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Pnranoia:
Absurt SF-rollqrel med stark humoristisk ton. Roligaste spelauen får diplom.

Flat top:
Hangarfartygsstrider i Stilla havet under andra vlirldskriget.

Jutland:
Skageracksslaget under 1:a viirldskliget

Andra spel:
Mmga mdra spel komer att slrclä undff konventet. Anmä i receptionen niir mh vr du tänker spela din spel som

du vill ha fler deltagare tilll

Fil m visning:
Vi komer att visa film under konventet. Filmema konmer att vara riktiga kvalitetsfilrner (ej video)
som visas i en av skolans föreläsningssalar. Ingen extra avgift för konventets deltagare.

Regelgenomgångar:
På kvällen fredagen den 16:e k1.20-00 komer reglerna till vissa av spelen att ltuas ut, f& ätt ge nyböriare chansen

att lära sig ett spel tle är inEesserade av före tumeringen. Ttrrneringama som kommer atr gås igenom iir följande:
Mah Jong, Civilization, Junta, Drakborgen, Illuminati, Diplomacy.

Konsl utställning:
Några fantasy-konstniirer komrer att visa upp sina alster.

Försäljning:
Flera spelaff;irer kommer aft'erbjuda sina varor på konventet. Dessutom kommeI vi att sälja förfrislmingzr i vår kiosk
(rh hesrilla fran sEdcns pizrerior.

Auktion:
Vi kommer atl ordna en auktion som inte följer de vanliga spelreglema som anvlints vid konYent. Vi kommer att
hålla en s.k. anbudsauktion. Visning komer att ske på lördagen.

ANMAEAN:
Du anmäler dig genom att sätta in anmälningsavgiftema på pg t13 39 61 - 0 motiagale

Dragon's Den. Ange ditt namn och adress och namn på samtliga du anmäler,

samt eventuellt lagnamn.

Killer och andra störande
aktiviteter är inte tillåtna
på LinCon. Rekommenderad

minimiåIder 16 år.

(;l

Avgifter:
lnträde hela konventet

Inträde en dag:

Avgift per tumering:

Medlemmer i Dragon'

: 50kr
20 kr

se ovan

s Den crch flickor under 65, hah. entreavgift. Pensionärer gratis.

§ista anmäTningsdag 7:e maj!
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Arets spelkonvent i Linköping den I"7 - 19 maj.

Konventet arrangeras av Rollspelsföreningen Dragon's Den och hålJs på I-inköpings Tekniska

Flögskola. Vi erbjuder i år en stor mängd aktiviteter som ger dig möjlighet alt speia så mycket

du kan önska under de tre daganna vi håiler på.

För ytterligareinformationkontakta LinCongeneralema Micael Samuelsson tel: 013 - 17 15 30

Mats Hultqvist tel: 013 - 17 78 14

Vi arrangerar följande aktiviteter:
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Lagturneringen i Advanced Dungeons & Dragons:
Konventets stora huwdaktivitet! Denna tumering iir enligt rrånga spelre den bästa AD&D-nrmeringen i Svmige
i dag. Dragon's Den står för alla DMar! Den spelas med kval och final, och de lag som blir utslagna i kvalet får deltä
i Runner's Up-urmaingen, en AD&D-tumering där en penon ur varje lag blir DM för etl annat.

Anmiil er helst i hela lag (6 personer). Vi kan inte garantera as vi kan pussla ihop ofullstiindiga lag och enskilt
anmilda till hela lag. Anmälningsavgift 20 kr per person.

Call of Cthulhu (lagturnering):
Gastkrmande rcllspelstumering i en omgång. Anmälan bör ske i lag om 6 deltagare. Vi ska försöka låta scenrioma
spelzs i belysning i form av sterinljus. AnmiiLlningsavgifi 10 h"/penon.

Individuella AD&D-turneringen.
Rollspelstmnering i Advanced Dungeons & Dragons i två omgangar med individuellt deltagande. Lag km EI delra!

Fral varje Lralgrupp kommer endast en eller två spelare att gå till final. Bedömingen kommer att ske efter firstå
grunder, olika för varje rollfigur. Anmälningsavgift 10 tr.

DM-tävlingen:
Sveriges enda turnering för AD&D-spelledtre! I kvalet skdver va{e deltagare ett AD&D-scenario efter vissa

begriinsningar. Inga l'örberedelser lir tillåhal Enjury utser de bAstå scenarion4 som respektive deltagare sjätv

skall DM'a i finalen. Turneringar kolliderar INTE med den individuella AD&D-turneringen!

Ingen anmiilningsavgiftl

Top Secret:
Minitumering i en omgang. Tumeringen spelas vid fyra tillliillen under söndagen. Anmiilan bör ske i hela lag

(6 penoiler). Ange i almäan när du helst vill spela! Fönt anmiild går före! Ingen anmälningsavgift!
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Se på film under bedömningen!

På schemat finns samtlisa urrnerinsar
utom Lost Worlds. tvtatiJons-finalen
och mindre trmerihear av udda
karaktiir, som t.ex. Trvss-Torkel.
Tide-r föq dessa samt öffi a aktiviteter
anslås på konventet.
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Squad Leader;
S(lur(l lcrdcr iir vlirldens populiiraste konUiktsimulerande spl och behandlar mdra vlirldskriget på en taktisk
nivri. Srluacl lrader spelas som ulsl:rgstumering diir vinnuen går vidre. Speltiden per scenrio vrieru
nrrllrrn 1,5 och 3 tinmm. FIög regelkunskap krävs ooh att deltagama tar med sej egna spel.

Ilt:rllcr venion fyra gåller. Max 32 st deltagare. Anmiilningsavgift 10 k. Diplom till varje de ltegare!

Civilization:
I Civilizar,.ron bygger n»-m upp en kultur från yngre stenålder till tidig j:imäder" Civilization komrer atc spelas

med kval mh linal. Speltiden iir 6 timmr per omgång. Regelgenomgang på fredagkviiJl.

Anmälningsavgift 10 kr. Max 49 deltagare.

Junta:
Junta iir ett humoristiskt spel om makten i en sydamerikansk bmamepublik. Junta komler att spelas suI
kval trh final. \ti komnlcr att anviinda West End's verision av Junta. För de som rir osiikra på reglerna hiills

regelgenorngång på fredrg kvrill. Anmälningsavgift 10 k. N{ax 49 deltagre. Tag med egna spell

Drakborgen:
Kämpr rlil väi1 inlit drakborgen på jakt efter stora skatter i detta rollspelsinfluerade boudgmel På fied:rg

kv,ll komnler dct rtt hlllas en regelgenomgång. Tag med egna spel!

f)iplomacy:
Diplomacy iir ett sp)l på strategisk nivå. Reglerna iir lätta och liin ut på fredagkviillen. Tmeringen kommer
att gå i kyäl ft:h final. Orngångznna komer att vila 6 timmtr långa. max 49 deltagare.
Anmailningsavgift 10 I«. Tag med egna spell

Illuminati:
llluminati iir ett konspirationsspel av ädel kl;r"ss. Det rir en utslagstumering i treomgångär, dtu seg.aren eller
segrarna går vidre. Endast grundsåtFt mviinds. Mu 54 deltagre. Anmälningsavgift 10 kr. Tag med egna
spcl ! OBS efteranmälan under konventet iir möjligt.
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NIah .Iong:
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Mah .l(nrs air tlt klrssiskt brickspel från Kina. En regelgenonrgång av Mah Jong kommer att håJlas på frerlag
kvrill. Max (>,1 deltagre. Anmälnimgsavgift 10 kr.

Lost Worlds:
[Jl-§lasstumering som glir koritlnuerJigt under he]a konventet, på lediga stunder. Deltagare måste medtiira egna
spelbocker: TiUåxra bmker meddelas av tiivlingsledningen. Regelgenomgmg sker fredag kväll.
Anmälningsavgift 5 kr.


