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VALKOMMEN
Hejsan och välkomna till Kaos '95 den 20-22 oktober
Lidköpings första spelkonvent. Ordet konvent är så himla uttiatat
och det behövs att fräschas upp llte, därför kallar vi våran
tillställning för Kaos. Kaoset kommer att hållas på Rudenschölds
Högstadium. Lidköpings Roll- och Konfllkt-spelsförening "En

Hobbits Fotsvott" anordnar Kaos '95, (Ett Kaotiskt
I Veckoslut). Temat för I år är SKRÄCK, passar Ju bra med

höststormar, lsande vlndar och ösregn. Vi har lyckats
att få fram tre spel med skräckinslag. Dessa är
Chock, klassikern från 1985, Kult och Vampire.

Självklart kommer andra spelturneringar hållas:
Stjärnornas Krig rollspelet, Drakar och Demoner,
Space Marine Epic och Warhammer 4OK,

godbitarna från Games Workshop , Civilization,
Jyhad och för Er som är riktigt inbitna MAGIC fantaster kommer
även en designa-eget-kort-tävling hållas...

Ha det så kul!

Vägbeskrivning: Se mittuppslag.

lnbetalning: Se mittuppslag.

Invigning: lnvigningen startar i matsalen på fredagen klockan
19.00. Klockan 2O.OO börjar turneringarna, Vi har lagt två pass
på rollspelen. Chock och Stjärnornas Krig har bara ett. Det
betyder att Ni måste vara snabb att skicka in din anmälan.
Vi lovar avgiften tillbaka om:
- Ni anmält er till ett spel, men inte kommer med i antagningen.
- Turneringen utgår.
Vi ansvarar inte för eventuella felanmälningar, så skriv tydligt!!!

*l

Reception: Här checkar Ni in. Då fås en Pin sorn ger inträde till
Kaoset. Behöver ni fråga någonting så gå till receptionen. Där

sitter kunnig personal dygnet runt'

Cafeteria: Här kan Ni slappna av och ta en fika, efter några

spelpass suger det i magen. Ni kan köpa piroger, godis och

mängder av coca cola och andra törstsläckande drycker un-

der hela Kaoset. Vi stänger aldrig för hungriga spelare.

sovsal: Vi har en gymnastiksal till ert förfogande. Där får ni

sova. Ta med egna sovattiraljer, dvs sovsäck, liggunderlag el-

ler luftmadrasser. I samma hus ligger toaletter och duschar.

Auktion: Om ni har spel, kort, modeller eller dylikt som ni vill
ha utauktionerade så kan ni lämna in dessa i receptionen mel-

Priser: Vi har lyckats få fram coola, hemliga och roliga priser.

Dessa kommer delas ut under avslutningen. fl

Regler och förbud: Nu kommer vi till den tråkiga delen. Alltid
på större tillställningar måste regler följas. All försäljning på

området är förbjuden, Ni kan få tillstånd via Receptionen.

Rökning sker utomhus på särskilda rökplatser. Alkohol såsom

sprit och öl får ei förtäras inom Kaosets område' Kort sagt:

Super, det gör vi inte här!!!
Vandalism och stöld polisanmäls! Vi vill
inte ha några problem med olagliga va-
pen, därför råder kniv- och paint- och
softairgunsförbud. Vi lever faktiskt i en
ganska orolig värld,
Följ våra regler och ha kul!



Ett äventyr till CHOCK, (klassikern från t ggS) 
J

Platsen var upplyst av ett konstigt orange
fladdrande sken. Luften kändes kvav.
Musik i form av taktfastd trummor hör-
des från ruinen. Där lnne skymtades
människor i röda dräkter som fladdrade i
takt till musiken. Människor offrades där
inne.

, - Jag tror att vi ska gå nu, viskade Char-
les till prästen Eric. Hans röst var skär-
rad. Eric såg på Charles och gjorde ett
tecken att han skulle gå därifrån. prästen

tog fram sin svarta bibel och började läsa högt. Han
ändrades sitt röstläge och började gestikurera med ena handen.
Hans ögon vidgades och tårar rann nerför det utmärgtade ansik-
tet. charles sdg förskräckt ut och rusade bort titt droskan.
Hästarna stampade oroligt i den btöta jorden. Det skvätte upp på
droskan. Droskkarlen lyfte upp blicken och smackade. Hästarna
förstod vad som var på gång och började gå. chartes hoppade in
i droskan..
Kvar stod Eric. Det började regna, men han tycktes inte bry sig
om det. Tre människor i färgglada dräkter dansade fram mot
prästen honom. De höjde händerna och slog mot hans ansikte.
Eric föll död ner....

Förkunskaper: Erfarna rollspelare
Typ: Lagrollspel
Antal spelare: 4 pers/lag
Kostnad: 100 krllag
Arrangör: Jonas Wolcher (0510-66 349)

Dngen f0, ile döda De dtiilns ilng n öpegel, spegel,

du ar min,spege/,,,
Äventyr till KULT

Dagbok 1955 den I ianuari
Men till vilken nytta har iag giort

det som aldrig kan förlåtas. Alla
som farit illa på grund av mina
undersö kninga r. Va rför? Va rför
gör det så ont att se henne se ut
så här?
Det regnar ute. Hon slutade att
andas och slöt ögonen.
Jag vet inte hur iag ska stå ut

tängre....Klockan slår tolv, dags
att gå och lägga sig.

Förkunskaper: Van rollsPelare
Typ: Lagrollspel
Min. åldersgräns: 14 ät !

Antal spelare: 4 pers/lag
Kostnad: 1OO kr/lag
Arrangör: Jonas Wolcher (O510-66 349)



%un, ud uail,eorl?t arlrutc?
Ett äventyr till VAMPIRE

- Häftigt, sa Paulina. Hon körde in cigaretten i handen, men
kände ingen smärta. Hennes hand läkte och märket från
cigaretten löstes upp. Nu var hon en riktig vampyr. Peter log
mot henne och hoppade upp i fönstret intill..
- Vi måste tillbaka till festen. Tjejerna väntar!
Kevin nickade och rös. Han tag en klunk av det mörka vinet och
slängde flaskan i väggen. Flaskan krossades.
Gatan och var folktom. Allt som kunde höras var
nattens klagovisor. Polissirener, bilarnas tutande,
luffarens snarkningar som plötstigt avbröts med
ett skrik.
Gänget gick tillbaka in i huset igen. Där inne: ;=
fanns tryggheten rädslan försvann i taKf
med musikens dunkande.. lngen
kunde stoppa dem nu.......
Kevin rös och stammade till Peter:
-Ånn-agr-är-v-v- vi m-monster nu?

Förkunskaper: Erfarenhet i rollspel
Typ: Lagrollspel
Antal spelare: 4 pers/lag
Kostnad: 100 kr/lag
Arrangör: Joan Tamlin Fiend

qATFEL

UATTEN
(Aventyr til Droko r o Denoner)

De smög alla fram för att beskåda den vackra mön. Men

förgäves. Hon hade upptäckt dem.

-Ni hörs ju på flera mils avstånd så som ni klampar.
Halvlängdsmän ska ju vara bra smygare men ni låter ju som en

hel elefanthjord som klampar fram! Stå inte där och göm er

bakom gräset. Kom i och bada istället. Det är väl inget att bli
generad över. Kom i nu då. Ni har ju fruar allihop.

När ni kommit fram till den ganska gamla bryggan så ser ni att
hon inte är vilken kvinna som helst, hon har spetsiga........,

Förkunskaper: ?

Typ: Lagrollspel
Antal spelare: 4 pers/lag

Kostnad: 1OO kr/lag
Arrangör: Rikard Andersson

(0510-24384)
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Kallt slem, Pirathem ett äventyr till Stiärnornas Krig-Rollspelet

"Där stod det, skeppet de skulle laga. Det hade en nyans av
gult. Skeppet såg rätt slitet ut. Det hade nog hängt

Box302
46224 VÄNERSBORG
Tel: 0521€75@ Fax: 0521€8630

med i några år,

-Ni kan börja laga hyperdrivern direkt. Ni förstår

§*- ir;;r; nåsra ärenden jas måste fixa.=_§hISå jag har lite bråttom till Krosmonom. 5OO M RAKA SPARET

1oo/o rabatt på allt
för konventsbesökare

Krosmonom, sade han verkligen Krosmonom. Var detta mannen
som kunde ta dem till Krosmonom....?'

Förkunskaper. Ha sett alla tre Stjärnornas Krig-filmerna.
Typ. Lagrollspel
Antal spelare: 4 pers/lag
Kostnad: 100 kr/lag
Arrangör: Andreas Johansson (051 O-67325)

TV.SPELSBUTIKEN
Bra sortiment på kortspel

ARKADHALL

xöpen-ByrER-sÄLJER s31ssft,,f-:dl,*o
SONY, SEGA, NINTENDO o51o:666 57
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Jyhad
tf När pyramiderna byggdes stred Ni. När Romarriket

! utökade sina gränser stred Ni. När Hitler spred terror stred
Ni. Men det är först nu Ni skall göra upp. Tiden är kommen,

den stutgittiga striden är nu och det är nu Ni kommer att
visa era riktiga krafter. Med list och allierade kanske det är

iust din klan som kommer att stå som världshärskare när det
här är slut.

Jyhad kommer att spelas med vanliga regler.

Leken skall bestå av minst 40 och högst 80
kort. Kryptan skall bestå av minst tolv vampyrer. När

turneringen väl är igång är det inte tillåtet att byta ut kort i leken

eller i kryptan. "Monocle of Clarity" är inte tillåten.

Förkunskaper: Ta med egen lek.
Typ: lndividuellt kortsPel.

-Zur the Enchanter
Tournament rules,

Förkunskaper: Medtag egen kortlek
Typ: lndividuellt kortsPel
Antal spelare: 32 st

Kostnad: 35 kr
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- Du är väl medlem i Soeiges roll- ochkonfliktspelsföfuundl
Över 20.000 spelare i mer än 1000 föreningar kan inte ha fel. SYEROK

verkar för spelarna i Sverige. Är du medlem i en förening; se till aft den

är med i SVEROK. Är du inte medlem i en förening hlälper vi dig att starta

en eller atthitta endär dubor. Detkostar nafurligtvis ingenting att vara med

i SVEROK. Tvärtom ger förbundet bidrag till medlemsföreningarna,

Skriv till SVEROK,Köpmanssälrd 4582 24 Ltnköping. Tel 013 ' 14 06 00.fu 013-1422

E Arrangör: Peter Orrbdn (O510-62739)



IPÅCElilÅtinE Adv. Civilization
" "Orks is never defeted in battle. lf we vin we vin,

if we die we die, so it don't count as defeat.
lf we runs for it we don't die neither,
so we can always come back for anuvver go, see!.

Commonly held ork wiew of warfare."

, Förkunskaper: 4OOO poängsarmeÖr , reglerna

..'från Titan Legions gäller, övriga detaljer
", kommer att tas upp på en spelgenomgång 2O

minuter innan första passet, var i god tid och

ha era armeör redo,

I civilisationens era var inte krig enbart det ultimata sättet att
överleva och utvecklas. Goda relationer med andra civilisatio-
ner och en hög kunskapsnivå över nationsgränserna var lika
viktig för att uppnå målet, total dominans över sydeuropa.

Förkunskaper: Regelgenomgång sker på plats
Typ: lndividuellt brädspel
Antal spelare: minst 6 st (6 pers/omgång)
Kostnad: 2O kr
Arrangör: Linus Olsson (051 O-174O2)

Typ: lndivuduellt Tabletop
Antal spelare: Så många som hinner med
Kostnad: 20 kr
Arrangör: Carl Lindqvist (0510-61478)

..and get them before they get you"..

w[RH[tiltiltn 40-000
"Victory needs no explanation, defeat allows none.'

Förkunskaper: Krävs. Medtag egen 1500-poängs arm6.

Typ: lndividuellt TabletoP
Antal spelare: 6 till 18 personer så först
till kvarn..,.
Kostnad: 20 kr
Arrangör: Robert Schram (0510-20028)

PIZZE RIA

AMIGO
Ptt:l-f,Ittt-t LtilD:n-
ll}lrutoliE - oi,ltt lt;

RINo oc,T BE9TÄLL!

TEL: 233 33
Lottkällsgatån 1, LIDKÖP|NG



ANDRA AKTIVITETER UNDER SPELHELGEN

AUKTIONEN: kommer att hållas i skolans matsal på lördagen

kl 17.30 till 18.0O. Om ni har spel, kort, modeller eller dylikt

som ni vill ha utauktionerade så kan ni lämna in dessa i receptio-

nen mellan kl 10.O0 till 12.0O under lördagen.

Priset per objekt är 10 kr. Ni bestämmer ett lägstapris och om vi

inte får objektet sått titl minst det priset returneras objektet till er

efter auktionen.
Ansvarig: Johannes Svensson

NATTSUDD: Kommer att innehålla diverse olika spel, bl'a'
Mutant, Blood Bowl, Fia med knuff med T20, Cluedo, Talisman

m.m. Det är bara att hoppa in och spela. Vill du ha nåt spel med,

säg bara till, Nattsuddet är till för dig som inte vill sova..

STOMP: "Hulk Hogan". Nästan med en gång .ti' i-Y
pinglar det till lite ihuvudet och man tänker ge-"t *43--:'
nast på den gröne figuren som fåordigt slår allt ;,1.7v, i.

ofta han blir arg. En Hulk är alltså ingen man sät'''o;'-,f- i -'i ,-'ia
ter sig på och försöker styra. '' lf i l
Ni fattar säkert vad STOMP handlar om! Rent 

'1.. 
/ *Y

underhållningsvåld i en fribrottares kläder' ' :r

:
Ansvarig: Rickard APell ,f 

,, -

Designa egna Magic-kort: Vill du ha en Flying Kird Ape'

En Keldon Bog Rabbit. lnga som helst problem. Nu har du

chansen att tillverka ett fyndigt, roligt, eller helt enkelt Super

kort. Ta fram Tip-Ex, bläckpenna, och låt fantasin flöda'

VELRSS (Världens Enklaste Levande Rollspels System)

Blod, framsipprande blod. Pang, kulan sliter upp
kött från din vänstra överarm. Smärtan gör
att du knappt kan gå. Sakta hasar du dig
fram. Du ser en skugga. Blixtsnabbt flyger
ditt vapen upp. PANG....smärta. Än en
gång blev du träffad.

VELRSS är ett helt nytt levande rollspelssystem,
Nåja, levande rollspel är kanske lite att ta i.
Spelet går ut på att få poäng genom att

skjuta motståndaren. Det kommer att spelas i lag om tre
personer i varje lag i 20 minuters omgångar. Ta gärna med
eget vapen, OBS endast leksaksvapen. En tävling om bästa
dräkt kommer även att hållas, så plocka fram symaskinen,
raka huvet, rispa in ärr och kom hit och KRIGA.
Regelgenomgång före varje omgång. Vill du ändå ha reglerna,
skriv då så på inbetalningskortet och lägg till fem kronor till
totalkostnaden.

RIVA SÖruoen MAGIC: För er som tröttnat på Magic har Ni nu
chansen att riva sönder Magic-kort. Dessvärre kan

vinna upp till fyra RARE-kort, Allt du behöver är
ett eget RARE-kort för att deltaga. Dennat//) lävling får vilken Magic-fantast som helst att

) TL gråta blod, när kort efter kort rivs itu.ri-

HUVUDANSVARIGA
Jonas Wolcher O51O - 663 49
Karl Nissfeldt O51O - 61872
Pia Jacobsson O51O - 663 49



BETALNING m.m.
Priset fiir att deltaga är ynka 120 kr och vid dörren 160 kr.

Endagsavgiften är 70 kr. En avgift fiir varje spel kommer även att tas ut. Självktafi
är det tillåtet att spela vilket spel man vill, men alla arrangerade turneringar

kommer att kosta mellan 20 och 100 kr. Föranmälda lag med spelledare går fiire vid
antagningen!

Vill du d:iremot vara spelledare kommer du att betraktas som en gud
De f<irmåner du som spelledare får är följande:

Komma gratis in på konventet
Spela alla spel gratis

Om du vill vara spelledare för nägot spel skall du höra av
dig i god tid till nägon äv arrangörerna ftir mer information.

Ni som tar med egna brädspcl kommer att fä följande förmåner:

Förtur vid antagning av turneringar
Spela gratis den turnering du själv ska vara med i

Pengarna betalas ut kontant. Gä till receptionen och hämta

OBS! Skriv tydligt pä inbetalningskortet OBS!

OBS! Senaste anmälningsdag är f 1/10 OBS!

vÄGBESKRIVNING
Järnväg: Gä Rörstrandsbron över Lidan. ftirbi Power PC och Pingst§rkan.

Gä runt Rrådhuset så hittar du en gågata som heter Stenportsgatan.
Följ den några hundra meter. Skolan ligger dii på vänster sida.

Buss: Stationen ligger vid torget. Se beskrivning ovan!

Väg 44 från Trollhättan:
När Du kommer in till Lidköping kör Du rakt fram i den första rondellen. Fortsätt den
gatan (Mellbygatan) till första trafiksignalen vid Esplanaden. Sväng vänster och kör till
§ilversköldsgatan. *år Du svänger in höger. Dä har du skolan på vänster sida.

Yäg 47 från Skara:
Kör rakt igenom den första rondellcn i Lidköping. Följ den vågen (Rörstrandsgatan) fram
till trafiksignalen med en Statoilmack pä vänster sida. Sväng vänster i den korsningen.
Häll Dig sedan pä den gatan (Wennerbergsvägen). Efter ca l,2km kommer Du att åka
rakt igenom två trafiksignaler. Dä fortsätter Du y,tterligare 600 meter och tar av höger in
på Silversköldsgatan. Da har Du skolan pä vänster sida.

Väg 44 från Mariestad:
När Du kommer in till Lidköping. svänger Du höger i första rondellen.
Följ sedan den gatan (Rörstrandsgatan) fram till trafiksignalen med en Statoilmack på
vänster sida. Sväng vänster i den korsningen. Håll dig sedan på den gatan
(Wennerbergwägen). Efter ca 1,2 km kommer du att åka rakt igenom två
trafiksignaler. Efter bron över Lidan §'ter gatan namn till Esplanaden.
Då fortsätter Du Jtterligare 600 meter och tar av höger in på Silversköldsgatan.
Då har Du skolan på vänster sida.
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