
Plats Lokaler
Konventet hålls som vanligt i C-huset Invigningen på lördag morgon, avsluG
("Cesar") på Linköpings Tekniska Hög- ning, filmvisning och en del samlingar
skola (LiTH). Ingång genom huvudentrdn, skeriftireläsningssalenCl.
dörr 18!

Colosseum, den stora hallen, och sal S2-
Om du kommer med tåg tar du i htigtrafik S15 är i ftirsta hand avsedda fdr fritt spel. T-
buss 202 till trädgårdstorget och därifrån korridoren, och nattetid även S-korridorer
203/206/227 vidare till LiTH. I lågtrafik tar är vilosalar. Fritt spel år alltså hänvisl
duistdlletbuss2l5. till Colosseum nattetid. P- och R-korri-

Kommer du med bil letar du dig fram med 
dorerna är helt reseruerade ftir tävlingarl

hjälp av kartor (tex den nedan) och Toiletter finns utspridda över hela bygg-
parkerar gratis på skolans parkerings- naden. Duschar är tillgängliga varje moi;
platser. gon, dåen"duschguide"[ani.isäerdil. (

UniversitesområdetYella,

Brugun 's Bw Llxlbr sitt hiltilk- hafiigw*fu spalhanva$l
17 rollspelstävlingar tox AD&D, Call of Cthulhu D/h/ .§9 bordsspelstävlingar tex ASL, Car Wars, Diplomacy .;' .o(b§

12 andra spelaktiviteter tex Battle Tech Spaa0§ lntressa$'"

Rrns rnsemar 013 - 21 21 80 orbr r\sa 013 - 10 32 30 Ttrinhaping fr-a mail



LinCon 88
Linköpings årliga spelkonvent 20-23 mqi 1988

Rollspelsfiireningen Dragon's Den arrang-
erar i år jubil6umsspelkonventet Lin-
Con88, det femte i ordningen! Med anled-
ning av detta tar vi i en aning extra!

Du som gillar att spela, såväl rollspel och
krigsspel som sällskapsspel, kom till Lin-
köpings Tekniska Högskola i pingst! Träffa
Iikasinnade, testa nya spel och pröva dina
talanger i någon av de många tävlingarna!

Rollspelsftireningen Dragon's Den är som
vanligt arrangör. Föreningen är en av lan-
dets största spelftireningar med mer åin
hundra medlemmar. Dessutom kommer
från Södertälje gästarrangörerna Valhall
och SADS, Sveriges AutomobilDuellerings-
Srillskap.

Konventet invigs klockan 10 lördagen den
21:a maj, men en mängd aktiviteter går
redan på fredagkvällen. Vi spelar sedan
hela helgen &am till avslutningen på
måndag 23:e maj, AnnandagPingst.

Har du frågor? Ring då til någon av oss:
Ipgemar Ragnemalm lprcgramy 013 - 21 21 80
Asa Printz6n (*aru) 013 - 10 32 30
ChristerPettersson(maat) 013 - 21 23 03

Anmälan:
En del turneringar har begränsat antal de(
tagare. Det giiller i synnerhet Lag-AD&D
och Call of Cthulhu. För att säkert komma
med, anmäl dig i god tid! Föranmäler du
dig får du dessutom lägre inträde och
chansen att vinna ett spel, som lottas ut
bland de 100 ft,rsta anmåilda! (
Föranmäl dig genom att betala in turne-
ringsavgifter och inträde på postgirokonto

Aktiviteter:
Här ftljer samtliga i ftirväg planerade
tävlingar och aktiviteter. Arrangörer är
från Dragon's Den när inget annat anges.
Observera att vi delar ut pris i alla turrre-
ringar även om de inte har någon avgift!

-r)ock krävs tillräckligt med deltagare. De
{ raste priserna delas ftirstås ut i avgifts-
'oelagda turneringar. De stora rollspels-
turneringarna är kända ftir sina generösa
priserl I år har vi satsat lite extra på
priser med bestående värde.

Rollspelsturnerin gar:

Lagtrrrneringar med kval- och
frnalomgångar, alla speledare från

Dragon'sDen:

Båda de ftiljande turneringarna är maxi-
merade till ca 30 lag vardera. Anmäl helst
hela lag! Om laget inte är komplett är det
upp till er sjiilva att fylla ut det.

Advanced Dungeons & Dragons, lag:
Arrangör: Peter Printzön, Jan Lindgren,
Peter Aberg
Kual lördag 1L ell.er 18.
Final mÅ.ndng 9.
6 personer per log.
Avgift: 150i per lag, se nedan.
Stor AD&D-turnering. Kval spelas två
gånger under lördagen. Ange gärna när
ni helst vill spela! I bedömningen tas hän-

7 vn till helheten, såväl teknik, regelkun-
\ .iaper, påhittighet och rollspel.

För dem som inte går till final inkluderar
avgilten tillträde till någon av MERP,
Traveller (lag) eller Luftslott och Mån-
skensdrömmar. Notera helst vad ni tänker
spela om ni (mot ftirmodan?) inte når

/ nalen.\
CaIl of Cthulhu:
Arrangör: JonnaÖjman
Kual fredag 20, lördag 18 eller söndag 9,
firu| söndne 20.
5 personer per lag.
Augift: 75:- per lag.
Skräckrollspel i H.P Lovecrafts anda. I år
utspelar sig äventyret i klassisk 2O-talsmil-
jö. I år är turneringen liir ftirsta gången
utökad till att ha både kval och final!

Lagturneringar i en omgång:

De ftiljande turneringarna tar emot alla
lag som anmäler sig, men helst inte i sista
minuten. (Vi måste veta hur många
äventyr som måste kopieras.)

RuneQuest:
Arrangör: Mats Persson
En omg&ng, lördng 12.
5 personer per lag (+ spelledare)
Augift: 50i per lag.
Varje lag bör ha med en (kunnig) spel-
ledare som leder ett annat lag, men lag
utan spelledare kan också få plats. Fristå-
ende spelledare mottages med glädje.
RQIII-regler kommer att användas. Spel-
ledarna samlas ftir genomgång en timme
innan start.

AD&D: LufLslott och Månskensdrömmar
Arrangör : Mihael Ry dfalh
En omgång, må.ndag 10-
5 personer per lag + spelledare.
Augift: 50:- per lng.
Följ äventyrarna från "Enkelbiljett till
Porto Prizone" på nya spännande äventyr i
de orientaliska sagornas land. Färdas ge-
nom öknen till Drömmarnas Oas och mät
era krafber mot Luft,slottets herre!

De mest framgångsrika spelarna vinner
fina trofder helt i äventyrets anda!

Med varje lag skall ftilja en kunnig spel-
ledare, som leder ett annat lag. Spelledar-
na samlas ftir genomgång en timme innan
start.

Middle Earth Role-Playing (MERF):
Arrangör : D anic I Arnr u p
Enomg&ng,måndag 10.
6 personer per log.
Augift:50:- per lag.
Rollspelsturnering i den värld där Bilbo
och Sogon orn Ringen utspelades. Dra-
gon's Den står ftir spelledare så långt de
räcker, men har ni med er en egen spel-
ledare (som då spelleder ett annat lag) så
är ni garanterade att vara med.

Traveller, lagturrrering:
Arrangör: Peter Nord,gren, Valhall
En orngång, måndag 10.
5 personer per lag + spelledare.
Augifi:50:- per lag.
SF-rollspelsturnering. Varje lag skall ha
med en (kunnig) spelledare som leder ett
annat lag. Spelledarna samlas ftir genom-
gång en 'imme innan start.

(

433961-0

"Pyret" Johansson 6ona) 013 - 17 90 82

hrträde: 80i om du betalar i ftirväg.
(Tyuti"" mer än i Sol pga kraftigt ökade
lokalkostnader.) Betalar du när du kom-
mer hit tar vi 100:-. Flickor betalar bara
halva inträdesavgiften. Nyfikna som bad
vill se vad vi håller på med (t.ex. Iöräldra},
kommer in gratis.

Om {u inte får plats i en turnering du
anmält dig till får du självklart, tillbaka
anmiilningsavgiften.

Nästan allting utom lag-AD&D och C.ff it
Cthulhu går att efteranmåila sig till, men
är antalet spelare udda så kan det oftast
hjrilpa att vara ftiranmiild.

Du får gärna anmeila dig till tävlingar som
"krockar", t.ex. fiir att få reservalternativ
om en turnering blir full eller om du inte
går till final, men ange då prioritet så vi
ser vad du verkligen vill vara med i.

Lite ordningsreglen

Du får inte bära militär uniform på
LinCon (fdrutom permissionsuniforrnei).
Spela inte sttikiga spel!

Rekornmenderad minimiålder 16 år.

Om du skall vara spelledare i någon av de
rollspelsturneringar där varje lag sjiilvt
skall ha med en, kan du bli testad på regel-
kunskaper. Ställ inte upp om du inte alls
kan spelet eller inte är en van spelledare!
Om någon spelledare visar sig vara helt
oduglig måste vi tyvärr diskvalificera
hans/hennes lag. Förstör inte nöjet fiir
både ditt eget och något annat lag!

Anmåildisftre22

Ange betalningsmottagare Dragon's Den.

Vi vill ha följande informatlon:
Namn, adress och telefonnummer.
Turneringar du anmäler dig till.

Glöm inte intrltdesavgiftenl

OBS! Bara en person per inbetalningskort!
Vid lagtåivlingar anmäler gg penson laget.
Lagmedlemmarna behöver inte räknas



Individuella rollspelsturnerin gar:

I ftiljande turneringar kan man intp
anmäla lag! Varje spelare spelar en roll-
figur med sina egna individuella mål som
skall uppllllas så våil som möjligt. Ren
"backstabbing" är dock i ftirsta hand hiin-
visad till Paranoia (men lita inte helt på
det). En av finesserna med denna spelform
är just att man aldrig kan lita helt på sina
kamrater!

Paranoia:
"Securi§z Clearance: LILTRAVIOLENT!'
Arrangör: Hans Persson, Bengt Ragne-
mnlrn
En omg&ng, fredo.g 20, söndag 14 eller
söndag 20.
Indiuiduellt.
Augift: Ingen. Datorn iir generös.
Individuell turnering i spelet där ingen
kan vinna. 2nd edition-regler gäller. För-
kunskaper är ftrräderi och bestraffas där-
elter.

fill ftiranmälda kommer speciella MBD-
blanketter att skickas ut. Datorn säger att
de gör er lyckligare, och datorn har alltid
rätt. Datorn säger också att de som inte
medfd,r MBD-papper till turneringen blir
olyckliga, vilket är förräderi och bestraffas
därefter. Vill du veta vad ett MBD-papper
är? Vad är din säkerhetsnivå?

Datorn vill att ni skall vara lyckliga. För
att kunna vinna måste du vara lycklig och
tjiina datom väI.

Advanced Dungeons & Dragons,
individuellt
Arrangör : J esper Wöhrncr
Enomg&ng, söndag 14, senedan
Indiuiduellt.
Augift:10i.
Individuell rollspelsturnering i sagomiljö.
Du kan anmäla dig på ett av tre olika sätt:

1) Normal anmålan, spelaf, kl 14. Du
riskerar att inte komma med om det blir
ftirtullt.

2) Du kan ttinka dig att vara DM om det
behövs. I så fall får du fdrst spela scenariot
som deltagare i tävlingen, men sedan
DM:ar du Iiir sex andra medtiivlare. Du
spelar klockan 9 och DM:ar sedan klockan
14. Du får då narnnge tre kompisar som
anmåiler sig enligt alternativ 3.

3) Du har en kompis som ställer upp
som DM om det behövs. Du är då garan-
terad plats.

Ett fåtal kan spela enbart söndag 9.

Traveller, individuellt:
Ar rangör : N il s -Ame D ahlb e rg
En omg&ng, söndag 20
Ittdiuiduellt.
Augift:10:-.
Individuell rollspelsturnering i framtids-
miljö. Inga ftirkunskaper behövs.

Spelledartävlingan

DM-tiivtingen: (
Arrangör : Ingemar Ragnemalrn
Kual söndag 14, firnl siind.a,g 21
Indiuid,uellt.
Augift: Ingen.
Sveriges ftirsta och enda spelledartuxT
nering! I kvalet skriver deltagarna e(
scenario ft,r AD&D eller D&D (eller något
annat rollspel om du vill det och om det
passar årets tema någorlunda) efter vissa
givna ftirutsättningar. En jury våiljer
sedan ut finalisterna som spelleder sitt
scenario i finalen.

Mindre rollspelsturneringan

Följande tumeringar är tlinkta liir att ni
skall få en chans att prova nya rollspel.
Bara tillräckligt många deltar kommer
segrare att utses och prisbelönas. Inga
fiirkunskaper krävs fiir någon av dem.

Top Secnet (TS):
(' ' riansar: Mattias Gyulai
\ Söndna 11, 16 eller 20

4 personcr per lag.
Augift: Ingen-
Agentspel i miljö 1988 med tonvikt på
realism. Högt tempo - men action kräver i

,r 'egel god Planering ftirst.
(- WarhammerFR,P:

Arrang ö r : An d.reas Bj örkl ind.
Lördag 12 eller m&nd.ag 10
Augift: Ingen.
Rollspelet &ir rollspelet är viktigare iin
regler'na, där kampen mot kaos är vikti-
gane iin att sjiilv överleva!

FlashingBlades:
Arrangör : Christer Sti'dBrlund
k)rd.ag 11
Avgift: Ingen.
Har du känt fdr att vara musketör nån
gång?

Pendragon:
Arrangö r : C a rl " Abb e' C ramör
Frcdag 20 eller söndag 14
Augifi: Ingen, menftranmil dig hclst!
Pendragon; ftir blivande riddare och hopp-
fulla väpnare. T!åining bestås av er läns-( erae.
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i P att du är här för att ha rotigtt i
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ParallellAD&D
Arrangör: Clas Cassel
Söndag 20
I nd.iv i.d.un ll anmölan
Augifi: Ingen
En blandning av AD&D och diorama som
ger en extra krydda åt anrättningen.
Inspirerad av IllOminati på årets Oern-
con. Inga ftirkunskaper mer åin AD&D
(PH,OA).

Aftermath:
Arrangör : Tobias Björklind, Valhall
Inrdag 12 eller måndag 10
Augifi: Ingen.
Aventyr i eft erkatastroforilj ö.

Teenage Mutant Ninja Ttrrtles (TMIY[):
Arrangör: Jonas Nyberg
I,Arfug 18 eller sönd.og 14
Augift: Ingen.
Muterad tonårs-ninja-skoldpadda, kan det
vara nåt? Nu kan du ta reda på det!

I,NKONSTRUERADE ÄVTNTYN VEAEXNEN UÅNAO

Prenumerationspris:
230 kr per helår (6 nr)

HOBBYSPEL
STORT SORTIMENT

LAGA PRISER

»Krigsspel »Litteratur

"Rollspel "Tidskrifter»Fantasyspel »Fagurer
»Science-fictionspel

"Speltillbehör m.m

Butik och postorder. Du får våra
aktuella prislistor mot 4:40 kr i
frimärken.



Schema för LinConSS

I
10
11
t2
13
14
15
16
t7
18
19
20
2t
22
23
24
1

2
3

Drakborgen, Rail och Battle for Moscow går
under hela konventet. Intresserade kyitterar ut
spel från receptionen och rapporterar resultatet
när spelet återlämnas.

Tider fiir de aktiviteter som inte finns med på
schemat anslås på konventet. Schemat är
preliminärt och både kan och kommer att
anpassas till verkligheten.

'l (
)

Fredag J ) ( sönclag Måndag

tr'rån Stockholm:
Fredag 16.15
Iördag6.05,7.05

Från Gtiteborg:
Fredag 15.15
(Litrdag 6.15)

Från Malmö:
Fredag 15.03
(Iördag 6.05)

tr'ran Ö-vit<:
Fredag ä.00

HHHS.HSH

H.HH"HHH.H

Film!

Tågfrån Linköping:

Till Stockhokn 19.15, 20.15
TiU Giiteborg 18.39, 19.30
Till Malmö 19.03, 19.39
Till Örnsköldsvik 19.30



Arrdra tumeringar:
Här fiiljer alla turneringar som inte direkt
är rollspel. Alla har i princip obegråinsat
antal deltagare och individuellt deltagan-
de. Antalet tillgängliga spel kan begränsa,
men det löser du lätt genom att plocka med
dig ditt eget spel, om du skulle ha ett.

§ADS öppna miisterskap i Car lVars:
Arrangör: SADS
Kual fredag 20, lördag 11, 18, söndag 9,
final sönd.ae 20.
Augift:10r
Sveriges AutomobilDuqlleringsSällskap an-
ordnan mästerskap i Car Wars! Fordonen
skall komponeras i ft)rväg enliCt budget
Division 30. Föranmåilda får anvisningar
hemskickade. Om du ef[eranmåiler dig på
konventet sker bilbygget där. Ange helst i
annälan när du tiinker spela. Finalen
sker på en specialarena.

Diplomacy:
Arr angö r : I(e nnet E rih s son
Kual lördaB ll eller 18, fiwl söndng 10
Avgift:10i
Det klassiska intrigspelet. Lätt att spela
men svårt att bemästra. Enkla regler som
fiirklaras ftire varje kvalomgång. Inga ftir-
kunskaper behövs om du är med då. De
bästa spelarna går till final oberoende av
land.

Advauced Squad I*aden
Touring [lance pith an Axmy
Arr angö r : Gö ran Ahl strbn
Kual fredae 20, lördae 11 eller 18, final
söndag 10
Ausift:10-
Ärets ASLturnering handlar om Pattone
"turistresa" genom nordöstra Frankrike
under hösten L944. Scenarierrra kretsar
kring fiärde pansardivisionen under pan-
sarslagen vid Arracourt i mitten av §ep-
tember 1944.

Samtliga regler inklusive officiell errata
gtiller. Nödvåindiga moduler åir Beyond
Valor och Yanks, nödvtindiga kartor är 4,
6,12,L6-20 samt 22.

ASL är sedan i fiol inte låingre utslags'
turnering. I stället bedöms spelarrra efter
ett poängsystem, varefter de bästa går till
final. Detta innebär att deltagarantalet är
obegränsat, men du bör ta med ditt eget
spel. Goda fiirkunskaper rekommenderas.

Illuminati:
Arr ang ör : Lars H e dc nskog
Söndag 9
Augift: Ingen.
Bordsspel med ganska lätta regler, kräver
inga ftirkunskaper! Spelet går ut på alt
kontrollera allt från pojkscouterna och
joggare över New York till Ziiriska bank'
konton...

clunta: ( 
'

Ar rangö r : Tommy P ers son
En omg&ng, hrdag 18 eller m&ndag 10
Avgift: Ingen.
Humoristiskt spel om makten i en
sydamerikansk bananrepublik. Den n;r"
upplagan av reglenra gäller (West En(
utgåva). Ett intrigspel med mycket sttivel-
slickning, ftirräderier och lömska planer.
Förkunskaper krävs bara fiir att vinna,
inte fiir att delta.

Civilization:
Arrangör: PerWestling
Kual hrdoe 11 eller 18, firu| söndag 10
Augift: Ingen.
Skulle du vilja bygga Rom på en dag?
Anser du i likhet med Cicero att Kartago
bör fiirsttiras? iir din hemliga dröm att bo i
en pyramid eller att segla på Kaspis\a
havät? Vill du handla med vin? Vill du
smitta utlåinningar med sjukdomar? Har
du alltid drömt om att civilisera dina un-
dersåtar? Då är Civilizaton spelet ftir dig!

Rail:
Arrangör: Dragon's Den
Hela konventet, final m&nda'g 15
Augift: Irgen^ ( ',
Bygg upp ditt järnvägsimperium i dh..'
grylnde industrialiseringen. Låt rälsen
sammanbinda Europas metropoler.

Ilrakborgen:
Arrongör: Dragon's Den
Hela konuentd, final måndag 15
Augift: Ingen^

C;
Det svenska fantasy-spelet! Klimpa ön väg
in i drakborgen påjakt efter skatter. Enkla
regler, inga ftirkunskaper.

Battle forMoscow:
Arr: Robert MaBlica, Torbiörn Kuntze
Hela konuentet
Augifi: Ingen
Minikivling i ett enkelt minikrigsspel.
Sponsrat av Hobbyhuset!

Spelaktiviteter:
Varftir måete man tåvla i allting? Följande
aktiviteter är enbart ftlr deltagarnas höga
nöjes skull. Symboliska priser kan fiire-
komma i några fall.

Battle Tech:
1lrrangör: Mikael Ågerud och Link Mod,et

{ prepade speltillföllcn hela konuentet
\ugrf: Gott hurnör rch killerinstinkt

För ftirsta gången i LinCons historia är
det nu möjligt ftir dig att köra ön alldeles
egtra, 10-12 meter höga, 20-100 ton tunga
laserspäckade Bottle Mech i strid mot

s\dramech's.
( rttle Tech är ett brädspel dtir man kör
-pansrade mech's mot arrdra mcch's. Man
tillhör något av fem stsra houses eller nå-
gon legoknektstyrka. Det blir regelgenom-
gångar fiire varje speltillftille ftir dem som
inte spelat förr. Mer inforrnation finns på
konventet.
Battle Tech sponsras au Link Model.

Svartaliorpen
Arrangör: Tomas Sörensson och And,ers
Forkman, Malmö
Söndag morgon
Nytt svenskt bordsspel som kommer att
spelas och deesutom avhandlas på ett
ftiredrag.

\trooden Sb,lpe & IronMen:
Anangör:Yngue Larsson
k)rdne 12 eller 19
Avgifi: Ingen.

,r§iöslag på spelplan. Inga ftirkunskaper;
( 4erna S€s igenom ftire start.

Toon:
Arrangör: Corirw Skytt
IÅrdag 19, §ndag 15 eller m.åndag 11
Augift: Ingen.

T"ollspela i Ihlle Ankas, Coyote&Roadrun-
|. rs och Hacke Hackspetts värld! Spelet

som är precis lika realistiskt som de teck-
nade filmerna!

Clay-O-Rama:
Arrangör: Tom.m1 Persson
IårdaS 19, m&nd,og 11
Lergubbarnas krig! Gör en lergubbe och
låt den möta sitt öde på arenan. Hysteriskt
roligt spel fiån tidningen Dragon.

Nomic
Arrangör : Ik nnet Erik s son
SöndaS 20
Ett spel som inte liknar något annat. Det
liknar inte ens sig självt från gåne till
gång, eller ens från början till slut! Man
ändrar niimligen reglerna under spelets
gång genom att spelare fdreslår ändringar
och man röstar om dessa. Spelet som kan
omforma sig till vilket spel som helst! Det
slutgiltiga spelet!

BlueMax:
Arrangör: PerWestling
Sandag 10 eller sönd,ag 15
Massflygstrid. Enka regler som lärs ut på
plats. Upplev glädjen att sväva fritt över
skyttegravarna under fdrsta världskriget!
Upplev de spännande och skicklighetskrä-
vande flygstriderna! Kanske du är den nya
Riide Baronen?

Falerumefesten:
Arrangör: Mbael Samuelsson
Må,ndag 10
Golvspel i Car Wars-stil, men i lågtekno-
logi och skala 1:20. Ta en sväng runt kon-
ventet med din egen pappbil!

Sbadowsinthe dark:
Arrangör : Mic ael S amuel s s on
Natten mellan fredog och lnrdag
Rollspelsaktivitet fdr nattsuddare.

PalladiumB.PG:
Arrangör : Mikacl Åkersund,
IÅrdag 18
Sagomllspel. Prova åinnu en D&D-klon!

Maglkerrras test:
Armngör : Vircent Saldell
Sondae 20
Humoristiskt PalladiumRPG-äventyr om
sju trollkarlar.

Ihe Fantasy Trip: lYizard
Arrangör: Clas Cassel
IÅrdag 13
Arenastrid.

TWilight20fi):
Arrangör : Mårt en I s ak s s on
Söndoe 14
Augift: Ingen.
Rollspel i efterkatastrofrniljö i en nära
framtid.



Övriga aktiviteter:
Konstutst{ilLeing
Arrangör: Äsa Printzön
Konstnärer visar upp sina alster på
fantasy- och SF-teman. Om du själv har
tecknat eller målat något som du vill visa
uDD är du välkommen att bidra. Kontakta i
rå'fdl Å.u Printz6n, 013 - 10 32 30! Våga,
det kommer att bli uppskattat!

FigUrmålni n gstiivling/ut'stiillning:
Arr ang ör : Gii ra n Ahl st röm
Bidrag skall liimnas in till receptionen
senast lördag klockan 24.
Aupift: InBen
Ha"r'du äågon specieltt fin modell som du
vill ståilla ut? Varje deltagare får ställa ut
ett tävlande bidrag i varje klass.

Tävlingen delas in i två grupper:
Fantasy och Historisk. I varje grupp finns
tre klasser: upp till 25 mm, stiirre iin 25
mrn samt diorama. Eventuellt kommer
också "Best in Show" att utses.

Auktion:
Listorna tas ner söndag ca 79
Augift: 2 kr per objekt.
Anbudsauktion. Anbud görs på listor upp-
satta på speciell plats i Colosseum'
Visning lördag 17 i sal som anslås i
Colosseum.

Filmvisning:
Må.ndag ca 15 (und.er finalbedimning'
anta), eu. öuriga ti.der anslå's,
Ingen augifi!
Filmvisning i en ftireläsningssal. Riktiga
långfilmer, ei video.

Konventströjan
för LinCon-88!

Vill du ha en konventströja att stila
med på konventet och som minne
efteråt? Den pryds av sanlma bild som
framsiclan på detta häfte, en bild ska-framsiclan på detta häfte, en bild ska-
pad av llåkan Ackegård. Det blir vita
collagetröjor av hög kvalitet.

Priset är 150:- om du betalar direkt i
anmåilan. Om du köper den På kon-
ventet kostar den 170:-, och då finns
bara ett fåtal.

Glöminte att ange storlek!

Föredrag:
ALGA's spelkonstruktör Dan Glimne kom-
mer och berättar om hur det går till att
göra spel professionellt. Ett måste fiir alla
som täapät på egrra spel därhemma! Tid
söndag 18.

Tomas Sörensson och Anders Forkman
kommer att berätta om saxare och
vikingar samt om sitt egenkonstruerade
spel Svarta Korpen, som handlar o7

dässa. Tid söndag 1'3. \

FörsäSning:
Spelalftirerna Hobbyhuset, Yalaring Trading
och Link Model bjuder ut sina varor' Passa på

att skaffa spel när de är som billigast, med 17

dollarkurs och konkurrerande aftirer! \

Fika:
Vi fixar mellanmål och beställer pizzor, lasa-
gne och kinamat, allt till så låga priser som
möjligt.

Andra jippon och slumpmässiga händelser
kommer att inträffa under konventet.
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