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Viking-Con 28

Den 9.-11. oktober 2009 afvikles den 
28. udgave af Danmarks største og 
bedste spilcon.
Viking-Con er en weekend med spil og 
socialt samvær med ligesindede spi-
lentusiaster. Viking-Con har rolle- og 
brætspil for både øvede og nybegyn-
dere. Vi har alt fra små, korte fami-
lievenlige spil til helt store komplekse 
tidskrævende spil. Her skulle gerne 
være noget for alle, så kom endelig med 
på Viking-Con.
Dette hæfte indeholder de mest nød-
vendige oplysninger for at orientere 
dig om Viking-Con 28. Ændringer, 
tilføjelser samt yderligere information 
findes på www.viking-con.dk. 
Velkommen på Viking-Con 28.

Tid og sted
Viking-con 28 afholdes d. 9.-11. 
oktober på de to naboskoler Tårnby 
Gymnasium og Nordregårdsskolen. 
Disse ligger ca. 5 minutters gang fra 
hinanden.
Dørene åbnes på Tårnby Gymnasium 
fredag d. 9. oktober kl. 18:00, men 
der er allerede mulighed for at sikre sig 
en plads i sovesalene fra kl. 17:00.
Connen lukker igen søndag d. 11. 
oktober kl. 19:00.
Tårnby Gymnasiums adresse er:
Tejn Allé 5, 2770 Kastrup.
På www.viking-con.dk kan du finde en 
udførlig kørselsvejledning og en oversigt 
over offentlige transportmidler.

Tilmelding
Tilmelding kan ske som forhåndstilmel-
ding eller under connen.
Forhåndstilmelding kan ske ved at 
indbetale 140 kr. senest lørdag d. 19. 
september, se mere om hvordan under 
tilmelding på www.viking-con.dk.

Tilmelding under connen koster:
 160 kr. for hele weekenden
 50 kr. for fredagen
 110 kr. for lørdagen
 50 kr. for søndagen

Forhåndstilmelding
Forhåndstilmelding giver – udover 
rabat – mulighed for at bestille mad og 
forskellig merchandise, samt deltage i 
forhåndsfordelingen af en del af turne-
rings- og scenariepladserne.
En stor del af turnerings- og scenarie-
pladserne bliver fordelt ved lodtrækning 
blandt de forhåndstilmeldte. Hvis du vil 
have en større chance for at spille det 
du allerhelst vil, skal du altså forhånd-
stilmelde dig.
Hvis du gerne vil deltage i samme tur-
neringer som venner eller familie, kan I 
forhåndstilmelde jer som gruppe.
Hvis du vil være sikker på et godt 
måltid mad under connen, er det 
muligt at bestille mad sammen med 
forhåndstilmeldingen.
Merchandise (t-shirt m.m.) fabrikeres 
kun på forudbestilling og -betaling, så 
husk at angive det ved tilmeldingen – 
det vil ikke være muligt at købe dem på 
connen.
Se nærmere oplysninger om forhånds-
tilmeldingen på www.viking-con.dk.

Lodtrækning
En stor del af turnerings- og scenarie-
pladserne bliver fordelt ved lodtrækning 
blandt de forhåndstilmeldte. Resten af 
pladserne frigives i løbet af connen, til 
glæde for alle uanset tilmeldingsform.
Resultatet af lodtrækningen kan ses 
på www.viking-con.dk ca. en uge før 
connen.
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Hvis du har fået en plads du alligevel 
ikke kan eller vil benytte dig af, bedes 
du give besked herom til info@viking-
con.dk eller udfylde formularen på 
www.viking-con.dk. På connen kan du 
henvende dig i Informationen.

Indcheckning
Fredag d. 9. oktober kl. 17:00 
åbnes indcheckningen på Tårnby 
Gymnasium. Dørene til selve connen 
åbnes først kl. 18:00, men der vil være 
åbent til sovesalene fra kl. 17:00.
Hvis du er tilmeldt som turneringsle-
der, forfatter, spilleder eller hjælper i 
Informationen har du VIP-status, og 
vil kunne komme ind på connen fra kl. 
17:00.
Er du ikke tilmeldt, kan du tilmelde 
dig og betale på connen. Det vil ikke 
være muligt at betale med Dankort ved 
indcheckningen.

Overnatning
På connen kan du overnatte i 
sovesalene. Det er gratis at benytte 
sovesalene, du skal blot selv medbringe 
sovepose/liggeunderlag eller tilsva-
rende.
På Tårnby Gymnasium er sovesalene 
åbne hele døgnet.
VIP-sovesalen på Nordregårdsskolen 
er lukket for indgang i tidsrummet 
5:00-8:00, for at sikre muligheden for 
en rolig nat.
De almindelige sovesale skal tømmes 
for bagage senest søndag kl. 19:00. 
VIP sovesalen skal være tom søndag kl. 
12:00.

Info på connen
Ved indcheckningen vil du få udleveret 
en Con-guide med svar på de fleste 
spørgsmål og de aktiviteter som afvikles 
på connen.
Der vil også være infotavler med de 
seneste informationer og hvad der sker.

Hvis du ikke kan finde svar på dine 
spørgsmål andre steder, så er der 
også Informationen som gennem hele 
connen vil være bemandet med hjælp-
somme og tålmodige personer.
Informationen vil også kunne hjælpe 
med vejvisning eller hovedpinepiller. 
Sammen med Informationen vil der 
også være vores gratis garderobe samt 
Ludoteket. 

Spisemuligheder
Traditionen tro vil det være muligt at 
bestille mad til aftensmad fredag og 
lørdag, morgenmad lørdag og søndag, 
samt frokost lørdag og søndag. Priser 
m.m. kan ses på hjemmesiden.
Selvom du ikke har forudbestilt mad 
skal du ikke gå sulten i seng, det vil 
være muligt at købe mad og drikke på 
connen næsten hele døgnet.

Gratis adgang
Kom og få et indtryk af Viking-Con 
lørdag mellem 12:00 og 19:00. Her 
vil der være mulighed for gratis at få 
indtryk af Viking-Con.
Der er muligt at deltage i workshops, 
demoer, besøge butikker og foreninger, 
men ikke deltage i officielle turneringer. 
Henvend dig i Informationen for regi-
strering.
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Er du på Facebook? 

Kom og besøg os på Facebook, søg 
efter Viking-con (husk bindestreg).

Del oplevelser og billeder med andre 
congængere eller find din nye spil-

gruppe her.
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Viking-Con byder på rollespilsaktiviteter i 
alle moduler. Nye og erfarne forfattere har 
anstrengt sig for at tilbyde dig en vifte af 
forskelligartede scenarier. Således kan du 
spille action, horror, komedie, skuespil, 
smølf --- eller den mest givende og udfor-
drende rolle af alle: Spilleder. Vel mødt til 
godt rollespil under hele Viking-Con.

Husk at orientere dig løbende på www.
viking-con.dk om nye scenarier eller andre 
opdateringer.

Scenarieoversigt

Et velfortjent otium (A)
af Peter Schack-Nielsen

aLIENS (A+B)
af Morten Greis

Fader Josefsen kiggede ud over forsam-
lingen. Deres håbefulde øjne glimtede i 
mørket, tårer trillede ned kinderne, og de 
knugede deres hænder i bøn. Frelsen ville 
komme til dem, der overgiver sig til troen.
Miriam Schloss åbnede øjnene og kiggede 
ud gennem låget på kryosengen. Det gled 
tavst op, og hun væltede groggy ud på det 
kolde gulv, mens hun prøvede at erindre 
sin opgave. Det kom langsomt til hende. 
De koloniale myndigheder havde rap-
porteret, at indbyggerne i Neue Drebkau 
havde indgivet adskillige klager over en 
nyligt ankommen sekt, og at der var brug 
for en professionel indgriben til at glatte 
problemerne ud. Hun bandede lavmælt.
Følg politi-agent Miriam Schloss på hendes 
færd til kolonien Neue Drebkau, hvor 
mareridt og rædsler lurer i mørket. Horror, 
action og en kamp på liv og død. Et alien-
scenarie for fans af filmene.

Carpe Diem (A+B)
af Lars Prehn

Et værdifuldt relikvie blev stjålet fra Pater 
Nostra kirken i Byen Veronia.
Laurentius Pyrus blev af Biskoppen sat 
til at opklare mysteriet om hvem der har 
stjålet det og bringe relikviet tilbage inden 
det falder i de forkerte hænder.

Carpe Diem handler om interaktion med 
spilverdenen og om at, bruge sin fantasi. 
Scenariet er en ikke lineær historie hvor 
spilleren afgør hvad der sker, hvornår og 
hvordan.
Magten er i dine hænder, Carpe Diem.

Shamanens kurér (A+B)
af Torben Ussing 

Hvad skete der egentlig til den shaman-
ceremoni? Var I i en anden verden? Eller 
var det bare et hypnosestunt, nogle urter 
og varmen?
Et klassisk actionscenarie  for 5 spillere. 
Der er 21. århundrede, der er jernbaner, 
der er fantasy, der er et episk quest – og 
der er en hel del terningkast.

Agent 00Smølf: Mission: ’Jeg, 
Smølf’ (C)

af Morten VesterSmølf Fisker
Smølfen Smølf har smølfet sig ind i smøl-
fernes smølfekvarter med en smølf som 
ingen har smølfet. Da han smølfer, smølfer 
han ind i smølfen der smølfer og smølfer 
ham til smølf. Efter en rum smølf går 
smølfen op og Smølf smølfer op og smølfer 
ud i en ny smølfealder: Smølfetiden…
Smølfer smølfer rundt i smølfer, smølfer 
smølfer rundt i smølfer og endnu andre 
smølfer, smølfer omkring i smølfer. Smølf 
er roterende smølf i smølfen - han ved 
hverken smølf eller smølf. Er han kommet 
til smølfetiden eller smølfetiden og hvordan 
smølfer han smølf igen? 
Bedst som Smølf står der og smølfer, 
smølfer der fire HA-Smølfer op, næsten 
som ud af smølfeting, griber fast i Smølf, 
smølfer på en smølf og alt smølfer smølf og 
smølf og smølf….
SmølfQuest er for smølfer der har lyst til at 
smølfe og ha det smølft

Esoterrorists 2009 (C)
af Torben Ussing

Varevognen med de tildækkede ruder 
samlede dem som sædvanlig op forskellige 
steder i København. De så genkendende på 
hinanden. 
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”Nå, vi er måske ligefrem ved at blive et 
fast team?”
De havde mødt hinanden flere gange før, 
først til sagen om spøgelserne i Horsens 
Tugthus og senest da de forhindrede en 
massakre på en dansk folkeskole.
Hr. Sand, deres faste kontaktperson i Ordo 
Veritatis, tog imod dem. 
”Jeg ved ikke, om I har læst sidste uges 
aviser? Det har I! Også dette?”
Han lagde en avisartikel frem foran dem.
”Vi har fået et tip om at det er Esoter-
roristerne, der står bag. Det lyder måske 
usandsynligt, men vi vil gerne have nogen 
til lige at undersøge det – gerne nogen med 
lidt erfaring.”

UlveVinter  (VC Junior)
af Bjarne Sinkjær

Fem4: Krybbespil - Frihed, 
Lighed & Søsterskab J (E+F)

af Stif Laursen
4 feminister, et storcenter i fuld juleud-
rustning og en afsindig patriarkalsk plan 
om at korrumperer en hel generation af 
små uskyldige børn… og nåh ja… så er 
der selvfølgelig også et par skvat af et par 
hankønsvæsner. Det bliver en dag hverken 
kvinderne, deres mænd og børn eller de 
andre i shoppingcentret vil glemme lige 
med det samme.
Kodeordet for dette scenarie er satire. 
Det er satire over feminisme, kønsroller, 
julepanik og meget mere. Dette systemløse 
scenarie er ideelt for 4 spillere og en 
spilleder.

Legenden om… II (E+F)
af Morten Greis og Troels K Pedersen

Kong Sidetes fald. Kongeslægten 
Ashmoides storhed står for fald, da fire 
unge lykkeriddere, gerrige efter hæder, 
fulde af vovemod, trænger ind i kongeslæg-
tens allerhemmeligste kamre stræbende 
efter guld, hvor de i stedet finder kimen til 
kongeslægtens magt.
Lukoworgos’ tempel. Præsten Irbine 
bringer dyre ofre til sin afgud, som han 
ærer i det skjulte. Jomfruer klædt i hvidt 
bringer uvidende deres eget blod som offer, 
og om natten bruger Irbine sin afguds 
magt til at holde Khorajah i et tyrannisk 

greb. Men fire lykkeriddere vil det anderle-
des.
Kong Mokai I’s arv. Kong Mokais styre 
var præget af årtier med velstand og suc-
cesfulde erobringer, men styrets sidste 
årti plages af oprør, intriger ved hoffet 
og attentater mod kongen. Hvilken arv 
efterlod Mokai I sig?

Räven rasker över isen (E+F)
af Sven Münther og team

:||: Räven raskar över isen. :||:
Får jag lov och får jag lov, 
att sjunga spökenas visa?
Så här gör spökena, var de går,
och var de sitter och var de står.
Får jag lov, och får jag lov
Att sjunga spökenas visa?

Kære søskendebørn. 
Det er nu femten år siden, vi holdt jul 
sammen. En jul der gjorde, at vi aldrig sås 
igen. 
Der var ingen forældre til at holde jer 
skøre unger i snor dengang – kun mig: 
jeres hyggelige farbror Gustav, der skulle 
passe jer fem børn julen over. Kan I huske, 
I selv fældede juletræet i skoven, og at vi 
sang “Räven raskar över isen” mindst 20 
gange? Jeg husker det med glæde. Jeg er 
sikker på, at I også huske de mange gode 
julegaver - aldrig havde I fået så mange 
julegaver. Aldrig har I sovet så sent og så 
godt en juleaften. 
Næste morgen var eventyret slut. Julemor-
gen 1964 gik vi alle fra glæde til sorg, og 
jeg er ked af, vi ikke har set hinanden 
siden.
Men nu er der gået 15 år - I er voksne 
mennesker nu, og jeg er en gammel mand 
der ikke holder evigt. Derfor vil jeg gerne 
invitere jer til at holde jul med mig bare en 
gang til. Kom nu for Guds skyld! Hvis ikke 
af nogen anden grund, så fordi jeg skal til 
at skrive mit testamente. 
Jeg vil love jer atter en jul, som I aldrig vil 
glemme. 
Kærlig Hilsen, 
Farbror Gustav.
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Under mistanke (E+F)
af Morten Andersen, Robert Bonde 

Jensen, Flemming Lindblad, Claes Schütt
Cylonerne blev skabt af mennesket
De udviklede sig
De gjorde oprør
Der er mange kopier
Og de har en plan…

49550 overlevende
Søgende efter et hjem
Kaldet Jorden

1001 nat  J (G)
af Meguey Baker

1001 nat er et fortællespil, hvor spillerne 
i en rammefortælling spiller personer ved 
sultanens hof, der fordriver tiden med 
at fortælle hinanden historier, mens de 
prøver at undgå at gøre sultanen vred og få 
hugget hovedet af. Måske vil du møde...
* En vejrbidt gartner, der længes efter 
rosende ord fra sultanens mund.
* En forurettet mundskænk, der vil ofre sit 
liv for at smage hævn.
* En smuk haremskvinde, der ønsker at 
smelte sultanens hårde hjerte.
* En laset tigger, der bærer retfærdighe-
dens harme.
* Sultanens yngste datter, der længes efter 
frihedens lys.
Med en enkel spilmekanik belønner 
spillerne hinanden for at skabe medri-
vende, spændende fortællinger. 

Athena’s Have (G)
af Magnus Nygaard

Velkommen til Athena’s Have. Længe efter 
at menneskene blev forvist fra Jorden for 
deres hovmod og foragt for guderne har de 
fået deres anden chance af Pallas Athene 
i hendes lille have. Herfra forsøger de at 
dominere deres barbariske nabo-planeter 
med lidt hjælp fra deres guddommelige 
gaver; rumskibe, ægis skjolde og energilan-
ser.
Vær med til at afprøve den nye Savage 
Worlds setting “Garden of Athena”, et mix 
af 300 og Klit med Iliaden og Odysseen.

Rejsen til verdens ende (G+H)
af Sven Münther og team

Det var en overordentlig skøn dag ude 
på landet. Og hist hvor vejen slår et buk 

kom en herre iført høj hat og spadserestok 
gående, han havde ganske vidst også andet 
på, men det anslår vi som irrelevant for 
historien. Herren vandrede nu gennem en 
lille landsby, og da han forlod den igen var 
han ej alene. Den ene var blevet til fem og 
snart drog de af sted, mod verdens ende…
”Hov?... Vent lige lidt, er det ikke der 
fanden bor?”
”Bahh… du må vist ha søbet for dybt i 
øllet, du tror da ikke på den slags oldemor 
skrøner.”
”Eller gør du?”
Og ved guds hånd blev terningen kastet…

Teenage Mutant Ninja Turtles VS. 
Aliens Dark Dragon Rising (G+H)

af Lars Rune Jørgensen
Fra stjernerne vil de mørke drager komme 
og indlede deres rige af død. Først vil de 
største byer falde og til sidste hele verden. 
De vil mæske sig i menneskets kød, kun 
for at bygge deres byer af vores rester. 
Sådan ender menneskets alder, og de 
mørke dragers alder begynder.
Den Mørke Drages Profeti, Kejser 
Takakuras første troldmand Isamu. 1181 
e.k. 
”Hvad har du gang i Ralf? The Foot har 
ikke været gang i noget stor siden the 
Shredders død.” Ralf lyttede ikke han ville 
op på taget så de kunne se fjenden. De 
andre 3 fulgte med. Da de var kommet op 
på taget, pegede Ralf ned på en gyde. ”Der 
kan du se Leo. De leder efter noget og jeg 
har i sinde at finde ud hvad”. ”Ok Ralf du 
har ret, vi er med dig, men det bliver min 
plan.”

Signaturforklaring

J Re-Run

Modulerne:
A: Fredag 19:30 - 23:30 
B: Fredag 00:00 - 04:00 
C: Lørdag 10:00 - 16:00 
D: Lørdag 16:30 - 18:30 
E: Lørdag 19:30 - 23:30 
F: Lørdag 00:00 - 04:00 
G: Søndag 10:00 - 14:00 
H: Søndag 14:30 - 19:00
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Til Viking-Con 28 kan vi endnu engang 
præsentere over 50 turneringer i 
programmet. Heraf kan vi bringe ikke 
færre end 15 spil som har turnerings-
premiere i år.
Vi har i år fået hjælp af den skandi-
naviske spildistributør Enigma, som 
har medvirket til at bringe nye spil på 
programmet. 
Programmet for Viking-Con 28 byder 
således på turneringer af mange for-
skellige typer og længder. Fra de meget 
strategisk anlagte turneringer som Age 
of Renaissance til de lidt hurtigere spil 
som Caylus og Hacienda til de meget 
korte spil som Family Business og Set. 
Der skulle gerne være noget for enhver 
smag.
Her i hæftet finder du en kort oversigt 
over de mange turneringer, men på 
www.viking-con.dk kan du finde meget 
mere information og samtidig holde dig 
opdateret om eventuelle ændringer.
Vi fra Strategispilsudvalget håber du 
finder noget sjovt at spille på Viking-
Con 28.

Signaturforklaring

 Kræver regelkendskab

+ Viking-con Premiere

A (F) betyder turnering i modul A, finale 
i modul F.

Modulerne:
A: Fredag 19:30 - 23:30 
B: Fredag 00:00 - 04:00 
C: Lørdag 10:00 - 16:00 
D: Lørdag 16:30 - 18:30 
E: Lørdag 19:30 - 23:30 
F: Lørdag 00:00 - 04:00 
G: Søndag 10:00 - 14:00 
H: Søndag 14:30 - 19:00

Strategispil
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Turnering Forkortelse Moduler Teaser 

Acquire: After 
Midnight Hotel 

ACQU F Byg hoteller og tjen penge. 

 Advanced 
Civilization 

ADVC C+D Kulturkamp i antikken. 

Advanced 
Civilization - 
Introduktion 

ACIN A Lær at spille spillet så du kan triumfere i turneringen. 

+ Age of 
Renaissance 

AGEO G+H Civilization i middelalderen. 

+ Agricola AGRI C Jeg en gård mig bygge vil. 

Ave Caesar AVEC G (H) Væddeløb på liv og død – har du hvad der skal til? 

 Axis & Allies 
DM 2009 
(Revised 
Edition) 

AXIS C+D
+E 
(G) 

Axis & Allies DM 2008 (Revised Edition). 

BattleCry BATT C Er du Grant eller Lee, syd eller nord, yankee eller rebel? 

BattleLore BALO A Hundredeårskrigen raser, og de britiske og franske hærførere 
må sætte deres lid til gobliner og dværge for at sejre. 

Brittania BRIT A+B Fra Romerne i år 43 til Normannerne i 1066 formede de riget 
på en ambolt af blod. Kom selv og sving en hammer. 

 Byer og Riddere BYER C Igen i år skal der kæmpes på liv og råstoffer i Catan. 

 Carcassonne 
Classic 

CARC B Det lille spil for den store planlægger. 

Caylus CAYL H Kong Phillip af Frankrig har besluttet at forstærke Frankrigs 
grænser og til dette formål skal der bygges en borg. 

Chaos 
Marauders 

CHAO A Orkerne er på krigsstien igen, WAAAAAGH!!!!! 

Colosseum COLO C Gladiatorer, skibe, musikere, komikere, præster, heste, løver, 
bure, fakler og naturligvis stridsvogne. Hvem kan modstå et 
godt show? 

Cuba CUBA G Bliv den mægtigste haciendaejer på Cuba ved hjælp af rom, 
cigarer og korruption. 

Das Motor-
sportsspiel 

MOTO B Har du benzin i blodet, så meld dig her… 

+ Descent – 
Journeys in the 
Dark 

DESC C Savner du også HeroQuest? Descent er den amerikaniserede 
arvtager, med flere terninger og en Saruman-esque Overlord. 

 Diplomacy DIPL G Verdenskrigen - et spil for gentlemen. 

+ Dominion DOMI F Opbyg det største og flotteste kongerige og gør dine 
bedsteforældre stolte i årets “spiel des jahres”. 

Family 
Business 

FAMI F Gangsterkrigen raser i Chicago. 

Game of 
Thrones 

GAME E+F Fem adelige huse kæmper med diplomati og taktisk snilde for 
at vinde magten. 

Gunslinger GUNS E Mand mod mand i det vilde vesten. 

Hacienda HACI E Er du den bedste til at få en Hacienda op at køre?

+ Hamburgum HAMB A Byg Hamborgs kirker før din nabo. 

 Heroclix 
turnering 

HERO C Superhelte, strategi og sjov! 

History of the 
World 

HOTW C+D Gennemspil verdens historie og sørg for at du står tilbage som 
vinderen. 

Igel Ärgern IGEL D Klassisk væddeløb for pindsvin. Ben Hur gå hjem og pak. 
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Turnering Forkortelse Moduler Teaser 

Junta JUNT A Viva el Presidente! 

+ Khet the Laser 
Game 

KHET E Det er med Lasere (tm). 

+ Livingstone LIVI F Dr. Livingstone… dice. 

 Mahjong MAHJ E Kan du holde det strategiske overblik og balancere offensivt 
mod defensivt spil mens du samler din vinderkombination af 
kinesiske brikker? 

Mahjong - 
Introduktion 

MAIN D Introduktion til Mahjong. 

Memoir ‘44 MEMO E Change World History, Triumph on the Battlefield, Humiliate 
your Friends (and everyone else unlucky enough to be caught 
on you path to glory). 

 Midnite Magic: 
Common as 
Dirt 

MIDN B Magic med billige kort. 

Munchkin MUNC B Dræb monsteret. Tag skatten. Forræd dine “allierede” og bliv 
level 10 som den første i dette fantasy rollespils kortspil. 

Nuclear Wars NUCL A Spillet hvor du kan sende atommisiler mod dine venner og 
fjender. 

+ Pandemic PAND H Pandemier truer med at dræbe millioner, kan I stoppe 
spredningen i tide? 

Power Grid POWE A PowerGrid - indsæt selv pun om Lomborg og global 
opvarmning. 

Puerto Rico PUER H Skab den mest produktive og imponerende koloni på Puerto 
Rico. 



+

Race for the 
Galaxy 

RACE G Du skal bygge din egen galaktiske civilisation, men kan du 
bygge det mægtigste og mest velstående rige af dem alle? 

+ Red November – 
Gnomish Hate 

REDN D Tag gnomer, drik dem stive, og giv dem kontrollen over en 
brændende atomubåd, der synker mod bunden mens Kraken 
gnasker i den. 

RoboRally ROBO C Topforvirrede robotter i væddeløb, bevæbnet til tænderne – det 
bli’r ikke kedeligt! 

SET - spillet 
om visuel op-
mærksomhed 

SESE D Er du vågen, opmærksom og hurtig? Så er SET noget for dig. 

+ Shogun SHOG E Seppuku - Harikiri - HAJIME! 

+ Smallworld SMAL F Invader verden med horder af dværge, amazoner, kæmper og 
orker. 

+ Stone Age STON B Lav en økse, byg en lerhytte, former dig og giv dine hulemænd 
mad. 

Thurn und 
Taxis 

THUR C Skab dit eget net af postvognsruter i Sydtyskland. 

Topersoners 
spil 

2PER D Inviter en ikke-spiller med til topersonersspil. 

+ Verräter VERR D Mel din egen kage i klanfejden. 

+ War of the Ring 
- Kong Dains 
sidste slag 

WAR1 A+B Vil Dværgekongen snyde sin skæbne - eller vil Ringånden 
Khamael indtage Det Ensomme Bjerg? 

+ War of the Ring 
- Slaget ved 
Isen Floden 

WAR2 G+H Vil Sarumans legioner knuse deres fjender - eller vil Rohans 
ryttere ride til sejr? 

 Warhammer 
40K 

WARH C+D
+E 

Fremtids Warhammer 
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Også i år har vi andre aktiviteter end 
de planlagte turneringer og scenarier.

Demoer
Der vil blive afholdt demoer i forskellige 
spil under connen. Se mere på www.
viking-con.dk.

Spilforeninger
Store dele af det danske spilmiljø 
præges og holdes i live af foreningerne. 
Deres årelange samarbejde med Viking-
Con har resulteret i, at flere af forenin-
gerne er repræsenteret, både gennem 
de turneringer de afholder, og gennem 
deres eget foreningslokale, hvor alle er 
velkomne.
I år vil vi få besøg af: Avalon, Consim, 
Emperor’s Pride, Københavns Brætspil-
klub og Mahjong Danmark.

Ludoteket
Ludoteket tilbyder udlån af spændende 
bræt- og kortspil 24 timer i døgnet 
under hele Viking-Con. Ludoteket råder 
over et meget stort udvalg af nye og 
gamle spil, og den venlige bemanding 
vil beredvilligt kunne råde dig om 
spiltyper og regler.
Du finder Ludoteket sammen med 
Informationen og Garderoben.

Mad og drikke
Igen i år vil det være muligt at forud-
bestille sine måltider. Se mere på www.
viking-con.dk

Heksens Hule
Leder du efter et åndehul, en lille pause 
fra dagens (og nattens) strabadser? 
Så er Heksens Hule noget for dig. Få 

en kop kaffe og en bolle (måske endda 
kage?) når du hygger imellem de 
anstrengende spil.

Burger Bazaren
Brug for at tanke op? Igen i år tilbyder 
Burger Bazaren at holde dig i gang 
hele Viking-Con. Her kan du købe 
sodavand, slik og lune mellemmåltider.

Kondi Klubben
Også i år er sortimentet udbygget med 
“det sunde alternativ”, Kondi Klubben. 
Her kan du købe smoothies, sandwich, 
pasta-retter, vegetarmad, frugt/grønt 
og sunde snacks.

Butikker
Igen i år har vi både Fantask og Faraos 
Cigarer til at gæste connen. Begge 
butikker har atter en gang medbragt 
alt hvad hjertet begærer af terninger, 
bøger, spil, figurer og meget andet.

Kontaktoplysninger
Hvis du har generelle spørgsmål, kom-
mentarer eller andet, kan arrangørerne 
af Viking-Con kontaktes ved at sende 
en mail til: 
 selskabet@viking-con.dk
Har du specifikke spørgsmål kan du 
kontakte:
 info@viking-con.dk
 rollespil@viking-con.dk
 strategi@viking-con.dk
 ungdomsskole@viking-con.dk

Meget mere end spil

Vil du Gratis på viking-con?
Ved at hjælpe til i Burger Bazaren/
Kondi Klubben kan du komme gratis 
med til Viking-Con og få et gavekort 
til butikkerne.
Se mere på www.viking-con.dk under 
“Hjælp til”.M
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Viking-Con Junior
Kom og prøv forskellige brætspil, 
rollespil, samlekortspil, figurspil og 
figurmaling i trygge omgivelser.
Viking-Con Junior arrangerer intro-
duktionsspil for børn i alderen 6-12 
år lørdag klokken 14-18. Far og mor 
er meget velkomne (det er ikke en 
børnepasningsordning). Entréen til 
Viking-Con Junior er kr. 20,- for børn 
og forældre. Medfølgende forældre 
kommer gratis ind.
Der bliver mulighed for at børn og 
deres forældre kan blive introduceret til 
forskellige typer af spil ved selv at prøve 
spillene under kyndig vejleding.
Der vil blive mulighed for:
Introduktion - Regelforklaring - 
Prøvespil - Oplysninger til forældre - 
Aktiviteter for børn med andre børn og 
forældre.

Håber vi ses på Viking-Con Junior.

Konceptmodul
Spil er mere end bare turneringer og 
scenarier. Derfor tilbyder vi i år et 
afbræk mellem de mange spil, hvor 
sanserne kan gå på opdagelse.
Konceptmodulet ligger lørdag kl. 16:30 
til 18:30 med spændende foredrag, 
introduktioner til nyt og gammelt, 
workshops og meget mere. Nyd de to 
timer til at få en andeledes vinkel på 

det kendte eller ukendte, eller brug de 
to timer til at slappe af over en snak 
i Heksens Hule eller lad dig lokke af 
butikkernes gode tilbud.

Adgang til aktiviteterne i koncept-
modulet er gratis for alle betalende 
congængere og fortrinsvis gratis for 
dig som benytter tilbuddet om gratis 
adgang lørdag. 

Brætspil
Vi har udvalgt nogle brætspil som ikke 
er sværere end børn sagtens kan finde 
ud af dem, og som samtidigt er sjove 
at spille for voksne også, eksempelvis 
Carcasonne, Settlers, Lost Cities. Der 
vil blive forklaret regler og så spilles 
der.
Rollespil
Efter en kort introduktion til rollespil 
spilles der et særligt børnevenligt 
rollespil. Der kræves ingen forudgående 
kendskab til rollespil.
Samlekortspil
Masser af børn samler på Pokémon-
kort men ikke alle spiller med dem. Få  
forklaret reglerne her og prøv at spille. 
Desuden er der introduktion til v- og 
prøvespil af samlekortspillet Magic. Det 
er ikke nødvendigt selv at medbringe 
kort.
Figurspil og figurmaling
Børnene får en figur udleveret og bliver 
instrueret i hvordan den males. Vi har 
maling og pensler på stedet, så man 
behøver ikke at medbringe noget selv. 
Derudover kan man prøve at spille 
med figurer efter en kort introduktion. 
Figurer og regelkendskab er ikke nød-
vendigt.
Ovenstående aktiviteter er et tag-selv-
bord. Man vælger selv hvilke aktiviteter 
man vil deltage i, der er ingen tvang. 
Alle aktiviteterne er gratis når først 
man er tilmeldt Viking-Con Junior.
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Smil, service, spil, sjov og samvær

Kender du Viking-Con mindst lige så godt som dine egne terninger – og kan 
du lide at hjælpe andre på connen? Har du også lyst til at indgå i det team 
af ca. 200 frivillige der får Viking-Con til at fungere? Da er det lige præcis 
dig vi gerne vil se som frivillig i Informationen under Viking-Con 28. 

Informationen er bl.a.
• Informationen er bl.a.
• Til- og frameldinger til turneringer
• Indcheckning når connen åbner fredag aften, samt løbende over hele

weekenden
• Garderoben
• Ludoteket
• Div. salg, herunder natsalg for kantinen
• Generel problemløsning, hjælp og vejledning
• Løbende ordensrunder på skolen, så der er lækkert og indbydende hele

weekenden
• Hyggelige nattevagter og brandvagter på skolerne

Som tak for din arbejdsindsats kan vi bl.a. tilbyde:
• Vores store taknemmelighed
• At blive en del af fællesskabet blandt de frivillige
• VIP-status (VIP-sovesalen, adgang til skolen fredag kl. 17, fordel i

lodtrækningen)
• Grøn Viking-Con t-shirt (hvis du siger ja til min. 2 vagter) 
• Hyggehjørne i Infolokalet, hvor du kan koble fra under connen og få en

sludder med dine kolleger
• Forplejning i forbindelse med vagter ved madudleveringstidspunkter.
• Derudover er der altid varme drikke samt både sundt til blodsukkeret og

usundt til den søde tand til rådighed på vagterne
• Middag søndag, efter connen. Det er ca. kl. 21, når vi har pakket sammen og
• ryddet op efter os selv (ingen rengøring)
• 2 årlige spildage samt en julefrokost

Vil du være med på holdet, eller vil du vide mere om Informationen, 
skal du kontakte Tina på 
tina@viking-con.dk eller tlf. 24 64 18 20.
Her kan du også tilmelde dig vores Spildag, hvor du kan få en hurtig intro-
duktion til Informationen. Spildagen foregår søndag d. 20. september kl. 
13:00-17:00 centralt i København (adressen oplyses ved tilmelding).


