
Aut vmcere, Aut Mofl pre§enterar:

Dalcon ?
En sommarnatts drom

Håkan Ackegärd r Dante Ålgstrand o Joakim Johansson o Johannes Nessor r Magnus
Sster o Mikael Stenmark r Marcus Thorell o Spel&Sånt o Tradition

och mänga fler.,.

Nu *r det ät€r d*gs for oss iollspelare i Da,laroa alt slå upp porLa.rna och bjudaEr till
aonu ett DalCon,

Den ll-13 Juui, 1993, arrangerar AutViocere, Au[Mori sittandra konvent, denna
gång i Gylleskolan i Borlange!

Ett konvent för Er!
DalCon kommmer wm tidigare att i huvudsak koncentrera sig på rana errangemang.

Detta innebär alt det alltid kommer att finnas aktiviteter som Ni som besokare på
konvenbet kan delta i. Yi har samlat Sveriges regelexperter i de mest populera

rollspelen for att tillhandahålla basta moiliga seryice for f,r. 0m Ni vill lara [r nya
rollspel, spela intressanta äventyr eller bara frilga oo oya eller garnla regler, finns

vi dar for Er, under hela konventet. Årrangemangen inkludsrar:

Mutant Chronicles r Kult r Drakar och Demoner r Call of Cthulhu r Cyberpunk 2020
Copsl r Pirales r Yesbern I Tarhamner Fantasy Battle r Yarhalnner .{0 000

_ Battlebech . Space Hulk r Blood Berets r Civilieation r Diplomacy r Junt:a r Chainsav
lYamior o Tost of Arms r Krenlin o Cold Yar o Supremacy o Illuminati r Yooden Ships

& Iron Men r Viceroys o Dungeonquesl r Mooopol r Fia r Figurmålniagstavling
Seminarier r Yideo o Auktion o Sega Mega.., och mycke[ nerl

Intråde
Foranmalan: 160 kronor

foranmalan for SVER0K-medlem: 1)0 kronor (kontroll kommer att goras)
Anmalan vid dorren: 1E0 kronor

Anmalan vid domen for SVER0K-medlem: 170 kronor (kontroll konmer att goras)
Till detta tillkommer inga andra avgifter. Ni bor dock räkna med atL använda en del

peogar till att skaffa nat. och dricka,

Anmålrn
Sistaanmalningsdagforforanmalningararden 12:eMai.forattvarasäkerpåattNi

kommar in på konventpt rekommendernr vi alt Ni foranmnler Er.
Anrnalan sker genom att betala in ra.tt avgift på postdironummer 62.{ 0E 22-{, Pafrik

Persson,
Observera att vi bara vill ha en persoo per postgiroblankett.

Frågor
0m Ni undrar över nägot som har mod DalCon att gora kan Ni kontakla vär

kontaktman, Patrik Persson, per telefon 02,(3-3869S eller genom att stålla forfrägan
till Magnus Seter, Krokgatan l{, 7E{ )Z Borlange. Mark alla brev med DalCon, så

underlttter Ni for vår org*nisation,


