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WHFB Warhammer FB Figurer og terræn 

18 19 20 21 22 23 24 01 02 03 04 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 01 02 03 04 Forkort- Forkort- 
else Turneringens navn Medbring else Turneringens navn 

STRATEGISPIL ROLLESPIL 

=== 1830-Intro Spil ANAC Anachron 3 
1830 1830 Spil GRAL Den Hellige Gral 
1870. 1870 ONDE Et Nødvendigt Onde 
z=xx … Ace of Aces Spil STUD Et Studie i Ondskab 
== Acquire Spil FBI FBI 
ADVC. Advanced Civilization Spil EDEL Edelkreuz 
AVEC Ave Cæsar Spil DUNE Dune - Huset Atreides' Fald 
AXIS Axis & Allies TOON Toon 
BACK Backgammon Spil BOYS The Boys From County Hell 
BLOD Blood Bowl Spil MARX Marx Mildner Luften for 
BRIT- Britannia Spil den Flåede Mår 
CARS Car Wars Board Game WALL Hanging On The Wall - 
CHAO Chaos Marauders Spil Again! 
CLAY Clay-o-Rama Ler MORD Mord paa Gammel Torv 
COLO Colonial Diplomacy Spil NOST The Curse of Fornost 
DIPL  Diplomacy ROSE Roser er røde 
EPIC Epic Space Marine Figurer og terræn BØH Bøh-mænd 
"=== Family Business Spil GRIM Den Sidste Pilgrim 
GUNS Gunslinger Spil BARN Når Et Barn Elsker 
HARE Haren og Skildpadden MÅNE Blodig Måne 
INKO- Inkognito Spil coc Nuss el-leil nam tiban simm 
IRON. Iron Dragon Spil DALT Daltons vender tilbage 
JUNT. Junta Spil NÆST Tur til Nåstved 

KOMM Kommune HOFF Dr. Hoffmanns børn 
MACH Machiavelli Spil APOL Apollo 
=== Magic: Midnight Magic Spil mær I Sindets Dyb 
=== Magic: Wizards War Spil Fase Noget Fiskt 
===% … Midas Fart Mysteriet om den 
NAPO. Napoleon forsmølfede Solbærsmølf 
NECR Necromunda Figurer og terræn 
NEWW New World Spil 
F=sr … Ogre Spil 

= POWE Power Spil 
Tidfastsættes på connen: Den Forsmølfede Solbærsmølf, I Sindets Noget Fiskt RISK Risk 

ROBO Robo Rally 
z=x= … Shadowfist Spil 

” TALI Talisman Spil 
18 19 20 21 22 23 24 01 02 03 04 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 01.02 03 04 10 11 12 13 14 15 16 17 TITA Titan Spil 

W40OK Warhammer 40K Figurer og terræn 

  

  

  

  

  

Husk at udfylde bagsiden 
Kroner. Øre   

  
Betalingsdato. Betales nu 

Overførsel fra Girokontonummer 
Har du været på Viking-Con før? ini Nej [] Jar] Mit Viking-Con nummer. Brug kun de officielle forkortelser!!!! LL. É= 74 

EH sa Ea Ea 

Fornavn(e): Medbringer Medbringer| << GiroBank Indbetaling Kvittering 
spil spil Underskrift iht underskriftsblad Beløbsmodtagers Girokontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers Girokontonummer og betegnelse 

Efternavn: 1. Priorietet 6. Priorietet 

438-8801 438-8801 
|Adresse: 2. Priorietet 7. Priorietet T s ME. . mer 

ndbetaler Foreningen Viking Con Foreningen Viking Con 
Postnr. og By: 3. Priorietet 8, Priorietet Sandbygårdvej 7, st. th. Sandbygårdvej 7, st. th. 

. — 2700 Brønshøj 2700 Brønshøj 
Telefon: Fødselsdato og år: 4. Priorietet 9. Priorietet 

Postvæsenets stempel Postvæsenets kvittering 
Jeg er turneringsleder/gamemaster i følgende turnering (er): 5, Priorietet 10. Priorietet 

SEE SER an TFT TTT SE Imelding;) Evt. meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt 
eg ønsker at være gamemaster i følgende turnering(er): ppenavn (kun for gruppetilmelding: Gi K anne 

irokort til T-SHIRT- bestilling 

Må ikke betales i Bank eller Sparekasse ! 
Gebyr for indbetaling betales kontant 

Kroner. Øre 

  Dag-—Måned— År —— Sæt X   ge 

Til maskinel aflæsning — Undgå venligst at skrive i dette felt 

+82< 

S 4030 (9.94) Giro 390-4282 

+4388801< 

("4 

GiroBanks erstatningspligt ophører, når kravet ikke er anmeldt 
for GiroBank inden 2 år efter indbetalingen. Checks m.v. mod- 
tages under forbehold af betalingsmidlets honorering. 
Ved kontant indbetaling på posthus med terminal er det ude- 
lukkende posthusets kvitteringstiltryk, der er bevis for hvilket 
beløb, der er indbetalt. 

 



  

  

    

T-Shirts Madording Badge 
    

Vi tilbyder, som de øvrige år, Viking- 
Cons medlemmer en T-shirt med Viking- 
Con's logo. 

Der vil være tale om en sort T-shirt 
med hvidt tryk. 

Priser: 
Small kr. 90,- 
Medium kr. 90,- 
Large kr. 90,- 
Extra Large kr. 90,- 

T-shirts udleveres på Viking-Con til 
de medlemmer, der har forudbestilt og 
betalt en sådan. 

Betaling for T-shirt og/eller madord- 
ning skal indbetales på det medføl- 
gende girokort senest lørdag den 14. 

september 1996. Girokortet må ikke 
indbetales til banker eller sparekas- 
ser!!! 

Det ønskede antal samt størrelse(r) 

samt eventuelt ønske om madordning 
skal angives foruden et tydelig skrevet 
navn, adresse og Viking-Con-nummer.   

Medlemmer kan i år tilmelde sig mad- 
ordningen. Prisen er 145,- kr. Man kan 
kun blive tilmeldt madordningen som 
en del af forhåndstilmeldingen. 

Hvis du har tilmeldt dig madordningen, 
kan du på Viking-Con hente madkuponer 
i informationen. 

Madordningen består af: 
(forbehold for trykfejl) 

2 x Morgenmad 
2 x Frokost 
Aftensmad fredag 
Aftensmad lørdag 

Morgenmad består af: 
2 rundstykker, 2 smør, 
2 skiver ost, I marmelade, 
1/4 liter mælk eller kaffe 

Frokost består af: 
2 grovboller med pålæg 

Aftensmad fredag: 
Farsbrød med pastasalat 

Aftensmad lørdag: 
Chili-con-carne med ris og flutes   

Et badge med en eller anden tekst eller 
tegning kan fås mange steder, men på Vi- 
king-Con har du mulighed for at få lavet 
dit eget unikke badge. 

Kom med dit layout på et stykke papir 
(max 52 mm i diameter), og få det omsat 
til et badge. 

Prisen pr. Badge er kr. 10.- 

  

Læs omhyggelig vejledningen igennem INDEN du starter med at udfylde girokortet! Studér nøje 
tidsplanen og tilmeld dig kun til de turneringer, der kan forhåndstilmeldes. Jo flere ønsker, jo 
større chance for en turneringsplads.   
  

  

  

Giroindbe- 
talingskortet 
  

SÅDAN UDFYLDES 

FORHÅNDSTILMELDINGEN! 
  

Udfyld girokortets bagside så 
omhyggeligt som muligt. Vi vil gøre 
vort bedste for at fortolke de ind- 
sendte skemaer, men vi er desværre 
ikke alvidende. Eventuelle fejl (fra 
vores eller jeres side) beklages der- 
for på forhånd. 

Skriv dit navn, din adresse samt 
de øvrige oplysninger i de dertil 
indrettede felter (skriv tydeligt!!). 

Hver person kan højst indlevere 1 

(et!) tilmeldingsskema. Konstaterer 
vi, at der er indleveret flere skemaer 
i samme persons navn, annulleres 
begge/alle skemaer!!! 

INDIVIDUEL TILMELDING 

SKAL de udfyldes med de officielle for- 
kortelser. Disse kan ses ved turne- 
ringsplanen i midten af bladet. Turne- 
ringer med ””" | stedet for en for- 
kortelse, kan ikke forhåndstilmeldes. 
Man møder bare op. 

Du kan maksimalt tilmelde dig til i alt 
10 (til) turneringer, så når du har skre- 
vet din 10. prioritet er det slut med at 
ønske. Det betyder dog ikke, at du ikke 
kan deltage i andre turneringer med 
ledige pladser. 

TILMELDING SOM GRUPPE 
  

  

Tilmeldingsskemaet udfyldes som 
en prioriteret ønskeliste, hvor 1 an- 
giver den højeste prioritet. D.v.s. 
den turnering, som du helst vil del- 
tage i, skriver du ud for nr 1. Den, 
du "næsthelst” vil deltage i, får num- 
mer 2 0.s.v. HUSK! maksimalt EN 
turnering pr. prioritet. 

Hvis felterne til ønsker anvendes, 

Overførsel fra Girokontonummer 

L 
  

  

  

  

  

        
    

Har du været på Viking-Con før? 
Nej OQ Ja Q Mit Viking-Con nummer.: 

Fornavn(e): 

Efternavn: Størrelse Antal Madordning 
Adresse: Small Ja |] 

Postnr. og By: Medium 

Telefon: Large 

Fødselsdato og år: X-Large 

"Prisen er 90,- kr. pr. trøje. Madordningen koster 145,- kr. Skriv det samlede beløb på girokortets forside   
  

Underskrift iht underskriftsblad 

Hvis I er nogle stykker, som meget ger- 
ne vil spille sammen (typisk på samme 
hold i en rollespilsturnering), så har I mu- 
lighed for at tilmelde jer som en gruppe. 

Skriv gruppens navn i det angivne felt 
på samtlige medlemmers tilmeldinger. Der 
kan maksimalt være 6 medlemmer i en 
gruppe, og alle skal være medlemmer af 
foreningen Viking-Con. Den eller de tur- 
neringer, som | ønsker at deltage i som 
en gruppe skal have højeste prioritet. 
F.eks., hvis 4 personer ønsker at deltage 

i FBl og TOON som gruppe, så skal de 
på de 4 tilmeldinger angive henholdsvis 
FBI og TOON ud for prioriteterne 1 og 2, 
mens eventuelle individuelle ønsker tilde- 
les prioriteterne 3 eller lavere. 

Hver person kan højest være med i én 
gruppe! 

vb 

438-8801 
  

Indbetaler Foreningen Viking Con 

Sandbygårdvej 7, st. th. 
  

2700 Brønshøj 

<G' GiroBank Indbetaling 
Beløbsmodtagers Girokontonummer og betegnelse 

FRA- OG TILMELDING EFTER 

LODTRÆKNING 
  

Hvis du har været så heldig, at du er 
kommet med i en turnering og ikke kan/vil 
benytte dig af din tilmelding til turnerin- 
gen, skal du henvende dig i informatio- 
nen for at blive slettet af turneringslister- 
ne. Hvis du ikke møder op til turneringen, 
så vil du blive udsat for en straf. Sidste år 
fjernede vi synderne fra deres øvrige 
turneringer, men hvis vi mener, at folk 
ikke tager det alvorligt nok, vil yderligere 
straffe blive effektueret. Blandt disse 
straffe kan der blive tale om: 

" fratagelse af evt. finalepladser. 
” fratagelse af evt. førstepladser. 
= udelukkelse fra næste års con. 

Derfor, hvis du fortryder en turnering, 
SÅ MELD FRA!!! 

Hvorfor skal alt dette nu være nød- 
vendigt? Vi fik i flere år klager fra de 
turneringsafholdere, der lægger et stort 
stykke arbejde i at lave en turnering. De 
stod og manglede 10% af deltagerne, en- 
ten fordi de havde sovet over sig, eller 
fordi de havde fundet en mere interessant 
turnering. Samtidig var der andre, der 
med vilje var blevet væk fra turneringen, 
fordi der ikke var plads. 

Men det kan også tages som. en 
medmenneskelig hjælp. Når du melder 
fra en turnering i informationen, vil tur- 
neringen blive slået op som ikke fuldt be- 
sat, og en anden deltager kan overtage 
pladsen. Kort sagt: Al fra- og tilmelding 
foregår i informationen. 

Kvittering 

438-8801 

Foreningen Viking Con 
Sandbygårdvej 7, st. th. 
2700 Brønshøj 

Beløbsmodtagers Girokontonummer og betegnelse 

  

  

Evt. meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt 

Girokort til forhåndstilmeldinger 

Må ikke betales i Bank eller Sparekasse ! 

Husk at udfylde bagsiden. 
Kroner Øre 

80 00 
9 

Til maskinel aflæsning — Undgå venligst at skrive i dette felt 

  

+82< 

Postvæsenets stempel 

  
Betalingsdato. Betales nu 

Postvæsenets kvittering 

Gebyr for indbetaling betales kontant 

Kroner. Øre 

80 00 
  Dag-——Måned— År —— Sæt X 

S 4030 (9.94) Giro 390-4282 

+4388801< 

GiroBanks erstatningspligt ophører, når kravet ikke er anmeldt 
for GiroBank inden 2 år efter indbetalingen. Checks m.v. mod- 
tages under forbehold af betalingsmidlets honorering. 
Ved kontant indbetaling på posthus med terminal er det ude- 
lukkende posthusets kvitteringstiltryk, der er bevis for hvilket 
beløb, der er indbetalt.  


