
     



  

Praktiske Oplysninger 

Bestyrelse: 

Formand: Thomas Lehmann Tif. 31839432 
Næstformand: == Mikkel Hansen 53613965 
Kasserer: Be (GONZQ) Jørgensen 53611118 
Sekretær: Susanne Byberg 53613477 
Reviser: Lars (Shaky) Berndtson — 31601790 
Reviser: Allan Christensen 53609174 

Tenige besfyrelsesmedlemmer: 

Jacob Lehmann 53645440 

Sebastian Jensen 

Thomas Jensen 31830432 

Alle Spørgsmål (Næsten alle) besvares hos flg. Personer: 

Thomas Lehmann 

Lars (Shaky) Berndtson 

Thomas Jensen 

De ovennævnte personer træffes bedst efter 18.00. 
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Lidt om Skt. Georgs Rollespilforening 

Foreningen blev stiftet den 26.02.1993. 

Skt. Georgs rollespilforenings formål er gennem sit virke, at 
skabe interesse og forståelse for begrebet rollespil. (8 2 i 
foreningens vedtægter. Disse kan rekvireres ved henvendelse 

til foreningen, og koster 20 kr.). 

Alle såvel firmaer, institutioner og enkeltpersoner over 14 år 
er berettiget til medlemsskab af foreningen.Medlemskabet 
koster 100 kr. årligt og indbefatter flg.: Rabat på den årlige 
CON, et medlemsblad 4 gange årligt, informationer om andre 
vigtige CON'er og aktiviteter som foreningen afholder. 

Den første CON som foreningen afholder er sat til at løbe af 
stablen i uge 46 nærmere betegnet fra den 19. til d. 21 
november. Begge dage incl. 

På de følgende sider er en kort introduktion til Skt. Georgs 
CON i ovennævnte week-end. Samt en liste over priser på 
deltagelse, mad og overnatning m.m. En beskrivelse af de 
forskellige eventyr der vil være at finde på CONen, samt en 
oversigt over spilletidspunkter de forskellige dage.



Skt. Georg CON week-end 

Priser: 

Deltagelse fredag: 15 kr. 
Deltagelse lørdag: 35 kr. 

Deltagelse søndag: 25 kr. 

Ved tilmelding alle 3 dage er der rabat, således at den 
samlede pris er 65 kr. 

Morgenmad (lø. og sø.) og frokost kan købes i en kiosk som 

vil være at finde på skolen alle dage, her kan ligeledes købes 
snask og sandmadder af forskellig art. 

Aftensmad (lø. og sø.): 35 kr. pr. dag. 

Overnatning (fre. og 1ø.):15 kr. pr. nat. 

Samlet pris for medlemmer (2"nat + 2"aftensmad + 
3"spilledag ) = 155 kr. 

Samlet pris for ikke-medlemmer (samme som ovenstående) 
= 165 kr. 

Tilmelding på selve dagen koster 10 kr. ekstra. 

T-shirts med foreningens logo kan købes for den ringe pris af 
ca. 55 kroner. 

Betaling af tilmelding til CONen bedes foretaget senest 2 
uger før afholdelse af CONen. Medlemsskab af foreningen kan 
til enhver tid opnås ved indbetaling på vedlagte girokort, 
påført oplysninger om indmelderens navn, adresse og tlf. 
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Program for Skt. Georg CON 1993 

Fredag d. 19-11 

kl. 17-18 
kl. 19-2 

Lørdag d. 20-11 

kl. 09-10 

kl. 10-18 

kl. 18-19 

kl. 19-2 

Søndag d. 21-11 

kl. 09-10 

kl. 10-18 

kl. 18-19 

kl. 19 

ankomst og indskrivning m.m. 
GURPS (eventyr 2), poker. 

morgenmad. 

Blood Bowl, Megatraveller, 

Shadowrun. 

aftensmad. 
ADE&D, Call, GURPS (eventyr 1). 

morgenmad. . 

ADE&D finale + AD&D opsamling og 

Warhammer f. Rollplaying. 

Aftensmad. 

Præmieoverrækkelse/afslutning. 

Ved ekstrem fedtning for kioskslaven kan der lånes bræt- og 
rollespil under hele CONen. 

| øvrigt går der rygter om at FAFNER-spil vil rejse et tem- 
pel, hvor man ved donering af yderst rimelige beløb kan 

erhverve sig rollespilsudstyr. 

Vi forbeholder 05 ret til at ændre i tidsplanen samt priser 

og andet der måtte komme. 
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Kort intro til de forskellige scenarier 

Scenarie 2 til GURPS. 

Skrevet af Mette Ring 

Et job er et job, og penge er penge. Nogle betaler store penge, 

for udførelsen af et farligt job, som kræver mod, dygtighed og 

total mangel på moral. I år 2095 er det ikke politiet og 

myndighederne, som er modstanderne. De ev for længst sat ud af 

spillet. Men en anden gruppe er også blevet lovet store penge, 

for at udføre det samme job - bare for nogle andre. Den som 

kommer først får mest, og skyder man de andre, går det 

hurtigere. 

"Den der kommer sidst.…" er et fremtidseventyr i klassisk stil i en 

verden, hvor den der er stærkest, hurtigst eller smartest altid har 

ret. 

POKER LIVE (SUMPY) ROLEPLAVING 

Skrevet af Thomas Jensen og Lars "Shaky" Berndtson 

En aften i sump. En aften i pokerens tegn. Er du interesseret i at 

spille poker på den rigtige måde, så mød op i det niglige udstyr - 

seler, solbriller, butterfly og skægstubbe (hvis 

sådan nogle er mulige at yngle). Man skal desuden være 

indstillet på at yde absolut ingenting i fysisk arbejde, bare spille 

poker - vigtig poker. Reglerne er simple: Spil poker og vær 

klædt ud til det. Der er en fin præmie til den som ser mest 

hærget ud, efter en atten i et indelukket, ildlugtende og mørl«t 

adlerdeæle. 
Poker som live roleplaying er, så vidt vi ved, en endnu ikke 

afprøvet spillemulighed indenfor denne genre. Vi håber at folk 

finder denne ide interessant og møder udklædte op 

til lejligheden. 

OBS: fler bliver ikke tale om hasard-spil. Her spilles kun med 

plastic. (Wankort, Mastercard, Eurocard etc.) 
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Kort intro til de forskellige scenarier - fortsat 

BLOOD BOWL 

Under ledelse af Jacob U. Lehmann 

Blood Bowl er som i nok ved et af de bedste brætspil der er på 

markedet, og netop idag er vi så heldige at have er reportagevogn 

ved et af disse spillesteder, over til Klaus Bendt. Ja, tak Bent 

Klaus jeg sidder netop her og følger spillet , og bolden er netop 

kommet i spil igen efter en meget grov takling. Bolden bliver kastet 

op til Hermit, der straks sætter det lange ben foran, han er ved 10 

yards, 15 yards, kun 20 yards til endzone, Jeg kan se han han gør 

sig klar til at kaste, men hvad er nu det to af modspillerne kaster 

sig brutalt over ham, hvad var det der fløj der, det var vist en arm 

tror jeg, endnu engang fløjter dommeren, hvilken idiot, han stopper 

kampen konstant. 

Da det kniber med baneplads, så er i meget meget velkommende til 

at tage jeres eget bræt med, ligeledes har vi ikke så mange hold, 

så igen husk jeres eget. Det var alt fra Bent Klaus OOPTV. 

MEGATRAVELLER 

Titel THE GOODS THEMSELVES. 

Skrevet af Thomas Gulstad 

Megatraveller er et science-fiction rollespil. 

Fortid: Forskellige fraktioner har kæmpet om og regeret 

galaksen. 

Nutid: Ca 5000 år e.kr. Kejser Strephon regerer viist og 

retfærdigt. Fred og idyl - eller stilhed før stormen. 

Sted: Foreven sektor, Mælkevejen, 3 år fra jorden (Hvem 

bekymrer sig også om de militarister?). 

Alt er roligt på militærforlægningen Iniolerance/Foreven. En 

ekspedition ev lig vendt tilbage fra en mission til en tophemmelig 

forsøgsstation. Ingen døde eller sårede. Alle ønskede data er 

tilvejebragt. Endnu et opløftende moment, i en tilsyneladende 

uendelig kedelig garnisionstjeneste, er overstået. Tiden er inde til at 
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Kort intro til de forskellige scenarier — fortsat 

SHADOWRUN 
Forfatter: Rasmus Jacobsen 

Titel: UPS WRONG BUTTON. 

Året 2053, en måneskins aften i Seattle. Fire skikkelser kommer til 

syne bag et gadehjørne. J det svage månelys kan man se panikken i 

deres øjne. 

Stilheden brydes pludseligt ved lyden af skud. "Dakkaa dakkaa 

dakkaa twang" Skudene kommer fra de otte til ti sikkerhedsvagter 

der løber ca. 100 meter bag de fire skikkelser. Flere skud. 

"ratatatatatatata" så vender den ene af skikkelserne sig mod de 

andre og udbryder " UPS Wrong BuHon" 

Scenarie 1 til AD&D 
Skrevet af Thomas Lehmann og Lars "Shaky" Berndtson 
Titel: LOVIATARS MÆRKE 

Den smukke Aramina førte paladinen Theodor ned af den lange dunkle 
vindeltrappe. Trappen re til den store offersal. $ Sr afd den impone- 
rende sal med mosbegroede søjler, som bøtten ÅGE ede loft, og det 
store mosaikgulv, hvor  osaikken forestiller en nihalet pisk, tager næsten 
pusten fra Theodor. Men han er ikke bange, for den sikle AÅramina er 
ved hans side. Imens lister Theodors venner sig bagefter ham og Aramina 
el i skyggerne. De stoler ikke helt på Araminas hensigter og ønsker 
ke at hun skader Theodor. Da de andre kommer ned i salen, kan de se 

at Theodor er påvirket af magi. Han stiller sig foran et alter i midten af 
salen. Aramina, som står foran Theodor, løfter en pisk og en offerkniv 
og siger: "Loviatar - min herskerinde, med denne Kniv og pisk, giver jeg 
dig dette offer". Derefter messer hun nogle Korte, uforståelige ord, og 
retter offerkniven mod Theodors bryst. 

Da mange sidste år gerne ville spille den afsluttende del af ADED-sce- 
nariet, men ikke fik mulighed for dette, da de iKke Kom i finalen, har vi 
i år åbnet mulighed for dette, gennem den såkaldte opsamling til AD&D- 
scenariet, som kører samtidig med finallen, hvorved alle får mulighed for 
at spille hele eventyret.



Kort intro til de forskellige scenarier -— fortsat 

Scenarie 1 til CALL OF CTHULHU. 

Skrevet af: Thomas Jensen. 

Titel: MONEY MAKES THE WORLD GO AROUND. 

Fem venner fra N.V's brølende charlston miljø, er i bil taget til deres 

fælles bekendte Mary og Johns bryllup. Brylluppet holdes i Johns 

families hus ved Lake Ontario. Festen er et brag af en fest med 

swing) charlston og jazz i rigelige mængder. Efter et par dages 

rekreation forlader bryllupsgæsterne det unge par, der vil nyde et par 

ugers ferie, for deretter at vende tilbage til N.YJ/s pulserende liv. Det 

unge par dukker aldrig op og de fem venner beslutter sig for selv at 

undersøge sagen. Et Cthulhu eventyr hvor skrækkelige 

hemmeligheder gemmer sig ' folks sjæle, og hvor sandheden er ilde 

hørt. 

Scenarie 1 til GURPS. 

Skrevet af MetHe Ring 

Titel: FRA BILLEDE TIL BILLEDE. 

En ung kvinde befinder sig, efter mordet på hendes søster, på en 

græsk ferieø, hvor hun rekreerer. Hun forsvinder sporløst og 

personalet i huset, hvor hun boede (spillerne), 

mistænkes. På hendes værelse finder en af de ansatte ved et tilfælde 

en tegneblok med et antal skitser. I bestræbelserne på at finde den 

forsvundene kvinde og rense sig selv, er skitserne deres eneste 

holdepunkt. 

"Fva billede til billede" er et ikke særligt action-præget eventyr. Det 

er skrevet specielt for øvede og logiske spillere, der holder at 

gennemtænkte plot i bedste Agatha Christie stil. 

WARHAMMER FANTASY ROLEPLAVING 

Forfattere: Rasmus Jacobsen og Anders Pedersen 

To århundreder er nu gået, siden Gozore blevet besejret 

af Franz Frankenmann. Alle troede at han og hans ondskab, var 

forsvundet. Indtil Nu. Endnu engang er ondskaben vågnet i skovene 

omkring Averheim. 

Da da da daaaa. 
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Ordensregler under CONen 

I) Rygning er til enhver lid forbudt indenfor på skolen, dvs. al rygning 

foregår udenfor i den fri luft. 

2) Alkohol må ikke nydes på skolens område. 

3) Diverse våben og våbenatrapper m.m. er uønskede. 

4) Der SKAL være ro i soverpummene (når der skal soves). 

5) RYD OP EFTER DIG SELV... I HN 

Hvis disse få og yderst rimelige regler (samt alle de uskrevne) overholdes er vi 

sikre på af få en god og spændende CON. 

Tilmelding til CONen: 

På bagsiden af del vedlagte girokorl er selve tilmeldningsblanketten, som bedes blive 

benyttet ved tilmelding. Udfyld venligst blanketten korrekt for af undgå 

misforståelser, og skriv helst TYDELIGT. Forsiden af girokortet udfyldes som ved 

normal giroindbelaling. 

Sidste frist for tilmelding er 2. november 1993. Yderligere tilmelding kon foregå 

på dagen, men det koster kr. IO,- ekstra. 

Er du GM (GameMaster), og har du lyst til al fungere som sådan under 

CONen, så kønfakt venligst Thomas Lehmann på tlf. 31 83 04 32 hurtigst 

muligt. Vi ser OS i sand lil al yde ekstra tabal til vores GM ere. 

Nedenstående ban bruges som en huskeliste over hvad du hav tilmeldt dig lil. 

Blood Bowl 

Megatraveller 
Shadowrun 
AD&D 

Call of Cthulhu 

Gurps scenaric 1 /2 

Warhammer fantasy Rollplaying 
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Hvor afholdes CONen ? 

På nedenfor viste kort er det tydeligt 

markeret hvor vi er: 

… X = Ringsted station 

Y = Valdemarskolen, hvor det hele foregår. 

    
Med håbet om en god CON 

Skt. Georgs Rollespilforening
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