
  

Kom og spil med på 

VIKDIG - CO 
Arrangeret af CONSIM 

  

  

5th Copenhagen Gamecon 1986 

STED: Få 

VALHØJ SKOLE 

Rødager Allé 102 
HT/BUS 13, 41, 148 og 161 

i (samt til nød bus 28) 

alle S-TOG + BUS! 

S-TOG til: RØDOVRE, - 

HVIDOVRE, JYLLINGEVEJ, 

vel Nærmere oplysninger om 

ÅL 

  

        

     

    

   
     

FREDAG 

17. oktober 

1890 — 2490 

  

   
de 
kl.     

  

   

    

    

  

"LØRDAG 

d. 18. oktober 

kl. 990 — 2400 
    

    

        

FRIHEDEN eller HUSUM 

arrangementet fås hos: 

HANS BANCEE 02-322321£ 
ERIK SWIATEK på enten 

03-627462 eller 

(Fantask) 01-118538 
ERIK WITTCHEN på enten 

01-227786 eller 
(Sonet) 01-198599 

    

  

SØNDAG 
d. 19. oktober 

1. 9909 — 1890 
     
      

Entré: Kr. 20,- pr. dag. Alle 3 dage dog kr. 40,-. 

LørdagtSøndag kr. 35,—. Børn u.12 år kr. 10,-/dag. 

xForudbetaling til GIRO 6 31 18 14 CONSIM 

c/o Kim Andreasen, Stumpedal 9, 2730 Herlev. 

Alle tre dage KUN kr. 35,-! 

Hvis du vil overnatte i skolens gymnastiksal, skal du selv medbringe 

sovepose, underlag, toiletgraj etc. - husk at bestille morgenmad! 

Der vil blive afholdt turneringer i bl.a. ADVANCED DUNGEONS & DRAGONS, RUNEQUEST, CIRKUS MAXIMUS, DIPLOMACY , 

B 17, TITAN, DUNGEON, STAR FRONTIERS, DRAGEKRIGERE, CALL OF CTHULHU, TOON, TRAVELLER, LOST WORLDS, R ISK, 

UP FRONT, MARVEL SUPERHEROES og ACE OF ACES (ret til ændringer, såvel tilføjelser som udeladelser forbeholdes). 

Foruden turneringerne vil der blive sat talrige brædspil i gang, bl. a. dem publikum selv medbringer. På trods 

'af de annoncerede åbningstider, kan der spilles 48 timer uden afbrydelser, idet blot yderdørene aflåses ved 

midnatstide, men publikum er velkommen til at blive, at overnatte, samt at indtage alle måltider på stedet, 

bliver mulighed for morgenmad, frokost og varm middag for forudtilmeldte. 

USA, EF, NORGE, SVERIGE, JYLLAND, FYN, MIDTSJÆLLAND osv. vil turnerings- 

dagen, således at prisoverrækkelserne kan ske før kl. 18.00. 

og spillerekvisit AUKTION. NB! Auktionen har 

bejde for arrangørerne => og stor mulighed for 

5,7 pr. item. 

der 

Af hensyn til deltagere fra fjerne egne, 
afslutningerne blive lagt tidligt om søn 

SØNDAG eftermiddag vil primært blive afsat til den populære spil- 

efterhånden taget et anseligt omfang, med stort administrationsar 

fejltælling - hvorfor vi har fastlagt et auktionsgebyr på 57 af budsummen, dog mindst kr.


