
Avsändare:
Dragon's Den

c/o Conny Backlund

Bygdegatan 369

583 31 Linköping

[' i *r.r. i. i.-..- å iL:-:.ji i i yi=:.r-.i li-:!
i i i'.j,-,i.rn.:,f -.å :i: T'jL;: !LiL:i !'i:'-:.= L..i: : .-.-.

5l-ii. ++ t:':ri'.Ei.

FAnovAc MED KoLLEKTivTRÅFrK
Till Linköpings tesecentrum kan du ta dig med allehar-rcll rt'r1rrlj;rltr';rlrl.. l'r.rrr rr',, ( (,rrunr
tar du buss 202 n;'ot Lambohov. Gå av vid hållplats Univtrsiltttt. l)rrrrlr.rrr ,,l,1lt.rr rr
gångväg till konventet. Tidtabell föt buss 202 ftnns på www.oslry rl:r tr ;r lrl.r'n :,r'.

År lrgo Sr,u,nor<!
Många av Sveroks distrikt anordnat billiga tesor till kt>nverrt,t. l\r)nt;rl\r,r rlrl rr.rrrrr.r:,rr

distrikt {ör att fä den senaste informationen. Några clistrilit s,nr lrl rl!;u .ur.rrrri, r.r 1,rr,,,,,1

är;

Sverok Stockholm http://stockholm.sverok.se eller buss(a)stlrlrrr.sr,, r,,1,.,,,'

Sr erok Skud (Syd) hrtp://skud.sverok.se
Sverok Y dst http: / / vast.sverok.se

FAnovAC MED BIL
Från E4an, fö1i skyltning mot universitetct till
Vallarondellen. Parkera vid P-markeringen på kartan. l)c
flesta parkeringsplatser är gratis, men observera att vissrr
rader åt avgiftsbel agd a.

För detaljerad färdväg med tidtabeller och mer komplcttu
kartor se: http://www.liu.se/om-liu/till-1-iu/kartor

LinCon 2007 ,27 - 30 april
Linköpings Universitet

Sista föranmälningsdag 11:e april
ww'w.lincon.se

Välkommen!

B - föreningsbrev
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VÄt.K( )Mtr,tp:,Nl
Vitl sl<rivurrrlcts ticlpunkt är det en kall och snöig februaldag.

Mringa hadc nog förväntat sig att snön skulle vara borta för länge
sedan men återigen har naturens nycker varit framme. Men till allas

glädje närmar sig LinCon 2007 och när ti läser detta bör det inte vara
långt kvar till ko-nventet. Åtets tema är tidernas kamp, Science fiction
mot Fantasy. Kampen kommer liksom föregående år att stäncligt pågå
under konventet både gällandc arrangcmang «rch iivrig vcrksamhct.
Avslutningen hålls Valborgsrnziss«raft«rn unrlcr vill<c:n tlcn vinnanrlc siclan
l<«lmmc:r att l<oras.

Ärcts l,itt(lonc'rlning lir cn grul)p gltrlu nuit-rt-rislior som lagt ner stort arbete för
rrtt giirrr l.in(lrn 2(lll7 till crr ril<tig spclupplcvelse. I år har vi en lagom mix av
(jrittc:)garnlu och tryu ntcclarlrctarc som tillsammans försökt ge er gamla favoritet
<rch nymorlighctcr att proya på under konventet.

Jag hoppas och tror att ni kommer atth^ roligt på årets upplaga av LinCon.Jag
har i alJa fall haft toligt under förberedelserna inför konventet och det roliga är
inte slut ännu eftersom hela konventet ätkvar.

Andreas Holm - LiruCongeneral

Detta bäfte är tryckt i 2r00 r.v,ntft/,tr.

Rtdaktiir: lUltltt lktrltr.

Ansuaig utgiuaru : ( .l o t uy l l,t il:/ rt t r l,

ordfiiranrlc i l)n4ryn'.r l)rt,
Foton: l'.xtil Bfiirnnt unl f/,'tir

Onslag ocb illu.rlralionu: I I iihtt .' lt ln,,inl.
Coplright 200/; .\lpdfiinnin,qt't I )r,tt,,rtrt'r I )ut.

Alla rrittigbeter ti// il/rtlratiortrt or'It /t.r'tl /t//Itrir

re sp e kti u e upp lt o a.r n u, I i i rt n i 4t, r I h' t f i t r r /, 4r',.

Tryckt hos I tn.rot Ol/.ir/h'ytl: .'lll
Distrihuera.r till balilL'r,n I'itrit . lll

LinCon är ett spelkonvent i Linköping. Deltagare fuän hela landet samlas

på Linköpings Universitet, C-huset, den 27-30 aprl.l 2007, för att spela spel,
umgås och ha roligt tillsammans. En del 

^rrztTgemat\g 
dr tävhngar och andra hä-ller

rr,ar, pä med enbart för att det är ku1. Det är ett gyllene tillfille att prova på nya spel,

spela gamla godingar och traffa nya och gamla vänner.
LinCon har arcangerats sedan 1984 och r är gät det tjugoandra konventet av stapelfl.
I{onventet startades bland annat som tack till dem som arrangerade GothCon så att de

skuile ha någonstans att äka för att spela och inte bara arrangera. Forsta året kom runt
150 personer och man speiade främst rollspelet Advanced Dungeons & Dragons, men
också en del brädspel. Som mest har LinCon haft over 1 300 besökare. Blr det ännu fler i år?

LinCon 
^tr^flgeras 

av den linköpingsbaserade spelföreningen Dragon's Den i samarbete med
entusiaster ftån hela landet. Ingen ffu lön för att göra LinCon. Ålla pengar från konventet går
direkt ti-ll föreningens verksamhet. Det allra mesta går direkt till kostnader för att kunna göta
konventet, till exempel hyra, frakter och häftet du just håller på att läsa. Därför är det billigt att
delta på konventet. I år sänker föreningen entr6avgiften till konventet. Det kostar endast 150 kr
föt medlemmar i Dragon's Den om du betalar senast den 11 april. Medlemskapet i föreningen är
gratis och du kan väl)a att bli medlem i samband med anm:ilan. Om du välier ztt inte bli medlem
är enttöavglften 200 kr och om du betalar senare än 11 april kostar det 300 kr.

Mänga hjäIrar frän hela landet hjälps åt för att tillsammans göra LinCon. De allra flesta är
medlemmar i spelföreningen Dragon's Den och det har zven a)la deltagare på LinCon möjlighet
att bli helt gratis. Alla medlemmar fåt dessutom nbatt pä entr6avgiften till konventet. Vi vill
gärta att du också blir medlem, även om du just i år inte arcangetar nägot!
Dragon's Den bildades 1983. Från bötjan var mä\et att samla spelare i Linköping, främst de som
gick på universitetet. Föreningen har verksamhet året om, bland annat regelbundna spelkvällar
på Ryds Hetrgård, aktiviteter i de två spellokalerna i studentområdet Ryd samt Konvux,
spelhelgerna som blivit minikonvent. Fcir mer information om det se föreningens webbsida
www.dragonsden.se.

Medlemmar i Dragon's Den är även medlemmar i spelförbundet Sverok. Om du väljer att bli
medlem i föreningen innebät det bland 

^nnat ^tt 
du kan få förbundets speltidning Signaler från

Sverok gtatis. Besök gärna förbundets webbsida och forum; www.sverok.se.

BnÄospn,r
Vi,ll du vinna? Då är brädspel något för dig! Stå de andra spelarna med hiälp av ditt rivedägsna
intellekt, din storartade strategi och fantastiska taktik. Har du inget av detta kan det gå lika bra
med tur! Btädspel har funnits sedan urminnes tider - exempel på riktigt gamla sådana dr l(alaha,
Schack, Go och Shög. Nästan alla spel som klassas som sällskapsspel är i gruncl och l>ottcn
brädspel. Man ska göra saker med pjäser. Tärritgar är r'ästar. alltid inblandade. I)ct kan också
handla om kort - Monopols 'Chans' eller Trivial Pursuits frågekort.



[]rrnrcsR
Vill tlLr ta med dig någonting mer än uppleveiser och nya bekantskapet hem från

l,in(lon? Missa då inte alla de butiker och försäljare som dyker upp med spännande varor
frän landets alla hörn.

Tv-sper
Ända sedan 80-talet när w-spelen började b1i populära så har clcnna spelform varit älskad av

ungdomar och alla med ett behov av att clomincra sin niista rncd hcaclshots och frags. På LinCon
blandas gamla klassiker mcd nya upplcvclscr. Vitrm trpp tummarna!

FrcuRspnr,
liiuurslrclcrr lr;rr rrr:irru;r lililrt'tcr rrrt'tl lrr';irlslrcl, nrcrr htr oclisli cn stor hobbysida i byggandet och
trriilrrrrrlct rrv lrgtrlcr oclr lorrirrg lrll sl)cllr pli. Styr spclarna ofta varsin stor arm6 och måste vara

lrrlitisli:r li;r'lrtl uln),uriivrcnr rnotstlinclarcn och lyckas med uppdraget. Det finns regelsystem föri
st()rt s('ll lllrr litlscyrol<er och viirlclar man kan tänka sig.

I..t ltt'tStrtit.
l)ol<cransil<tc, tur, skicklighet och förmägan att se rakt igenom din motspelares hand. Bra

egenskaper när du spelar kort! I(ortspelen är ofta actionbetonade och spännande. Det finns
mycket snabba kortspel som Fluxx, där det tar fem minuter innan du har r,.unnit första gången.

Andra kräver mer planering, exempelvis väddens största sarnlärkortspel, Magic the Gathering.

Ronsper
Har du överskott av fantasi? Är det viktigare att delta än att vinna? Vill du vara med om att skap^

en annorlunda stämning och atmosfir? Då ska du absoiut spela rolispell
Rollspel är som en berättelse där spelarnas rollfigurer har hur,.udrollerna. Det ger möjlighet att
uppleva saker som aldrig skett, att se väddar som inte finns och att triffa sånt som bara finns i

fantasin. Rollspel har vanligen mellan 3 och 6 deltagare och det finns lika många ol-ika teman i

rollspel som i böcker och filmer.

SpBrseREn
I spelbarerna serveras spel av alla de slag, inte drycker som du kanske ttodde. Det finns barcr
iippna dygnet runt och de är perfekta för de tillfällen då du inte bokat in dig på något schemalagt

spel. I barerna f,nns nästan alltid någon att spela med. Går du till rollspelsbaren kan de duktigu
och mångsidiga spelledarna hitta pä äventyr medan du väntar.

Or,'nrcr
LinCon handlar inte enbart om att spela spel. Du kan även gå på en firr

"4- ffi fpetluktion 
för att kö.e1-och sälja spel. !u l<an 

också se fa t - .tt",
fi, Mln Vhzndla i någon av spelaffitetna som besöker konventet. Det finns ocksii

kunniga personer som kan iäm dig hur man tillverkar en ringbrynirr,
konstruerar brädspel och bygga modeller.

Detta häfte försöker ge dig all information om konventet, men viss;r

förändringar blir det alltid efter tryckningen. Ändringar och nyir

arrziflgem^flg kan du hitta på www.lincon.se. Där kan du anrr.äla dig till
konventet och diskutera eller ställa frägor i konventets forum.

VA» KoSTAR DE,T ATT DELTA PÅ

LrxCox?
Eftersom det är gratis och ger rabatt pä entr6avgiften till LinCon antar

vi ^tt de flesta vill bli medlemmar i Dragon's Den. Därför är

medlemsrabatten redan avdragen nedan, men om du väljer ztt inte bli medlem
tillkommer 50 kronor på entr6avgiften.
. Om du betalar senast den 11 april kostar det endast 150 kronor i entr6avgift och du
är dä rästan helt säker pä att fä spela det du vill. Du har även förtur till spelen på

konventet om det blir platsbrist.
. Om du betalar efter den 11, apl:J, kostar det 300 kronor i entr6avgift och du riskerar att
inte få spela dina förstahandsval. Dessutom kan du irrte räkna med att få någon

bekräftelse på din armäIan innan konventet. Kom därför ihåg att ta med kvittot på

inbetalningen till konventet så att du kan bevisa att du har betalat!
. Om du betalar på konventet kostar det 300 kronor i entr6avgift, som betalas i receptionen.
Förutom entr6avgiften är de flesta 

^rr^ngem 
flg kostnadsfria. Vissa artangemang kan dock ha

deltagaravgifter. Dessa extta avgifter ät utskdvna på respektive 
^t^r,gemang 

här i häftet och står

även på hemsidan www.lincon.se. Har du inte betalat entt6avgiften fär du inte delta i några

^tr^flgemz.ng, 
vare sig spelarrangemang eller andra ztangemang och du får inte tillgång till

sorplatser.
Alla anmälningar är bindande så du kan normalt bara fä peflgar tillbaka om det gdller
dehagaravglfter i)). atangemang som av någon olycklig anledning har stälits in. Det är helt gratis

att.vara på konventet om du bara vill gå omkring och känna av konventsatmosfären, så länge det
finns plats för de betalande. Ju fler som kommer, desto roligare! Liten varning för att'konventet
kan bli fullt, dockl
Det kommer att gä att boka sor,platser via www.lincon.se och i år kostar sovningen ingenting
extra. I samband med anmälan till konventet kan du vilja att boka en sorylats. Det går även att
boka sorplats när du kommer til1 konventet - men räkna med att de mest attraktla sor,platserna

tar slut först! Om du har särskilda behov pga sjukdom eller allergieq hör av dig till konventet så

snart som möjligt.

SÅ uÄn ANMALER DU DIG oCH BETAI-AR
För att arrmäla dig till LinCon går du till vår hemsida på www.lincon.se och följer
instruktionerna där. Om du verkligen inte på något sätt kan få tillgång till Internet, kontakta
anmälningsansvarigJoakim på telefon 073-3322704, så hjälper han dig!

När du anmält dig får du efl summa och en anmälningskod som du ska använda när du betalar.

När vi registrer^t att du betalat skickar vi en bekräftelse per epost. Skdv ut den och ta med den

till LinCon så går det fottare vid incheckningen.

PÅ W^W^XT.LINCON.SE
1. Gå till www.lincon.se och klicka på länken "I(onventsdatabas" menyn till vänstet.

2. Registrera dina personuppgrfter om du inte har gjort det tidigare år. Du får clå clina

användaruppgifter epostade till den epostadress du angivit. Är du anmäld tidigare mcn gliimt ditt
Lösenord så finns det en länk på sidan för zttfä ett nltt.
3. Logga in med dina anvädaruppgfter och välj tlp av inträde (medlem eller ickc-rncrllcm),
anmälningar och eventuella förbeställningar (ex. mugg elier tshitt)
4. När du är klar med detta klickar du på länken "Din betalningssammanfattning"



klockan 18. Första

spelpasset bötjar klockan 19. Det gå,t dock att komma in i skolan hela dagen, så

den som är tidigt på plats behöver inte vänta utanfötl
Innan receptionen. är helt uppbyggd kan det vata svårt 

^tt 
fä r ka svar på alla fuågot.

Ta det lugnt bara. Vi kommer att jobba stenhått pä att fä igang allting så fort som

möfligt.

CnBcr,t IN PÅ KoNVENTET
När du kommer till konventet ska du checka in, så att vi vet att du har kommit och så att

du får ett armband som visar att du har rätt att delta på altar,gema;ngen.

Är du föranmäld är det enklast om du har med din anmäkringsbekräftelse. Den har du fått per

epost. Har du inte fätt nägon sådan, till exempel för att du anmälde dig sent eller inte alls, är det

bäst att du har med ett kvitto på din betalning.

Vill du eftetanmala dig behciver du bara pengar.

Van sKA DU sovA? Duscna?
Det kommer att finnas oJika typer av sovstzillen päI)nCon 2007:
. C-huset - detta är det huvudsakliga spelhuset. Sover man hdt har man nära till spelen.

Duschar finns att tillgå i ett nädiggande hus, eventuellt endast vissa tider på dygnet. Övriga tidet
finns duschar i de andra sovlokalerna. C-husets fördel är att det är nära till arrangemangen,

nackdelen ar attvi endast kan garantetl- sovning nattetid i denna lokal. Vilt du kunna sova dagtid

rekommende m vi att du vdljer någon av de andra lokalerna.
' Externa sovsalar - vi kommer att ordna soqlatser dygnet runt i sporthalien i Ryd, som ligger

ca 15 minuters frisk promenad bort. Där finns dg1 rillgång till sovning och duschar dygnet runt.

Solplats bokar du när du anm:iler dig till konventet ellet i samband med anmälan. Det kommer

att fiflnas vissa valmöjligheter på hemsidan, så att du kan boka samma sovlokal som dina vänner.

Ett miukt liggundetlag och öronproppar kan v^ra efl god id6 för den som har svårt att sova. Vill
du sova riktigt gott rekommenderar vi att du tar med en kudde också. Känner du någon i
Linköping kan du kanske bo hos denna, och är du en riktigt rik knös kan du uppsöka hotell ellet

vandrarhem. Vi kommer att rekommendera närkggatde vandrarhem på konventets hemsida.

Det finns de som försöker undvika att sova. Det gar, mefl täflk på att konventet är lingt, så skyll

inte på någon annan än dig sj2ilv om du får nära-vaken-upplevelser. Om någon pästät att du ser i
syne är det dags för en tupplut!
Man svettas på konvent också, kanske till och med mer än vanligt. Lyckligwis kommer det att

finnas duschar. Är du ren håller du dig frisk. Dessutom är det ett bra sätt attvaknz pä.

Så sov när du blir trött, duscha när du känner dig skitig eller folk går omvägar runt dig.

Information om hur manhtttar till sovlokal och duschar kommer att finnas i receptionen.

Konventet öppnar fredagen den 27 apri. 2007

i menyn till vänster för att fä reda på hur mycket du ska betala för konventet.
5. Betala via internetbank eller postgiro. Missa inte att ange personnummer, namn och

summa för varie person du betalar för, annars har vi ingen aning om vem pengarna
kommer ifrån. Betalningen ska skickas till postgirokonto 43 39 61-0 @ragon's

Den/LinCon 2007). Observera 
^tt 

det är dyrate attbetala efter den 17 apd..

PÅ roNvsNTET
1. Registrera dina personuppgrfter vid en av de datorerna vid receptionen.
2. Stdll dig i kö till receptionen för att betala och registrera din ankomst. Eventuellt kan det vara
olika köer föt föt- respektive efteranm:ilda, så se till att ställa dig i rätt kö. Är du osäker så fråga
gärna personalen.

Obsetvera att vissa 
^rraingernar,g 

tedan kan vara fullbokade och 
^tt 

det är dyrare att anmdla sig
på plats än att föranmäla sig.

HJÄTT TILL PÅ KoNVENTET oCH KoM IN GRATIS!
Även om LinCon är ett av landets billigaste konvent har du säkert inget emot att kunna få
tillbaka entr6avgiften. Om du hjälper oss minst tre pass under konventet till exempel som
spelledare eller genom att stå i teceptionen, kiosken eller grillen får du tillbaka entr6avgiften. Se

till att kontakta oss i förväg, el7er prata med receptionen på konventet, så att det inte uppstår
några missförstånd. Varje pass du iobbar får du dessutom en matbiljett som kan inlösas på
konventet!

Brr sppnsDARE ocH FÅ EN MASSA FöRDErÅR!
Vi behöver alltid en massa spelledarc, sä att alla som vill ska få spela rollspel. Spelleder du minst
ett pass får du en cool T-shirt och givetvis får du behålla alla scenarion du spelleder! Precis sorn
alTa andra funktionfuer får du mat varje pass. Om du spelleder minst tre pass på LinCon får du
hela entr6avgiften tillbaka.
Anmäl dig som spelledate på de pass som du kan h)älpa till och kontakta vår rollspelsansvarig
Mattias Svensson på adress mattias@lincon.sverok.net. När du har spellett dina tre pass får du
tiUbaka ditt inräde i receptionen.

SltÅ T KIoSKEN, GRILLE,N ELLER RECEPTIoNEN?
Förutom att spelleda kan du också jobba i kiosken, grillen eller receptionen. Hör av dig till

ansvarig för det område du är intressetad ay 
^tt 

jobba i eller har frågor om. Vänta inte för länge
då platserfla är begränsade och det är principen "först till kvarn" som gäller.

Receptionen: Conny Backlund, reception@lincon.sverok.net
I(iosk: Mats Hafström, kiosk@lincon. sverok.net

Grill: Pelle Sandström, grill@lincon.sverok.net

STÄDHJALTAR FÅR E,N EXTRA BELÖNING
Om du viTl vara en städhjdlte deltar du under hela slutstädningen av

konventet. Förutom äta och berömmelse får du dä vara med på
slutstädsmiddagen som serveras direkt efter att all städning är klar!
Piassavachef: Per Edandsson, peredandssons@hotmail.com
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BecacB
Vår väskinlämning är bemannad dygnet tunt och är alldeles gratis! Den finner du i Colosseum,

i närheten av receptionen.

I(rosr
Vi kommer att salja allehanda läckerheter, inklusive vår berömda LinCon-burgare. Det är i
kiosken du köper din LinCon-mugg som ger dig tillgång till fri påfyllning av kaffe, te och saft
under hela konventet. I tebaren akn du välja bland mänga olika sorters te. Självklart kommer
även det vanl-iga utbudet av godis, dricka och dylikt att finnas. Frukost serveras på
morgonkvisten och självklart finns det vegetariska och veganalternativ. Eftersom det är sommar
så hat vi självklart också glassl

Vi är dock inte expertet pä vare sig allergier eller specialkost, så hör av dig till kioskansvarig Mats
på kiosk@lincon.sverok.net i god tid före konventet om du har särskilda behov.

Pmssave
Piassava är hjältatna som håller det städat på konventet. Även om de är duktiga så blir de glada
om du kan hJalpa till genom att slarga skräp i papperskorgar och sopsäckar. Om du ser något
riktigt grisigt, ti-ll exempel en försktäckligt ostädad toalett eller om någon har spillt något, rveka
inte 

^tt 
kontakta piassava så kommer de ut med sina attackstädare och röjer upp. Piassava sköter

även en annan viktig de1 av konventet och det ät ztt flytta pä saker, till exempel bord, stolar,
människor och utrustning. I(ontakta receptionen eller närmaste piassava om du behciver hjälp

^tt 
fly-tt^ någonting!

OnoxTNGSREGLER
' I{onventet är drog- och alkoholfritt.
' Rokning och eldning är förbjudet i hela skolan.

TEJPA INTE! Väggarna dr heltga.I(ontakta receptionen om du vill sätta upp någonting.
' Släng skräp i papperskorgar och skräpsäckar.
' S1äng paflt i pafltsäckar. (Skilier sig från skräpsäckarna genom
att det står PANT på dem med stora bokstäver)

' Om brandlarmet skulle sätta igång, gå genast ur. Aven om
du är två rundor fränattvi;rtna.

' Det är totalförbjudet att ha tråkigt på

1@ Yr':i,')Vi förbehåller oss rätten ^tt awisa
persofler som beter sig störande eller på

annat sätt motverkar konventet.

INvorg Orscurp
IQus

Co Ur Å LEYEL

Advanced Civilization
Nybörjare eller spelat 100 gånger? Advanced Civlkzation är ett spännande spel som

passar allal Det handlar om kulturerna runt Medelhavet från yngre stenåldern till
romarrikets grundande. I spelet sköter du ett folk i deras kamp för 

^tt 
vax^, bygga

städer, deras handel, överlevnad och vetenskapliga utveckling. Det var detta spel som

gav Sid Meier id6n till ett av väddens mest sålda datorspel!

Det finns tre möjliga kvaltillf,illen och en final. I kvalet spelas en kortare vaÅant av

spelet, medan fina1en spelas tills spelets slut eller till den tid finalisterna kommit övetens

om i början av spelet. Du kan spela ett ellet flera kval på vägen til1 den

hägrande finaien.
Om du kzr lär.z ut ett Advanced Civilization till turneringen har du
förtur till en kvalplats. Vi har spel så att det brukar kunna räcka, men
hellre för mänga än för fä och några av vära spel är rätt slitna.

Arrangör: Chdster Petterson, chrisp@sverok.se
Infotmation: Tar du med ett Advanced Civilization som turneringen får
länahx du förtur.
Tider: Fr 19:00-Lö 03:00 ftval), samlingssal: T2.
Lö 09:00-Lö 15:00 ftval), samlingssal: T2.
Sö 16:00-Må 03:00 (final), samlingssal: T2.

Blue Max
Färglada biplan i Frankrikes s@ar 1 91 7-1 91 8 - äntkgea gör Blue Max comeback på LinCon!
Blue Max är ettlatt flygkrigsspel som utspelar sig under slutet av fötsta väddskriget. Varje pass

inleds med en tegelgenomgång och själva passet kommer att bestå ^y ett 
^rrta,l 

luftstrider.
Arrangemanget 

^r 
för den som vill en kampan] dät din pilot samlar på sig bekräftade

nedskjutningat och lyckade uppdrag föt att fä tillgång ti-ll mer avancerade manövrzr och flygplan.
Arrangör: Mikael Andersson & Anders Edqvist, mikan21,2@gmail.com

Information: Drop in
Tider: Lö 09:00-Lö 15:00 samlingssal: 518.

Lö 16:00-Lö 22:00 sam\ngssal: S18.

Sö 15:00-5ö 22:00 samlingssal: S18.

Carcassonne kval-SM
Alla känner väl til1 brädspelet Carcassonne? Spelatna utvecklar området kring Carcassonne

genom att placeta landbrickor. Varie omgång göt att området växet, allt eftetsom spelarna lägger

ti).vägar, fält, städer och kloster. Spelare kan också placera ut sina följeslagare som stråtrövare,

böndet, riddare eller som munkar föt att få kontroll och inkassera poäng för vägarna, filtcn,
städerna eller klostren. Eftersom spelarna ban hx ett begränsat antal följeslagare, måstc clen

smarte spelaren noggrant planera sina drag och baru placera ut följeslagarna när och var han l<an

få poäng. Carcassonne är helt enkelt en enkelt men klurigt brickspel som ger nyä

utmaningar vid varje tur. I LinCon har vi den andra kvalturnering för året. Du hat



chansen att kvala dig direkt till finalen i SM i Carcassonne 2007! Priserna i
turfleringen sponsras av Enigma Distribution (www.enigmadistribution.com) Du hittar

oss i S.A.R.Z. Spelsbaren.

Artangör: SARZ, sarz@yrot.ntt
Information: Drop in

Kostnad: 20.00 kr

Caylus
Caylus zir det senaste st,drnskottet på den tyska brädspelshimlen. Under det gägna äret hat det
hypats något enormt och tagit hem ett antal stora priser. www.boardgamegeek.com rankar det
som det !ärde bästa spelet över huvud taget. Det här är spelet fcir dig som dlskar Setders och
Puerto Rico. Har du aldrig spelar Caylus är det här en chans du inte får missa och är det redan

en inbiten spelare fu dethär din chans att m;åtu dina krafter mot andra!

Attangör: Jakob Törneke, totneke66@hotmail.com
Tider: Ft 22:00-Lö 05:00 samlingssal: 518.

Lö 09:00-Lö 15:00 samlingssal T19.
Sö 22:00-Må 03:00 samlingssal: KoS.

Civitzatton: The Expansion Project
Är Civ-abstinensen för svår? Är ett sextimmarskval för kort? Eller vill du
prova ett brädspel med MÅNGA spelare? I så fall har vi svaret:

Civilization: The Expansion Projectl

Civilization: The Expansion Project är en utökad och smått förenklad
version av Advanced CiviJization, och är liksom originalet ett spel föt
såväl nybörjate som vana spelare. A71z är vzilkomna! Du behöver inte ha

spelat någondera tidigare för att ha kul, ttan 1är dig spelet medan du
spelar det.

Ski-llnaden mot originalet är 
^tt 

istzillet för futtiga sju spelare finns det
plats för arton, istället för tolv katastrofkort finns det tjugoftra, och
istället för titgofyra uppfinningar finns det femtioen. Det dr helt enkelt

Civ - fast störe!
Känner du för att vidga din spelhorisont bör du prova den här

vzianter För att hinna med hela spelet så spelar vi
ett dubbelpass, men du kan ta det lugnt, det blir

minst en matpaus och benstreckate, sä att vi orkar hela vägen ut.

Nytt för i ät ät au Civilization: The Expansion Project är ett kval till SM
i Advanced Civilization, och kommer att spelas samtidig som ett av

dom vanliga kvalen. Du kan fortfannde spela bara för att ha roligt, men
nu behöver du inte valja mel1an chans att gå till final eller att spela

expansionen.

Fcir mer information, besök gärna: wwwcirproject.net
Arrangör: Jon Severinsson, jon@severinsson.net

Tidet Lo 09:00-Ixj 22:00 samlingssal: T2.

Colossal Arena
I detta spännande gladiatorspel satsar spelarna guld på monstren de

tror kommer 
^tt segr^. Men var försiktig, varie monster är begåvat med

unika firdrgheter och du måste skcita dina stridskort smart, medan du ser till att dina

vad ger så stor vinst som möjligt. Spänningen stiger allt eftersom ett monstet slås ut
varje rond. Kommer din favodt att segra? Eller kommer din kämpe att bli besegrad

och dina rikedomar gå förlorade.
Reiner Knizias Colossal Arena är ett nytryck av klassikern Titan: The Arena, som

tidigare publicerades av Avalon Hill. Colossal Arena innehåiler nya fantastiska

illustrationer och fyra sprillans nya monster, som inte ingick i originalversionen. Detta
gör Colossal Arena till en ny och unik spelupplevelse. Priserna i turneringen sponsras av

Enigma Distribution (www.enigmadistdbution.com Du hittar oss i S.A.R.Z. Spelsbaren.

Attangör: SARZ, sarz@ynot.ntt
Infotmation: Drop in

Cubiq-SM
Var med och kämpa om titeln
200kr i spelbutiken Gamer's
utmaningen.

som Sverigemästare i Cubiq! Första pris är ett presentkort på

Vault. Det är gratis att deltz. och alla är välkomna 
^tt ^nta,

Cubiq är ett tredimensionellt 4-i-rad där markörerra kan sväva i luften. Målet är att fä fyra
markorer i nd - rakt eller diagonalt. En skilllad gefltemot andra liknande spel är att man hdt kan
plz.cera ut sina markörct fitt och att man alltså inte behöver stapla frårr botten.
SM-turneringens kvalspel kommer v^r^ zy drop-in karaktar. Kvalspelet ar igätg under hela

konventet fram till måndag l<1. L2, varcfter de bästa spelarna gör upp i finalen. Läs mer om Cubiq
och andra spel på www.tvikstaspel.se

Artangör: Lats Öberg, Iars.oberg@tvikstaspel.se

Information: Drop in
Tider:
Fr 19:00-Må 12:00 samlingssal: S22.

Må 12:00-Må 15:00 samlingssal: S22.

Dark Millenium demo
Upplev ett universum där det bata fins krig, vali din väg och besegra dina motståndare.

Dark Millenium CCG är baserat på figurspelet Wathammer 40000 och utspelar sig i dagens 40K
värld.
Hemsida: www. sabertoothgames. com/40k/
Atangöt: Thomas Andersson, steiner@tifozi.net
Infotmation: Inga förkunskaper behövs, drop in.
Tidet
Fr 19:00-Lö 01:00 samlingssal C4-gården.

Må 09:00-Må 15:00 samlingssal: C4-gården.
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Dominions of Supremacy
Åter pa LinCon! Dominions of Supremacl - A game about galactic expl.oration, caloniqation and

conqaests.

Domin.ions är ett strategiskt brädspel som bäst kan liknas vid klassiska datorspel som ex.

Master of Orion, Startrek BOTF eller GalCiv. Aven om spelet är strängt aflpassat för att passa

som brädspel så finns de flesta element ifrån klassiska 4X spel som utforskning, uppbyggnad,
utveckling och utrotning av de andra spelarna.

Speiarna representerar olika raser som precis börjat kolonisera galaxen. Genom att bygga upp
hemplaneterna, skapa nya kolonier och erövta pianeter ifrån motståndarna kan du vinna om du
slår ut alla dina motspelare. Eller, så hål1er du dig i bakgrunden och koncentrerar din styrka på
att erovra de få kvarvarande artifakterna 

^y 
en urgammal civr\zaion; nyckeln till universums

hemligheter.
Spelet kan spelas av upp till 5 deltagare och har moment av strategi, diplomati och uppbyggnad.
Vi kommer att inleda med en regelgenomgång och parttetna tar hela passet (5 timmar).
Eftersom det är svårt att rrhoppa in" i ett pågående spel så ät det bra för alla 

^tt 
y^ra där vid

starttiden.
Det finns mänga variationer av spelet och om intresse finns så kan vi även sätta upp altertaiva
scenarion. Max 15 personer per pass. Vid föranmälan kan reglerna mailas över i förväg som pdf
genom att mula mathias.broxvall@gmail.com. För mer information och bilder ifrån speiet se

våran hemsida.

Hemsida: dominions.of. supremacy.googlepages.com

Artangör: Ändreas Johansson och Mathias Broxvail, redux@home.se
Inforrnation: Antal platser är begränsade till 15.

Tider: Lö 16:00-Lö 22:00 szm)tngssal: T19.
Sö 09:00-5ö 15:00 samlingssal: T19.

I(ablamo
I(ablamo är ett nytt spel av gänget bakom kortspeiet Spank the Monkey, Gigantoskop. Till
skilinad från Spank the Monkey, så är I(ablamo ett brädspel. Spelet kan sägas vara en blandning
mellan "rysk roulett" och "memory". Med andra ord, så bidrar ett parti I(ablamo med så mycket

nervkitdande känsla du någonsin får! Det gället bara en fras i detta spel: Last Man Standing!
I(om och spela, om du törs! Gigantoskop (www.gigantoskop.se) sponsrar fina priser till

turneringen. Du hittar oss i S.A.R.Z. Spelsbar.

Arrangör: SARZ, san@ynot.nu

4 @ rnfoimation: Drop in

Puerto Rico
Bygg plantage och en stad i den nya vädden!

Segern hänget pä att placera din arbetskraft rätt,
ufveckla dina områden enligt en smart stategi och
valjz de fördelaktiga rollerna innan dina
konkurrenter lägger beslag på handelsskeppen som
för varorna tillbaka till den gamla vädden! Delta i

en spännande turnering om guld och ära i Puerto

Rico.

Inga förkunskaper behövs, vi 1är ut spelet på plats!

Arrangör: LinCon, andho922@student.liu.se
Tider: Sö 09:00-5ö 15:00 samlingsszl:T27.
Sö 16:00-5ö 22:00 samhngssal:T27.

ReniuKenlu
Renju är ett iapanskt brädspel fräriapzn, som är en utveckling av vad vi i Sverige kallar

för luffarschack (5-i-rad). Ta chansen och testa på o spela o läta dig av någon av

Sveriges starkaste renjuspelare! Vi spelar både renju och luffarschack, och har dropin
under konventet, med vissa avbrott för rlär vära arcangörer ska spela andra spel. Om det

finns intresse gör vi desutom en liten turning på sista dagen. Välkommen in!

PS: Om ni inte kan vänta till lincon med o få veta mer, titta in på www:renju.se/sverige

Arrangör: Richard Sandström, ick1337 
-@hotmail.com

Tider:
Lö 16:00-Lö 22:00 samltngssal: C-fiket.
Sö 09:00-5ö 15:00 samlingssal: C-fiket.

Må 09:00-Må 15:00 samlingssal: C-fiket.

Senator
I Senator tar spelarna rollerna som senatroer i antikens Romerska RepubJik. Ställd inför
motsägande agendor om krig, skatter, upprot, handel och allmännytaga ätagande, måste du

besluta om vilka du vill stödja och vilka du är beredd att överge. Om du fullbordar flest agendor

så kommer du att ha tillräckligt med makt för att upplösa senaten, utropa dig siälv som I(ejsaren

och därigenom vinna speletl men var försiktigt - dina motståndare kommer att försöka sabotera

dina ansträngningar med deras politiska inflytande, motstridiga agendor och kallblodiga

lönnmördare. Priserna i turneringen sPonsras ^y Enigma Distibution
(www.enigmadistibution.com) Du hittar oss i S.A.R.Z. Spelsbar.

Arrangör: SARZ, sarz@ytot.ntt

Settlers of Catan
"Tre fär mot erl lera? Är du galen! Jag hat ju den mäktiga fårhamnen här bredvid den enorma

hagen dtu det bara kryllar av fär:' Jag kan få vad jag vill för mina får!"

'Jo, men du sitter med nio kort, min käre fiende. Och jag har på känn att rövaren kan dyka upp

innan det blir din tur.... visst vi1l du ge mig fåren innan han tar dem..."

"Jag offuar dem hellre ti-ll piraterna ar läter dig lägga y^flterfl på deml Behall din gytti^l Ja.g

bygger ett imperium av stefl istället."

"Dina ambitioner kommer att bli din undergång... alla vet ju
fundament."
Arrangöt: LinCon, anåbo922@student.liu.se
Tider:
Lö 09:00-Lö 15:00 samlingssal: T27.

Sö 09:00-5ö 15:00 samlingssal: I(oS.

^tt let^n är civilisationens



Star \Wars Miniatures demo
Återupplev äventyret, kämpa den goda kampen (eller den onda för den delen).

Tillsammans med distributöten kommer vi att visa upp vad detta figurspelhar att erbjuda.
Thomas Andersson, steiter@tsfozi.net

Information: Inga förkunskaper behövs, drop in.
Tider:
Lö 23:00-5ö 05:00 samlingssal: C4-gården.

Sö 23:00-Må 05:00 samlingssal: C4-gården.

Terca Nova
Terra Nova, egenproducerat av glada amatörer! Vi demade på LinCon 2005 och nu är vi tillbaka
för att sprida spelet på yttedigare ett konvent! I(om och prova på någonting nytt!
Arrangör: Bjöm Nordlund, nissebn@hotmail.com
Tidet
Lö 16:00-Lö 22:00 samkngssal:T2l.
Må 09:00-Må 15:00 samlingssal: T27 .

Ticket to Ride kval-SM
I detta underbara brädspel fär man anvanda tåg som färdmedel, firdas runt i Nordamerika och
försöka åka till så många destinationer som möjligt, för att Han av sina spec. destinationskort.
Ett klurig och rolig spel, som satter hjarna igång direkt från första början av rälsen. Ticket to
Ride har utsetts till "Årets familjen spel 2005" och det finns många anledningar till varför. Pröva
spela, så förstår du varföt. S.Å.R.Z. anordnar i LinCon den tredje kvalturnering för Ticket to
Ride SM 2007. Sä du har chansen att kvila dig direkt till stora finalen! Priserna i turneringen
sponsras av Enigma Distribution (wwvzenigmadistribution.com) Du hittar oss i S.A.R.Z.
Spelsbaren.

Arrangör: SARZ, sxz@ynolnu
Information: Drop in
Kostnad: 20.00 kr

Yatzy-Dart - Turnering
Välkomna att priiua på n1a YatarDart - spelet där trirningarna bltts ut not dartpilar!

Y^tzy-D^rt går ut pä ^tt i likhet med Yaay samla poäng, dock via
pi-lkastning istället för med tärningar. De som spelat Yatzy kommer att

känna igen sig i poängräknandet, samla på reor, samla pä sexor etc. Läs
mer om Y^tzy-D^rt och andra spel på www.wikstaspel.se.
En drop-in turnering i Yatzy-Dart kommer att hållas under hela

konventet fram ti-ll söndag H 22. De bästa resultaten går vidare tili
finalspelet, där första pris är ett egetY^tzy-D^rt.
Arrangöt: Tomas Öbeg, tomas.oberg@wikstaspel.se
Tider: Fr 19:00-Må 15:00 samlingssal: S22.

Här hittar du alla de butiker som kommet på LinCon! Vill du
ta med dig något mer hem än ban trevhga minnen och nya
bekantskaper? Passa dä pä att gön efl butiksrunda!

Acr<BcÅno
Som vanligt visar och sälier LinCons permanente
illustratör Häkan Ackegård sina bilder på konventet. Titta
gärna in på ackegard.com också!

AncaNB CBNrn qL

Tidigare kända som Kalle & Hobbe, nu har vi öppnat butik i Stockholm! Vi har
både gammalt och nytt. www.arcaflecefltral.com

DnBau DESIGN
Vi säljet vära egna handgjorda unika smycken av tingal Var med i vår workshop
om du vill lära dig själv! www.dreamdesign.se

FrcunspeLSBUTIKEN
Specialist på alternativa figurspel och tillbehör; DBA, HotT med flera. Se dven

vår webbsida www.figutspelsbutiken. se.

Gausnsveurt
Specialistet på svenska och udändska rollspel och brädspel i11, lägz pfisef.
wwu/.gamefsvault.nu

Gonrrx Galtss
Göteborgs minsta spelbutik tar med en hoper ro11-, bräd-, kort- och figurspel.
Skall vi tä med nåt speciellt? Maila info@goblingames.se.

Juxrax BaNaxa REPUBLICA AF GÄMERS

Juntan säljer Magic (singlar, booster &_ tillbehör) 'Warhammet brädspel & massor
-a'v 

arlrrat. Nått nivill ha kontakta bcw@bcw.se www.iuntan.se



I(onps
Material och rekvisita till Lajv och hantverl<, t1,gcr, latexvapen, u11, smink,

smide, masket, dräkter mm. Vi har butik i Söderkriping. www.korps.se.

RÄvspEr
Vi har fina erbjudandcn på \Xtstern, kom också och botanisera i nya och
Idas si ska nummef av spcltidningen Fenix. u.ww.rollspel. com u,-ww. spel tidningcn. s e

RÄvsvaxs
I{rille klurar ut ävens,r åt dig på plats, och säljer sina cgna rollspcl och ovanliga
rariteter. ww w foxtail. nu

SrcaGeups
Vi säljer vårt eget nya svenska fantasyrollspel Saga, fcir clig som grllar bådc
legendari sk medeltid och övernatudighcter! www. sagagame s. c()m

SorErass
Vi 9äljer konsttr),ck och original av Eva Flordn samt rollspclstillbehirr;
handbroderade tärningspasar och annat.

SpnrpaxATET
Vi har brädspel, svenska sällskapsspel, klassiska bräclspel, rollspel, färdigmålade
figurspel mm. Demonstrationcr av brädspel och figurspel. www.ipelpanatåt.se

Svp,xsreM,tcrc
Rli guldmedlcm på w'ww.svcnskamagic.com. Förbcställ Iruturesight fitr 949 kr
per display'. Sveriges billigastc priser på löskort till Magic samt online kotsko.

TsE Gotlcr< Ronosnow
Besök vår butik och demohijrna. Vi säljcr kortspel och annat

smått och gott som du inte riktigt hadc räknat med, och har
Linconspecial priser pävfua egna spel.

i

Tvrrsr,t sPELUTVECKLIN G
Vi säljer våra egenutvecklade spel Cubiq, Yatzy Darr, Fronr
och Diamond Rail. Sc även vår webbsida www.tr,-ikstaspel.se.

§
I

l,r i



Funting!
Från ocb ned i år ska ui bAja blta tema från anime dz fgbting till temat "adda". Nlkomlingar som

Katamari Damacl gör det hek extra kul!

Melty Blood - ReAct: Final Tuned eg L2 Spelare, Om Piassava sjiilv ffu v:iljal Besökarnas
favoit 2006. Ett Fightingspel som ät baserat på visual novel spelet Tsukihime (anime-serien
Tsukihime finns med). 18 karaktäret och halv-svåra combos. Något att testa om ni gillar Guilry
Gear serien. Skapat av Watanabe Seisakujo och TYPE-MOON i nära samarbete.
Glove on Fight (PC) 1-2 spelare: Tillbaks efter datorptoblem LinCon06! Spelet är skapat av
\I'atanabe Seisakujo och är ett animeboxningsspel med karaktärer fuän bla. dessa animeserier:
Kanon,Di Gi Charat och To Heart. Enkla combos, galen grafik och hädig/udda japansk pop
gör det här spelet extremt kull
Naruto Gekitou Ninja Taisen 3 (GC) 1-4 spelate Den här versionen av Naruto har samma
enkla men riktiS vässade system som dom förra spelen men har lagt till en del nya karaktärer
som t.ex. Jiraya, Tenten, Chouji, Sandaime mfl. Fcjrdelen 3ar, har mot 4an är att 4ar, slopade
törelse med digitala sq'rkorset.
Katamari Damacy esz) 1-2 spelate: Du ska rulla en boll kallad katamati, samla större och större
obf ekt tills bollen blivit tillräckligt stor då den blir en stjärna.
Artangör: Funting, magnus.pfemfert@gmail.com
Tidet Fr 18:00-Må 15:00 samlingssal P18.

Musikspel Extravag 
^nzaI detta arrangenang ska ui f;r{upa oss i diuerse olika marikspel. Det blir idel speeialkontroller, fingeraär§

halsont, blod, suett, tårar och natuiligtuis aäldigt rlligt. De tpel sorn kommer finnas tillgcingliga, i untliga fall
uton Pop N Music med »å kontroller, är: Caitar Hero, Dance Dance Rruolation, In Tbe Grooue, Singttar,

Karaoke Rtaolutionocb Pop N Music.

Denna gång ska jag dessutort firsiika få med nig taå tu-dPParater så att man kan spela »å nasikspel samtidigt

i olika delar au rummet!

Ifall tillräckligt mänga anmäler sitt intresse för en turnering den första dagen
ska lag försöka sätta upp något på de wå sista dagarna.

Met specifikt kommer spelen att spelas på PS2 och de spel som kommer
6nss tillgängliga ärl Gwltar Hero I o II, Dance Dance Revolution
(nästan alla spel), In The Groove, Singstar, alla spel, Karaoke Revolution,

alla spel och Pop N Music 7-10
Utustningen till samtliga spel utom DDR/ITG är den som följer med
spelet som standard. Till DDR/ITG spelar vi på wå stycken Cobalt Flux-
plattor med en doubles bar till.
Arangör: Stefan Thyberg, thyberg@gmail.com
Tider: Fr 18:00-Må 15:00 samlingssal R19.

At-43
Rackhams nya Firdtgmälade futuristiska figurspel AT-43. Arrangeras i samma salar

som Confrontation. Bräden för spel och figurer att läna finns under hela konventet,

demonstrationer i mån av tid av znztgörerna till Confrontation-turneringen. Om
intresse finns i fötväg eller på plats sä arcangetat vi en turnering. Säkraste tid föt
demonstratiofier ar pä måndagen. Kompletta avancerade regler på engelska finns att

hämta gratis på www.at-43.com. Gratis introduktionsrder på svenska kommer att

finnas på plats. Udottning av nyheter ti-ll spelet bland de som spelar. och är med på

demonstration.
Arrangör: NCORD och VINCIT rustan@vincit.se
Tider: Fr 18:00-Må 15:00 samlingssal U15.

Axis & Allies miniatures
Roll across the battkfield and on to uictory. Amar an unstoppable fgbting forn of tanks, troops, artil|ery,

aircraft and more : with the Axb and Allies Miniatures game. Challenge -1toar friends to fast, head-to-bead,

skirmish combat Recreate bittoical battles from IVoild lYar II.

Vi kommer uppdatera turneringsreglernahär inom kort. Vi kommer bl.a. anvatda de nya platon-

korten som man kan läsa om på www.wizards.com
Arangör: Linus Engström, linus.engstrom@gmail.com
Tider: Fr 18:00-Må 15:00 samlingssal: T1.

Battlefield Evolution
Den Aneikanska Mainkåren hadt ningats på ffikt och

koncentrerade ig na att firsuara sina potitioaer och de oljxillgångar

nan forlfarande behärskadl. De allierade folken i mellani)stern lorde
uad d.e kande f)r att åturta ikedomarna de nu foilorat. Med både den

Kinesiska folkarmön ocb Europa arintandes i kulliserna kande det

bara slata på ett sritt...

Batdefield Evolution är ett snabspelat spelsystem för 28mm

figurer. Spelet utspelar sig i en relativt nära framtid och

kommer på sikt inbegripa både infanteri, fordon och

flygunderstöd. Alla figurer köps ärdigmå'lade och spelregler

medfölfer vz\eläda.
Detta arrzirgerrrang dr i demoform och spelas då och då under konventet. Föranmdlan görs på

plats för de pass som kommer att anslås i anslutning till Starship Troopers arrangemanget.

För mer info om spelet se: v/vr'w.mongoosepublishing.com
Atrangör: Tommy Runesson, toru@telia.com
Tidet Fr 18:00-Må 15:00 samlingssal: U3.



Blackmarsh
Ute i det uidsträckta mörka trcisket störtar någotfrån t@n. En skara orädda äuenflrare samlar ig

fir att dels undercöka saken oeb dek sStdda träskets helgedom från uad det nu uar som störtade.

Satntidigt nru det krascbade ryndskeppets butittning firbereder sig på att hrimta de nöduandiga

reserudelarnafrån en gammal bortglömd radiofir Blackmarsb @gerpå ralkpelet PORTAb regl€r.

Åntal spelare; 2-3 spelare pävardeta sidan. (SF vs Fantasy)

Speltid: Ca en halvtimme - Max en timme.
Arrangör: Olof Lindqvist Games, oloflindqvist@hotmail.com
Information: Drop-in.
Blackmarsh arra;ngeras av Olgames. Vi finns på nätet: www.olgames.se
Tidet: Fr 19:00-Fr 23:00 samlingssal: UG1.
Lö 10:00-Lö 17:00 samlingssal: UG1.

Clayorama
Har din golem uad nm kräus? Ar din klump $ark nog? Ar åtta ben btirttre än tre? Det uisar sig...

Studiefrämiandet bjuder in ti-ll en fantastisk maktkamp med lergubbar. Inga förkunskaper
behövs och lera finns på plats. Strider startar nät andan faller på, dock ej under lajvbussens

restid.

Max 5 deltagare/omgäng. Drop in vid "busskuren".
Arrangör: Studiefrämjandet, jan.boman@link.sfr.se

Tider: Fr 18:00-Må 15:00 samlingssal: S27.

Confrontation SM
De allt större skärmltlingarna rlrt bloxar upp mellan folklag öaer hela Aarklash uimr att tiden fir
Rag'I'{arok rycker allt nrirmare. Itgendaiska känpar leder kommandot4trkor, hrirskarltstna approrsmän

leder border au gobliner orb demonhka öuerhjärnor leder ruttnande lik till kanp. För dina utualda känpar till
seger ocb spegla dig i glansen au deras beundrande blickar

Turnering i Rackhams figurspel Confrontation. Turneringen följet de officiella
federationsregletna och Confrontation 3.5. 400p med vanliga begtänsningat. För kompletta

regler se wwwvincit.se / Hobby / LinCon2007.html
Atrangeras av VINCIT AB, www.vincit.se/ distributör för Rackham r

Sverige och den nordiska Red Dtagon-federationen NCORD,
ncord.sverok.net/.
Artangöt: NCORD och \lINCIl rustan@vincit.se
Information: Anmdlan senast 9:e april genom LinCons databas och

med arm6lista till rustan@vincit.se enligt vidare information på länken
ovan.

Antal platser är begränsade till 50.

Kostnad: 100.00 kr
Tider:
Lö 09:00-Lö 19:00 (Rond 1-3), samlingssal: U15.

Sö 10:00-5ö 16:00 (Rond 4-5), samlingssal U15.

DBA LinCon Open
På lördag efurmiddag så kör ui igång.

Valfri atme ur regelboken, 1 timma per parti, 4 eller 5 ronder (beroende pä antalet

deltagare), monradslottning. Föranmdlan rekommenderas. Turneringen räknas in i
SSHS (sshs.se) ranking.

Arrangör: Conny Backlund, connybacklund@yahoo.se
Tider: Lö 18:00-5ö 00:00 samlingssal: U7.

DBÅ Tematurnering
"Det finns bara en Gud i bimlen, på samma sätt tka det bara finnas en bärskare på Jorden" Dltngis

Khan.

Temat är al1tså Djings och hans fiender. Kommer någon att väga zxla D)ingis mantel och spela

Mongol Conquest (IV/35)?
Det finns dessutom 21 intressanta fiender attvälia på så det finns ingen ursäkt att inte skaffa och

måla en arme fl.u rär ni har blivit förvarnadelll Ni kan spela Alan (OBS! dålig ordvits), teutofliska

riddare, Sung dynastin, olika sorters turkar, polacker, ungrare eiler försöka lära er att stava och

uttala Khwarizmian.
(notera att IY / 44a,IY / 46 och IY / 48 inte är med då de inte farns förrän efter Diingis död)

Föranmälan rekommenderas.

Artangör: Conny Backlund, connybacklund@yahoo.se

Tider: Sö 18:00-Må 00:00 samlingssal: U7.

DBA: Hordes of the Things
"DBA goesfantasl"

För dig som måste ha trollkadar, alve4 drakar och allt annat (rrThings" kort och gott). HotT är

baserat på DBA men med lite andra truppt,?er och en del tillägg för att alTt man behöver i en

fantasy-strid ska flnnas med. Titta in så lär vi dig spela, vi har armeer attläna ut.

Attangöt: Conny Backlund, connybacklund@yahoo.se
Tidet Lö 09:00-Må 15:00 samlingssal: U7.

De Bellis Antiquitatis (DBA)
DBA är ett hittoisktfgarrpel, litet ocb korQakt aad det gtiller utrymme, tid, regler och ko$nader men stort når

dlt gälkr taktisktt tänkande.

Kom förbi så lär vi dig reglerna, det finns olika armeer attläna.
Arrangör: Conny Backlund, connybacklund@yahoo.se

Tider: Lö 09:00-Må 15:00 samlingssal: U7.



Dreamblade 1I( turnering
Drearzblade är ett strategiskt spel med pre-painted miniaflrer som är gort fir att fungera bra alt spela

tarneringar med. Spelet hdritntastiskt :nlgyfgurer och spelmisstgt rir det enfr{d.
Speltidntngm Fenix gorde en bra recension au spelet som går att lasa på www.tpehdningen.rc

demos under fredag

när det

m

Fcir mer information om
www dreamblademinis. com
Arrangör: Linus Engström, linus.engstrom@gmail.com
Tider: Sö 13:00-5ö 22:00 samltngssal: T1.

Fria Figurspelsrummet
Vill du rpela lin acinskapliga slag utanfor turneringarna? Testa de n1a coola fgurerna
Kanske bara qela dittfauoittpel? Eller konnafirbi ocb snacka strant?

Om du inte har spelat Dreamblade innan kommer det hållas

samt hållas 2 stycken Sealed Decks så du vet hur det fungerar
den stora turneringen.
PRIZE PÅYOUT

och lördag
är dags för

Finish
1st

2nd
3rd
4t}...
5th-8th
9th-16th
17th-32rd
33rd-X

Prizes

$s00

$300

$100

$100
1 booster
1 booster

PointsBonus
1000

500

300

300

200

150

100

50

Dreamblade, rurneringsregler

COLLECAABLE ',llltllill7,.l GAME

och demospel gä till

inhandlat?da pruis

Fria Figurspelsrummet är en plats för fritt spelande av alla tänkbara figurspel. Vi har med oss

flera spelbord med ailtifrån ruinstäder, till grottor till arktiska baser och rymdskepp. Vi har
terräng för att passa både fantasy och science-fiction (eller pilbågar till phasers).
Du tar med dig figurerna och droppar in och spelar ditt favoritspel. Eller så tittar du förbi och

kanske karlära dig något nytt spel.

Föra äret kördes följande spel i rummet: §Tarmachine, Hordes,
Necromunda, Batdefleet Gothic, Lord of the Rings, Extreme

Zombiehunter,, Confrontation, Starship Troopers, \Warhammer Fantasy
och §Tarhammer 40k.

Ska vi slå det antalet i år? Kanske 1ägga ti1l Flames of \X/ar? Eller varför
inte gamia klassiker som §Tarzone eller Chronopia? Eller kanske lite Star

rWars Miniarures?
Artangör: Andreas Engström, andreas.engstom@gmail.com
Information: Ingen föranmälan krävs men om du vill hitta motståndare till
lite ovanligare spel använd gärna Linconforumet
Tider: Fr 18:00-Må 15:00 samiingssal: U6.

jl'l,r-/n,rl

Guld & Bly, Figurspel i §Testernmiliö
Dra ner Stebonbatten i pannan, spann på dig reuoluerbältet och id iuäg i
nlnedgången for snart är uppgi)rekem timma slagen. En eldstid närmar sig

obönbiirlis ocb när krutröken skingratsfinns bara enperton kuar Kommer det att uara du?

Guld & B1y har drop-in under så gott som hela konventet! Väli bland Fårdigskrivna

scenariet och figurer, eller hitta på nya till iust er spelomgåflg.

Arrangör: Gunfighters Guild, Tove Gillbring western@rollspel.com

lnformation: Anmälan: Drop-in, gratis

Antal spelare per tillälle: Yaierar
Fötkunskaper: Inga.
Tidet Fr 18:00-Må 15:00 samlingssal: R34.

Heroclix turnering
HeroClix, figurspelet där bjältar och skurkar gdr app oru uärldsberrauäldet.

Alla är uälkonna. Hjältar/ skurkarfinns att låna uid behou.

Exklusiuafigurer till alla spelare så långe lagret räcker

Först demo sen turnering. Perfekt för den som vill känta pä hur det är att fightas som

Stålmannen, Lädedappen eller varför inte hulken med den långa tungan'

2 Demopass (en på lördag salnt en på söndag)

2 trrnerirgar (en på lördag samt en på söndag)

Till turneringarna lovas även extra roliga priser till deltagarna.

Ingen föranmäkring krävs. Drop in under alla Passen
Vi ses vid spelborden där universums starkaste hjäitar/skurkar koll-iderar

Arrangör: Mårten Lagerstedt, David Dalling, rnornS2@hotmail'com

Tider:
Lö 13:00-Lö 16:00 (Demo), samlingssal: T1.

Lö 16:00-Lö 22:00 (300 p Turnering), samlingssal: T1.

Sö 09:00-5ö 12:00 (Demo), samlingssal: T1.

Sö 12:00-5ö 18:00 (Special Turnering), samlingssal: T1.

HeroScape
Drop-in spelande au spelet HeroScape.

Ett lättspelat och roligt figurspel som vem som helst kan spela. Spelet utspelar sig i Valhall där

krigare från forntiden, nutiden och framtiden strider över en 3D hexagon spelplan. Spelarna

kommer strida med och mot varatdra för att vinna poäng för sin sida av konventet.

Kom förbi och titta in! Kräver inga förkunskaper eller eget material. En spelomgång tar frän 40

min och uppåt.
Arrangör: O skar Prytz, oskat.prytz@telia.com
Information: Drop in
Tider: Lö 16:00-Lö 22:00 sam)ttgssal: T1.

Sö 09:00-5ö 22:00 samlingssal: T1.



Schema LinCon2007

Advanced Civilization Advancccl (livilization Advanced (livilization

Star Wars Mini demo Dark Millenium demo
'l'ena Nova 'Ierra Nova

ilization: Thc Expansion Project

Productions spelbu, Krigsspelsrummet, SARZ spelbar, Spelutlmingen, Steve Jackson Games, Tviksta Spelbar, the Cottick Roadshrorv

AT-43, Axis & Allies minis, Battlefield Evolution, DBA, DBA:HotT, Fria Figurspelsrummet

Selllers ofCatan

Clavorama

Målarstugan, Starship Troopers, Wamachine :Hordes, Westem:Guld & Bly, WH40K ROE, Warmachine

Draim - Conqueror- Tumering

WarCry CCG demo

Svenskmagicmästerskapen

Din plats på jorden

Welcome to Hell Wclcorc to I lcll



HORDES: Nödår i vildmarken
'Järndkena har kastats in i ett stort krig, och med krigets resursförbrukning följer

desperata skövlingar för att försörja arm€erta. Torkan kunde inte ha kommit mer

opassande..."

Visa att muskler och brutal räsqrka är vad som krävs för att erövra det ultimata priset!

Turnering i Privateer Press officiella STEAMROLLER-format (med evenruella modifikationer,
se hänvisad URL nedan), du har rätt att ha wå listor så länge båda tillhör samma faction och

håller sei inom ramarna. 350 poäng bekloade, dräglande, svettandes bestar... Är du redo?

OBS: Målade styrkor kommer atttävlz om extra priser!
Se www.kolgruvan.se för mer information.
Speltillfillen: Löpande under HEI-A konventet.

Förkunskapskrav: Turnering * Standard regelkunskap. Drop-in - "Thou shalleth kill".
Regelverk: Samtiiga släppta §fARMACHINE-regler, inklusive merceflary coflffacts och special

forces.

Arrangör: Viktor Cadson, sikil@msn.com
Information: Ånmälan och kostnad: Turnering - Ånmälan till LinCon och till atratgör, 30

SEK betalas till LinCon. Prova på - drop-in, i mån av tid, är gratis

Antal platser är begränsade till 20.

Kostnad: 30.00 kr
Tider: Fr 18:00-Må 15:00 sam,lingssal: U10.

Mechaton: Giant Fighty Robots
Mechaton: Giant Fighj Robots, ett rpel aa Vincent Baker. :.P,

Lättspelat och innovativt med mechas byggda av Lego, f;i.*oaua"'l''ffi
tärningar och fokus på taktiska beslut. Skjut sönder motståfldarens mechas ,:ri:i
sä attbitarna flyger, ta baser, ticka ned Domedagsklockan! l,i:l,l;if
Arrangör: Johan Strömberg, viel-johan@hotmail.com 

å,:

Information: För 2-5 personer, ett parti tar runt 1-3 timmar.
Se lumpley.com/results.php?term=mechaton&in=Posts för mer info om spelet.

I do to you now the enormous hurt!
Tidet:

Lö 09:00-Lö 15:00 samlingssal: T1.
Lö 16:00-Lö 22:00 sam)tngssal: T1.

<- M sö 09:00-5ö 15:00 samlingssal: T1.

Målarstugan
Nytt för t är ar vära dagJiga minikurser i figurmålandets ädla konst. Såväl

nybörjare som avancerade ät välkomna. Vi går igenom alla tekniket, från

grundmåilning till lackering. Droppa gärta in närsomhelst för experttips om
må-lartekniker eller för att firdigställa den sista panikmålningen. Vi hoppas

l.atz. efl inspirationskälla och en träffpunkt för alla målarintresserade under

hela konventet. Ta med egen pensel, valejofirg finns tiilgänglig. I mån av tid

trr|

kommer det också att finnas möjlighet spela

odödliga klassiker som SpaceHr-rlk mm.
Arrangör: Patrik Jönsson, Mikael Andersson,
hivetyrant2000@hotmail. com
Tider: Fr 18:00-Må 15:00 samlingssal: U4.

en del

Pirates demo
Arr matel! Sätt segel ocb ge dig ut på det roligette äuen{tr du il??kat. Sätt ihop dina skEp, b1g
din fktta, mönstra din buättning och ge dig sen ut atl samla al/a skatter da kan. Riikna inte med

att f,i göra det ostiirt dotk då uarenda skepp på ltauet rir ate efter att unka dig ach binna fire till
skatlerna.

Pirates är ett nytt och innovativt spelsystem som blir ro)tgate ju fler man är, definitivt
beroendeskapande! Hemsida: www.wizkidsgames.com/ pirates f
'Ihomas Andersson, steiner@tifozi.net
Information: Inga förkunskaper behövs, drop in.
Tider: Lö 09:00 Lö 15:00 samlingssal: C4-gården.

Pirates SM
Äll aboard!

Traditionsenligt återkommer vi med SM i Pirates på LinCon, varför inte anta utmaningen och
visa vem som regerar på haven? Alla set släppta fram tiil speldagen ar lagltga, mer specifika regler
och flottbyggatpoangkommer innom kort. Fina priser till alla!
Arrangör: Thomas Andersson, steiner@ttfozi.net
Information: Tidigare erfarenhet av spelet önskvärt.
Kostnad: 50.00 kr
Tider: Lö 16:00-Lö 22:00 samltngssal: C4-gården.

Starship Troopers
Moreloungpeople arefrom a// ouer the globe arejoining up tofigbtfor theJutare. Tbel are doingtbeir
part - Arelou? Join tbe Mobile infantry and vae the world. Seruiru gaaranteu citiTenshtp!

Starship Troopers är ett action§,llt figurspel i filmerna, TV-setiens och bokens anda.
Detra arcatgemang spelas på ett stort diorama av 5-10 spelare per tillfälle. Föranmälan görs på
plats i rekryteringskontoret. Bilder ftän förta årets succ6 finns på wwwmctd.com
Fijr information om spelet besök www.mongoosepubJishing.com
Arrangöt: Tommy Runesson, toru@telia.com
Tider: Fr 18:00-Må 15:00 samlingssal: U3.



§Tarhammer 40K RoE
Även i är sä har vi från NROK glädjen att stå som arcangör för \X/arhammer 40K RoE

under LinCon. Tutnedngen kommer att sträcka sig övet tte d^g r med start på

fredagskvällen. Turnetingsformen har sin utgångspunkt i "Rules of Engagement" där varje
spelare har en rad obiektiv att lösa under spelets gång. Alla deltagare spelar åtta omgångar och
ddrefter spelas final av de två som lyckats ta sig dit. Omgingarna kommer att spelas med 1000

poängs atmöer och på 48x48 tums spelplaner. Fcirutsättningarn för turneringen kommer snart
att finnas på LinCons forum. Där kommer också att finnas mer information om hur RoE
kommer att ti-tlämpas i år.

Fcjranmzilan görs i LinCons databas. Dar hittar du också information om
betalning. Din arm6lista och kontakt information skickas till nrok@telia.com
Atrangöt: Roger Ringius, roger.ringius@linkoping.se
lnfotmation: Antal platser är begränsade till 40.

Kostnad: 60.00 kr
Tidet Fr 18:00-Må 15:00 samlingssal: U1.

§Tarhammer Fafltasy
For infotmation om arrangemaflget se vår webbsida.

§Tarmachine: Krigsår t Järrctkena
Sprinningarna mellan Caspia oclt Sul har mlnnat at i fullskaligt kig. K/sainnan au Khador rustar app och

Drakfadern sammlar sina odöda legioner. C_ygnars och Protektoratets armier forsuagat au kriget, uilkx både

Isdroltningen och Drakfadern nu planerar att dra nltta au. Krigrår stundar i Järnikena...

Bevisa att du har nerver av stål, och smörjolfa i blodet. Samla dina styrkor och förbered dej att
krossa, ja rent av ingvdlta, allt motstånd! Turnering i Privateer Press officiella STEAMROLLER-
format, du har tätt att ha två listor så länge båda tillhör samma faction och håller sej inom
r^rnltnz..500 poäng kol, stål och kcitt... Är du redo? OBS: Målade styrkor kommer att tävla om
extra priser! Se wwwkolgruvan.se för mer information.

Speltillfillen: Löpande under hela konventet.
Fcirkunskapskrav: Turnering - Standard regelkunskap. Drop-in - "Thou shalleth kill".

Regelverk: Samtliga släppta §TARMACHINE-regler, inklusive mercenary
cofltracts och special forces.

Atrangöt: Viktor Carlson, sikil@msn.com
lnformation: Anmälan och kostnad: Turnering - Anmälan till LinCon
och till artangör,s0 SEK betalas till LinCon. Prova på - drop-in, i mån

av tid, är gratis
Antal platser är begränsade till 20.

Kostnad: 50.00 kr
Tider: Fr 18:00-Må 15:00 samlingssal U10.

Draim - Conqueror - Intruduktionsturnering
Introduktion för alla som inte spelat Dtaim Arena och samtidigt chans att vina frna
prisetl *8 marffi single eJ,imination* Så snart vi har ätta spelare som vill spela en
turnering så kor vi igang.

Arrangöt: Marcus Ekdahl
Kostnad: i00.00 kI
Tider: Fr 18:00-Må 15:00 samlingssal S25.

Draim - Conqueror - Turnering
Turnering med kontantpriser! x8 manna single eliminationx Så snart vi hat ätta spelare som vill
spela en turnering så kor vi igång.
Arrangöt: Marcus Ekdahl
Kostnad: 100.00 kr
Tider: Fr 18:00-Må 15:00 samlingssal: S25.

Draim - SM kval
xSM-kvalturneringx

Tävla om kvalplats till SM-finalen i höst dii-t priser på mer än 100.000:- står på spel x8 rnarrna
single elimination* Så snart vi har ätta spelate som vill spela en turnering så kör vi igång.
Atrangör: Marcus Ekdahl
Kostnad: 100.00 kr

Lord of the rings TCG turnering
Lord of the rings är ett kortspel vilket finns i flera expansioner. De expansioner som spelas på
denna turnering är Fellowship of the ring fram till och med Ents of fangorn Regler tek:
Expanded format, minst 30 kort på varje sida, 9 two towers siter, Frodo och ringer, INGA
PROXADE KORT, ingen ändring av lek under spelets gång, Regler spel: Gruppspel med
slutspel, grupper lottas, 50 minuters speltid per match. För detaljer se LinCons webbsida.
Atrangöt: oscar kJrutsson, oscar.knutsson@telia.com
Infotmation: Events: PrisutdeJrring, egen lek medtages 20 kr föranmälningsavgift, 40 vid dörren
Kostnad: 20.00 kr
Tider: In 16:00-Lö 22:00 samkngssal: R37.

LoveSoap
Vate sig om du tycket om dokusåpa eller inte, måste du ta och prciva spela kortspelet LoveSoap!
Ta med dina vänner, smickra dem, fötnedra dem och rösta ut dem.
En sanslöst tolig konvetsation-komplex-backstabber-paktbindande-sdllskapligt kortspel. Priset i
turneringen sponsras av Card Cabinet (wwvzthecardcabinet.com). Du kan prova spelet i S.A.R.Z
spelbar

Artangöt: SARZ, sarz@ynot.ntt



A Serpent of Ash
IYitten b J. Tuomas Haruiainen, organised b1 Natban Hook
A hvo boar nordic mini-larp for 12 playrs, focusing on discourse and exploring themes of faith and
happinus.

The I-.arp was originally created u a part of the Test Pr{ect on l-^arp Tlteories and Methofu, and
bas been run in Finland at Ropecon 2006 and in Denrnark at Knadepunkt 2007. The language of
tbe gane will be En§isl:.

Setting:

All of you here today §/ere once members o6 2 lsligious sect called "The Liberated" led by a
man called Timothy Barke. The Lord Christ spoke direcdy to him, and he in turn passed the
message forward to those who deserved it, the only ones who would be saved. You.
The movement died five years ago when Timothy suddenly died. No one from his inner circle
was able to take control of the sect, and all members eventually §/ent their own way.
Now, five years later in the modern day you have all been summoned together again, to talk
about what actually happened. About what made you stay in the sect in the first place, and about
what Timothy rcilly may have wanted out of all of you. . .

"... the sign of Christ has been branded into each and every one of råose hearts that REALLY
accePt him. rWhen you personally take Jesus into your Life - just like you, Jacob, have akeady
done! - you can see how the light of the Lord can start to shine even in the darkness of
perdition. And I dont want to see any of you - any human beingl - being forced to face that
darkness without a chance to receive that light! ThaCs why I hope - I know! - that each and
every one of you will bring at least one new, interested person to our morning meeting next
Saturday. Right? Christ died for YOUR REDEMPTION. So the least you can do is use at least a

SMALL BIT of your time to bdng that salvation to other people as well. Isn't it? After all, it is a
tiny thing compared to what CHRIST HIMSELF DID ..."
Modern day dress is entirely appropriate. This larp will be followed by a short debrief session.
Årrangöt: Nathan Hook. Individuell anm:ilan i databasen.
Tider: Lö 15:00-Lö 17:00 samlingssal S41.

Må 11:00-Må 13:00 samlingssal S41.

Boots for the Glory of Russia

Edited fu Steue Hatltedry, organiTgd b1 Natban Hook
A tbru bonr UKfreeforru krpfor nine playrs, taking a ligfit-beaned look at the politics of reuolution. This
larp wasfrst run in the UK atFalbon 2000. The language of the game wilt be Englisb.

Setting:

The game is set in Russia in 1917.

Despite the overthrow of the autocratic Tsarist regime and the creation of the Provisional
Government Russia is still largely ruled by a class of nobiJity, with a dsing class of
Bourgeois and capitalists beginning to gain power. The industrial and shop

Spank the Monkey
En apz har klättrat högt upp i en skothög och irriterar högljutt omgivningen. Din chef

är inte glad civer det, så därför kommer han att ge en belöning till den person som först
kommer upp i höjd och kan smiska till apan, så den håller tyst. Nu griller det för dig att

stapla ett torn av all skrot du hittar på tippen så snabbt som möjligt. Du skall även förstcira
dina kollegors torn så 

^tt 
dn är den första som når upp till apan, smiskar t-ill den och får din

belöning!

"Spank the Monkey" är ett otroligt kul och roligt kortspel, som är enkelt att lära sig, men svårt
att bemästra. Det kommer att ordnas en turnering, där du kan vinna spelet. Gigantoskop
(wwwgigantoskop.se) sponsrar fina priser till turneringen. Du hittar oss i S.A.R.Z. Spelsbaren.

Arrangör: SARZ, satz@ynot.nu

§TarCry CCG demo
En enkelt och mycket roligt kortspel baserat på §Tarhammer Fantasy Battles dät du ska mönstra
dina trupper och försöka besegra din motståndare med list och kraft. Spelet dr en guldgruva för
fans av G§7s spelvädd då den utvecklar befindigt fluff samt tillför nya element.
Artangöt: Thomas Andersson, steiner@tifozi.net
Tidet: Fr 19:00-Må 15:00 samlingssal C4-gården.

tWorld of §Tarcraft TCG demo
Kampen mellan Horde och Alliance gär vidarc, nu i kortform. Testa detta rohga och flexibla
kortspel baserat på vdrldens största MMO. Inga förkunskaper behövs, drop in, promos finnes.

Artangör: Thomas Andersson, steiner@tifozi.net
Infotmation: Drop in
Tide* Sö 09:00-5ö 15:00 samlingssal: C4-gården.

§7odd of \Warcraft TCG SM-Kval
Trendus och Upper Deck inbjuder er till Regionals i §7odd of Warcraft TCG. Top 4 i
turneringen är direktkvalificerade till SM 2007 Regler: 60 kort + 10 sidodeck, max 4 kopior kort.
Swiss format, 60 min omgångar, bäst av 3 matcher, antal omgångar beroende pä delatagarantal.

UDE nummer behcivs! Priset i form av promos och ptodukter!
Artangör: Thomas Åndersson, steiner@tifozi.net

Kostnad: 100.00 kr Tider: Sö 16:00-5ö 22:00 samlingssal C4-gården.

Yu-Gi-Oh!
I det mörka Egypten fanns ett spel, ett skuggspel som utkämpades med
monster och magi. Idag är denna mörka kraft förseglad och utspelas i
realtid med kort man mot mall. Vill du vara med? Kom och låt ödet

avgöra om vinsten kommer tillfalla dig.

Attangöt: Alexander Henriksson, itagun@msn.com
Information: Alla som vill och kan spela är vzilkomna! Dock behövet man
INTE ha spelat det tidigare, iag get alTz svar och ger allz regler.

Tidet Lö 13:00-Ixj 16:00 samlingssal: R37.

Sö 13:00-5ö 16:00 samlingssal: R37.



workers or proletariat come next, and below them at the bottom of the whole pile

come the peasants. Class relations are simple, everyone hates the classes below them,

and everyone looks up to the classes above them.
The game is set at a meeting of the Executive Committee of the Danilov Boot Factory.

Since the February Revolution a new system has been introduced by which workers and

management g ther at monthly Board meetings to discuss issues arising.

The Boot factory is one of the largest employers in St. Petersburg, which with Moscow is one

of the capitals of Russia. The decisions of the Committee anå any poiitical act here will have

repercussions which will effect the whole of Russia; a strike or coup here will set off a chain of
events which will change the government and alter the history of the nation, and probably
Europe. The meeting is therefore incredibly tense - everyone knows they are playing for very
high stakes, and that the fate of Mother Russia lies on their shoulders...
Players should dress in any way they feel appropriate. Fake vodka, boots and potatoes are

entirely appropriate props. This larp wiil be followed by a short debrief session.

Artangör: Nathan Hook. Individuell anmzilan i databasen.

Tidet: Lö 10:00-Lö 13:00 samlingssal: S41.

Sö 10:00-5ö 13:00 samlingssal: S41.

Lajvtetris
"Lajvtetris, en fantastisk innovation inom såväl spelvädd som 1ajr,'vär1den; blev succe på LinCon
2005 med nästan 40 deltagare i flera ol,ika omgängar; det mest omskrivna, åthutade och

för1öiligade proiektet pä Catahya under verksamhetsåret; ett idiotprojekt av sällan skådat like

samt en fantastisk rolig aktivitet när mzn bara känner ztt m^fl vill brista ut i ett par hysteriska

asgarv och kämpa för ett gemensamt mål - helt enkelt den ultimata teambuildingaktiviteten!" -

Catahyas styrelse, "Lajv-tetris. Måtte vi se mer av denna fantastiska aktivitet på framtidens

LinCon!" - Sveroks forum, "Laivtetris var ju lätt det bästa på hela konventet!!" - LinCons forum.
Intresserad? I(om förbi och lek med oss, och få en av konventets bästa upplevelser på köpet!

Arrangör: LinCon
Information: Drop-in

Vi sitter alla i samma buss
Vtilkommen till en enastående resa i uår buss. Fijr en gångs skull har du cbanvn att prata med de nru itter

breduid. Men pet da uilka dina medpassagerare är? Bon Volage!

Studiefrämiandet bjuder in till ett psykologskt lajv som tar c:a 60 min att

spela samt eftersnack pä c:a 30 min. På grund av l^iyets ^fi är

rekommenderad ålder fuän 15 år. Anmälan sker vid "busskuren" minst
en timme innan avgång. Gärna tidigare. Karaktärsblad delas ut vid

anmälan. Tidtabell: Avgångstider Fredag kl. 20.00, Lördag kl 15.00 och
20.00, Söndag k1.15.00 och 20.00, Måndag kl. 12.00. Om många önskat

göra resan kan extrabussar sättas in när ni minst anar det.

Arangör: Studiefrämjandet, jan.boman@link.sfr.se

lnformation: Antal platser är begränsade ti-ll 12.

Samlingssal S27.

4
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Macrc

Sr,nN sramGI cMASTERSKApEN

Under LinCon håller vi fem hur,-udturneringar i Magic, där man samlar
poäng utefter sin placering.

Man fär räkna sina tre bästa resultat, och på måndagen möts de ättabästa
i finalen i svenskamagicmästerskapen. Där sker auktion med lekar som
skickats in av medlemmarn^ på www.svensft26nagic.com, och de åtta möts
i direktutslagning om titeln som Svenskamagicmästare 2007.

Eftersom det är föreningen Svenskamagic som atrangerar Mrgr. är
tutnedngarna billigare för dem som är medlemmar i föreningen. Bli mälem i
föteningen senast den 20 apll 2007, sä fär du spela billigt. Nötera att du måste
bli medlem i föreningen,inteban på sidan Svenikamagic.

Dp pp,I,T HUWDTURNE,RINGARNA ÄR:

1. Fredag kväll 18.00: TW 2. I denna turnering är alfa kort från Ninth Edirion, Ravnica,
(iuildpact, Dissension, Time Spiral och Planar Chaos tillåtna. Turneringen kosrar 0:- för
tiireningsmedlemmar, 50:- för icke medlemmar.

2.LöÅag morgon 09.00: Grand Prix Trial Stockholm. Vinnaren av denna turnering får tre bycs
(gratisvinster) till Grand Prix Stockholm som spelas helgen efter LinCon. Formatet är scalccl
tleck och kostnaden ar 120- för föreningsmedlemmar, 170- för icke mecllemmar.

3. Lördag kväll (start när föregående turnerings swiss är slut): Legacy. I denna turncring rir alla
I<ort fuän aJla set tillåtna, förutom de kort som är banned. Bannecllistan finns på
rvww.svenskamagic.com/regelboken/formatguide.php. Kostnaden är 0: liir
liireningsmedlemmag 50:- för icke medlemmar.



4. Söndag morgon 09.00: Prerelease Future Sight. Ett nytt set ska släppas och vi kör

givetvis prerelease. Se och spela med de allra nyaste korten. Kostnaden är 150:- för
föreningsmedlemmar, 200: för icke medlemmar.

5. Söndag kväll (start när föregående turnerings swiss är slut): Grand Pdx Trial Strasbourg.

Vinnaren av denna turnering fåt tre byes (gratisvinster) tili Grand Prix Strasbourg som spelas

19-20 maj. Formatet är Time Spiral Block Coflstructed, vilket innebär 
^tt ^ll^ 

kort från Time

Spirat och Planar Chaos ar tj.llätna. I(ostnaden är 0> för föreningsmedlemmar, 50:- för icke

medlemmar.

Måndag morgon 09.00: Finalen i Svenskamagicmästerskapen. De ätta bast^ spelarna under

helgen möts i direktutslagning.

Registreringen för turneringarna börjar 30-60 minutet innan de startat. Se mer information

postat på konventet.

Utöver huvudturnedflg rL kör vi givewis side events 1öpande under hela helgen.

Så fort åtta personer vill spela ett format så startar det. Den förste som vinner §,ra av dessa

åttamannaevents [år ett pengapris.

Aven schemalagda, större side events i 1.ite mer udda format kommer att hållas av dem som är

intresserade. Mer information om detta på wwwsvenskamagic.com.

Artangör: SvenskaMagic, svenskamagic@svenskamag.ic.com.

Tider: Fr 18:00-Må 15:00 samlingssal: R4L.

lq
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Cortex Ovedoad
Sni)uidderna som rusade frant under honom uar det enda nm kunde uppfattas med normal En.
Varken stlcirnorna eller månen slnlu på den suarta bimlen, och det enda ljaset kom från de

frontmonterade strålkastarna på de båda belikoptrarna. Det uar uackert. Internradion rprakade, orb

pilotens röst hiirdes i hjålnen.

"En kilometer ti// nålet. Gå öuer ti// infrarölt."
Han slog gena$ bort alla ouidkommande tankar. Det aar dagt att ge sig in i strid, och då kräus full
koncentration. Han aktiuerade ltjälmens pas:iua I\ hakade fa:t sig i säkerhetslinan, ocb gforde

mantelröre/se.

Så bride sig helikoptrarna öuer den.ti.,ta ku//en, och hjcilmens sen.tlrer il?pfattade med lättbetfemfigarer som

kämpade sigfran genom den dlupa sndn. Helikaptrarnas nealthegentkaper garanterade att ingen au de fem
kunde aeta att de uar iakttagna.

"Fem må/, alkfinthgd Fi eldgiuning."

S@tten tpottade at sitt taggummi, tog r;kte, ocb böjade slunga dassintah .50 BMG Teflon,kulor not fu fl-yende
personerna på ruarken...

På allmän begärat gör nu Neotech-scenariot Cortex Overload comeback. Det speiades på
I-incon -01 och utsPelar sig i Europafederationens hur,-udstad Bryssel, är 2059. Skrivet för fem
spelare. Kunskaper om Neotech 2-vdrlden är en fördel, men inte nödvändigt.
Cortex Ovedoad - Arrangemang för lag om 5 personer
Arrangör: Mattias Svensson, matteus@visit.se
Kostnad: 50.00 kr
Tider: Lö 09:00-Lö 15:00 samlingssal: 52.

Lö 16:00-Lö 22:00 samlingssal: 52.

Sö 16:00 Sö 22:00 samlingssal: 52.

Din plats på jorden
Din far bar gått bzrt. StW. Begrauningen åger ram den 27 april. ,ltapp. Tutanentet läses app efteråt. StW.
Rnndall Mclaren, aduokat. Stopp.

'felegrammet var kort och koncist, helt utan känslor. Du kände desto mer, och det var aldrig
någon tvekan om ätt du skulle åka hem, träffa dtna syskon och återse ditt fördldrahem. Gården
var inget märkvärdig, med en dei sneda vinklar och ett tak som alltid tycktes läcka någonstans.
Stallet var inte mycket bättre, när Colorados bittra vindar tog i var det dragigt och kallt därinne.
Marken var dktigt bördig idag, men du kunde ännu minnas allt arbete ni haft med att få bort
träd, stubbar och stora stenar. Trots att du aldrig egentligen velat bo där och bruka jorden
permaflent var det ändå din plats på iorden, din fasta punkt du alltid kunnat återkomma till och
vila ut på oavsett vad annat som hänt. Dina vänner hade ofta följt med. Ni hade haft många
trevJiga stundet tillsammans med din far, lrr,en nu var det slut. Du hoppas dock att clc tiinkcr
följa med dig tillbaka till Colorado ännu en gång, för att hedra hans minne.
(forts. nästa sida)



Din plats på jorden - Arrangemang för lag om 4 petsoner
Attangör: Gunfighters Guild, Tove Gillbring, western@rollspel.com

Infotmation: Fcirkunskapskrav: Inga
Åntal spelare: 4-5

Speltid: ca 5 tlmmar
Kostnad: 50.00 kr

Tider: Fr 18:00-Må 15:00 samlingssal: S35.

Dude, where's my booze?
Vad tkall jag göra? trinkte faunen Hai, Jag har aldrig uarit på en fest rykter firut, än mindre på min egen

brllkpsrtst. Får folk inte öl och uin kommer bri;lkpet att bli en katastrof. Dansen kommer aldig att urarta,

utan alla korzmer sansade ståpå sina hoaaryid kuällens slut. Vitst uilljagatt alla skall minnas uårfest, rten

inte i befld.elsen uara så nlktra alt dt kommer ihåg något. Hur skall gästerna ueta ntirfesten slutar, om de inte

däckar? Det kommer att bli ugt som en kentaurballe! Kosta uad det kosta uill, ui måste fxa fram någon

dritka!!!

Här erbjuds en ny chans att spela detta populära scenario fron Gothcon XXX förra året! "Dude,
where's my booze?" är ett äventyr f& 4-5 spelare till det svenska rollspelet Gondica. Det är ett
lättsamt scenario med både möjJighet till karaktärsspelande, och mer humoristiska inslag.

Spelarna får chansen ztt ävenqt som ett gäng fauner pä iakt efter dryckesvarot till den ena

spelarkaraktärens bröllopsfest. Detta borde vata en enkel sa( om det inte vore för fauners

beryktade kortsiktighet och dåJiga planeringsförmåga.
Dude, whetets my booze? - Atrangemang för lag om 4 petsoner
Arrangöt: I(alle Palm och Niklas Atonsson,
Kostnad: 50.00 kr
Tidet: Lö 09:00-Lö 15:00 samlingssal: SL1.

Lö 16:00-Lö 22:00 samlingssal: 511.

Sö 09:00-3ö 15:00 samlingssal: 511.

En flickas tär^r
Det hela böjade året 1740 i ruiuen au den yunde månaden. Saiterna efter kriget mot Spanien sattfortfarande i
men den engelska befolkningen leade aidare. Böldputen som drabbat landet hade böjat att gli)mmas bort och

Landon som for några år sedan brunnit ned uar na återappfugt. Det stilla sommarregnet ton nu foll skri/de

bort alla minne for ett ögonblick och farzifierna på landsblgden stod i sina dörritppningar

ocb langt sågpå när regnetfoll ocb :lapade med srg all smuts. (Jnder ett stort träd satt

ett antal personer och såg på regnet med mindre fid i sina iigon. Tack uare en

,felberäkning had.e detta rybildad.e folje tuingats att söka tfuidd från regnet under

trridets grenar och uille de inte iskera att ruinera sina kLider så uar de tailgnd att

uackert ilta kuar och se på hur regnet sakta men säkert ökade i sflrka ocb

firuandlade landsaägens dann till lera.

Lite om äventyret.

Spelsystem: En Garde! andra reviderade upplagan.

Det är avsett för 4-8 spelate och Pirdiga rollpersoner används.

Frirkunskaper som krävs-inga dävilär ut grunderna på plats.

Speltid ca 3- 5 timmar

f?ffi.åå*{'.-.:äffiä* \En flickas tärat - Attangemang fötlag om 4 personer
Atrangöt: Daniel Olsson, tolle@mindlessgaming. se

Information: Föranmälan 4-8 spelare

Kostnad: 50 kr.
Tider: Lö 09:00-Lö 15:00 samlingssal: 515.
Sö 16:00-5ö 22:00 sam)tngssal 515.

Må 09:00-Må l5:00 samlinEssal: 515.
Lejonet och de $,ra oxarna - Ett avenqr i Rokugan
Kejsardömet Rokugan förebeteder sig för ett inbördeskrig av en aldrig förr skådad
magnitud. En stark och ambitiös Unicorn Clan med både öppna och dolda allierade

planenr en attack på the Lion Clan, vars mäktiga atm6er inte besegrats på öppet slagfilt sedan
flera århundtaden tillbaka. Alla pusselbitar är pä plats. AIla utom en. Två enhörningaq tvä
krabbor, och en skorpion eskorterar en viktig hor.rnan som bär med sig information om exakt
när sabotöter inom Kaeru Toshis murar kommet att slå till. En veckas färd genom allierad mark
och därefter ett <ivedämnat brev är allt som ktävs för att lyckas. Solen skiner, hästzrna är
utvilade, och skorpionklanens leenden har aldrtgvzrit vitare. Vad kan gå fel?
Ett äventyr för fem spelare. Inga förkunskaper krävs, förutom att medföliande PDF kring
Rokugans historia, seder och bruk laddas hem och nöts in.
Leionet och de fyta oxarna - Arrangemang för lag om 5 personer
Arrangöt: Johan Jakobsson, johanjakobsson@bredband.net
Kostnad: 50.00 kr
Tider: Lö 16:00-Lö 22:00 samlingssal: 510.
Sö 09:00-5ö 15:00 samlingssal: 510.
Må 09:00-Må 15:00 samlingssal: 510.

Evil Overlords Inc
Hälsningar!

Jagfiretrtider Euil Oaeilords Incorporated och jag skriuer till Digfir att uppmärktamma Digpå Ditt behou au

uår produkt - en Euil Ouerlord (tm). Har du stött på problem rued att ta öuer aärlden? Gcickas Du och Dina
Onda Kanpaner aa en Hjrihe Med Föle? Behöuer Du tip on aar Du kan foruara din hemliga artefakt som

också cir Din enga :uagbet? Eller siiker du bara någon som kan ta all skulden och kan gå underfir Hjaltens
klinga medan du yälu och dina Kampaner stitter Er i säkerhet? Då bar ui lömingen - hy din egen Euil
Ouerlord (tn) ida! Finns i tuå moddler - sexiga kuinna med stora bomber ocb lackunderkläder, eller mlstisk
man med saart mantel ocb getkäg. Om Du är intrurrad au det ui har att erbjuda elkr önskar ner
irformation, kontakta din lokala representant på annsu9 3 3@$ud.ent.liu.se

Favorit i repris från UnCon 2002. Ävenqret Evil Ovedords Inc är tillbaka! Aventyret är väldigt
ftiform och kan ta mänga olika svängar. Slumpmässiga händelser och en god potion humor i ett
galet äventyr där du far en möjlighet attbejzka din onda sida.

Evil Ovedords Inc - Arrangemang för lag om 5 personer
Arrangöt: Anna Svensso n, annsv933@student.liu. se

Kostnad: 50.00 kr



Tider: Lö 16:00-Lö 22:00 samlingssal: 53.

Sö 09:00-3ö 15:00 samlingssal 53.

Må 09:00-Må 15:00 samlingssal: 53.

Freedom
"Jag kärzparf)rfriheten, mi/ligbeten att attrytcka sin åtikt. Jag slåssfirfred!"

Samtida alternativ verklighet, en knippe historier kdng 'kriget mot terrorn'. Ta chansen att
utforska vilka dina ramar föt vad frihet är. Lika doser technothriller och drama, tillsätt våld,
fundamentalism och ett medierat samhdlle som söker sin identitet bland masskultur och
traditioner. Scenariot har hämtat inspiration från Birros Hammarkullen likvdl som 24.

5 spelare per grupp
Freedom - Atrangemang föt lag om 5 petsonet
Arrangör: Bröderna Bjurshagen, robert@biurshagen.se
Kostnad: 50.00 kr
Tidet Lö 09:00-Lö 15:00 samLingssa} 56.

Sö 09:00-5ö 15:00 samlingssal 56.

Sö 16:00-5ö 22:00 samlingssal: 56.

Nigtasaxa
IYriuen fut Atlas Games,organiqed b1 Natban Hook
A six hour tabletop RPGfor4-6 playrs.

Setting: Ars Magica is a very old RPG, first published in 1986. Both vampire: the masquerade

and mage: the ascension were originally intended to be supplements for a modern day version
of it. It is set in Mythic Europe, a vetsion of the teal middte ages Europe whete the myths and

legends are true. Kings rule by divine right, dtagons slumber in caves, faedes dance in
forbidden rings and sour the milk, demons make mischief and tempt the sinful and wizards
work the art of Magic.

The players take the role of these Magi, the wizatds of legend, following their own personal
aims. It's a game of poJitics, intdgue, legal disputes, investigation, and conflict between scholars

where knowledge is power. There is no game balance - wizzrds are the most powerful chatacter
class, and the magical system is both in keeping with middle ages logic and extemely flexible.

This mini-saga tells the tale of a group of young magi, exploring the straflge wodd
outside their home towers for the first time, and dealing with problems at

home when they get back. It concludes with an introduction to wizard
politics, with a freeform wizard's council of dealing and negotiation as

people are called to account fot their actions.

Characters are pre-generated for this scenario. It is open to players new
to Ars Magica as well as those fami,ltar with the setting. A single D10 is

used to resolve most dice rolls.
Nigrasaxa - Atrangemang föt lag om 4 personer
Arrangör: Nathan Hook
Kostnad: 50.00 kr
Tider: Lö 19:00-Lö 22:00 samlingssal S41.

SpernAREn

Rollspelsbaren
Rollspelsbaren (tm) öppnar i ny tappning: Restaurang Rollspel! Fcjrboka din
improviserade rollspelsupplevelse på reservation@rollspelsbaren.se, eller besök oss

på konventet för att boka tid direkt på plats. Om ni har riktig tur och usel
planeringsförmåga finns fortfarande en *litenx chans till ett ledigt bord för drop-inl
I Restaurang Rollspel slumpar ni fuam 3 begrepp, varpä vi til-lhandahaller ett scenario
improviserat från dessa. Npt för i är är att ni kan boka in en tid under våra pass; räkna
med att ett besök i restaurangen tar ungefär 2 immar.
Rollspelsbaten - Arrangemang för lag om 3 petsoner
Arrangöt: Rollspelsbaten, info@rollspelsbaren. se

Infotmation: Anmdlan: Fcjranmdlan (teservation@rollspelsbaren.se) och drop in i mån av plats.
Antal spelare per lag: 3 och uppåt
Förkunskaper: Nope
Tider:
Lti 16:00-Lö 22:00 samhngssal: Colosseum.
Sö 16:00-3ö 22:00 samlingssal: Colosseum.

USCM
In space onfi tbe.1 can bearlou scream

Det kända rollspeletforttrittersin strid motAlient,predators,grqu och rebellerpåLinron äuen i ån USCMpå
lincon 2007 kommer alt kunna bjilda på rinnu fler *ppdmg och ännu mer sprinning cin tidigre år. Så ladda

karbinen, körfram apc'n och gör er redo att rosta inrckter.

System: Eget system vid namn USCM (www.uscm.tk)
Vädd: Hämtad främst från Alien-filmerna.
Antal spelare: 3-6

Förkunskaper: Inga, men ett sunt förnuft och ett kallt hur,'ud ökar övedevnadschanserna.
Tider: Drop-in
Artangör: Gustav Andersson, pipkin@do.sverok.net
Tiden Fr 18:00-Må 15:00 sam-lingssal: Colosseum.

\Welcome to Hell
Ett plötsligt andetag skakar liu i din kropp och med en sprängandt

panikkcinsla rzärker du att du liger ned på ett hårt und.eilag och inte kan röra dig Världen cir saddig och

mörk och du firsiiker orientera dig genon alt skräckslaget tilta dig omkring du flcker dig n tornliknande
blgnader rua sig upp rzot himlen. Slnen blir rydligare och du vr att det enda$ cir blgnadernas tkelett nm är
kuar. En lätt airxd blåser iiaer dig ocb du börjar återfå känseln i kroppen, du känner ditt bjäfta punpa
oregelbundet szm o/i, det uore dus forsta pröaand.e slag. En s@lt aälkonnar dig "lYelcome to Neaark" med

Newark öuerkryssat med blod och istället skiuet Hell. "IYelcome to Hell'

Spelarna spelar samma karuktär fast under olika tider i vädden och det är en



spelare åt gången, Spelaren är täm)tgen mentalt instabil och alltför stor påfrestning
fär karaktärens hjärna att dra en "reset". Tillsammans ska ni 1ösa en rad olika mysterier

och spelaren fär arteckna fritt vad som sker för atthjälpa näste spelare men endast en A4
får användas tillsammans sä a:ttvet^ vad som kar.vara viktigt i framtiden kan avgöra spelets

gang.

Innan rollspelet börjar är det en kort träff för att bestämma i vilken ordning spelarna spelar och

varje spelare spelar drygt 60-70 minuter. När alla har spelat är det en kort lrräf{ där det är

genomgång där dessa mysterium klaras upp och den gemeflsamma historian berättas.

Detta arrangemang spelas mer än en dag och varje omgång skiljer sig temat aningen, med andra

ord kan en spelare spela detta arcartgemaflg ller gänger och ändå få en helt ny upplevelse varje
gång. Se gärna filmen "Memento" för att lättare förstå på ett ungefär hur rollspelet kommer att
te sig.

Arrangöt: Magnus Fredriksson, MantsuST@hotmail.com
Infotmation: Antal platser är begränsade till 6.

Tider:
Fr 18:00-Fr 23:00 samlingssal: 57.

Lö 18:00-Lö 23:00 samlingssal: 57.

Sö 19:00-5ö 23:00 samlingssal: 57.

Må 09:00-Må 14:00 samJingssal: 57.

Drakbogren Productions spelbar
Vi kör vidate på vät grej fölra äret, en trevlig brädspeisbar med alla möiliga sorters brädspel,
med diverse tutneringar, den enda som är spikad är Ricochet Robots, för den var väldigt populär
förra ätet (30+ persl) men dem ar'dru fär vi kolla lite under konventet vad som kar, vara skoj, sen

sätter vi upp lappar/skriver på whiteboard om turneringat Spel vi funderat på är Fluxx (inte
riktigt ett brädspel, men fortfarande kul), Tjejsnack,Bang! och kanske Risk. Men som sagt, vi är

ganska flexibla, så vi arrangerar vad vi kan ffo blit roJiga turneringar.
Annars så kommer vi ha gammal hededig drop-in, så folk kan komma och sitta i vår sai och
spela. Var mycket trevligt förra äret, tyckte vi i a)la fzl,. :)

Arrangöt: Drakbogren Productions, IGlle.flodin@gmail.com
Tider: Fr 19:00-Må 15:00 samlingssai: T23.

Krigsspelsrummet
I(änner du ett behov av stora kartor, tusentals blippar och strategiskt

tänkande? Ser du hexagoner i dina drömmar? Vill d,t träffa likasinnade?

,r) *6!Å) Kom in till krigsspelsrummet och upplev gemenskapen! Vi bakom

> trW , www.krigsspel.se fortsätter vår resa geflom konventen i Sverige {ör att ta

tillbaka de klassiska konfliktspelen till konventen! På LinCon 2005 hade

vi premiär för Krigsspelsrummet, som sedan har fortsatt sin rurn6 genom
Sveriges spelkonvent. Vi kommer som vanligt att ha ett eget rum där vi
kommer att ha olika arrangemang under hela konventet. Såvdl långa spel

som spel du kan spela på nägra ttmmar. Oavsett om du ät en ätrzd veteran
eller en nyfiken nybörjare hoppas vi kunna erbjuda någonting för dig Exakt
vilka spel vi kommer att 

^rtaflgeta 
har vi ännu inte bestämt, för det

Fär du själv v^r^ med och bestämma innan konventet. Besök

40

wwwkdgsspel.se/forum/ och påverka oss! I tidigare
rr-Lm har vi bl.a. spelat OCS I(orea, Advanced Squad Leader, La
( )rande Guerre 1914-1918, Micro §fl§72, Liberty, \War of the Ring, A
licarfui Slaughter, Batde for Germany och Blue Max.
Vad biir det i år?

Arrangör: Tobias Eliasson, tobias@krigsspel.se
Tider: Fr 19:00-Må 15:00 samlingssal: T31.

S.A.R.Z spelbar
I Iit kan du komma in och spela atla möjliga spel, eller delta i någon av de turneringar
,rch miniturneringar som vi ordnar. Vi har bl.a. ett stort utbud av spel från Enigma
l)istribution, Gigantoskop och Card Cabinet! Passar både för tjeier och killar, unga som
r-:rmla. Suveräna spel som Ticket to Ride, Runebound, Senator, colossal Arena, I(ablamo,
Spank the Monkey, Badaboom, Carcassonne och Lovesoap ar bara nägra av de läckerheter du
ll nner i vår spelsbat. Dessutom kommet nägra av vårens nya spel att kunna spelas hos oss.
Vi kommer att ordna flera olika miniturneringay där mar' kan både lära sig spelet och vinna det.
ll<rs oss är möjl,igheterna obegränsad för dig, så det är bara att välja och vraka. Du kommer
rrrinst sagt atthitta mänga favoritspel i S.A.R.Z. Spelsbar. Tror du inte att det är roligt? TRY USI
Arrangöt: SARZ, san@ynolnu
lnformation: Drop in
'l'ider: Fr 19:00-Må 15:00 samlingssal: 526.

Spelutlåningen
I ltr du lite tid ö'aer? Vi// du uara sPlntan ut ifingerspetsarna? Kom ti// receptionen otb låna ett spel, tlå dig ner
lil ett bord intill och lår känna n1a kompisar!

I lrrincip hela Dragons Den's speiförråd finns har {ör udåning, både nyheter och klassiker, dock
irrsrr som tar 1,0't timmat att spela (för denna typ av spel finns krigsspelsrummet). I är hzr
rrtl.ludet även utvidgats med en stor mäflgd spännande spel från Vincit som inte funnits allmänt
t r lluängliga tidigare.
A rrangör: LinCon, andho922@student.liu.se
'l'ider: trt 18:00,Må 15:00 samlingssal: Colosseum.

Steve Jackson Games
l,,rr stund över? Trött pä attbata spela samma spel hela tiden?

l.,om till oss i SJG-rummet, vi visar gärna upp nåt nytt och spännande!
I )tr kanske redan har en favorit? Självklart får du låna spelet av oss för att åtcruppta
Irt liantskapen!
'l'idcr: Fr 19:00-Må 15:00 samlingssal: 526.



\W''X/§flI,1NCON-SE

Tviksta Spelbar
Taiksta Spel är ett Linkö?ingsrtiretag som iniktar sigpå klaiga spel ned enk/a reglen I uår spelbar kan

man spela Cabiq, YatA,-Dart, Front ocb Dianond Rail.

Cubiq: Ett tredimensionellt 4-i-rad där markörerna kan sväva i luften.

Yatzy-Dart: En piltavla att spelä Yatzy pä. Med darpilar istället för med tärningar.

Front: Ett strategiskt tärningsspel i klassisk tappning f& 3-4 personer.

Diamond Rail: En vidareutveckling av klassikern Rail, där man bygger strategiska järnvägsnät.

Alla är välkomna att titt^ förbi för att provspela. Dessutom anotdnas SM i Cubiq, samt

turneringar tYatzy-Datt. Läs mer om våra spel på wwwtvikstaspel.se.
Arrangör: Öberg & Öberg, tomas.oberg@wikstaspel.se
Tider: Ft 19:00-Må 15:00 samlingssal: S22.

The Gottick Roadshow
SCOOP.

Tid: Drop In. Gotticks nya CHOCI(SPEL. Kan du

UTKIASSA grabbatna på Expressen i löpsedelbygge?

I(om in och std-ll till med en NAIiENCHOCI{ eller

RÅSA mot något.

PROVÅ NÅTT ANNAT ÄN MÅGIC
Tid: Drop In Gottick Roadshow demonstrerar kortspel som var värda ett bättre öde. Buffy the

Vampire Slayer, Call of Chtulhu, Battetech och annat skoj.

THE, HE,LLGÄME, ULTIMATE EVIL TOURNAME,NT
Lördag 1200. Föranmälan till mail@thehellgame.com Lasersvärd är för mesar. På vår The Dark
Side finns det inga kakor. Turneringspel. Fötkunskaper: ja.

DIE HIGH: Drop In
Gottick visat sitt kommande skyskrapan-brinner-spe1. Kan du och dina polare ta er ut ur den

brinnade Yakatoriskrapan? Testa ett kultspel innan det blir kult.

KAN DU ILLUSTRERÅ SPEL? (Gottick & Draim)
Start Fredag 1600. Gottick International & Draim ÅB bjuder in dig som kan

ritz battre än vad vi kan (dvs. alla) att på plats visa vad ni kan. Vi kommer

, ]\, att tillhandahålla spelplaner och kort som bara väntar pä att du ska börja

* Wrffi illustrera dem. Du tar med dina ritgreior och en massa ambition.

t{tw/ LOVESOAP LI\rE (Söndag kvd1l2200.)

Det rids igen i Lovesoaphuset. Föranmälan under konventet. Jämfl p^r
har företräde. Par utklädda ti1l andra par har företräde över vilka par som

helst. Med "par" meflar vi inte att ni anmäler er två och två utan att ni på

något vis lever i en emotionellt baserad parrellation.
Arrangör: Anders Fager / Gottick, mail@thehellgame.com

§TomsHoP

Dream Design ringbrynj etillverkning
Te kn i ker Jiir ege n i ogbry ry t - e / / e r s m1 cke s ti / la e rk n i ng

Inga förkunskaper krävs. Ta bara med ditt kreativa
tå-lamod.

Nybörjare eller avancerade, alla är välkomna.
Tillgång till egna tänger ger garanterad plats, i övrigt gäl1er

först till kvarn.
Ringar för att öva tekniker erhålls gratis, med möjlighet att köpa till
mer eller annat om önskan finns att tillverka något mer ly^flcetat.
Arrangör: Pär Björkman, dreamdesign_se@yahoo.se
Tider:
Lö 14:00-Lö 16:00 samlingssal: R23.
Sö 16:00-Sij 18:00 samlingssal: M7.

I tagun figurskulptering
K,m oCh iär dig skulptera figurer med greenstuff! Alla är välkomna!!
ll:rr du funderat pä att fä tag i en snygg \X/arhammer 40I( pryl? Men inte vill slita ut dina sista
l,t sparingar på Forge §florld, eller G\X/'s priser som inte alltid dr sä läga? I(om då och sök upp
rrris ITAGUN på Lincon! Jag visar och bygger på beställningl Min Hemsidas adress:
u rvw.itagun.st.pl Det är värt att spara!
Arrangör: Alexander Henriksson, itagun@msn.com
'l'idcr:

L,, 09:00-Lö 12:00 samiingssal: U4.
L,, l6:00-Lö 19:00 samlingssal: U4.

S;rrsmink-workshop
I i// rla se iktigt nisshandlad ut, ui kan hjAh,t di!
\rrrtlicfrämjandet ordnar sårsminksworkshop under lördag och söndag kl. 17.00. Oavsett om du
.rr l:rivare, gör fiim eller bara gillar feikade sår är du välkommen. Lär dig tekniker för att sminka
',1,;irsrir och blåmärken
,\rrrrrilan på plats, först till kvarn...
A r rangör: Studiefrämj andet, j an.boman@link. sfr. se

I r r lirrmation: Äntal platser är begränsade till 7.

l'itlcr:
I ,, l7:00 Lö 20:00 samlingssal: R27.

", 
, | /:(Xl Sö 20:00 samlingssal: P2(r.



UW\\ILINCON.SI],

Auktion
SÅr1a
Vill du bli av med dina gamla spel? Har du något som Ligger i en kattong och samlar damm? Vill
du lägga det där födegade spelet i pappersåtervinningen, men är rädd för rättsliga efterspel?

Övedämna ditt skräp till LinCons proffsiga varukrängare ti-1l auktionsutropare och få en slant

för smörlan. Våta månglare kan sä1ja allt, även uppstekt lagom söt konserverad gröt, så varför
inte ditt gamla dammiga spel som ligger på vinden?

I(öpa
I(om till LinCons auktion och upptäck en vädd av rariteter som säljs till underpriser. Ingen anar

att det som ser ut som lump egentligen kan s:iljas på Sotheby's Auction House för tio gånger

mer peflgar. Genom smarta budgivningar kan du utmanövtera de andta köparna så att du kan få
det du vill ha i det närmastc graLis.

På lördagen kan du Iämna in det du vill sälja till Äuktionsinlämningen. Auktionens provision är 5

kronor per utrop. Vi tar emot ett begränsat antzlprylar, så kom tidigt till inlämningen.
Senare på lördagen är det visning av zllz prylzr. Då kan du, om du inte kan delta på auktionen,
komma och lämna skriftliga anbud på det som ska säljas. Alla anbud är givewis bindande.

På söndagen är själva auktionen. Det är givetvis kontant betalning som gäller.

Artangör: Änders Blom, blom@)post.com
Tider: Lö 09:00-Lö 22:00 Q.nlarr,r:;ng och visning), samlingssal: Colosseum.

Sö 15:00-5ö 20:00 (Auktion och udämning), samlingssal: C2.

.)(|.

[]offerbrännbo11
I lar da någansin känt att
lnhiTlas en liten twist!!

brcinnboll år lite /iilrgt, aJt det skalle

fr hcir har ni den ultimata rpartenfiir er @aare som kanner er öaerlrigsna alla i dael/er e/hr
,ltt .rom bara har mlcket inre agyessiuitet attfu at!!
I i.n turneing i denna underbara nJd $zrt kommer att bållas ander konuentet ocb det ar inget

rr,).qon konuentere med /ite yett i skallen yi// missa!l

\,'i återvänder med den underbara sporten efter lolårets goda respons.
I rir med lite mer krydda på reglerna och med en klar killer instinct!
Ni som missade arrangemanget förra äret har nu åter chansen att uppleva en oförglömlig
sport!

l rllcr kom och agera publik, de tävlande behöver a1l support de kan få!

,\lla är välkomna för en "trevlig" men kanske något udda upplevelse!
Arrangör: Christopher Josefsson o Sebastian Hautamäki,
lrrformation: Arrangörer: ChristopherJosefsson (iassarus@meil.com och Sebastian Hautamäki
Speltillfille och kostnad: (SpeltilläIle ej bcstämt, info kommet) Allt är gratis så ta med alta du
Lrinr.rer å några till!

'\ntal spelare: 7-10 ivarle lagl 10 är att filreclra, 7 fijr dem som vill ha lite större utmaning!
l'iirl<unskaper: inga
Itcu^civerk: "varnlig brännboll" med några ufldantag, men allt kommer att gås igenom på plats.
'l'ider: Lö 14:00-Lö 16:00 samlingssal: Lltomhus Grrin.
:,; l4:00-5ö 16:00 samlingssal: Utomhus Grön.

(.lout Fantasy
( loLrt Fantasy är Världens första samlar kastspel som spelas med chips (marker), av samma t),p
,,,rrr används till poker. Det är ett spel med både strategi och ftngerfärdighet, och cle bästa

I,r'lerna är de som bemästrar båda delarna. Låter det konstigt/undedigt? Pröva på, så kommer
,lu :rtt förstå hur kul det är. Om du dessutom vinner över oss demo-personalerna tår du ett pris
.rr oss! Enigma Distribution (www.enigmadistribution.com) sponstar spelen/priserna till

( I( r)r()visningen/utmaningar. Du hittar oss i S.A.R.Z. Spelsbaren.
A l rangör: SARZ, sarz@ynot.ntt

( irillen
l\ r:rrr-er det i magen?
\r ,ltr förföljd av hungerspöket?
I rolt pä mikromat?
lrr,,,rr lrtoblem - uppsök grillen! I kiosken
I , 'lrt r- du mumsiga saker som våra
I r, I'lisa grillare förvandlar till Mat för en

, 
',,,1rr,, lrcnning!



lir>mmer vi ge dig möjlighet att test^ dina reaktioner,
sc om du är starlig på handen eller vad vi kan ordna. Så vad väntar
tlu på? Shocking Tournamentväntar i alla fill. på dig...

Arrangör: Shocking Are rra, maira@skad. sverok.se
'Iider: Fr 18:00-Må 15:00 samlingssal: Colosseum.

UtklädningstdvJing
II Kom till konventet din favoritkarakt* fuän science

fantasy! Ät du en level 70 paladin från lfforld of
näsvis anim6-demon med söt svans eller prinsessan
Kom som ditt allra snyggaste iag!
Under konventet kommer en kung och drottning att koras!
Arrangör: LinCon, andho922@student.liu. se

Verbal I(ombat
Spelare 1: Jag h@dr upp i en grandios boppspark mot min mohtåndare.

l>rbliken: *CIL4SPx

\)pelare 2: Jag ser hans hoppspark komma och slfu au bnrfantastisk den är. Det slaget gAr nig ouppmärksam

.r,i iagglömner dacka och hoppsparken trffir klockrent såjagfaller bhdande till narken.
l' r hli ken : BLOOO O OOOO O OO O OOOD

fr.onventssveriges mest publika undergroundsport fu tillbaka med allt vad det innebär. Denna
vt'rlrala kampsport där välsmort munläder och anlag for lingvistisk ekvilibrism övertrumfar allt
v:rtl råstyrka och smidighet heter. Är du inte med som deltagare och fajtas om det prestigefyllda
v:rndringspriset så kan du sitta i publiken och avgöra vem som vinner. Verbal Kombat är sporten
rl:ir alla har lika roligt.
Nytt för r är är att alla som tänker delta i turneringen måste vara med på en spelarträff som
lx'trjat ca 30 minuter innan själva tävlingen. Är du inte med på mötet kommer du inte kunna vara
r r rc,cl på tutneringen.
livcnruellt införs också det nya röstsystemet som används under GothCon om det visar sig
I rrngera bra.
Atrangöt: Magnus Pettersson, pange_pettersson@hotmail.com
'l'ider: Lö 23:30-5ö 02:00 samlingssal: C2.

fiction eller
Watcraft, err

Leia på vift?

I{iosken
Kioooosken eller!

Till kiosken kan du traska när du behöver mat, snacka, dricka, godis eller sånna där
hygensaker som du kanske glömde hemma, som tvåll I{iosken håller öppet dygnet runt. Frukost
serveras fram till k-lockan 9 på morgonen. I ovrigt kommer det att finnas mikromat, grillmat och
andra övertaskningar. Och självklart glass i många olika spännande smaker!

LinConBio
LinConBio bjuder återigen in årets alla besökare till filmvisning.
När du vill varva ner Iite frän dlt spelande så tycker vi att du ska komma till filmsalen och träffa
dla andra cineaster. I år kommer vi naturJigwis att huvudsakligen visa klassisk fantasy och Sci-fi,
både nya och gamla godingar. Så se till att hälla koll på visningslistorna som kommer att sättas

upp överallt på konventet!
Arrangör: Mauricio Arias, Boldo@spray.se

Tider: Fr 18:00-Må 15:00 samlingssal: C3.

Maffta
Det pykologiska rollEelet som inte kräuer tärningar eller rolformulän

Hur bra är du på att läm folk? Kan du re ,genom bistande argument? Kan du rridda diu eget skinn när du

jäb är uppe på t@eten? Vare sig on du är ond eller god så gäller det att kanna bli trodd annars kommer du

aara på denforlorande sidan.

Maffra zr ett beroendeframkallande psykologiskt rollspel som handlar om kampen för
överlevnad. Vem du är beror på vem du lottas ut att bli. Sannolikheten att du är god och ska

vinna mot de onda är högst. Med hjiilp av en läkare och en spion ska en by försöka övedeva

genom 
^tthäng 

personer i hopp om att dessa är maffn. Maffian ska försöka döda av bybor tills
de är lika få som de är.

I år kommer vi antagligen experimentera i en grupp med nyare roller som används lite mer
internationellt. Så bestäm er innan vilken grupp ni är nyfiknast pä 

^tt 
deltaga i.

Artangöt Johannes Lundberg, johannes.lundberg@gmail.com

Tidet:
Fr 18:00-Lö 02:00 samlingssal: R23.

Lo 16:00-5ö 00:00 samJ-ingssal: R23.

Sö 16:00-Må 00:00 samlingssal: R23.

Shocking Atena
Känner du dig lite sömnig? Saknar du spänning i konventstillvaron? Var

lugn, om du har modet så har vi lösningen. Vi presenterar stolt Shock Tank
Arena med andra spännande kringaktiviteter. Visst har du alltid drömt om

^tt 
tatta en stridsvagn? Nu kan drömmen bl-i sann, om än i liten skala. Se

upp bara så att inte din motståndare hinner skjuta dig först; den
erfarenheten kommer visa sig stötande. Detta zr definitir,t en pulshöiare
som är lika rolig 

^ttitt^ 
på som att testa sjäv Forutom de populära tanksen


