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Förru,tftet at en t1änare, intuitio.

nen ar en gåva.I yårkukwbar

ui §ortt1önaren tillmöstare ocb

§bmt gåuan.

ALBERTEINSTBIN
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Välkornrnen
WSKzoI+. Da met endn spelkonven-

tet i hela WSKr hhrcrie någonsin. Och

nu är dct fakdlkt he bara som vi säger

- nuåirdctpå rildgtr Ec årligen återkom-

mandc spdkonvartl Växjö. Wow.

Jagskell dock intc bli långrandig har.

Det finns intcjåttcm)drct rtt säga om det

hela mer än aa vi har giort en hel massa

ffsrbattringar ocå Ecndringar. Manga

av dem små, alla (Brhoppningsvis) till

det bättre. Vssa sd<cr har vi inte ändrat

alls eftersom vi tyd«er att de redan fung

erar bra. Det är helt enkelt så det funkar.

lindra det dåliga och behall det bra. Nu

vet ni hemligheten bakom att ,urangera

konvent.

Vi har åktiskt arrangenrt lite andra

saker mellan konventen od«å. På Bergen-

dahlska Gården kör vi Nybörjamrmmet

med jämna mellanrum odr vi har tadcat

ja til att ge oss ut och spela lite badspel

med pensionärer. Under Kulturnatten

blev det od<så en massa speL Allt ftir att

kunna halla WSK:s åna flygande

Sä även detta år säger jag; vilkom-

men dll Wexio Spelkonvent oå hoppas

att du skall trivas. Det är det största, an-

draste, genomt'inktaste och hittills enda

uppftiliande Wexio Spdkonvent någon-

sin och vi är forårande råa stolta.

Så är det.

f,
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Praktiskt
Katedrakkolan

Konventet händcr på Katedralskolan i

Vä{iö. Sl@lan är cn kommunal gymna-

sieskola odr vi hyr in oss i en mängd ut-

rymmen väl vdde Br våra behou

För att A hyra lokalcrna är det vissa

regler somgällcr. Dccca regler gdllergivet-

vis även dig som bcsökaro

nörurNc

Rökning är inte tillfuet i lokalema. Det

innefattar även skolgården ocå övriga

områden som tillhör skolan.

PARKERING

Om du vill parkera din bil kan du göra

det på Katedralskolans parkeringsplatser

utan extra kosmad. Se bara till aa du inte

hindrar någon annan.

r,Åsn^e.na, sxÅp

Elevskåpen på skolan används inte under

sommaren och *irftir 6nns der en hel del

olåsta plåtskåp som man kan använda ftir

ftirvaring om man vill. Om man skaffar

sig ett hänglås har man smidig forvaring

av värdesalcr under konventet.

Det 6nns även småskåp med eluttag

och myndås om du vill ladda din mobil-

telefon. Du lägger bara i ett mynt som du

år tillbaka när du iir klar.

Viktigt att poängtera dr att dina in-

låsta grejer fortårande är ditt eget ansvar

och am konventet inte kan Limna någon

'ersättning ftir snrlna eller på annat vis

bortkomnaprylar.

BAGAGBINLÄMNING

Om du har lite större packning som du

inte vill lämna obevakad kan du lämna in

den i vår bagageinlämning. Packningen

ftirvaras i ett rum som bara konventsper-

sonalen har tillgång till.

LARMADEOMNÅNSN

Det 6nns utr,anmen som är larmade un-

der konventet. Dessa skall normalt sett

vara låsta, men se ändå dll att inte irra

runt uanftir angivet område. Om något

ser avspärat ut så är det avspärrae Ig-

norerar du en avspärrning rycker i låsta
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dörrar eller på annat sätt orsakar ett larm

så är du också ansvarig för att betala utryd<-

ningen.

UTRYMNING

Om det skulle gå eff larm, se till att lugnt

och sansat lämna byggnaden och ställ dig

med dina kompisar utanfor huvudentr6n,

en bit från huset. Vet du med dig att någon

ligger och sover, väd< gäma denne men se

cill att ni båda kommer ut så snabbt som

möjligt. Försök inte plod<a med dig några

prylar - hur värdefirlla de än är - och stanna

absolut inte kvar inomhus.

Det finns utrymningsplaner uppsatta

på skolan. Hall koll på dessa så du vet hur

du skall ta dig ut om något händer.

Äta påkanuentet

Äta bOr man, annars blir man grinig trött

och hungrig och börjar [J"g" på småsaker

och rent generellt vara jobbig for sina kom-

pisar. Och sen dör man av näringsbrist Det

6nns tre olika alternativ ftir mat på konven-

tet:

Äre r cepfnr

Det 6nns lite enklare käk samt godis och

andra onyttigheter i vårt ca6 om man inte

ärjättehungrig eller inte vill lämna området

Enkelt.

Äraure

Är man lite mer hungrig kan det vara skönt

att äta något rejilt. Det 6nns flera olika

sdllen i närheten av Katedralskolan att vil-

ja på. Gott

FIXA EGET

Nära skolan ligger det en matvarubudk d'jr

man kan handla sina ftirnödenheter om

man hellre vill det Billigt.

Sovapåkonuentet

Man bör helt klarr sussa lite när man är på

spelkonvent, oavsett hur roligt man har det

Anledningen dll det är att du mår bättre

och blir trevligare att

sover dllräckligt

För dema ändamål har vi sovsalar som

är tillgängliga for de av våra besökare som

inte har någon annanstans att sova under

helgen. Det kostar inget extra att sova på

konventet, men du måste anmäla dryi rc-

ceptionen och å en sovsal innan eftersom

brandl«åren l«äver am vi har en lista på vem

som sover var ifall något skulle handa.

Det dr absolut forbjuder an sova någon

annanstans inom områder! Der har od<så

med brandsäkerheten att göra. Om du är

trött går du *irftir cill receprionen och 6xar

plats i en sovsal.

Duscha påkonuentet

Precis bredvid själva skolan ligger det en

gymnascikhall med omkladningsrum. Där

kan man ta sig en morgondusch (eller mid-

dagsdusch, om man hellre vill der), vilket är

något vi varmt rekommenderar - både for

ditt eget vdlmående och ftir andras.

s

umgås med om du Jobbapåknnuentet
Om du helt plöaligr skulle komma på am

du är sugen på attjobba på konventet så

gär det säkerligen alldeles utmärkt. Gå dll

receptionen och hör med dem vilka områ-

den och pass som är lediga. För varjejobbat

pass år man en belOning och jobbar man

tillrä*ligt myd<et så år man tillbaka hela

sitt intride, en snygg t-shirt, en lyxig mugg

och kanske en puss.

Slutstädet är det albid skönt att ha

my&et folk på. Tink på att vi vill arr:rnge-

ra eff konvenr nästa år också och diirftir vill

göra ett gott intryck
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Arrangernang
Rollspel O Ftgurspel

AII information om rollspel och figurspel

finns på plaa. Komakta ansvarig om du

har frågor.

Rollspek PeterB

Figurspeh Pererl

STANDARD

Kostnadl sohr.

Tids lÅrdag

GRAND LBGACY

Kostnadt rcohr.

Ti& lÅrdag

GPT UTRECHT: SEALED DECK

Kostnadr zsokr.

IÅrdog

suÅr,^e,xpsuÄsrgnsrapsN r

$ls4
Kostnadl Sohr. ,

Tid: Lttrdag

f CONSPIRACY-DRAFT

Kostnadt 5okr

Sandog

MODBRN

Kostnad: rcohr

Ti& Söndog

Ö*tgokortspel

r,Än prc MYLTTTLE PoNYccc

Broniel Klart du ska lara dig kortspelet!

Missa inte turneringen som hålls i det

sen!

Tid: Litpande

Plats: I'lybörlarrummet

Mogt,Tloe Gatbering

FNM-DRAFT

Kostnadt 15okr.

Tid! f'redog

VINTAGE - NO PROXY

Kostnadr 5okr.

Ti& Fo@ ir

\

i
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MY LITTLB PONY CCG - TURNBRING

Allabronies samlas forattgöra upp omvem

som är Wexios bdsm bronie-kortspelare!

Ansvarigt LucasGrote

DUNEiJUDGE OF CURRBNTS TCG

Kom och mys medonödigt komplexa kort-

spel med Samuel! Ett pluspodng om man

gillar FrankHerbert.

Ansvarigt SamuelLowejko

Kontaks o7o5-q 6j 86

Ti& Fredagnatt

Platsr Nybarjarrurnmet

Fler korrspel 6nns representerade i Nybör-

jarrummet, som till exempel Pokåmon och

Lord of the Rings.

Brödspel

MARS r88g

Spelet är steampunkinspirerat och kommer

handla om hur britter slåss på Mars under

en 6kdv viktoriansk era.

Tid:

Platsr

Tid:

Plats:

Everything Jules Verne could have

wriften.

Everything H.G. Wells should have

written.

Everything A. Conan Doyle thought

ofbut never published - because ir was roo

åntastic

Everytling YOU need for the adven-

tures ofthe century.

Ansvarig: J ob an " Galdarblelke WasterJors

Fredag- Söndag/ Li:p ande tider

Slagfiiltet

ONE NIGHT ULTIMATE WERE\VOLF

Ett snabbt spel d'år alla år spela en roll.

Under loppet av bara en natt och foljande

morgorL kommer spelarna att avgöra vem

av dem är en varulv... ftirhoppningsvis. Det

6nns ingen eliminering och varje spel varar

ca Io minuter.

Vi kommer att gå igenom reglerna for

de som ej kan spelet.

Ansvarigt Mantikora

Fredagz4:oo

Mantikora

THE RESISTANCE: AVALON

The Resistancel Avalon stiller kraftema

gom och ont i en kamp for att styra den

framdda civilisationen. Arthur represente-

rar fiamtiden for Storbritannien, em löfte

om välstånd och ära, men gömd bland hans

tappra krigare 6nns Mordreds samvetslösa

undersåtar. Dessa onda kiaftema är å till

antalet men l«inner dll varandra och forblir

dolda ftån alla utom en av Arthurs tjänara

Merlin vet ensam vilka de onda agenter år,

men han kan bara beritta om detta i gåtor.

Om hans sanna identitet upptäcks, kom-

mer allt att gå ltirlorat.

M kommer aa gå igenom reglema för

de som ej kan spelet

Ansvarig: Manthara

Tid: Lördagz4:oo

Plats: Mantikora

MAGEWARS

Mage Wars pits powerfrrl Mages against

each other in deadly arena combat. Each

Mage uses his own fully-customizable

book of spells to achieve total victory over

t3

his opponent. Summon mighrycreatures to

do batde in your namq cast powerfirl spells

to attack your foe and thwart his every plan

and strategy; use hidden enchantments to

rum the tables andrule the day; adornyour-

self with mighty weapons, armor, and arca-

ne arciåcts - all of this and more awaits you

in the arena of Mage Wars! Mage Wars is a

acrical board game, a combination of a card

game and miniatures game, combining the

best elements from each genre. The game is

played on an arena game board divided into

square arers called"zonei', which regulate

movement and the placement of objects.

Each Mage (player) starcs in a corner of the

arena, opposite his enemy.

Ansvarigr JoakimJansson

Kontaktr ozj6-t8 +6 g8

Tidr

Platsl

Fredaga.oo

Br e dv id knfet / r ec ey tione n

CALLISTO

"Callistos brilliant design, including a bo-

ard that changes suråce according to the

number of players present, is among one
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of the features that make this game so uni- floor is 6lled with all kinds of inconvenient

qua while the goal is simple-to be the 6rst (if not down-right deadly) obstacles located

player to place all ofhis/her tiles onto the in various locacions: conveyor belts, crush-

board-the shapes ofthe tiles and addidonal ers, flame-rhrowers, pushers, teleporters, oil

columns make winning quite tric§, The slicks, prts, er cerera. But the real fun comes

game plays out like a competitive puzzle, whentherobotscrosseachorher'spatlLand

andfinesseandcunningarerequiredtotri- suddenly your perfect route is something

umphl' lessthanthat..

http/ /boardgamegeekcom/boardga- hupr/ /boardgatregeek.com/boardga-

mel55zo5/cdlixo

Ansvarigr BjarnOlsson

Kontaktr TBA/bradspelg

wexiospelkonuent.se

Tidr Fredagry.oo

Platsr Brädspelssalen

ROBO RALLY

mel18lroborally

Ansvarigr BjörnOlsson

Tid: Lardag1.oo

Plats: Brödspelssalen

PINGWIN

Agamewhere the goal is to eat as mudr frsh

as possible. Cannot be betrer!

Imagine that you're a supercomputer. Now hmpr//www.minaspeldps.se/pingwin.

imagine thatyou're bored. So you dream up html

a litde contest for you and a couple of your Ansvarigr Björn Olson

supercompuring buddies. Your task is to Tid: Lardagg.oo

move one of the stupid litde robots out on Platsr Brädspeksalen

the åctory foor through a series of ched«

points scattered throughout the facrory,

The wrinkle, however, is that the åctory

l5

KABLAMO uriga arrangemang

"A game of 'Russian Roulettel Each player

is given a board depicting the (rotating) STBAMIUNKHÄNG

barrel ofa gun with a space for each of the Kom och häng i Wexios mysigaste steam-

six chambers it has. The gun is loaded by punkmilj0!

playing counters (representing bullets) on I steampunkhiinget kan man samlas

the spaces. Bullets come is various typesl for att dricka te, visa upp sin snygga steam-

some kill you when 6red, others allow you punkstass, lyssna på steampunkig musih

to change the position of bullets (either in teduellera, utmana någon på nerfgundue[

your gun or that of someone else), or modi- kolla in utstdllningen eller bara umgås.

fy the behavior of bullets. In addirion, each Ansvarigl CarinaCederblad

bullet has a priority on it. Kontakg ozjg43 44 Sz

Each ffrn, all players simultaneously Tid: Iklakonuentet

6re their gun, rotating their barrel by one Platsr Detegnalillasteampunkkrypinet

position and revealing the top bullet. The

actions of the bullets fired are now resolved woRKsHopr ATT GöRA

(order decided by prioriry of the bullets). LIVEIARArHERNALTA r LATBx

Guns are reloaded by randonrly drawing Sugen på att testa på hur man kan göra at-

new counters and playing them on the tiraljer i latexi Workshopen demonstrerar

empry spacesl'

htrp://boardgamegeek.com/boardga-

mel:f,rzt/kablamo

Ansvarig: BjörnOkson

Ti& Lördag6.oo

Plats: Brädspelssalen
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och låter er pröva på att arbeta i materialet

ftir an tillverka lite olika detaljer.

Ansvarig: kabellaklaVnegas

Kontakc oz8-06 68 93

Kostnadl so:.

Tidr Lördag5.oo

Platsr Worhsbopn

CHEBTAMBN2

Försök dig på historiens sämsta TVspell

Jokemon garanterar priser dll folk som

klarar ftirsta banan på tre ftirsök eller klarar

bana z överhuvudtaget.

Anwarigr JoakimJansson

Kontakc on64+6g8

Tidr Lördagrc.ooe1.oo

Platst Nybörlanummet

ARTEMIS

Dear Cadet,

Welcome to the Terran Stellar Navy.

You have embarked on a noble career, ser-

ving the United Space Faring Planets and

our allies.This manual will teach youbridge

operations aboard a host ofTSN vessels. In

the pages ahead, you will learn how to set-

up and configure the Artemis Spaceship

Bridge Simulator, plus a wealth of informa'

tion vital for everyTSN officer.

As you embark on your 6rst missiory

remember that you start \r/fuh your lud<

tank full andyour experience tankempry.If

you study hard and perform well you can

fill up that o<perience tank before your lud<

tankruns dry.

On behalf of the Terran Stellar Navy,

welcome aboard and good lud<.

- Admiral Su Song TSN Command

ht 1 t / / www,arcemis.eochu.com/

Ansvarig: RobinRunason/nybörlanummet

Tidr Lardagkontinuerligt

Plats: Projektorrummet

SYMPOSIUM - MEDSKAPA

FRAMTIDEN

htqsl//www.youtube.com/watch?v= kQ

QcatBHSQc

Ansvarigt JeuiaLowelka

Kontaktr ozo3o4 oz 99

Tidr FredagtS,oo

Plats: Workshopen

SKATTJAKTT

En skatt är gömd på WSK och det är din

uppgift att hitta denl

Anmdlan och betalning sker till Man-

t&ora-budken innan start. Ett 6nt pris vän-

tar den som hittar skatten. Mer informa-

rion kommer att 6nnas på plats.

Kontak* Mantikora/infoEmanthora.se

Ti& Lördags:oo

Kostnadr zokr

Plats: Xmarkstbespot;)
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