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latt Strängnäs 24-26 November 95



Huvudarrangörer: 
RF Strengnensis 

Eskilstuna Belone Belone 

Övriga arrangörer 
Betong 
KASS 
Inferno 

SF Bagins Brödraskap 

Framsidebild 
Svante Danielsson 

Stort tack till 
Strängnäs kommuns tryckeri 

Pizzeria Adria 

Välkommen till FiKon 95 

Som nummer fyra i ordningen tar vi åter upp vårt FiKon vars startdatum under det gågna 
året blivit uppskjutet inte mindre än tre gånger (Ja, vi är rätt stolta.). I år har vi alltså 
konventets invigning fredagen den 24 november vid 19-tiden. Ganska exakt fem år efter det 
att vår förening fick sitt nuvarande namn - RF Strengnensis. Vi är ruskigt anrika med vår 6,5 
år gamla förening. 

Var är vi? 

Konventets invigning hålles i Aulan på Thomasgymnasiet i Strängnäs. I anslutning till 
aulan finns anslagstavlor där anmälan till aktiviteterna göres. Kommunens regler säger dock 
att man inte får övenatta i Thomasgymnasiet vilket har gjort att vi tvingats använda ytterligare 
en skola. Delar av Thomasgymnasiet måste därför utrymmas vid c:a 21.30 på kvällen. Om 
man kastar ett öga på schemat så innebär detta att efter invigningen måste vissa aktiviteter 
röra sig till vår andra skola - Paulinska skolan c:a 300 m bort - där aktiviteterna sedan pågår 
in på småtimmarna... och så. 

Färdbeskrivning 
Med bil: 
E20 både norr och södergående tar av vid idrottsplatsen (öster om Strängnäs, mitt emot en 

byggarbetsplats för nya motorvägen och svealandsbanan). Vägen som går från IP heter 
Eskilstunavägen. Kör förbi en bensinmack till höger och därefter Eskilstunakiosken till 
vänster. Strax därefter finner du till höger en stor grå fasad (Paulinska skolan). I korsningen 
precis efter skolan tar du vänster och efter ett par hundra meter har du Thomasgymnasiet till 
höger. 

Du parkerar lämpligen antingen vid Thomas (parkering ovanför huvudingången eller vid 
Thomasbadets ingång), Paulinska (tag av till höger vid Eskilstunakiosken och kör sedan in på 
skolområdet till vänster) eller vid Busstationen (fortsätt rakt framåt efter Paulinska). 

Från busstationen: 
Gå mot biblioteket (ha Västerviken till höger och kvarnen bakom ryggen), ta till höger 

efter biblioteket, förbi en blomsterhandel. Du kommer snart till en liten rondell då du har 

Thomasgymnasiet och Thomasbadet rakt framför dig. Gå runt skolan så kommer du till 
"huvudingången. 

Inträde 
Insläppet börjar klockan 17.00 på fredagen. Inträde kostar 100 kr för medlem i SVEROK- 

ansluten förening och 125 kr för annan person. Inträdet betalas i för ändamålet 
iordningställda kassor eller i cafeterian. Aktiviteterna i sig kostar inget. Försöker någon ockra 
till sig pengar vid någon aktivitet, så kontakta någon av oss ansvariga. 

Mat & Cafeteria 
Skolorna som konventet håller hus i ligger lyckligtvis placerade endast trehundra resp 

femton meter från en pizzeria. Med denna pizzeria har vi ett litet avtal. Konventets besökare 
får rabatt på pizza om de visar upp sin inträdes-bricka och väljer en av de 6 pizza-sorter vi 
valt (för att underlätta bakningen). En pizza av modell Hawaii, Mexicana, Capriccosa, 
Vesuvio, Italia eller Quattro Stagioni kostar på detta vis 30:-. Dock har pizzerian inte plats 
för fler än 20 besökare åt gången, så pizza-ätande får gärna konsumera pizzan i skolan. 

Vad cafeteria beträffar så har vi givetvis en dylik stationerad i skolan med allehanda 
godis, rostat bröd, läsk etc. 

Logi 
Vi slafar på golvet på Pauliska skolan. 

Ordning 
Ja, tack. D.v.s. inga alkoholhaltiga drycker, minimalt nedskräpande, rökning utomhus, 

ingen skadegörelse etc. Gör helt enkelt inget onödigt. Huvudarrangörerna förbehåller sig 
rätten att kasta ut de som stör ordningen (vår bedömning). 

Frågor 
Ställes till: 

Aktivitetens arrangör, eller, vid övriga frågor: 
Hugo Flordal tel. 0152-217 18 
Michael Bjurshagen tel. 013-17 79 73 

Förhoppningsvis kan även SVEROKS kansli svara på vissa frågor om vi inte är 
anträffbara. Men ring helst någon av ovanstående.



Arrangemang 

Förkunskaper 
Inga förkunskaper krävs för någon aktivitet, dock krävs eget material i vissa av 

turneringarna. Detta anges i så fall vid aktiviteten. 

Spelledare 

Vi ser gärna att ni har egen spelledare med. Denna kontaktar i så fall oss, helst i förhand, 
eller på plats. 

Rollspel 

Ajdå, legenden var sann. 
Typ: Rollspel, Drakar och Demoner 
”Till och med gamle Einar som gnatat historien för stadens barn i säkert 25 år snart blev 

lite paff när den faktiskt var sann. När hans trogna lyssnarskara stormade in i huset hans 
och berättade kunde han inte klämma fram annat än en kort svordom: 'Åh, fan...” 

Spelarantal: Fem 
Ansvarig: Hugo Flordal, RF Strengnensis, tel. 0152-217 18 

Tid: Rollspelspassen 

Neotech 
Typ: Rollspel, Neotech 
”Har ni varorna? ” 
”Helvete! Snuten kommer! Vi måste dra! Lämna grejorna!” 
Ni springer ner för de dåligt upplysta trapporna och kommer ut på den skitiga 

bakgården. Ni slänger er över muren till nästa bakgård och rusar ut i mörkret. 
Någon minut senare: 
”Fan, det var nära.” 
Spelarantal: Fem 
Ansvarig: Michael & Robert Bjurshagen, Eskilstuna Belone Belone, tel. 013-17 79 73 alt. 

016-12 27 75 resp. 0150-51 608 alt. 016-12 27 75. 
Tid: Rollspelspassen 

Road to hell 
Typ: Rollspel, Kult 
Året är 1969, kärleken är fri, haschröken ligger tät och ni kämpar för världsfreden. Ni är 

fem fina och harmoniska människor på väg till Woodstock i er kärleksbuss. Det är Glen som 
kör, Sheila sitter bredvid och röker holk. Al och Tessie hånglar i baksätet och Marc plinkar 
på sin gamla gitarr. Luften är tjock av rökelse och braj, stämningen är god och landskapet 
susar förbi utanför. Ni ska till WOODSTOCK, vicken grej asså! Århundradets händelse! Alla 
kommer att vara där, bara wow liksom! 

Spelarantal: Fem 
Ansvarig: Eskilstuna Belone Belone 
Tid: Rollspelspassen 

Villebråd 
Typ: Rollspel, Mutant (the original and the best) 
”Men vad skall vi göra?!” Skrek Lejf förtvivlat. Paul vände sig för att se Lejf: 
”Hon måste till en doktor” sade han lungt. Lejf såg sig ännu mer förtvivlat om: 
”Doktor? Vadå doktor?! Vi har inte råd med någon doktor!” Bakom sig hörde de båda 

hur Felix reste sig med ett genomskärande gnissel. 
”Jag tror bestämt att den u... u... u...”. Hans röst försvann i ett statiskt sprakande när 

hans skadade talsystem påminde dem om sina effekter. 

Året är 115 enligt pyriskk tideräkning. Kejsar Torulfs arméer är rustade och redo att dra 
ut i krig mot pyris svurna fiender, köpmannarepubliken Gotland. Mitt under allt detta 
snubblar rollpersonerna över något de inte skulle veta. 

Spelarantal: Fyra 
Ansvarig: Ola Sundell och Mats Ceder, tel. 018-46 35 94 resp. 0171-350 84 
Tid: Rollspelspassen 

Sams spade 
Typ: Rollspel, Sagan om Ringen 
Fylke, för många hober det som kan sägas ligga närmast om hjärtat, rymmer också ett 

och annat problem, t.ex. mysteriet med Sams fösvunna spade... 
Ett humoristiskt detektiv-äventyr i Tolkiens värld. 
Du bör vara insatt i hobernas beteenden och natur. 
Spelarantal: Fem 
Ansvarig: Aron Lundh, Betong, tel. 016-13 50 06 
Tid: Rollspelspassen 

Star Wars 
Typ: Rollspel, Star Wars 
Alliansen har mycket stora problem, inget bränsle finns att tillgå. En liten elit kan råda 

bot på problemet. Deras uppdrag är att kapa ett av imperiets tankfartyg. 
Du bör ha sett filmerna. Actionbetonat äventyr. 
Spelarantal: Fem 
Ansvarig: Daniel Sundin, Betong, 016-11 33 02 
Tid: Rollspelspassen 

Vampire 
Typ: Rollspel, Vampire 
År 1789 fick inkvisitionen ett tips om ett antal vampyrer som levde och verkade i Paris. 

Inkvisitionen kontrollerade dessa fakta och gick till omedelbar attack. Allt detta 
masakrerades som det vi idag känner som den franska revolutionen. De var i dessa dagar 
som rollpersonerna blev involverade i varandras göromål, samt i en cynisk rening: Driven 
av kyrkan riktad mot dem själva. Ty rollperssonerna undkom inkvisitionens vrede den 
gången, men inkvisitionen glömmer inte så lätt... 

Spelarantal: Fem 
Ansvarig: Mikael Karlsson, Eskilstuna Belone Belone, 016-14 83 45 

Tid: Rollspelspassen
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Brädspel 

Neobunnies 
Typ: Brädspel 
Åt självlysande morötter, föröka dig och erövra Gläntan. Men se upp för dina lömska 

konkurrenter och de hemska trollen! 
Spelarantal: 
Ansvarig: Robert Bjurshagen, Eskilstuna Belone Belone, tel. 0150-516 08 
Tid: Tabletoppassen 

Civilization (Advanced) 
Typ: Brädspel 
Led ditt folk genom civilisationens barndom och handla till dig praktisk och nödvändig 

teknologi. Ge din befolkning trygghet mot barbarräder och översvämningar och förhandla 
med (lura) dina motspelare. 

Spelarantal: Sju 

Ansvarig: Patrik Nordebo, RF Strengnensis, tel. 0152-412 95 

Tid: Brädspelspassen 

Diplomacy 
Typ: Brädspel 
Skulle århundradets barndom sett ut som i verkligheten om du hade bestämt?... Nja... låt 

0SS Säga... inte riktigt... 

Är med i Svenska Diplomacy Rallyt. 
Spelarantal: Sju 
Ansvarig: Karl Rydå, Betong, 016-13 35 65 
Tid: Brädspelspassen 

Axis and Allies (the World in Flames '39-"45) 
Typ: Brädspel 
Det hela började med Tysklands anfall på Frankrike samt blitzen österut. Tyskland 

började segerrikt och ett och annat småland slöt upp på tyskarnas sida... ”Peace in our 
time" manade vissa, andra försökte mörda Hitler... vi snackar fullfjädrat 2:a världskrig. 

Spelarantal: Fem 
Ansvarig: Erik Bendeby, RF Strengnensis, tel. 0152-152 13 
Tid: Brädspelspassen 

Nuclear war (Proliferation) 
Typ: Brädspel 
Smöra till dig vänner, nuka dem sedan i ryggen med en 100 megatons bomb. Propagera 

till dig motståndarens befolkning, rusta atomubåtar och skaffa dig riktigt ordentliga 
ovänner. 

Spelarantal: Fem till åtta 
Ansvarig: Oskar Flordal, RF Strengnensis, tel. 0152-217 18 
Tid: Tabletoppassen   

Liitzen 

Typ: Brädspel 
Mannen till vänster på bilden är Gustaf II Adolf, Sveriges konung. Han är dödligt sårad. 

Nu, ödesdigert nog, anländer de kejserliga truppernas förstärkning anförda av Pappenheim. 
Trots motgångarna slår svenskarna tillbaka med stor kraft. Pappenheim biter i gräset och 
den kejserlige befälhavaren Wallenstein flyr från slagfältet. Inte förrän långt senare lättar 
krutdimman. 

En klassiker bland brädspel. 
Spelarantal: Två till fyra 
Ansvarig: Louis Dubois-Fries, SF Bagins Brödraskap, tel. 0157-720 10 
Tid: Drop-in 

Squad Leader 

Typ: Brädspel 
Det sägs att befäl i det militära i yrket spelar Squad Leader... Inte för intet kan man 

tänka. 
Taktik, planering och noggrannhet är viktiga egenskaper i detta spel om infanteristrider i 

andra världskriget. 
Spelarantal: Två 
Ansvarig: Anders Gustavsson, K A SS, 0155-21 79 88 

Tid: Tabletoppassen 

Roborally 
Typ: Brädspel 
Programmera din robot att ta sig över fabriksgolvet oskadd. Manövrera bland rullband, 

hål, krossar och lasrar och klura in dina polare i klistret. Bygg ut din robot med sköldar, 
extraväxlar, extraminnen, extrabromsar,... rammningsutrustning,... högenergilasrar,... och... 
howitzers. 

Spelarantal: Fem till åtta 
Ansvarig: Philip Clevberger, RF Strengnensis, tel. 0152-173 70 
Tid: Tabletoppassen 

Tabletop 

Battletech / Mechwarrior 2 
Typ: Tabletop och dator 
Året är 3057 du är en Mech-warrior, slåss för någon av klanerna i en Mech - 20-100 ton 

stålpansar och laservapen 
Ansvarig: Marko Naumanen, Inferno, 0152-169 59 

Tid: Tabletoppassen resp drop-in 

Man O'War 

Typ: Tabletop 
Ett spel för dig som vill prova att vara amiral i Warhammer Fantasy World. Kom och 

p 'ovspela dvärgar, råttmän eller människor. 
Ansvarig: Magnus Ljungman, Eskilstuna Belone Belone, 016-11 52 31 

Tid: Tabletoppassen



  

Car wars 
Typ: Tabletop 
Kör offensivt - mottot för tungt beväpnade bilförare år 2045. Nu har du chansen att visa 

att du är ”king of the road”. Turneringen utspelas på 3-D arenan Hammerdowns med 
ramper, vattengravar m.m. Färdiga bilar finns tillgängliga, erfarna spelare som vill göra 
egna bilar bör ringa 016-51 62 32 

Ansvarig: Magnus Karlsson, Eskilstuna Belone Belone, tel. 0150-162 32 
Tid: Tabletoppassen 
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Challenger 2000 

Typ: Tabletop 
Pltc 1:a (US): ”Lägesorientering! Battalionschefen med högkvarter blev utslagen under 

en kompani ordergivning. Det är nu upp till var och en av oss att försvara hamnen!” 

Pltc 3:e (USSR): ”Om bara span hade gjort sitt jobb! Då hade vi inte varit i den här 
skiten! Hela regementes staben åt helvete, men vi blev ju åtminstone av med de politiska 
officerarna. Ja, men nu är det dax att ta den där förbannade hamnen. ” 

Ansvarig: Peter Sörestedt, Eskilstuna Belone Belone, tel. 016-14 91 44 
Tid: Tabletoppassen 

Kryomek 

Typ: Tabletop 
Det noterade värmesignaturen av maten som rörde sig där framme. En del av det 

exploderade i rörelseenergi och for som en projektil mot maten. ”I
Hd
SY
OL
V 

”T
Id

SC
V4

E 
"T
ad
ST
IO
X 

Spela Marines och Cyclos eller Kryomeks och gör upp om vem som skall dominera 
universum. 

Ansvarig: Henrik Springare & Fredrik Larsson, Eskilstuna Belone Belone, tel 016-14 10 
72 resp. 016-12 27 16 

Tid: Tabletoppassen 

Collectible card games 

Magic the Gathering 
Typ: Turnering typ 1 
Medtag egna kort! 
Ansvarig: Niklas Häll, RF Strengnensis, 0152-301 96 

Tid: Alltid 
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Prova på Magic the Gathering 
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20 Typ: Turnering typ 1 
Vi låter vem som helst låna en lek och prova! 
Ansvarig: Niklas Häll, RF Strengnensis, 0152-301 96 
Tid: Alltid 

l   
Du är väl medlem i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund! 

Över 20.000 spelare i mer än 1000 föreningar kan inte ha fel. SVEROK hy 
verkar för spelarna i Sverige. Är du medlem i en förening; se till att den 

ärmed iSVEROK. Är du inte medlem i en förening hjälper vi dig att starta 
eneller atthitta en där du bor. Det kostar naturligtvisingenting att vara med 
i SVEROK. Tvärtom ger förbundet bidrag till medlemsföreningarna.      


