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Lincon-90
Spelföreningen Dragon's Den arrangerar LinCon90,
vårt sjunde spelkonvent! En hel helg då allt annat
glöms för att vi skall helt kunna uppgå i spelens egna
viirldar. Verkligheten l?imnar vi för fyra dagar bakom
oss!

Dragon's Den lir en av landets större spelför-
eningarmed merän hundrafemtio medlemmar. Vi &
naturligtvis medlemmar i Sveriges roll- och kon-
fliktspelsförbund och ger rabatter till andra med-
lemmar. De flesta av LinCons aktiviteterhålls av oss,
men i vissa fall iir det andra som ligger bakom. Då iir
det markerat.

Konventet startar klockan 19 fredagen den l:e
juni. Tyviin har vi inte tillgång till lokalema förriin
kl. 18, så kom helst inte innan dess. Vi spelar sedan
hela helgen fram till avslutningen på måndag efter-
middag 4:e juni, Annandag pingst.

Har du frågor? Ring då till någon av oss:
Per Westling (ansvarig)
(har telefonsvarare!)

or3 - 26 04 9s

JacobLundqvist (oansvarig) Ol3 - l7 0302
(har telefonsvarare!)
Carl "Abbe" Cramdr (program) 013 - 14 g0 54
Mats Persson (anmlilan) Ol3 - l7 6g 56
ChristerPettersson(övrigt) Ol3 -212303

Lite ordningsregler:
Rekommenderadminimiålder 16 år. Den som uppftir
sig som en barnunge åker ut! Uppfördig octr Ua Og
så att vi inte behöver skiimmas för dig om rektorn
tittar in. I år kommer vi, på fiirekommen anledning,
att ha speciella ordningsvakter som ser till an allt
flyter lugnt, siirskilt på nättema.

Sovmöjligheterkommer som vanligt att finnas på
konventet, men brandmyndigheterna ställer visia
krav som nikommer att få tillgodose. Ni fåren sovsal
i receptionen och ansvarar sedan för den. Om det inte

iir ordning i salarna niir diir skall spelas kan ni drabbas
av spelförbud och i vlirsta fall avstängning. När s{
iir schemalagd iir den inte tillgiinglig, men ni [*.
liimna saker i den om de inte äir i vägen!

Om du skall vara spelledare i någon av de roll-
spelstävlingardiirva{elag skall hamed en, kandu bli
testad på regelkunskaper, Stiill inte upp om du inte
alls kan spelet eller inte iir en van spelledare! (
någon spelledare visar sig vara helt odugtig måstå ",
tyvåirr diskvalificera hans/hennes lag. Förstör inte
nöjet för både ditt eget och något annat lag!

Anmälan:
En del tävlingar har begränsat antal deltagare. För att
säken komma med biir du anmäla dig i god tid!
Föranmiiler du dig får du dessutom lägre inträde.

Föranmiiler sig gör man genom att fylla i vår
anmiilningsblankett som ligger mitt i foldern. Diir
finns rutor fiir alla de saker man kan föranmäla sig
till. Du sätter bara kryss i rätt rutor och sl«iver ditt
namn och din adress på rätt plats. Anmiilan åir bind-
ande, men om vi inte kan tyda din anmälan kan du
inte garanteras plats. Vi skickar bekrliftelser och in-
betalningskort på posten.

Inträde:
100:- om du betalar i förväg. Om du lir medlem i en
förening ansluren till Sveriges roll- och konflil
spelsförbund betalar du bara 80:- vid fttranm:iltr..
Vill du utnyttja den rabatten måste nägon i förenin-
gen skicka med et aktucll medlemslista. Kolla meo
Sverok ifall din föreing verkligen är ansluten!

I dörren tar vi 150:-. Flickor betalar alltid bara
halva inträdesavgiften. Nyfikna som bara vill se v1
vi håller på med (t.ex. för!fldmr) kommer in grari\.

Nästan allting går att efteranmiila sig till. Siirskilt
brädspelen kan ofta svälja mycket folk men iir antalet
spelare udda så kan det hjiilpa att vara föranmäld.

Anmäl dig före onsdag den Z5e april!

Plats
Konventet hålls som vanligt i C-huset ("Cesar") på

Linköpings Tekniska Högskola (LiTH). Ingång
genom huvudentrdn, dörr 18.

Omdukommermedtåg tarduihögtrafikbuss 202

till trädgårdstorget och därifrån 2031206/227 vidarc
till LiTH.I lågtrafiktardu i stlilletbuss 215. Kommer
du med bil letar du dig fram med hjälp av kanor som
' rmmer i bekräftelsen.

Lokaler
I stort sett iir alla aktiviteter förlagda till C-huset på

Tekniska Högskolan i Linköping. I år harvi även fåu
'tgga vissa aktiviteter i Linköpings fina kårhus

arallen, som ligger precis bredvid C-huset.
Alla salar iir bokade under hela

konventet, så fritt spel hänvisas till
Colosseum, ljusgården, korridorema
och vissa lokaler i Kårallen.

Mat och fika
Cafd Mhulan ligger i Kårallen och
har öppet dygnet runt. Dlir kommer
det dock inte an serveras mat, den får
ni genom SARA-restaurangen, också
den i kårhuset. Matbiljetter bestiills
genom oss på konventet (mycket be-
gränsat), eller vid föranmälan (obe-
gränsat). Om ni bestiiller maten i fiir-
väg blir den dessutom avseviirt billi-
gare.

FöranmäIningspriserna iir35:- per
'-ukost och 50:- per middag. Om
.an beställer för alla tre dagarna

(lördag till måndag) blirpriset 100:-
för frukost och 135:- för middag. På
konventet blirprisema45:- för frukost
och 65:- för middag.

Det håir kanske kan verka lite dyn,
-ren kom i håg att der:ir pingsr, diir-

med helg och d?irmed dyrt. Moms-
höjningen på resturangmat gör också
sitt till. Det är främst arbetskraften
och inte maten som kostar såvi tog så

fin mat vi kunde få för priset. Med
den och inflationen har egentligen
inte priserna höjts nämnvåirt sedan
förra LinCon, men du får äta i en

trevlig matsal med riktiga bestick och på tallrik.
Glömproblemenmedkallapizzoroch sval kinamat

i foliebehål1are och papplådor. Nu kan du få riktig
mat! (se menyn nedan) Det iir 1ångt till niirmsta
restaurang och mackor i kiosken blirgaranterat dyrare!

Orn det under något matpass blir fiirre iin 150

personer som föranmdler intresse inståills det passet

(krav från resturangen) och då blirdu hungrig. Om du

vill äta mat på konventet txirdu alltså förbeställa den

Vi tar naturligtvis inte betalt för inställda må1, men

rabatterna gäller fortfarande de mäl som blir av.

Schemat iir upplagt med utgångsåunkt från
mattiderna. Ni kommer alltid att ha tid att äta på våra

tider. Frukosten serveras från 7:30 till 9:00 och
middagen mellan 16:00 och 18:00 utom på måndag

då den serveras mellan 14100 och 16:00.

Frukostmeny
Buffd med mackor, smör, pålägg, frl, flingor, mjölk, juice, t6,

choklad, kaffe och annat som kan göra dig mätt. Tag vad du vill ha.

J/tÅå"flsrrwrry:
- Lt@-

Jlaslun;sAemeÅ.prfu irxsfuxta"de

dunryiniorr d" Wft?rt"fit.

- Eo"Å"g -
Ste]<t l,Xclninn och futlpotalis.

- ebrrÅ"fl -
Oxt"h rwJ gransal<n odl l<oht potolis

9,W1" *j, vilaåingöt

För vegetarianer kommer det att serveras speciell mat, men
resturangen kunde inte avgöra ännu vaddet kommeratt bli. Markera
på anmälningsblanketten om du vill ha vegetarisk mat

Vi tar varken kort eller restaurangkuponger!

Drog- och Killerfritt!



Aktiviteter
Ililr följer samtliga i fiirväg planerade tävlingar och
aktiviteter. Arrangiherna är frän Dragon's Den när
inget annat anges. Om det går att föranmäla sig anges
det särskilt på varje aktivitet och på anmiilnings-
blanketten.

Lagrollspel med spel-
ledaromgång

Efter alla dessa år med egna spelledare i de stora
tävlingarna mästd vi nu konstatera att LinCon vuxit
ifrån vår förmåga att ragga spelledare. Därför kom-
mer de wå största rollspelstiivlingama att använda
det system för spelledare som introducerades till
individuella AD&D på LinC-on-88. Först spelas en
omgång med bara de blivande spelledarna frän era
olika lag så att de liirkänna scenariot. Diirefter håIls
en ordentlig genomgång innan den stora kvalom-
gängen där resten av lagen spelar. Vi hoppas att det
hik systemet kommer att ge fullgott resultat med
välfiirberedda och inspirerade spelledare. I bedöm-
aingen kommer även spelledarens prestationer att
vägas in. .

Vi rekommenderar att spelledarna beställer lunch
genom oss, det kommer bli knappt med tid för mat.

Advanced Dungeons & Dragons,
andra upplagan, lagtlivlan:
Anangör: loal: Carl Crandn

final: Mikael Rydfalk
Rollspelstävling i lag, htal 5 spelare plus spel-

ledare,final 6 spelare.
Förarpnålan, avgift: 150:- per lag.
Fribrytamas äventyr fortsätter, nu går färden mot det
öde inlandet. Andra upplagans regler gliller.

Kvalet kommeri äratt spelas med spelledare från
lagen (se ovan), vilket gör att bara fem personer
spelar i kvalomgången. Spelledama spelar först
scenariot på lördag morgon fiir att sedan spelleda ett
annat lag pä eftermiddagen.

I finalen håller vi med spelledare!

Call of Cthulhu:
Anang ö r : J o han W e sterfors
Rollspelstävling i lag,fem spelare plus spelledare
Föranmålan, avgift 100:- per lag
Alla kiinner till ingenjör Andr€e och hans ballong-
fiirdmotnordpolen. Men endastettfåtalkiinnertill de

oroviickande meddelandcn som plockats upp av

nordliga sjöfarare, meddelanden så speciella att man

i största hemlighet utrustat en ny expedition för ati
undersöka sanningen. Fem personcr sänds ut. ..

Lagen har egna spelledare (se ovan) som själva
spelar scenariot på förmiddagen för an sedan spel-
leda ett annat lag på eftermiddagen.

Rollspel med O
laganmälan

De flesta av dessa rollspel tar emot alla lag som
anmäIer sig, men helst inte i sista minuten, vi mfurq
veta hur många äventyr som skall kopieras. Ar(* t

har spelledare från Dragon's Den och därför be-
grrinsat antal deltagare.

Cyberpunk: Street Law
Anangör: Björn Magnusson (Ordo Septimrius)
Iagtövling i rollspel, S personer per lag
Förantnålan, atgift: 75:- per lag.
Är man polis får man bära vapen. Bär man vapen är
man tuff!

Eventuellt kan vi ta egna spelledare som i så fall
splar scenariot med sitt lag på liirdag och sedan
spelleder på söndag eller måndag.

Drakar och Demoner
Anangör: Äventyrsspel
Iagtiivling i rollspel,5 personer plus spelledare
Förawnålan, aryift: 75:- per lag.
Sveriges största rollspel arrangeras hiir av Äventyrs-
spel själva. Omni inte provat än ärdetverkligen dzrs

Khelataar
Arrangör : Lancelot Garnes
Lagtiittling i rollspel med 6 spelare
Föramiilan, avgift:90:- per lag.
Uforska Hanländema tillsammmans med dem (
skapade dem!

Middle EarthRole Playing (MERP)
Sagan om Ringen Rollspelet:
Anangör: Daniel Arnrup
5 personer per lag (+ ev Spelledare)
Förawnålan, avgift: 75:- per lag.
Upplev tragedin i inbiirdeslaigets Numenor!

Rollspelstiivling i den v?irld där Bilbo och Sagan
om Ringen utspelades. Dragon's Den står för spel-

ledare så långt de räcker, men har ni med er en egen
spelledare (som då spelleder ett annat lag) iir ni
garanterade attvara med. Vissaregler från Rolemaster
kan kommma att användas, de förklaras på plats.

Nutidsrollspel i polismiljö:
Arrangör: Jonas Begsten, Erik Berglund och

Torbjörn Löwendahl
Lagtövling i rollspel,3 personer per lag

('örannölan, avgift: 45:- . Endast ettfdtal lag.
\,ledömning: Spela inte rollspet, spela din roll!

Det iir sommar i Stockholm år 2000. Eva Svensson,
Peter Högberg och Anders Dahl iir ftir niirvarande
förflynade från mord till narkotikaroteln. De under-
söker ett fall med wå överdosoffer. Eva kiinner igen

( en ene som en av hennes tjallare.\ Annars är allt lugnti Stockholm, kanske liir lugnt.

Mutant II
Arrang ör : Äv e ntyrs spe I
Iagtävling i rollspel, S spelare plus spelledare
F öranmälan, avgifi : 75 : - .

I en mörk framtid kämpar vi för vår överlevnad!

Pendragon:'Wolf We diling"
Arrangör: Carl "Abbe" CramCr
Individuell tövling. Att någon ur ett lag vinner ör

dock ett gott beryg åt hela laget!
Föranmölani kg, avgifi 100:-. Ett lag bestdr av

sex riddare och en dam.
Fortsättning på den Pendragon-kampanj som spelats
på LinCon-88 och -89. Den fagra saxarprinsessan
Lunette Cotswold skall gifta sig, men nu har den
andre friaren irad blivitfunnendtidi skogen. Varoch
en avLunettesviinnerharsinalojaliteteroch mål, alla

6 ''anske inte vill finna mördaren?
\ Spelettirliteistilmed "Howto Host a Murder",

det bygger på den förhandsinformation spelama får
och vad som sägs runt spelbordet. Det handlarmycket
mer om att spela mot varandra än mot spelledaren.

Eventuellt kan vi anvlinda inlånade spelledare

f ned stor vana under måndagspasset. Då skall ni först
\ spela med i ett lag under söndagen, diir ni garanteras

plats. Sätt kryss i rutan om ni har spelledare.

Rune Quest:
Arrangör: Mats Persson
5 personer per lag (+ spelledare)
Föranmålan, avgift: 75 :- per lag.
Varje lag btir ha med en (kunnig) spelledare som
leder ett annat lag. Fristående spelledare mottas med

glädje. Spelledama samlas för genomgång en timme
innan start. RQltr-regler kommer att användas.

Scenariot utspelas som vanligt i Mats egen variant
av Glorantha.

Star Wars
Anang ör : M ikae I Å ker s und
Iagtövling, lag om fyra spelare p lus spelledare.
Föranmölan, avgift 60:- per lag
En lite annorlunda situation i vårt klassiska imperium.
Vilka iir vi egentligen?

Tlaveller
Arrangör : P eter N or gren (Södenölj e )
Lagtdvling i rollspel, ett lag om fem spelare plus

spelkdare.
Föranmdlan, ottgift 75:- per lag
Det klassiska SF-rollspelet för alla entusister.
Scenariot iir iinnu så länge henrligt.

TWilight 2000
Anangör: Johan Jern
Lagtävling i rollspel, lag om sex spelare.
Föranmålan, avgift 90:- per lag
Det klassiska efterkrigsrollspelet. Lös brydsamma
situationer på ett smidigt sätt.

Warhammer Fantasy Roleplay:
Anangör: Henrik S. Törnblom
Rollspelstiivling i lag,fem spelare plus spelledare
Föranmälan, avgift 75:- per lag
En fattig adelsman airver ett slott i imperiets östra
delar, Han och hans våinner beger sig dit för att ta
arvet i besittning.

Western:
Arrangö r : Lanc e lo t G ame s
Rollspelstövling i lag för sex spelare
Förantndlan, avgift 90:- per lag
Landet i väster lockar oss trots alla faror.

öwiga lagrollspel - provspel:
Förmodligen kommer fwen dessa spel att hdllas pa
LinCon, men vi lovar ingenting. Mer info kommer
senare. I ngen föranmölan.
Cyber "Fabler i Cyberpunkmiljö" Critters
Delta "Terrorist? - pang, du iir död!" Force
Elf. "Söta alver i hård viirld".quest
Malleus "Pendragon & Arts Magica" Maleficarum
Nostalgi "Hack & Slash!" AD&D
Para- "Förriidare? - pang, du iir död!" -noia
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Efter diverse äventyr i österliindema har våra viinner
återkommit till mer vlilkiinda trakter. Men iinnu kan
de inte få någon ro. Det stora imperiet har börjat röra
på sig, och arm6n har marcherat till fronten. Den
behöver dock stiindigt underhåll och förstiirkningar
för att fungera.

Då fribrytama av olika anledningar gäma vill
lämna stan och Crassus anser sig behöva militiir
erfarenhet för sin fortsatta karriiir framstod ett militiirt
kommando som en lockande id6. De blev lovade ett
oberoende befiil av prinsen sjiilv, hiir skulle ingen
kunna säga åt dem vad de inte får göral

C

Hoppets karavan iir fortsättningen på den kampanj
som spelats underflera år hiirpå LinCon. Personerp.
iir de gamla välklinda fribrytama. Scenariot :ir h(
fristående och man behöver inte ha spelat tidigare år
för att förstå handlingen.

Crassus har mycket att göra som ansvarig för
karavanen, så han har inte tid au delta i eventuella
upptåg som kan uppstå runt omkring den. Det
passar ju bra, eftersom det bara iir fem spelare i
kvalet.

Guld
(eg. det gula), Au (lat. aururn), kemiskt element,
atomvikt 197 ,2 atom-nr7 9 i det periodiska systemets
grupp lb, spec.v. 19,3, smp. 1 0630.

G. iir i sina kemiska fiireningar 1- och 2-viirt och
ingår i ett fåtal salter som positiv jon samt bildarmed
cyan komplexajoner.

"Så mycket guld påett och samma ställe? Det
skulle jag vilja se!"

Rivil, Alv
"Berövad sin sold gör soldaten halt."

Crassus Panzei, fd. centurion

"Utsugarnas guld skall tillbaka till de rättmätiga

ägarna, folket!"
Stephania Abbachio

"Guld lir en bra bundsförvant i aff?irer och för-
handlingar."

Alihosi
"Stammens styrka speglas i dess rikedomar."

Sagittario

"Det somintekanköpasförguld Ziringenting attha!"
Vito Dolce

Båda scenarierna kan köpas efter trivlingens slut.
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Individuellt rollspel Brädspel etc.
Håir får ni chansen att pröva era rollspelsformågor
mot andra i samma grupp. De flesta tävlingama går

ingutpå att *iutavarandra i ryggen utan pll samarbete

och samspel.

Asterix
Anangör: Dennis Mattsson och Anders Banke

(Chaos Crusaders)
Individuellt rollspel
Förantndlan, aryift I0:- per person
Max 36 spelare får möjlighet att föIja våra vänner
från den lilla byn i norra Gallien. Varje grupp består
av fyra glada galler.

Dr Snuggles RPG
Arrangör : Pelle Valsinger
Individuellt rollspel mcd tio d.elngare.
Ingenförawnölan, ingen avgift, gdr lördag natt
Du har väl sen honom på TV? Var sniill. Det lönar
sig!

Spelledannästerskapet
Arr ang ör : I ng emar Rag nernalm
Individuell tävling i scenarioskrivande och spel-' 

ledande.
Föranmölan, Avgift: 10:- per person

Sveriges första och enda spelledartiivling! I kvalet
skriver deltagama ett scenario ftir något rollspel efter
vissa givna förutsätmingar. OBS! Vilket system
som helst får användas, även om det kan bereda mer
eller mindre svårigheter att följa temat! Någorlunda
välkiinda eller lättbegripliga system rekommenderas
för att underlätta speltestandet.

Finalscenariema spelleds sedan av konstruktören
för en jury flera gånger enligt tidemä på schemat. Det
vinnande scenariot kommer att publiceras i The
Beholder.

Top Secret
Arrangör : Jens Carlberg
Aktiv itet, i ng e n föranmölan
Ett oseriöst scenario med trötta spelledare min i
natten. Våra dtidsföraktande hjältar siinds ut fiir att
skydda viirdefull amerikansk högteknologi frän
ondskefulla sovjetstiidda terrorister. Hjältarna
konfronteras med ddCliga vinklar och vardagsniira
studentproblem under sin kamp mot terrorister och
klockan.

Alla ickerollspelsaktiviteter har i princip obegriinsat

antal deltagare och ärindividuella. Antalettillgängligr
spel kan begränsa, men det löser du liltt genom att

plocka med dig ditt eget spel, om du skulle ha ett.

Aktiviteter utan föranmiilan kommer sist i listan.

Advanced Squad Leaden
Red Barricades
Anangör: lohan Herber
Ingen tåvling, men kanske kampanjspel. I(räver att

ettpar entusiastiska AS Lspelare anmiiler sitt intresse.

Fritt arrangemang som pågår under större delen av

konventet. Eftersom du ändå har ett ASL så kanl-'
viil ta med det till konventet, eller hur? \

Hör glirna av er till Johan på tel. 013 - 17 30 13.

Blood Bowl:
Open Bloodbath Cup
Arrangör : F redrik B onnander
Tabletop uts lag stiiv ling,
F örantnölan, at gift I 0 : -

Amerikansk fotboll i Warhammer-miljö. Det vildaste
laget liimnar sina motståndare liggande på planen

och får deras mål att suga åt sig bollar som ett svart
häI.

Spelare med målade figurer har företråide frarnför
spelare med egna spel som har företräde framför alla
andra. Men nog kan det finnas plats för dig i alla fall!

Eftersom det är en utslagstävling kanske du inte

behöver spela under hela passet.

CarWars:
SADS öppna mästerskap 

CArrangör : SADS Södertälje
F öranmdlan, av gift : I 0 : -

Sveriges AutomobilDuelleringsSällskap anordnat
mästerskap i Car Wars. Fordonen skall komponeras
i förväg enligt budget division 20 i kttalet och 30 i
finalen. Tid och plas anges på konventet. (
Civilization
Ansvarig : Christer " Chrisp" P ettersson
Föranmölan: 10 kr för alla tre kvalen, markera de

loal duvill spela i!
Anmdlanpd konventet: l0 kr per bal
I lcvalen spelas en kortare variant av spelet.

Re gelgenomgång : lördag 9 - I 0
Bygg upp de gamla medelhavskulturerna, handla

med varandra och civilisera folken. Bo i en pyramid,
liir dem astronomi och filosofi, förstör Kanago och se
Vesuvius begrava Pompeji.

Gillar du spel där diplomari, fred och samförstånd
oftast lönar sig bättre än krig? Då är Civilization
spelet för dig!

I llr spelar vi både kval och finaM kvalet spelar vi
Sara en kort variant av spelet (till 500 f.la. = sju kort

,zrör alla). Du kan stiilla upp i så många kval du vill flor

\ -t försöka knipa en hägrande finalplas!
Vinnarna i kvalen (och eventuellt öwiga som är

mycket civiliserade) går till final. Finalen gäller hela
spelet och gärdessutompåden nyaexpansionskartan
(med västra Medelhavet).

f Civilization iir ett spel diir även nyt(irjare har

\ .rligt! För dig som vill låira dig lite om spelet innan
du btirjar finns en regelgenomgång.

Tveka inte - anmäl dig!

Diplomacy
Ansvarig: PerWestling
Briidspelstiivling rned föranrruilan, ovgift I 5 : - för

valfritt antal pass. Kryssa i dd duill spela.
Det klassiska spelet om spelet bakom kulisserna i
:uropa under sekles Hirjan. Dina strategiska, taktiska
och diplomatiska f?irdigheter sätts på prov.

Spelet har enkla regler och en regelgenomgång
kommer att ske innan lördagspassen.

I år anviinds en litet annorlunda tävlingsform &ir
traditionella kvalen frångåtts. I stället kan man spela
i så många kvalomgångar man vitl och samla poäng.
Poiing ges för seger octy'eller remi.

Den sista omgången blir en final dä de som ligger
bäst till gör upp om segern.

( Utmiirkelse ges till bästaprestation för varje land.
\Svarta 

Koryren - tävling
Arrang ör : T homas Sve ns son
Aktivitet, av gift I 0 : -, föranmålan
Förkuwkaper: Bra om ni spelatförut

,-Eft trevligt vikingafigurspel fdr dem med den rätta
(- .tdan. Scenariot heter Kyrl*tockor ör sörande och

finalen går under namnet Sörprajs. överraskad?
Eventuellt kommer spelkonstruktörerna att

demonsfrera Svarta Korpen på LinCon i årigen, men
vi kan inget lova då de eventuellt måste in på
repövning.

Titan Gmppspel
Anangör : lonny Lindström
I ndividue I I brddspe ls töv ling
Förawniilan, wgift l0:- per person
Det klassiska spelet om hur du samlar makt och
monster ftir att bekiimpa dina motspelare. TITAN-
plus regler gäller (tre minuters tidsbegränsning).

Aktiviteter utan föranmälan:

Battletech:
"Situation normal - all fucked up!"
Arrangör : M ikacl Ågerud
Al«ivitet, ingen förannälan, inge n av gift
"Inte nog med att hoppstyrkan spriddes ut över halva
planeten, varfth skulle just vi hamna i detta fdr-
bannade triisk! Och som inte det var nog vet vi inte
ens vem vi kommer att möta, Kurita, deras legoknektar
eller till och med våra egna knektar som bytt sida?"

- Arcnym Davionsoldat.
Några ganska annorlunda scenarion som kommer att
kräva spelare av olika skicklighetsgrad. Nyb<irjare
och veteraner blandas friskt.

Sherlock Holmes: Mysteriet med
Lo ch N ess-expeditionen
Arrangör: Anders "Blomman" Blorn
Ndr som hebt under söndagen
I ngen föranmdlan, avgift: 20 : - per lag
Upplev sekelskiftets London på Sherlock Holme:
villkor! Holmes lir upptagen och har kallat in dig och
dina kumpaner för att lösa fallet med de mystiska
olyckorna som drabbat LochN es s -expditionen. Ele-
mentärt, eller hur?

Inga förkunskaper. Ni kan vara hur många eller
hur få som helst. Ni får hålla på tills ni har löst fallet
eller tror erhalöst fallet.

Spionspelet
Arrang ö r : I ng emar Rag nemalm
I ndiv idue ll b r ödspe I s aktivitet
I ng e n av gift, I ng e n föranmölan
Ett spel om makten i en liten, neutral, högtekno-
logisk, blandekonomisk, europeisk demokrati. Var6,r
springer koncernchefen omkring med en kamera på
nättema? Varftir påstår chefsredaktören att domarer,
lir kommperad? Varför råkade ÖB gå på en felpla-
cerad trampmina? Varför harinte polischefen lust ar
ta reda på vem som l«iuffades i tunnelbanan? Ett spel
fiir dem som gillm spel som Junta och llluminati.



övrigt
D e här aktiyiteterna kommer förmodligen att tinnas
på konventet. Nör och hurförklaras senare.

Aquire, Backgammon, Battle for Moscow, Clay-
O-Rama, Drakborgen, Junta, Kremlin, Kung Arthur,
Mah Jong, Rail, Space Hulk och Universums
Hiirskare/Cosmic Encounter.

Alternativprogram
Auktion
Arrangör: Stefan "W" Wramnrerfors
Avgift 5:- per objektför kontten*deltagare, 10:-

plus 5:- per objekrför andra.
I år blir det en riktig utropsauktion!

Filmvisning:
Tider anslås.
Ingen atgift
Filmvisning i ftireläsningssal.

Figurmålningskurs
Arrangör : Anders Lagemall (Tenwoldaten)
Av g ift : 90 : - ( e ndast för aranölan)
Kursen är indelad i tre pass om tre timnar.
Nybörjarkurs dtir du får liira dig:
. Måla historisk figur
. Skuggningsteknik
. AnsiktsmåIning
Missa inte denna utmiirkta chans att liira dig måla.
Kursledaren åiren avlandets skickligastefigurmålare.
I anmiilningsavgiften ingår allt material. För att inte
störa mälama hålls kursen i en avskild del av
konventet. Du kan alltså inte besöka kursen utan att
vara anmiild.

Kursen år i tre tretimmarsiass med torktid
emellan. Den går alltså bara en gång och man skall
vara med på alla tre passen!

Finns intresse är det möjligt att en fonsättnings-
kurs kommer till under konventet.

Fi gurmål nin g stävlin g :
Arrangör: Helge Lind, Lars Qvarfordt
Sista inlömning lördag 24.00
Figurerna hömtas måndag 12.00 - 14.00.
Avgift 10:- per tövlande ligur eller diorama. Inget

de lta g ande utom t ity lan.
LinCon:s figurmålningstävling vänder sig till Dig
som målar historiska eller fantasyfigurer. I fu har vi

tre nyheter: Intemationella bedömningsregler,
Publikens val samt vandringspris for Best in Show.

F ö lj ande klas si ndelni ng göl ler :
Historisk

1 H: upp till och med 54 mm
2 H: över 54 mm
3 H: Beriden figur

Fantasy
I F: upp till och med 54 mm
2 F: över 54 mm
3 F: Beriden figur

Diorama
Historisk
Fantasy

Fordon
Bör ha anknytning till något spel
(OBS: ingen tävling i fordonsklassen)

Ni sorn endast vill dclm ifi Surmålningstiiv lingen oc h
inte i ndgraandraw konventets aktiviteter (annat ön
som dskådare) betalar bara 50:- i inträdesavgifi till
LinCon, Men dd. måste ni förawnäla er somfigur-
målare. Skriv " Figurmålningstävling" pd anmölan.

Försäljning:
Flera afftirer, &iimst spelaffiirer, kommer att bjuda ut
sina varor och i vissa fall stå för spelaktivitetcr på

konventet. Hittills har vi fått bekriiftat att Hobby-
Hörnan (Yalaring), Midgård, SF-bokhandeln, Tenn-
soldaten, Tradition och Äventyrsspel kommer. Even-
tuellt kommer ytterligare några butiker att ha för-
säljning.

I anslutning till konstutställningen kommer
utställarna att siilja bilder och kanske ta upp bestiill-

ä'::il",lffi;:"- c
Arrangörer: Hdkan Ackegård och Caroline

Fritzon
Konstniirer visar upp sina alster på fantasy och SF-

teman. Om du sjiilv har tecknat eller målat något sqn

du vill visa upp åirdu välkommen att lämna bidrag(
får gtirna siilja era alster på LinCon!

C.

Koetyurtävlingen
Arrangör : Jontry Lindström
Mannekinguppvisning, ingen förawnölan, ingen

ovBift
Delmgamillkor: Seriös tävling, kom inte enbart

med din plastpistol och pilstd att du är Buck
Rodgers!

Decenniets första kostymtävling hilr på LinCon.
f mtasifulla skapelser och historiska rekonstruktioner
lr*rilkomnas vannt. Betygssätming i wå kategorier,

svårighetsgrad och originalitet salmlt franförande
ochpas§form.

Rollspelsteater, Live Roleplaying:
I -t et stora kro ggråilet
\ rnangör : Mats B ergström, Jönlöpings spelkrets.

Ttivling i rollsplsteater i krogmiljö.
Minimidlder 18 dr.
Föranmälan, Ca 30 delngare. Avgift 25:-
Alkoholfri bar ingdr i scenariot.
Utnutning: Medeltida dråkt ger förrur.Tag gårna

med enmungiga eller annat instrwncnt.
Eventuella tillltyggen stdr arrangörerna för.

Nåir solnedgången siinkt sig över nejden samlas man
på det lilla wärdshuset precis vid griinsen uppe i
bergen. Men vem är vem, vad vill den diir friimlingen
göra hfu och iir prästen verkligen så helig som han
verkar?

Bedömningen går helt på din rollspelsprestation.

SF-aktiviteter:
I är kommer Linköpings Science Fiction-Fiirening
att arrangera science fiction-aktiviteter under LinC.on.

f tissa inte LSFF:s informationsbord ditr du bland
\annat kommer att låira dig äta flygande tefat! Det är

dessutom vid bo,rdet den löpande informationen om
de andra aktiviteterna under konventet kommer att
finnas.

_ Prova dina science fiction-kunskaper i LSFF: s §F
( tarz som pågär under LinCon. Dessutom arangeras
-en novellskrivartävling på en ämne som avslöjas

under fredagskvällen... vid LSFF:s bord!
Diskussioner om "Cyberpunk", "SF- och fantasy-

bibkers anknyming till rollspel" och "science Fiction-
fandom och fanzines" kommer att arrangeras. Vid
dessa tillställningar är det viktigt att du kommer och
deltar.

SF-Bokhandeln kommer till Linköping och siiljer
science fiction-, fantasy- och horror-biicker under

LinCon. Du som vanligen handlm per postorder från
dem har nu chansen att titta på Löckerna innan du

handlar!
Kort sagt: LinC.on 90 kommer att innehålla mycket

för dig sop även iir intresserad av rollspelshobbyns
granne: science fiction-fandom!

Sveriges roll- och konflikt-
spelsförbund
Sveriges roll- och konfliktspelsförbwrd, Sverok, ar
en intresseorganisation för medlemmar i spelföre-
ningar i hela landet, Förbundet verkar för an
spelhobbyn ska bli mer respekterad av allmlinheten
och myndigheter, få mer resurser och bli mer utbredd.
Förbundet skaocksäbemötaosakligkritikoch annan
pegativ behandling av spel och spelare.

Visste du t ex att barnmiljörädet har gjort en
överenskommenlse med leksaksbranchen att bl. a.

"rolspel" inte ska säljas i afftirerna? Sädana beslut
sker nu över både leksaksaffiirers och spelares

huvuden. Ett stortriksfdrbund kan arbetamot beslutet
och har goda utsil:ter att bli tilfregat före liknande
beslut i framtiden.

Sverok blir erkänt av Statens Ungdomsråd då
föreningar med totalt minst 3000 medlemmar anslutit
sig till förbundet. _

Starta en förening och bli medlem i förbundet
genast! Annars kanske spelen snart lir förbjudna?

Vi kommer att finnas pä LinCon, tag kontakt med
oss så att ni kan fåvara med i Sveriges mest agerande
riksfööund! Vi undervisar dig giima både i hur man
bildar och leder en förening.

Vill du veta mer före LinCon kan du kontakta
förbundets ordförande Fredrik Innings, Tel. 08 - 27
34 02, eller skriva till oss på adress: §veriges roll-
och konfliktspelsförbund, Box3fl),751 05 Uppsala.
Vi tillhandahåIler allt material som du kan behöva ftir
att bilda en förening eller för att gå med i förbundet!



DU VETVALATTVI FI}{NS
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EFFEKTIV POSTORDER - Alltid leverans eller
besked inom 24 timmar, RING 060-175522
Storgatan 31 852 30 Sundsvall

PA KONVENTET HAR VI ETI SPECIALERBIIJDANDE PA

LANCELOT GAMES NYA ROLLSPEL

Wffi ffiffiffiffi
. llllfiSTELfi t,lDS Rollspelet, l98r
. §pelledorukölm, 49::
. fiventyt l, 89:- fir fivenUt l, 89:-
. fiventlr 2, 89:.. fiye[tyr 2, 89:-

= 475:-

[ÄlICEtOl AAffiES erbiuder samtidial
ptavspelning av del Äya rcllspeletisamt fitar din
WÄSIELANDS, KHELÄlllÄR ellär WE§IEnil rcllperson.

Ge efter för Kraftens mörka sida!
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Välkomna titl oss på TRADITION


