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Viking-Con 30

Den 14.-16. oktober 2011 afvikles den 
30. udgave af Danmarks største og 
bedste spilcon.
Viking-con er et arrangement, som løber 
over en weekend på Tårnby Gymnasium 
og Nordregårdskolen. I løbet af denne 
weekend kan man spille rollespil, 
figurspil og brætspil i vores turneringer 
eller bare sammen med sine venner eller 
andre venlige sjæle. Mens man er på 
Viking-con kan man låne de spil som 
Viking-Con ejer til brug på gymnasiets 
borde. Der er mulighed for overnatning 
i de gymnastiksale, der er tilknyttet 
Tårnby Gymnasium. Der er en rigtig god 
stemning, hvor man kan lære en masse 
nye spændene mennesker at kende, som 
alle deler en fælles interesse. Samtidig 
er det en god måde at prøve nye spil på, 
uden at man behøver at købe dem først. 
Der er naturligvis mulighed for at købe 
mad og drikke i løbet af weekenden flere 
forskellige steder.
Dette hæfte indeholder de mest 
nødvendige oplysninger for at orientere 
dig om Viking-Con 30. Ændringer, 
tilføjelser samt yderligere information 
findes på www.viking-con.dk. 
Velkommen på Viking-Con 30.

Tid og sted
Viking-con 30 afholdes d. 14.-16. 
oktober. Dørene åbnes på Tårnby 
Gymnasium fredag d. 14. 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. 16. 
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 
forhåndstilmelding eller under connen.
Forhåndstilmelding kan ske ved at 
indbetale 160 kr. senest søndag d. 25. 
september, se mere om hvordan under 
tilmelding på www.viking-con.dk.
Tilmelding under connen koster:
 200 kr. for hele weekenden
 60 kr. for fredagen
 140 kr. for lørdagen
 60 kr. for søndagen

Forhåndstilmelding
Forhåndstilmelding giver – udover 
rabat – mulighed for at bestille mad og 
forskellig merchandise, samt deltage 
i forhåndsfordelingen af en del af 
turnerings- og scenariepladserne.
En stor del af turnerings- og 
scenariepladserne bliver fordelt ved 
lodtrækning blandt de forhåndstilmeldte. 
Hvis du vil have en større chance for at 
spille det du allerhelst vil, skal du altså 
forhåndstilmelde dig.
Hvis du gerne vil deltage i samme 
turneringer 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 
scenariepladserne bliver fordelt ved 
lodtrækning blandt de forhåndstilmeldte. 
Resten af pladserne frigives i løbet 
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af connen, til glæde for alle uanset 
tilmeldingsform.
Resultatet af lodtrækningen kan ses 
på www.viking-con.dk ca. en uge før 
connen.
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. 14. oktober kl. 17:00 åbnes 
indcheckningen på Tårnby Gymnasium 
for forhåndstilmeldte og folk med VIP-
status. Se ’Er du VIP’ andetsted på siden.
Forhåndstilmeldte har begrænset adgang 
til skolen indtil kl. 18:00. VIP’ere har 
fuld adgang til skolen fra kl. 17:00. 
Sovesalene er åbne for alle fra kl. 17:00. 
Selve connen åbnes først kl. 18:00.
Er du ikke tilmeldt, kan du tilmelde dig 
og betale på connen fra kl. 18:00. 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 tilsvarende.
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 hjælpsomme og 
tålmodige personer.
Informationen vil også kunne hjælpe med 
vejvisning eller hovedpinepiller. Sammen 
med Informationen vil der også være 
vores gratis garderobe samt Ludoteket.

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 besøge Viking-Con.
Det er muligt at deltage i workshops, 
demoer, besøge butikker og foreninger, 
men ikke deltage i officielle turneringer. 
Henvend dig i Informationen for 
registrering.

Er du VIP?
På Viking-Con er der ca. 200 personer 
der gør noget for Viking-Con. Dem kalder 
vi VIP.
Du er VIP hvis:

• Du er spilleder (GM)
• Du er turneringsleder
• Du er forfatter
• Du er demoarrangør
• Du er hjælper (infomedarbejder)
• Du er arrangør/udvalgsmedlem
Som VIP kan vi tilbyde disse fordele:

• Fordel i lodtrækningen
• Adgang til VIP-sovesal
• Billet til drikkevarer
• VIP-indtjekning om fredagen.
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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 

spilgruppe her.
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Viking-Cons rollespilsudvalg består i år af fire 
personer, hvilket har hjulpet rollespillene ekstra 
meget med at vokse i år. Ligesom de andre år vil 
der være en bred vifte af rollespil til alle moduler 
på Viking-Con. Således kan du spille horror, smølf- 
eller den mest givende udfordrende rolle af alle: 
Spilleder. Vel mødt og godt rollespil under hele 
Viking-Con.
Vi arbejder kontinuerligt med information omkring 
rollespil, hvorfor mange scenarier vil være at finde 
på hjemmesiden. Så husk at orientere dig løbende 
på www.viking-con.dk med nye scenarier eller 
ændringer.
Grundet den store bevægelse i året rollespil 
har vi undladt at vedlægge moduler og tider 
på scenarierne. I stedet kan alt dette findes på 
hjemmesiden eller i tilmeldingen.

Scenarieoversigt
Ad Infinitum

Asbjørn Olsen
På en rumstation i en udefineret fremtid åbnes et 
sort hul, og ud strømmer monstre fra en anden 
galakse. En tilfældig gruppe mennesker prøver 
desperat at overleve, og skal hver især tage det 
store valg om de vil redde rumstationen eller redde 
sig selv. Ad Infinitum er et gamistisk fortællespil 
om intriger for overlevelse og kampen imod det 
ukendte.
Spillet tager 3 til 4 timer at spille og har et åbent 
spillerantal – på hvert hold kan være imellem 3 og 6 
spillere samt en spilleder.

Spøgelset om Calliva
Bjarne Sinkjær

”Spøgelset fra Calliva” er et introduktionsscenarie 
fra rollespillet Familier og Ære; et rollespil der vil 
blive udgivet efteråret 2011 eller vinteren 2012. 
Det er et scenarie der introducere spillerne til flere 
af de vigtigste elementer i Familier og Ære, nemlig 
de seks store adelsfamilier og deres indbyrdes 
rivalisering, anerne og de skovvilde.
I nabobyen Calliva fødte to piger et barn 
nogenlunde samtidigt. Ingen af graviditeterne 
havde anernes gunst. Den ene pige, Livia, en 
kusine til heltene, fødte et dødfødt barn. Den 
anden pige, Appia Postumus, fødte et deformt barn 
med en kalvs hoved...

Den gode historie
Henrik Jensen

Redaktions lokalet havde kogt siden at invitationen 
til at skrive en artikel om den mystiske ny måne 
kult. Alle ville have denne chance og rygstikkeri 
og bagtalelsen var på sit højeste da chef redaktør 
Thomason udpegede jer 4 til at tage afsted. Han 
gav jer invitationen og bad jer mødes med en af 
organisationens medlemmer i den lille havne by, 
Clarksville.
Siden kulten overtog øen for ca. 35 år siden har 
kun ganske få ikke-indvidede fået lov at besøge 

den, og dem der havde har nærmest været under 
tvang. Men nu har i fået chancen til at skrive om 
denne kult og finde frem til sandheden. Og i er de 
eneste der nogensinde får denne chance....
System: Call of Cthulhu 6th edt. (Basic). Hold: 
4 personer. Genre: Modern investigation/Horror 
Systemkendskab en fordel

Zombie Apocalypse
Jesper Schnipper

Midt under jeres sejrsfest for at fejre jeres 
heltegerninger (kun delvist opdigtede), stavrer en 
pige ind på kroen, hun er ligbleg og er usikker på 
benene, hendes blik vender mod jorden og hendes 
hår dækker ansigtet. 
En venlig sjæl lægger en hånd på hendes skulder 
og spørger om hun kan hjælpe.
Der er intet svar og pigen står helt stille
Hun ryster pigen blidt og gentager sit spørgsmål.
Pigen vender ansigtet op imod hende så man kan 
se hende døde øjne og blodet om hendes mund, det 
meste af hendes ene kind mangler så tænderne er 
blottet...
System: Pathfinder. Hold:  5-6 personer. Genre: 
Zombie fantasy. Præsenteres i samarbejde med 
Avalon,

Escape from Lejr 239
Jesper Schnipper

In the future it’s every man for himself.
For lidt over tre hundrede år siden blev jorden 
indtaget og menneskehedens gyldne tidsalder 
ophørte.
Vores nye “naboer” medbragte en fobi mod at blive 
bemærket af guderne, så alle er altid høflige og 
ingen problemer bemærkes, i hvertfald offentligt.
Så i dag er det alle mand for sig selv, Der er ingen 
lov selv for de rige, selvom der er masser af orden, i 
det mindste på overfladen.
Det eneste man har er venner og familie.
System: GURPS. Hold: 5-6 personer. Genre: Survival. 
Præsenteres i samarbejde med Avalon.

Tears of Hate
Lars Rune Jørgensen

På hans kinder trillede hadets tårer, for han havde 
været vidne til at ikke kun hans familie, ikke kun 
hans folk, men at hele hans civilisation var blevet 
udslettet.
Han bad til at der skulle ske guddommelig 
retfærdighed og som om en fjern magt, der 
herskede over millioner af verdener hørte hans 
kald, begyndte himmelen over hans planet at 
brænde.
Dødens engle var kommet og de bragt kun stål 
og undergang til fjenderne af Menneskehedens 
Imperium. 
Det er det 41 årtusinde og der er kun krig.
System: Deathwatch (Spacemarine). Genre: Action & 
Investigation.

Rollespil



Viking-Con 30 5

Livsværk
Michael Erik Næsby

Året er 2011. Vi befinder os i Newdon. Eller 
London, som var byens navn, inden man ændrede 
det i anledning af årtusindskiftet. Der foregår 
mange mystiske ting rundt omkring i samfundets 
afkroge og mørkeste skygger, men frygt ikke thi din 
sjæl er i Inkvisitionens hænder.
Spilpersonerne er kaldet fra Herren og en håndfuld 
mere jordiske myndigheder til at sætte en stopper 
for de senere så berygtede Whitechapel-mord 
i et steampunk-univers, hvor Ondskab lurer i 
tågerne og en gal morder skal fanges. Genren er 
investigation og horror og scenariet fungerer bedst 
for spillere, der er villige til at forsøge at leve sig ind 
i sin rolle.
System: basic/D6. Hold: 5-6 personer. Varighed: 5-6 
timer.

Terning med Døden
Lærke Hvid Petersen

Terning Med Døden foregår på en middelalderborg, 
hvor en flok adelige og deres følger har forskanset 
sig og fester dage og nætter væk, mens pesten 
hærger udenfor. De håber at holde døden ude, men 
Han har allerede åbenbaret sig for karaktererne i 
egen antropomorfisk person, og udfordret dem til 
at spille terning om deres liv – og dernæst et ønske 
eller to, hvis de altså vinder.
Scenariet starter dagen efter, at i mødte Døden selv 
på en ekspedition til vinkælderen en sen nattetime.

Sort/Hvid (remake)
Morten Greis Petersen (red.)

En novelle-antologi, der består af remakes af 
scenariet Sort/Hvid. Med dette scenarie følger vi 
op på sidste års succes, Remakekonkurrencen: De 
Navnløse, med remakes af Sort/Hvid.
Antologien består af bidrag til remake-
konkurrencen, og hvert af disse remakes er 
desuden sendt anonymt til den oprindelige 
forfatter, Johs Busted Larsen, der udpeger det 
bedste bidrag, som vinder en flot præmie. Vinderen 
udpeges efter, at scenarierne er spillet.
Spillerne får mulighed for at spille 2-4 remakes fra 
antologien, og de får derved en række spændende 
spiloplevelser, der erfaringsmæssigt er meget 
forskellige, trods de er inspireret af samme 
scenarie. 
System: diverse inkl. systemløst. Hold: 4 personer. 
Varighed: 4-6 timer. Genre: novelle-antologi (veksler 
fra bidrag til bidrag)

Gunfest
Morten Havmøller Laursen

Inspireret af film som Shoot ‘em Up og In Bruges 
indtager spillerne en række roller fra storbylivet i 
Danmark. Disse overdrevent karikerede og over-
the-top actionmen og -women skal ved hjælp af 
kreative action sekvenser slå ned på en sand armé 
af bevæbnede, lyssky elementer under ekstreme 
omstændigheder.
System: Knaldebang (hjemmebrygget). Hold: 3-4 
personer. Genre: Action, komedie

Truslen mod demokratiet
Torben Ussing

”Og nu til vejret…”
Vores arbejdsgiver slukkede fjernsynet
Ingen af jer er tilknyttet nogen officielle 
regeringsorganer, men I har alle nogle nyttige 
forbindelser. Og med næsten ubegrænsede 
ressourcer og uden politiets snærende regler for 
bevisfremskaffelse og den slags er der måske 
en chance for at I kan komme længere med 
opklaringen end politiet indtil nu har kunnet. Mine 
herrer – og den dame – jeg forventer meget af jer. 
Og hvis det lykkes, kan jeg garantere jer en større 
bonus end I kan forestille jer.
Et scenarie for 5 spillere og en spilleder.
Nøgleordene er investigation, konspirationer – og en 
smule intrige. Spilsystemet er Gumshoe.

Space Port Hyberion
Karl Georg Holm Laursen

Handelsskibet Avalanche, en fuldstændig ny, 
Hyberion First class, gled gennem det kolde stille 
rum, på hendes jomfru rejse. Skibet var skønt dets 
begrænsede størrelse imponerende, Tre Hyberion 
Power engines og en enkelt Izul Maganta engin, til 
hvis skibet virkeligt behøvede fart. Fuldstændigt 
strømlinet design af glinsende stål, en enkelt Hard 
shield power generator og en svagere men dog 
stadig fantastisk Soft shied power teck. Selvom 
skibet var et handelsskib havde aktionærerne ikke 
sparet på noget, og skibet havde endda 2 Hyberion 
cannons med, som let ville kunne beskytte dem 
mod pirat angreb, selv om de blev sjældnere og 
sjældnere i denne fredelige tid..
Oplev og udforsk det spændende Hyberion system 
med 13 planeter og deltage i et henrivende sci-fi, 
action, adventure og frontier spil.

Det lød som en god ide
Jesper Schnipper

Ferie med vennerne, en uge hvor man lavede 
ingenting og bare slappede af. En hytte i bjergene 
med egen sø. Lidt vandski, nogen øller og lidt sjov 
og ballade.
Det lød som en god ide.....
System: It came from the late late show light . Hold: 5 
spillere. Genre: B-film. Præsenteres i samarbejde med 
Avalon

Legenden om ... IV
Troels Ken Pedersen  & Morten Greis Petersen

Legenden om ... er den fjerde antologi i serien af 
Ascalon-scenarier. Scenariet består af fire novelle-
scenarier, hvor vi følger fire lykkeriddere, hvis veje 
krydses igen og igen. 
Hvert af Legenden om ...-scenarierne er baseret 
på en Sword & Sorcery-forfatters historier, og vi 
er denne gang nået til Fritz Leibers Lankhmar-
fortællinger, hvorfor de fire noveller alle udspiller 
sig i en mørk og skummel by med intriger, 
hemmeligheder og dystre gerninger.
System: GUMSHOE-hack. Hold: 4 personer. Varighed: 
4-6 timer. Genre: Sword & Sorcery. Regelkendskab 
ikke nødvendigt
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Den Sidste Nat
Karl Georg Holm Laursen

Gangen var mørk, kold og noget snæver. Det 
eneste lys der var så langt under jorden, under de 
døde bjerges rod, var de 3 fakler, prinsens vagter 
bar. Og skønt at de oplyste gangen, var det med et 
flakkende og næsten uhyggeligt skær, eller også 
var det gangen og hele situationen der skabte 
den uhyggelige stemning. Prins Amar Salahara 
1. kunne mærke hvordan sveden, trods gangens 
kulde, begyndte at trille ned af hans pande… 
han kunne mærke hvordan hans åndedræt blev 
hurtigere og hurtigere, hvordan hans krop strittede 
imod og fortalte ham at han skulle skynde sig 
tilbage til overfladen, hvordan angsten greb hans 
hjerte...
Hvis du kunne tænke dig et spændende, fantasi, 
action, intriger, by og gyser spil, så er du og dine 
venner meget velkomne til at opleve den sidste 
nat. Som foregår i Del Aradim, verdens havnen, 
karradiens hovedstad, hvor politik er farligere end 
sværd.  Vil du slutte dig til de brave forsvare af 
karradien, falde for dødekoglernes fristelser, dø 
en heltemodig men ubetydelige død eller ændre 
historiens gang? Det hele er op til dig!

Esoterrorists 2011
Torben Ussing

Varevognen med de tildækkede ruder samlede 
dem som sædvanlig op på forskellige steder i 
København. De så genkendende på hinanden.
”Nå, så mødes vi igen. Hvad mon han har til os 
denne gang?”
De havde mødt hinanden flere gange før, først 
til sagen om spøgelserne i Horsens Tugthus og 
senest i foråret, da de standsede vulkanudbruddet 
i Eyjafjallajökull. 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 Esoterroristerne, der 
står bag. Det lyder måske usandsynligt, men vi vil 
gerne have nogen til lige at undersøge det – gerne 
nogen med lidt erfaring”
Scenariet vil som sædvanlig tage udgangspunkt 
i en frisk avisartikel. Det er lavet i systemet 
Esoterrorists, hvor præmissen er at Ordo 
Veritatis (”de gode”) kæmper en evig kamp mod 
Esoterroristernes okkulte angreb på virkeligheden 
som vi kender den.

Agent 00Smølf - Mission: 
Smølfen der ikke var smølf

Morten VesterSmølf Fisker
Det var en smølf morgen og Agentsmølferne 
var taget ud for at smølfe på smølfen. Smølfen 
smølfede som så ofte før på denne smølf af smølfen 
men de fik dog hurtigt smølfet den og smølfede at 
komme smølft af sted. Til deres store forsmølfelse 
begyndte smølfen dog at smølfe om at smølfe smølf 
men de blev smølfet af det da den smølfede at den 
ikke smølfede hvor ’smølf’ var henne.
Varighed: 1-2 timer. Hold: 5 personer. For alle, glade 
smølfer, kendskab til Smølfquest ikke nødvendigt

Agent 00Smølf – Yderst Top 
Smølfelig Mission: Smølfen der 
måske alligevel var smølf…?!

Morten VesterSmølf Fisker
Det var en smølf nat. Smølfen smølfede i sin smølf 
og Agent 00Smølf holdt smølf. Med et smølfede det 
som om der var nogen der smølfede på smølfen, 
men da Smølf smølfede smølfen var der helt smølft. 
Det begyndte at smølfe, og Smølf smølfede smølfen 
igen. Da var det han smølfede det smølfen som nu 
smølfede overfor ham – den så smølft på ham og 
smølfede sig om smølfen med sin smølfede smølf, 
trak smølfen ind og gjorde smølf til at smølfe….
Varighed: 4 timer. Hold: 5 personer. For alle, seriøst 
plotsøgende smølfer, kendskab til Smølfquest en 
fordel.
Valborgnat 

Sven Münther
Uden for Præstø ligger et gammelt ubeboet hus, 
der er almindeligt kendt som ”Det hjemsøgte Hus” 
eller ”Heksemestrenes Palæ”. På Valborgsaften 
2011 besøges huset af 5 mennesker, der hver har 
betalt deres guide 25.000kr for at tilbringe en 
enkelt nat i spøgelseshuset. Pressen fandt næste 
morgen huset tomt og ingen spor af deltagerne.
System: World of Darkness. Hold: 5 personer .Genre: 
Horror, investegation, lidt intrige, lidt skuespil

U.S.S. Atlantis (rerun)
Turneringsleder: Peer Berger

Vi befinder os ombord på en Herkules 
transportmaskine fra det amerikanske forsvar, der 
kæmper sig igennem fyende sne mod Thule-basen 
i Nordvest-Grønland. Tiden er efterår 1983 dvs. før 
Gorbi kom til, og imens den kolde krig stadigvæk 
var på sit yderste. 
I maskinen sidder seks passagerer med en uvis 
fremtid: Den anderkendte britiske professor 
Mortimer, den bedårende blonde Sue Pamela, der 
er professorens amerikanske niece, den godmodige 
svensker  ke Gustafsson, der er Mortimers 
assistent, samt Sue Pamelas trolovede, den unge 
amerikanske pilot og helt Jonny Hopes. Disse fire 
civilister ekskorteres af to hårdføre og patriotiske 
CIA-agenter; den iskolde Helena Harrison og 
Vietnam veteranen Mick Razor. Polarnattens 
rædsler venter...
Intet Hjem (rerun)

Regitze Illum
Vi er blevet lukket ind i dokken. Rumskibet er 
koblet til slusen, det er bulet med tydelige spor 
efter meteorer og reparationer. Besætningen går 
og kommer, de hilser på hinanden, lige udenfor 
luftslusen står nogle af dem og snakker med 
hinanden, de joker med hinanden, griner og 
ignorerer os. Menneskesmuglere...
Der kommunikeres på dårligt intergalaktisk, og 
informationerne er få. Vi ved, at vi skal ud på 
en hård rejse, og at vi har betalt mange penge 
til til mennesker, vi ikke kender, mennesker vi 
nu lægger vores skæbne i hænderne på. Men vi 
kommer alle fra noget, der er værre.
Et livescenarie om at være flygtning i rummets store, 
tomme intet, spærret inde i en kasse og prisgivet 
menneskesmuglere og korrupte grænsepatruljer
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Til Viking-Con 30 kan vi præsentere 45 
turneringer i programmet. Heraf kan vi 
bringe ikke færre end syv spil som har 
turneringspremiere i år.
Programmet for Viking-Con 30 byder 
således på turneringer af mange 
forskellige typer og længder. Fra de 
meget strategisk anlagte turneringer som 
Axis & Allies til gammeldags dungeon 
crawl i Castle Ravenloft. Klassiske spil 
som Junta og Ave Caesar og de nye som 

7 Wonders og Nightfall. Derudover er vi 
begejstrede over at kunne præsentere 
endnu uudgivne spil: Colonies of Zel’var 
og Crowns of the North.
Kort sagt, der skulle gerne være noget for 
enhver smag.
På de næste sider kan du se en komplet 
liste over alle strategispils-turneringer 
samt hvornår de bliver afviklet.
Vi fra Strategispilsudvalget håber du får 
en god Viking-Con 30.

Strategispil

Modul Samlehjørnet har to kategorier af spil samtidig, så du stadig kan deltage i dine yndlingsturneringer.

F1-F2 Axis & Allies minis PocketModels
Star Wars PocketModel TCG, Pirates of the 
Spanish Main

F3-F4 Collectible card games:
Magic: The Gathering, World of Warcraft, Yu-
Gi-Oh, Pokemon.

Monsterspil:
Dreamblade, Monsterpocalypse

L1-L4 Living Card Games:
A Game of Thrones, Call of Cthulu, The Lord 
of the Rings, Warhammer Invasion

Clix-spil:
HeroClix, HorrorClix, Halo ActionClix

L5-L6 More minis
Star Wars miniatures, Dungeon & Dragons
miniature game

Axis & Allies minis

L7-L8 Monsterspil:
Dreamblade, Monsterpocalypse

Living Card Games:
A Game of Thrones, Call of Cthulu, The Lord 
of the Rings, Warhammer Invasion

S1-S2 Clix-spil:
HeroClix, HorrorClix, Halo ActionClix

More minis
Star Wars miniatures, Dungeon & Dragons
miniature game

S3-S4 PocketModels
Star Wars PocketModel TCG, Pirates of the 
Spanish Main

Collectible card games:
Magic: The Gathering, World of Warcraft, Yu-
Gi-Oh, Pokemon.

Samlespil er bliver stadig mere og mere 
udbredte. Og det kan til tider være 
svært at finde andre spillere til dit 
yndlingsspil. Derfor har Viking-Con igen 
i år Samlehjørnet. 
Samlehjørnet er et område som er åbent 
hele weekenden, hvor det er muligt 
at komme forbi og tage et spil, eller 
måske bytte sig til den figur eller det 
kort man har været på jagt efter. For at 
hjælpe dig med at finde de spillere som 
samler på det samme spil som dig, har 
vi sammensat en simpel tidsplan for de 
forskellige spil. 

Der vil ikke være nogen ledere eller 
dommere ved samlehjørnet til at sætte 
gang i aktiviteterne. Det er helt åbent for 
dig hvornår du kigger forbi til et spil.

Samlehjørnet
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Strategispilsoversigt
Turnering Forkortelse Moduler

+ 7 Wonders 7WON S1-S2 Få hæder og ære gennem 3 æra.

Agricola - 
Kampen om 
den røde gård

AGRI L7-L8 Hvorfor har bondemanden, ifølge sangen, altid travlt?

Ave Caesar 
aka Hej Julle

AVEC S1-S3 Same procedure as last year?

 Axis & Allies AXIS F1-S4 Bliv Krigsherre & Verdenserobrer.

BattleCry BATC S1-S3 
(S4)

Vær med til fødslen af den industrialiserede krig.

Battlestar 
Galactica

BSGA L1-L3 Efter de krigeriske cylons har ødelagt de tolv kolonier, må de 
ynkelige rester af menneskehedens tidligere store civilization 
flygte ombord på det sidste interplanetare rumskib, i en søgen 
efter legenden ”Jorden”.

Britannia BRIT L5-L6 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 L1-L3 Igen i år skal der kæmpes på liv og råstoffer i Catan.

Can’t Stop 
- El’vere er 
seje!

CANT L6 Vil du helt til tops?

Carcasonne 
Classic

CARC L7-L8 Det lille spil for den store planlægger.

+ Caste 
Ravenloft

RAVE S3-S4 Gammeldags dungeoncrawl på en ny måde.

Caylus CAYL F3-F4 Byg en prægtig borg til Frankrigs konge.

Chaos in the 
Old World

CIOW L5-L6 There is no doubt the world will fall, but which power will claim 
it?

Chaos 
Marauders

CHMA F1-F2 Orkerne er på krigsstien igen, WAAAAAGH!!!!!

+ Colonies of 
Zel’var

COLO L1-L3 Nye kolonister og handelsindtægter strømmer til, men kan du 
holde alle boldene i luften inden rumpiraterne begynder at 
snylte på dit imperium? 

+ Crowns of the 
North

CROW L2-L3 Spillet om magten over Norden igennem tre århundreder (ca. 
1530-1850) fra Kalmarunionens opløsning indtil indførelsen af 
frie forfatninger i de nordiske lande.

Das motor-
sportspiel

MOTO F3-F4 Har du benzin i blodet, så meld dig her….

Den fede 
pingvin: 
Hvem bryder 
først isen?

FEDE L5 Spil det ALDRIG med din mor!

DM i Memoir 
’44 

MEMO L1-L3 Taktik, strategi og små plastiksoldater, hvad mere kan man 
ønske sig?

Dominion DOMI F1-F2 Build, Expand, Amass!

Dungeon 
Lords

DUNG F1-F2 Bliver du den ondeste dungeon lord?

Game of 
Thrones

GATH S1-S2 Fem adelige huse kæmper med diplomati og taktisk snilde for 
at vinde magten.

Igel Ägern - 
Pindsvineræs

IGEL L3 Klassisk væddeløb for pindsvin. Ben Hur gå hjem og pak.

Imperial IMPE L5-L6 1830 møder Diplomacy - og jo, det virker!

U Infinity INFI L2-L3 Infinity: et figurspil i højt tempo.
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Turnering Forkortelse Moduler

Junta JUNT F1-F2 Gennem flid, fedt og snyd, skrab så mange penge ind på din 
personlige bank konto.

U Magic - Intro MGIN L1-L3 Har du lyst til at lære at spille verdens største kortspil?

 Magic the 
Gathering

MGIC S2-S4 Er du connens bedste planeswalker?

 Mahjong MAHJ L5-L6 Kan du holde det strategiske overblik og balancere offensivt 
mod defensivt spil mens du samler din vinderkombination af 
kinesiske brikker?

Mahjong 
Intro

MAIN L4 Regelintroduktion og prøvespil i det strategiske kinesiske 
firespillerspil.

Munchkin MUNC F3-F4 Dræb monsteret. Tag skatten. Forråd dine ”allierede” og bliv 
level 10 som den første i dette fantasy rollespils kortspil.

+ Nightfall NIGH S1-S2 Et anderledes kampbaseret deckbuilding spil.

Opus Dei: 
Arrest the 
Pope

OPUS L4 Spillet der blev sagsøgt af den katolske kirke.

 Puerto Rico PUER F1-F2 Byg din egen koloni!

 Race for the 
Galaxy

RACE S3-S4 Race for the Galaxy - et kortspil, hvor du kæmper om at 
opbygge det stærkeste rum-emperie.

+ Rising Viking 
Kings

RISI L4 Er du den næste Konge?

RoboRally ROBO S3-S4 Topforvirrede fabriksindespærrede laseraffyrende robotter 
kæmper sig frem.

 SET - spillet 
om visuel 
opmærk-
somhed

SSET L4 Er du vågen, opmærksom og hurtig? Så er SET noget for dig.

+ Sid Meier’s: 
Civilization 
the 
Boardgame 

SCIV L1-L3 Opbyg en civilisation og underlæg Verden for dine fødder.

Space Alert SPAC L7-L8 TO BOLDLY GO!

Stone Age STON L2-L3 Udvikl den bedste stenalderstamme.

U Ved Kârna’s 
Porte

WOTR L2-L4 Figurkrigsspil i Tolkiens Middle Earth.

 Warhammer 
40K

W40K L1-L6 Når mænd leger med dukker.

Warhammer: 
Invasion

WARI L5-L6 Warhammer: Invasion turnering afholdt af Boardgamer.dk.

Zooloretto ZOOL L1-L2 Noget med dyr... og pandaer.

Fredag Lørdag Søndag
L1: 10:00 – 12:00 S1: 10:00 – 12:00
L2: 12:00 – 14:00 S2: 12:00 – 14:00

S3: 14:30 – 16:30
L3: 14:00 – 16:00

L4: 16:30 – 18:30

L5: 19:30 – 21:30

S4: 16:30 – 18:30

F1: 19:30 – 21:30
F2: 21:30 – 23:30

F3: 00:00 – 02:00

L6: 21:30 – 23:30

L7: 00:00 – 02:00
F4: 02:00 – 04:00 L8: 02:00 – 04:00

ModuloversigtSignaturforklaring
 Kræver regelkendskab
+ Viking-con Premiere
U Demo-fremvisning
L1-L2 (L3) betyder: 
turnering i modul L1 til L2, 
finale i modul L3.
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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 foreningerne 
er repræsenteret, både gennem de 
turneringer de afholder, og gennem 
deres eget foreningslokale, hvor alle er 
velkomne.
I år vil vi få besøg af: AA Club Denmark, 
Avalon, CAAC, Consim, Københavns 
Brætspilklub 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
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.

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, 
kommentarer eller andet, kan 
arrangørerne af Viking-Con kontaktes 
ved at sende en mail til: 
 kontakt@viking-con.dk
Har du specifikke spørgsmål kan du 
kontakte:
 info@viking-con.dk
 rollespil@viking-con.dk
 strategi@viking-con.dk

Meget mere end spil

Bri - Tolkienselskabet i København, 
inviterer dig til at møde medlemmerne 
og høre om foreningens arbejde og ikke 

mindst fester. Er du heldig, kan du 
også få oversat dit navn til elversprog 
og få det med hjem, håndskrevet i den 

særlige flotte skrifttype.
Mød os lørdag kl. 15:30-18:30
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Kom og prøv brætspil, rollespil, 
samlekortspil og figurmaling i trygge 
omgivelser.
Viking-Con Junior arrangerer 
introduktionsspil for børn i alderen 
6-12 år lørdag klokken 14-18. Far og 
mor er meget velkomne (da det er ikke 
en børnepasningsordning). Entréen til 
Viking-Con Junior er kr. 20,- pr. barn. 
Medfølgende forældre deltager gratis.
Der bliver mulighed for, at børn og 
deres forældre kan blive introduceret 
til forskellige typer spil og selv prøve 
spillene under kyndig vejleding.
Der bliver forklaret regler til de forskellige 
spil, så alle kan være med uanset om 
det er første gang, man kaster dig ud i 
spillets verden, eller om du allerede er en 
garvet rotte.

Håber vi ses på Viking-Con Junior.

Brætspil
Vi har udvalgt nogle brætspil, som ikke 
er sværere, end at børn sagtens kan 
finde ud af dem, men som samtidigt er 
sjove at spille for voksne. Spil som f.eks. 
Carcassonne, Woolfy, Spøgelsestrappen 
og flere andre. Først vil der blive forklaret 
regler, og derpå spilles der.

Rollespil
Efter en kort introduktion til emnet 
spilles der et særligt børnevenligt 
rollespil. Der kræves ingen forudgående 
kendskab til dette. Desuden vil 
Bjarne Sinkjær introducere sit eget 
børnerollespil ”Ulvevinter”.

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- og 
prøvespil af samlekortspillet Magic. Det 
er ikke nødvendigt selv at medbringe 
kort.

Figurmaling
Børnene får en figur udleveret og bliver 
instrueret i, hvordan man maler. Vi har 
maling og pensler på stedet, så man 
behøver ikke at medbringe noget selv. 
Tag tøj på der kan tåle det.
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.

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”.

Viking-Con Junior
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Smil, service, spil, sjov og samvær 

Har du også lyst til at indgå i det team af ca. 200 frivillige der får Viking-Con til 
at fungere?
Kan du lide at hjælpe andre - du er måske allerede spilleder eller 
turneringsleder? Da er det lige præcis dig vi gerne vil se som frivillig i 
Informationen under Viking-Con 30.

Informationen er bl.a.
• Generel problemløsning, hjælp og vejledning både i forhold til selve connen og

til spiludlånet (Ludoteket), til-/framelding til turneringer og meget mere.
Døgnbemanding på Tårnby Gymnasium og brandvagt på Nordregårdsskolen. Det 
er også Informationen der holder orden på Tårnby Gymnasium, samt løbende 
løser andre småopgaver før, under og efter connen.

• Vagttidspunkter aftales sammen med dig. Vi tager naturligvis hensyn til,
hvornår du skal spille/være turneringsleder/spilleder.

Til gengæld for din hjælp kan vi bl.a. tilbyde:
• At blive en del af fællesskabet blandt de frivillige.

Hyggehjørne i Infolokalet, hvor du kan koble fra under connen og få en sludder 
med dine kolleger. Der er naturligvis altid til at finde lidt mundgodt på dine 
vagter, ligesom der er div. varme drikke til rådighed.

• VIP-status (VIP-sovesal, adgang til skolen fredag kl. 17, fordel i lodtrækningen)

Vi ser helst, at du har været på Viking-Con før, da det er en fordel at kende skolerne 
og connen.
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.

Vi ses på Viking-Con
www.viking-con.dk


