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Turneriugsprogram: 

DRF-Con 1990 Tilmelding 
Fredag: Nærmere oplysninger: 

Star Wars 19.30 - 23.30 Anders Vad Bruun, 31181755 DRF-CON 4-6. tnaj 1990. Danborgskolen i Hvidovre. 

Call of Cthulhu 19.30 - 23.30 Tue Andersen Nexø, 31678693 Navn: 

Lars W. Hansen (eft. 20.00), 
Lørdag: rs , mm Addresse: 

53631 
AD&D, 1. runde 11.00 - 15.00 alfseldl Postnr./B 

Jacobsen, ostnr./By: 
D&D 11.00 - 15.00 Johnny Jacobsen y 
Top Secret/S.I. 15.30 - 19.30 Det vil jeg helst med til: 

Warhammer Battle 16.00 - 24.00 I 

Teenage Mutant Ninja me : 

Turtles 20.00 - 24.00 NB: dette er uddrag tra 2: 
den originale pjece, som 

Søndag: kan rekvireres hos en 5: 

AD&D, 2. runde 11.00 - 15.00 2 af overnstiendå. 4: 

Auktion 15.00 - 16.00 

Kåring af vindere ca. 16.00 5: 

DRF (Dansk Rollespils Fore- klokken 17.30, og ikke et minut 6: 
; " " ! 

ning) indbyder hermed til før! 
DRF-Con 90. På connen vilder — Prisen for hele arrangementet Medlem af DRF? ja nej 
blive afholdt en række turnerin- vil være : 50 kroner for folk, der 
ger i rollespil, og være andre ak- ikke er medlem af DRF. 20 kro- 
tiviteter (figurmalerkonkurrence ng folk, der er medlem af 
des lignende). Hovedturnerin- ag As mg være indbetalt på 
gen er AD&D-turneringen, hvor ie dan 9 01 91 senest man- 
vi har mulighed for at give vin- fl 30.april, og være efter- 
deren en tur til USA for at delta- ulgt af en skriftlig tilmelding . . sendt til: 
ge i Gen Con, formodentlig den DRE-Con 1990 
største con overhovedet i ver- DREFE-Con 1990 
den. Denne tur bliver givet af 
Fafner Spil. 
Velkommen og vel mødt ! 
Praktiske oplysninger. 
DRF-Con 90 vil blive holdt den 
4.-6. maj på en skole i Hvidov- 
re, få minutter fra Friheden sta- 
tion. Dørene åbnes Fredag d. 4. 

c/o Kasper Thing Mortensen 
Brønshøj Kirkevej 58 
2700 Brenshgj 
Der vil være begrænset mulig- 
hed for overnatning, men vi har 
ikke meget plads, så hvis i kan 
finde andre steder at sove vil vi 
blive meget glade. i 

v/Kasper Thing Mortensen 

Brønshøj Kirkevej 58 

2700 Brønshøj 

  

      

  

     


