
HIARTLIGT VALKOMMEN TIIL
GOTHCON XVm!
Det artår sig till att bli ett av de bästa konventen i hisrorien,
och jag hoppas att vi ska ha mycket skoj tillsammans. Jag
har nägra tråkiga men nödviindiga punkter att ta upp om
ording och regler. För att alla ska trivas och för an vi ska
kunna uppfylla kraven som ställs för att vi ska få hyra loka-
lerna så finns det ett antal regler som det iir speciellt viktigt
att de efterlevs. Personer som bryter mot dem riskerar att
awisas från konventet och kan även avsrdngas från delta-
gande under kommande ar. I

. Det finns utrymmen på skolorna som vi inte disponerar och
som inte är låsbara. Det är inte tillåtet an p;§sera avspärr-
ningar eller att uppehäla sig i utrymmen och salar som inte
är markerade som tillhörarde konventslokalerna.

. Bagage, speciellt sovsäckar, resviiskor m.m. skall örvaras i
bagageinlämningen. De får int€ liimnas i salarna över dagen.
Vi bealar hemskt mycket pengar i hyra för lokalerna och har
tyvåirr inte råd ac halla med separata sovlokaler. För att spel-
verksamheten ska fungera i salarna måste det vara fritr från
skrymmande saker.

. Det iir inte tillåtet att flytta bord och stolar mellan salar.
Städpersonalen får ett elände med att pussla in saker på räu
plats.

. För allas trevnad, sliing skräp i papperskorgen, lämna plat-
sen prydligt iordningsrälld niir ni har spelat klart.

. Rrikning far inte ske innomhus. Vid rökning utomhus skall
fimpar kastas i diirför avsedda behälare. Alkohol och droger
ffu inte nyrjas inom skolans område.

. Det finns en personalbostad under konidoren vid rymnas-
tiksalen. Visa hänsyn och ga tysUdiimpa samtalen i defia
område.

. Lämna inga vdrdesaker utan tillsyn. Det händer tyvän
varje år att någon blir av med speUfrgurer/pengar etc. Håll
koll på prylarna så vi slipper sådana tråkigheter i ar.

Till sist ett litet tips fran en som g<ir sitt 15:e GothCon: plane-
ra att sova minst 4 timmar/natt så orkar du med hela kon-
ventet och har skoj även sista dagen. Den spm ser till att
komma i säng direkt efter sista spelpassets slut kl 03.00 och
som stiger upp lagom till auktionen nyttjar tiden på konven-
tet på biista sän.

Jacob Hallen
GothCon-general

öpprrnoeR
På fredagen den 1 april öppnas dörrarna klockan 08.00 och
mellan klockan 09.30 och 09.45 sker invigningen i aulan.
Lokalen srängs söndagen den 3 april klockan 18.00, efter
avslutningen som äger rum från 16.30 till 17.30.

VÄGBESKRIVNING
Se karta i forsta utskicket.

PARKERING
Vi kommer att ha ett begränsat antal parkeringstillsuind för
parkering utant'ör Hvitfeldtska grmnasiet. Tillständ delas ut i

receptionen så länge de räcker. Observera att parkering utan
parkeringsti-llstand kan medföra P-böter.

HUR INSLÄPPET GÅRTILL
lnsläppet sker vid receptionen i matsalsbyggnaden. Vid
insläppet kommer det att finnas flera olika köer; en kö for
besökare med efternamn på a-x, en för efternamn på L-Ö,

samt en kö ftir icke föranmiilda (dvs de som betalar i dör-
ren). TiIl funktioniiren uppger du ditt namn och får då en

bricka som skall bäras viil synlig uhder hela konventet. Var

rädd om brickan - den är ditt kvitto på att du har betalat ditt
inträde. om du saknar bricka far du inte deltaga i några

arrangemang. Kontroller kommer att ske under konventet.
Besökare som inte skall spela eller deltaga i någon annan
aktivitet, utan bara är nyfikna på vad vi sysslar med, kom-
mer in gratis.

övnRNArrNlrtrc

observera att övernattning endast far ske i därfor avsedda
och markerade salar. Om du ska övernaEa i en sal på kon-
ventet skall ditt namn finnas på listan utanför salen. Den

som stär överst på listan svarar för ordningen i salen under
övernattningen.

MAT
I cafeterian som iir öppen dygnet runt kan ni kipa kaffe, te,

smörgasar, liisk och godis. På fredag. lördag samt stindag
morgon kommer det även att finnas möjlighet att köpa fru-
kost och det kommer också att finnas varm mat (pajer) att
beställa vid öwiga tider, även under natten.

AKTNTTETER
Se efter i schemat när och var samling till respektive turne-
ring äger rum. om man vill deltaga i ett arangemang skall
man narurligwis se till att komrna i tid till samlingen. Varje
turnering och arrangemang kommer att ha ett eget utryrnme
på en anslagstavla. Dår komrner viktig information att
anslils, till exempel vilka som har gått vidare i turneringen
samt om det evenfuellt skulle ha skett någon schema-

iindring eller dylikt.

EGNAARRÅNGEMANG
om ni vill arrangera något eget arrangemang, så kom-
mer det finnas m<ijlighet att sätta upp anslag på

anslagstavlan. Hör gärna av er till receptionen om det

skulle röra sig om ett större arrangemang.

rRÅGOR
vänd dig till receptionen i första hand. Under konventet
kommer det att finnas fyra huwdansvariga med svarta
GothCon-tröjor med rött tryck. Turnerings- och övriga ansva-
riga kommer atr"bära grå eller vita tröjor med rött tryck.

AFFÄRER
De butiker som kommer till årets konvent dr Dolores C.omics,

Fiammans Spel, Spel & Sant, Spelkompaniet samt Wizard
Games. Dessutom kommer tecknaren Håkan Ackegård mcd
sina alster.



TURNERINGAR: BRADSPET TURNERINGAR: ROLLSPEL

ADVANCED CIULIZATION AD&,D 2Nd EditiON
Arrangör: Martin Rydström Arrangör: Magnus Lundgren (ansvadg) & Ronny Wikh
Tävlingstyp: Brädspel, individuellt (konstruk«ir), Bifrost
Se första utskicket. Tävlingstyp: Rollspel, 5 spelare + SL

Se första utskicket. Äventyren kommer att delas ut under
ADVANCED SQUAD LEADER konventet enligt anslag på anslagstavlan. Den ansvarige
Arrangör: Nils-Gunnar Nilsson, Yggdrasil kommer att finnas tillginglig för frågor i samband med
Tävlingstyp: Brädspel, individuellt utdelningen.
Se första ugkicket.

ARS MAGICA
A HOUSE DMDED Arrangör: Kristoffer & Mårten, Gargarisma
Arrangör: Fredrik Innings Tävlingstyp: Lagrollspel, 4 spelare
Tävlingstyp: Brädspel, individuellt 5e första utskicket.
Se försra utskickel

CALL OF CTHULHU
BRITANNLA Arrangcir: Per Lundgren & Staffan Lund6n, Goblin
Arrangör: Mats Olsson, Yggdrasil Tävlingstyp: Rollspel, 4 spelare
Tävlingstyp: Brädspel, individuellt Se fcirsta utskicket.
Se första utskicket.

DRAKAR & DEMONER EXPERT
BRÅDSPELSTRIPPEL Arrangör: sten Åhrman, chaos Apes
Arrangör: Anders Qvist, Ylva Tävlingstyp: Rollspel, 5 spelare + SL
Tävlingstyp: Mästerskap individuella brädspel Se första utskicket. Aventyren kommer att delas ut under
Se första utskicket. konventet enligt anslag på anslagstavlan. Den ansvarige

kommer att finnas tillgänglig för frågor i samband med

CAR WARS utdelningen.

Arrangör: fan Ramsciy, Yggdrasil
Tävlingstyp: Brädspel, individuellt IAMES BOND 007
Se första utskicket. Arrangör: Mattias Elfström

Tävlingstyp: Rollspel, 4 spelare

DIPLOMACY Se första utskicket.
Arrangör: Björn von Knorring
Tävlingstyp: Brädspet, individuellt ROLEMASTER/MERP
Se första utskicket. Arrangör: Frans Englund, Bifrost

Tävlingstyp: Rollspel, 5 spelare

HACKER II Se första utskicket.

Arrangör: Björn Augustsson
Tävlingstyp: Brädspel, individuellt MEGATRAVELLER
Se första urskicker. Arrangör: OIof Biander & Sten Diiring, Whacko Knights

Tävlingstyp: Rollspel, 4 spelare

HISTORy OF THE WORLD Se första utskicket.

Arrangör: Henrik lonsson, Bifrost
Tävlingstyp: Brädspel, individuellt RUNEQUEST III
Se första urskicket. Arrangör: Olle Sundblad, Whacko Knrghts

Tävlingstyp: Rollspel, 4 spelare

ILLUMINATI Se första utskicket.

Arrangör: fens Agby
Tävlingstyp: Brädspel, individuellt
Se första utskicket.

IUNTA
Arrang<ir: Robert Danielsson, Bifrost
Tävlingstyp: Brädspel, individuellt
Se första utskicket.

KREMLIN
Arrangcir: Göran Svensson, Bifrost
Tävlingstyp: Brädspel, individuellt
Se första utskicket.

REPUBLIC OF ROME
Arrangör; Anders Qvist, Ylva
Tävlingstyp: Brädspel, individuellt
Se första utskicket.



ARRANGEMANG:
BRÄDSPEL & DIORAMOR

ADVANCED HEROQUEST
Arrangör: Föreningen Puff
Arangemangstyp: Individuellt brädspel
Se första utskicket.

APOKALYPS
Arrangcir: CJ Håkansson & Malin Ryd6n
Arrangemangstyp: Diorama/Table-top
Se första utskicket.

AXIS &,ALLIES
Arrangör: Föreningen Puff
Arangemangssp: Individuellt brädspel
Se första utskicket.

BLODÖRNEN
Arrangör: Mats Antonsson
Arrangemangstyp: Figurspel (25 mm), individuellt
Se första utskicket.

BLOOD BOWL
Arrangör: Patrik Påfuelsson
Arangemangstru: Individuellt brädspel
Se första utskicket.

BLOOD &MUD
Arrangör: Mats Antonsson
Arrangemangstyp: Figurspel (20 mm), indMduellt
Se första utskicket.

FLAMMÅNS SPEL
Flammans Spel kommer att håLlla arrangemang i DBA, DBM

samt Man o War.

GO
Arrangör: Goföreningen Öga för Öga
Anangemangstyp: Brädspel, individuellt
Se första utskick€t.

KAKMONSTRET
Arrangör: Michael K. & Tor Nordlcvist, S§mning
Arrangemangstyp: Brädspel (individuellt och lag)
Se första utskicket.

PHOENIX COMMAND
Detta arrangemang är insrällt.

SI,AGSKUGGA
Arrangör: Claes Sillberg
Arrangemangstyp: Diorama/Figurspel (25 mm)
Tidpunkt: Fredag 16.00. Flera tider anslls under konventet.
Deltagaravgift: 20 kr
Förkunskapskrav: Inga
Allting hade alltid varit lungt och fridfullt i den lilla byn Andilo.
Men nu stundar mörkare tider. Eld skall bränna, ltlftcn skall

frllas av svart rök, kroppar skall flrta i vartnet och jorden skall

f;irgas röd rv blod.

Slagskugga ir ett figurslagsspel i fantasymiljö. Varje omgång
trr cirka 4 timnrar.

PUTT WARS
Arrangör: Mattias Hogkvist, Universal Confusion
Tidpunkt: Fredag 16.O0, Fredag 22.00, Lördag 12 t)tr, Lordali
18.00
Deltagaravgift: 5 kr (regelhäfre ingar!)
Är du en Car Wars-fantast som iilskar kångliga regler och

långa tabeller? Tycker du att spelet ett-, två-, treputt nred

leksaksbilar är barnsligt? I så fall så är inte detta spel något
för dig. (Tag med dig din favorit-mikobil om du mot förmo-
dan skulle komma.)

SPACE CRUSADE
Arrangör: Föreningen Puff
Arrangemangstyp: Individuellt brädspel
Se första utskicket.

SPELKOMPANIET/
SPELKLUBBEN KLUBBEN
Det kommer att hiillas nybörjarspel i Bonnie Blue, Bonnie

Blue vid fronten samt Bonnie Blue och indianerna. Se första
utskicket för mer information.

TRENCHRAIDERS
Arrangör: Mats Antonsson
Arrangemangstyp: Figurspel (25 nun), individuellt
Se första ulskicket.

WARHAMMER FANTASY BATTLE 4 EdiIiON
Arrangcir: Magnus Larsson, DMF

Arrangemangstyp: Figurslag (28 mm), individuellt
Tidpunkl Fredag 11.00 och framåt
Ny arrangör. Arrangemanget kommer att genomföras i form
av en 3000-poängs bringln'battle-turnering ddr en segrare

troligen kommer att koras någon gang under lördagen.

WZARD GAMES
Wizard Games kommer att hålla arrangemang i Warhammer

40 000, Warhammer Fantasy Battle samt Space Marine.

YLVA-ABRANGEMANG
Arrangör: YIva
Arrangemangstyper: Blandade figurspel
Deltagaravgifter: 2O kr
Prograrilnet iir inte fastslaget i sin helhet ännu, men kom-
mer bland annat aE omfatta Napoleon's Banles,

Amerikanska inbördeskiget, Ubåtsiakt i skirgarden,
Stridsvagnsrace, Trädgardskrig samt roligen också en 2,a

varlclskrigs-micro. Ett fullsändigl program kommer att
anslås på konventet.



ARRANGEMANG: ROLLSPEL

DYSTOPIA
Arrangör: Ola Janson 6r Henrik Örnebring, Skymning
Arrangemangstyp: Rollspel, 4 spelare
Se första utskicket. Anmälan sker på anslagstavlan.

ELRIC
Arrangör: Olof Samuelsson, Bifrost
Anangemangstyp: Rollspel, 4 spelare + SL
Deltagaravgift: 10 kr per Iag
Se första uskicket. Aventyren delas ut vid receptionen direkt
efter invigningen och arrangören kommer. då att finnas till-
gåinglig för frågor.

MD&D
Arrangör: Magnus IQrlsson
Arangemangstyp: Rollspel, 4-6 spelare
Se första utskicket.

NEOTECH
Arrangör: Carl fohan Sfröm
Arrangemangstyp: Rollspel, 5 spelare, egen SL garanterar
plats
Se första utskicket.

PARANOI.A
Arrangör: Peter Norell, Whacko I.rnights
Arrangemangstyp: Rollspel, 6 spelare
Se första utskicket.

PENDRAGON
Arrangör: Magnus Olofsson
Arrangemangstyp: Rollspel, 4 spelare
Se första utskicket.

RI'INWORLD
Arrangör: Gargarisma
Arrangemangstyp: Rollspel, 4 spelare
Se första utskicket.

SPEL & SÅNT
Spel & Sånt kommer att häla Eurangemang i rollspelet
NeoViking.

SHOTGUN }IISSION
Arrangörer: Michael Krammer & Christopher Wallström,
Skymning
Anangemangstyp: Rollspel, 5 spelare
Se första utskicket.

STARWARS
Arrangör: Fredrik Nor€n & Fredrik Skoglund, Delirium
Arrangemangstyp: Rollspel, 5 spelare
Se första utskicket.

TROLLVINTER
Arrangör: fuister Sundelin
Arrangemangstyp: Rollspel, 4 spelare (egen berättare garan-
terar plats)
Se första utskicket.

OVRIGA AKTIVITETER

FIGURMÅLNINGSTÄVLING
Arrangör: Anders Dahl
De tvä huvudkategorierna är fantasy/historisk samr
modern/science fiction. Gränsen mellan historisk och modern
går ungefiir vid reniissans-upplysningstid. Inom varje kate-
gori finns det tre klasser: vanlig figur (max 35 mm), annan
figur fiäne, fordon, ryttare, etc) samt diorama (max 50x50
cm). Bidrag lämnas in i receptionen under fredag och Iördag
och hiimtas ut igen under söndagen. Spel & Sånt ansvarar
fcir bedömningen av fantasy-kategorin och ger priser till vin-
narna i varje klass. Flammans Spel står för priser och dornare
i SF-kategorin.

TECKNINGSTÄVLING
Arrangör: Anders Dahl
Den här rävlingen har två klasser: svarwitt och iärg.
Inlämning av bidrag sker i receptionen under fredag och lör-
dag och uthämtning sker under söndagen. Spel & Sånt
sponsr.u rävlingen med priser och stär även för bedömning-
en.

ÄccruÅrLnNGsrÄvlrNG
Arrangör: Anders Dahl
MåIa ett paskigg med valfritt motiv och tag med det till kon-
ventet. Bedömning g<irs av de paskkårringar och paskharar
som dyker upp.

NOVELLTÅVLING
Arrangör: Sten Diiring, Whacko Knrghts
Se första utskicket.

SPELLEDARTÅVLING
Tid: Söndagkl 11.00
Tävla om att bli utsedd till årets spelledare. Ta med dig ditt
biista scenario för 4-8 spelare. Du far sedan ett blandat gäng
spelare att leda äventyret för. En jury bedömer sedan äventy-
rets kvalitet och orighalitet, dina kvaliteter som spelledare
samt framför allt hur vål du underhå,ller dina spelare. Fravet
är att du ska ha skrivit äventyret själv. Du fiår använda pre-
cis vilket spelsystem du vill. Äventyret ska kunna spelas
klart pä 3-4 timmar. Vi kräver ingen föranmälan, men vi är
tacksamma om du Iämnar en intresseanmäan till receptio-
nen senast Iördag kvåill under konventet. Det finns också
möjlighet au delta i evenemanget som spelare.

FILMVISNING
Arrangör: Henrik Landervik
Se första utskicket.

Runequest Eastwilds

arrangör: Sten Åhrman. Chaos apes

Chaos apes arrangerar ännu ett äventyr i sin traditionclla
kampanj. Spelas med ett begränsar antal lag de flesta pass.
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