters 

| Warhammer Fantasy Roleplay I 1/6 
20.00 Legends: 2/12 

AD&D Time-Warp 1/6 
Oriental AD&D 3/18 

2/12 
| Forge 
| 23.00 1/8 

[Lørdag — 08.30 Møde for masters til AD&D Hellraiser 
| 09.00 AD&D Hellraiser (Klubmesterskab) 9/54 

Champions 1/6 
Dark Future 27? 

l Call of Cihulhu 3/18 
Traveller 1/6 
Spacemaster 1/6 

| 17.30. Aftensmad: Hamburgerryg m.m. 
| 19.00 AD&D Dragonlance 9/54 
| Cyperspace 1/6 
| Rolemaster 3/18 

High Noon Western Game 2/12 
Star Wars: 1/6 

Søndag — 09.00 D&D (Klubmesterskab) 9/54 
arth Roleplaying MERP 2/12 

Beyond the Supernatural 1/6 
Warhammer Fantasy Battle ye 
Top Secret 1/6 
Warhammer Fantasy Roleplay I 1/6 

16.00 ækkelse og afslutning 
17.00 

  

  

  

Antallet af hold, er angivet med forbehold for antallet 
af masters. Vi mangler stadig masters, især I AD&D 
og D&D, Angiv derfor på din tilmeldingsseddel, hvis 
du vil hjælpe med at være master. 
Hvis du er uheldig, og ikke får plads på det/de hold, 
som du havde tilmeldt dig, så beklager vi meget. Løse 
spillere og masters kan finde hinanden i kantinen. 

de9 

  

  

 



Brætspil 
"Tinsøldaten vil være tilstede, og 
vise bræt- og krigsspil frem. der 
vil også være mulighed for at 
prøve enkelte spil. 

  

hver 
] Aliens 

Brætspillet Aliens er nu blevet til 
et virkeligt godt rollespil. Afte- 
nens første senaric er af Karsten 
Rasmussen, der har stået for   

  udviklingen af reglerne. 
  

Warhammer Fantasy R.P. I 
Kenneth Madsen står for udfor- 
dringerne til dette hold. der bli- 
ver noget at se til... 

  

Senere på aftenen vil der blive 
kørt andet hold, med et senarie 
af Søren Parbæk. 
  

     
D&D Hellraiser | 

Klubmesterskabet i AD&D skal   

Legends 
40 år efter "sammenbruddet", 
lever New Chicagos befolkning i 
total uvidenhed. I Upper Town. 
lever de rige, unge og smukke i 
en fed livsrus, I Lower Town 
kæmper banderne med militær- 
politiet og hinanden, Knive, 
Crossbows og snarrådighed er 
den egnede måde at overleve på, 
hvis du er streetfly 

    

  
AD&D Time Warp 

Et tilfældigt sted i U.S.A. sidder 
6 personer og spiller AD&D Dra- 
gonlance. Da en af spillerne si- 
ger "Det kunne da være sjovt at 
være på Krynn." 
ske sjove ting. 

        

begynder der at 

   

  

spilles i et højlevel senarie af 
Sven Strandbygaard. Senariet 
ikke er skrevet for nybegyndere. 
En gruppe erfarne eventyrer med 
base på en underlig kro i Water- 
deep (Forgotten Realms) skal for- 
hindre at magten i "Multiverse! 
tilfalder nogle Helvedes høje her | 
rer. 

      

Champions 
Her drejer det sig om at fange 
superskurke med dine super- 
kræfter. Forfatteren har erfaring 
fra bl.a. Fastaval og The Realms 

of Roleplay. Sjovt superheltespil. 

Dark Fururt 

  
    

  

Oriental AD&D 
Så er det tid til en tur tilJapan, 
hvor alle former for kampkunst 
er højt værdsat. 
  

Rolle/Brætspil i en mørk frem- 
> |tid. Rolf Iversen står for denne 

Call of Cthulhu Now | 
Der sker mærkelige gravskænde- 

  

Shadowrun 
Et eller andet sted i Amerika er 
der opgaver for shadowrunners   som os, det er bare at finde dem. 

Tier på kirkegårdene i Aalborg, 
hvor grave er tømt, og gravstene 
påmalet mærkelige tegn. Kirken 
er rædselsslagen, Politiet mag- tesløse. Vil du med på kirkegården ? 

  

    
  

Sit 
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Aktiviteter 
  

Traveller 
Et af de ældre sciencefiction spil, 
der stadig er et besøg værd. 
Allan Nygård vil være vært for 
underholdningen i dette spil.     

Spacemaster 
El "En commando gruppe af nogle 

| meget usædvanlige commandos 
|er blevet samlet af NATO, for at 
løse et lille delikat problem i 
Mellemamerika 

| ADED Dragonlance 
Dette eventyr er et begynder- — | 
eventyr, der også kan nydes af | 
erfarne spillere, 

  

  

  

Cyberspace 
Ronny Jeppesen vil tage dig med 
ud i fremtiden til en del proble- 
mer 
  

Rolemaster 
Vi befinder os i Metallica, en ver- 
den af metalmennesker. Dron- 
ningen har problemer, og det 
eneste der kan hjælpe, er et ma 
gisk musikinstrument, En grup- 
pe er allerede blevet sendt af- 
sted, men der er ikke hørt mere 
til den, og det overvejes nu om, 
der skal sendes endnu en grup- 
pe afsted. Kontinentet flyder af 
magi og magic-users, men et 
magisk musikinstrument kan 
være svært at finde. 
Hvis du kan lide magi, og et 
sjovt eventyr, så er dette holdet 
for dig. Du kan godt begynde at 
forberede dine spells… 

  

    
  

"High Noon Western Game 
Året er 1871, stedet er Nordame- 
Trika, nærmere betegnet Texas. 
Mission: Stop smuglingen af nye 
Winchester 44/40 rifler til Apac- 
herne, Konfisker om muligt vå= 
benlager uden at vække strid. 

Midler: Ethvert. 

  

  
Star Wars 

Efter Imperiets fald er en gruppe 
rebeller på en fredsmission til 
planeten Thorg i solsystemet 
Bothan. Spørgsmålet er bare om 
alting er, som det burde være ? 
  

D&D 
Et eller andet sted er der altid 
problemer, og du kan være sik- 
ker på at det er dig der løber ind 
idem, 

Middle-Earth Roleplaying 
JRRR. Tolkiens verden er klar til 

|at tage imod dig og din gruppe, i 
en række oplevelser der vil kræ. 
ve alt hvad du kan give. 

  
  

  

Beyond the Supernatural 
Sven Strandbygaard introducere 
dette nye spil på TR0A-Con 
  
  

Top Secret 
Spionspil i en nær fremtid. Red 
verden før den går under.     

  

  

[warhammer Fantasy R.P. II | 
Jørn Hjortshøj sørger for udfor- 
dringerne på dette hold. 
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