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Det bliver ikke et arran- 
generte Vikens Con størrelse, 
det har vi sizpeltien ikke 

  

me 

plads til. "Derimod bliver det 
et ”lille" hygselist møde hvor 
vi koncentrerer cs cm nogle få 
udvalgte spil, os Svor du kan 
få lejlighed til at stifte 

rmere berenctskab med Consim, 
os måske lære nye mennesker at 

  

kende. 
Idet Censi 2? er en 

brædtspillere rss prl— 
lerstævnet na <oninaer= 
ret af bræd:spiil, men et enkelt 
rollespilsarransenxent bliver 

der då plads til. i JE BYE. ==E SKE var UES 
Inågangsprisen bliver 5 kr, DUNE kan få méget skæg ud af 

dog kommer med iemmer af Consim dette vidunderlige spil med al 

   Gratis Inge uDe tagelse 1 tor- dets intriger, knive i ryggen, 
neringerne koster 5 kr per dobbeltænkning osv. … Også 

turnering for azle. Disse penge brædtspilsbegyndere kan hægte 
går til at;dække nogesz a3 sig på, for selv om man bliver 

omkostningerne ved lokaler og slået totalt flad kommer man 
præmier, resten detai:es af igen efter nogen tid. 
Consim. z 

i É Den anden store begivenhed 
Lørdag er der ire større | SE 

begivennecer. For det første en É y 
grundig! inerocektionstil Avalon 3 

Hills "spil-”-DGNE. der ey” Saseret 

   
   

paåarrrank nersersszs 
af samme navn. EÉvis Gu hører 
tid der "nar krone om at 
forr siseren, forsive Lady 
Jess rice cåsareworm med 
See € sprænge "4uaG”P15 
ufe ea eld 
eksp ne 
S1mp n 
Også 

Der er danske regler til Dune!!" 
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Lørdag er forbenoldt de nere ikke engang særligt svært ar 

erfarne spillere. Reni spil- " lære. Vi spiller med reglerne 
mæss1gt er. det nog2£ af en fra GURPS Fantasy (dvs med magi 
sensation vi rræsenterer her. og overnaturlige væsner). Efter 

Derebliver oensisemelrened for regeigennemgangen får i god tig 
at prøve Squad Leader in Spain, tilat løse opgaven. -Desværre 
der et sæt s>aciairecgler for at er 'tid"ikke altid nok det 
spille senarier fra den szanske kommer til at kræve mesen sne- 
borgerkrig med Squad Leader digned for dig og dine tre 
systemet. Disse regler er venner at befri handelsmandens 

fornylig blevet udviklet i .& varer fra røverbanden og 

Spanien os får danmarkspremiere derPan sne eee 
ved denne lejiisned. Vi starter Vi nar gamemasters til en 
lørdag med an gennemsang af 12—16 spillere, og der vil 
selve krigen, cg en forklaring blive lagt stor vægt på godt 

af de nødvendisze ragler. Der- follespil. 
efter begynder åer =gentlige 

spilleri. der skan nås "to spil 
lørdag, så de pliver kørt med 
et'ret stramt ticsskema. De 
dygtigste (eller mest neldige ) 
mødes så i en finalerunde y 
søndag, hvor der er iangt bedre 
tid 

Det 
gement er 
der begyn 
regeligenr 
det er m 
begge. 
Spiilet 
verd?ns 
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Søndag domineres. i udpræg-— 
et grad af turneringen DUNE. 
Detternu du får lejligred €3-1 
at afprøve dine nys tiilærte 
evner en forbitre= kamp mod 
de andre spillere og uret. Vi 
starter eftermiddagen med en 
indledende runde hvor vi på 
SUNS ES ra t For dårlig tid 
kører med visse tidsbesparende 
regler. De bedste spiller 
mødes i en finale om 2 ftenen.,. 

hvor der er bedre tid. 
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Som nævnt. tidlisere S 
Leader neten også år 
Pet vil kun være et e 
begrænser antal spil se, er 
er med på dette stad edl 
gengære har de, der Dievet 

å U s dne 50 
E SEE 

re 

  

     Søren eJoerLy 
EET 2 
CENSEENE EL 

ikke nar der 
af det andet, 

henvist olkl klarer at kors 

de enkelt 

rystrtlls noget 
For 

21 zl klare regler t Junta. Risk og 
Illuminati. Endelig har Consim 
jo at breét udvalg af spil men 
bare kan låne og spille. 

es 

TIL Vals 
tage bus- 

For at komme ud 
Mecborgerhus kan man 
serne 107187 721522 0og"39:eDe 
nar alle enåestation på Tofte- 
gårds Plads som medborgerhusetis 

ligger kiods op af. Der er 
desuden kun fem minutters rask 
gang fra Valby station. 

Idet medborgernuset luxkes |, 

kl 23 nar vi desværre ikke mu- 
lisned for åt lade jer over- 
natte. find en ven i nabolaget 

os tvangsgæst ham. 

 



VALBY STATION 
i   
  

  

    

  

SÅDAN Fyirv0ÉER DV 

  
  

  

  

    
  

  

  

  
    

  

  
  

  

      

ØE mr egu 
SKE bEREbEd HVALRY MEDBORCER HUS: 

HH HT ED EDEN 

LYSHØDCAARDSVED 

PROGRAM: 

Lørdag 
Kl begivenhed 
12:30 DUNE introduktion 

12:30 Squad Leader in spain uw 

introduktion i z er 

13:30 Squad Leader 1. runde TOFTECÅ 

14:00 GURPS S iris 

18:30 Squad Leader 2.runde 2 | PLA 
S 

Søndag É 

12:30 DUNE 1.runde stram ep 
" tidsplan 

12:30 Squad Leader in Spain 

finalerunde VIGERSLEV ALLE 
17:00 "DUNE -finalerunde 

18:30  GUNSLINGER intro og ESBeEE= 
spil efter denne 

£ 

" 

ret til ændringer såvel som a RUSHØLDEPLADS | 9 

udeladelser ogs tilføjelser w 10,21,22, 39,18 = u 

forbeholdes. bl: 2 S 
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g SEE Es. 
Tr = = é 

w 2& . 
U v 
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  klip 
JA. Jeg kommer til spiller= 
stævnet, cg vil gerne deltage 
i følsende (sær Kryds): 

DUNE tyærneringen 
Squad Leader in Spain 
GUPRPS turneringen 
nes 22: 

PUTTES 

un
 æ 

  

   

LySs233 
BEN M= 
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VISES TILUYSPILLERSTÆVNET 
Yderiigsere osiysninser 
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