


Förnuftet ör en t1önare, intuitio-

nen ör en gåva.I uårkulturbar

vi §ort t1önaren till mästare och

§ömtgå.van.

ALBBRT EINSTEIN
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Välkommen
Man kan viil lite kortfattat säga att vi helt

enkek slognäven i bordet odr sa:"Nej, for

bövelen! Nu 6xar vi ett konvent och vi gör

det redan i årf'Och på det viset 6d< det

bli.

Nog hade vi rril kunnat våina dll

näsa år med arrangemanget Med en re-

lativtkort deadline och ingen upparbetad

organisation fanns alla ftiruwåttningar ftir

att det även denna gång bara shrlle bli löst

prae Men bit efter bit ftill saker på plats

och plöBligtbefann vi oss vid den magis-

ka vtindpunla d:ir detbo4ade blt krånEli-

gare att backa ur iin att fullftifa.

Kanske låg vårt momentum just i

det faktum att alla tycke det var viktigt

attgenomfriranågot - vadsom helst - odr

inte bara prata om det De närmast sör-

jande i en sunkig killare spelandes Mono-

pol had" varit helt okej det od<så. Fast vi

tydrer nog allaan detdr skiintatt det blev

en störregE'än så.

Visst 6nns det våil med dl säker-

het en miljon (nja kansl«e inte riktigt så

många :indå) saker som vi hade kunnat

göra bättre, men en av g'usningarna med

ett errangera åted<ommande konvent dr

att vi kommer att å en chans att ritta till

dåliga saker till nista åa Notera att jag

anr"inder ordet'äterkommande' redan

innan ftirsta konventea Det betyder att vi

tänker fortsätta.

Sä med risk ftir att verka t'atig;

välkommen till Wexio Spelkonvent odr

hoppas atc du skall trivas. Det dr det

största, bästa, ftirsta oclr hitdlls enda

Wo<io Spelkonvent någonsin och vi är

faktiskt räa stolta"

Odr vi tåinker inte be om ursäkt ftir

att vi är det

s
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Praktiskt
Katedrakknlan

Konventet händer på Katedralskolan i

Våixjö. Skolan är en kommunal gymna-

sieskola odr vi hyr in oss i några av salama

på bottenvåningen, hela korridorsutryrrn-

met sarnt omklädningsrummen i gym-

nastikhallen.

För att å hyra lokalema är det vissa

regler som giller. Dessa rder giiller givet-

vis även digsom besökare"

nörNrNc

Rökning är inte dllåtet i lokalema. Det

innefamar även skolgården och övriga

områden som tillhör skolan.

PARKBRING

Om du vill parkera din bil kan du göra

det på Katedralskolans parkeringsplatser

utan e*ra kosmad. Se bara dll am du inte

hindrar någon annan

r,Åsnane,sxÅp

Elevskåpen på skolan anviinds inte under

sommaren och *irftir finns deten hel del

olåsta plåtskåp som man kan anr"inda for

forvaring om man vill Om man skaffar

sig ett hanglås har man smidig forr"aring

av värdesaker 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 niir du är klar.

Vktigt att poängtera dr att dina in-

låsta grejer fortårande är ditt eget ansvar

och att konventet inte kan lämna någon

ersättning 6r stulna eller på annat vis

borr:l<omna prylar.

BAGAGBINLÄMNING

Om du har lite större packning som du

inte vill l.dmna obevakadkan du limna in

den i receptionen. Packningen stills i ett

rum bakom receptionen som bara arrarlg-

örema har tillgang dll

LARMADEOMNÅ»SX

Det 6nns rum och korridorer som är lar-

made under konventeg Dessa skall nor-

malt sett vara låsta, men se åinda till aa
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inte irra runt uanftir angivet område Om

något ser avspärrat ut så är det avspärrat

Ignorerar du en avspärrning rycker i låsta

dörrar eller på annat sätt orsakar ett larm

så är du od<så ansvarig för ar betala utryd«

ningen.

UTRYMNING

Om det skulle gå efi larm, se dll att lugnt

och sansat liimna byggnaden och stiill dig

med dina kompisar uanftir huvudentrdrl

men en bit från huset. Vet du med dig att

någon ligger ocå sover, väck gäma denne

men se till aff ni båda kommer ut så snabbt

sommöjlig.

Det finns utrymningsplaner uppsana

på skolan. Hall koll på dessa så du vet hur

du skall ta digut om något händer.

Ätapåkpnuentet

Äta bör man, annars blir man grinig trött

odr hungrig och bOg'ar klaga på småsaker

och rent generellt vara jobbig ftir sina kom-

pisar. Och sen dör man av näringsbrist Det

6nns tre olika altemativ ftir mat på konven.

tetr

ÅtL r clrfnr
Det,6nns lite enklare käk samt godis och

andra onytcigheter i vårt cafe om man inte

ärjänehungrig eller inte vill lämna området

Enkelt

Åra urn

Är man lite merhungrigkan detvara skönt

att äta något rejåilt Det finns flera olika

ställen i närheten av Katedralskolan att vdl-

ja på. Gott.

FIXA EGET

Nära skolan ligger det en mawarubudkdiir

man kan handla sina ftimödenheter om

man hellre vill det Billigr

Souapåkonuentet

Man bör helt klarr sussa lite när man är på

spelkonvent, oavsett hur roligt man har det.

Anledningen till det är att du mår bäare

och blir trevtgare att umgås med om du

sover tillrdckligt.

För deta iindamål har vi sovsalar som

är tillgängliga ftir de av våra besökare som

inte har någon annanstans att sova under

helgen. Det kostar inget e,xtra att sova på

konventet, men du måste anmäla digi te-

ceptionen innan eftersom brandkåren krd-

ver att vi har en lista på vem som sover var

ifall något skulle hiinda.

Det är absolut förbjudet art sova någon

annanstans inom områdett Det har od<så

med brandsäkerheten att göra. Om du är

cröm går du därftjr dll receprionen och fi:<ar

plats i en sovsal.

Duscha påkonuentet

Precis bredvid själva skolan ligger det en

gymnastikhall med omklädningsrum. Där

kan man ta sig en morgondusch (eller mid-

dagsdusch, om man hellre vill det), villcet dr

något vi varmt rekommenderar - båÅe fAr

ditt välmående och andras.

I

Jobba påkonuentet

Om du helt pl0tsligt shrlle komma på att

du är sugen på att jobba på konventet så

går det säkerligen alldeles utmärkt. Gå till

receptionen och hör med dem om vilka

områden och pass som dr lediga. För vag'e

jobbat pass år man en belöning och jobbar

man bara tillräckligt myd<et så år man cill-

baka hela sitt intride, en snygg t-shirt, en

lyxig mugg och en puss.

Särskilt slutst'idet är det skönt att ha

mycket folk på. Tiink på att vi vill anange-

ra ett konvent nästa år od<så odr därftir vill

göra ett gott intryck.

s
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Arrangemang
Maglc

Vi kommer am ha en mängd tumeringar

i elle stora format Det finns furneringar

ftir standardspelaren lil«,iil som Eternal-

rdven För tider, se schemat tingre fram.

REGISTRBRING

Registreringen ftir Magic-tuneringama

öppnar en timme 6re turneringens start

och :ir 0ppen i 45 minuter. Registrering

måste alltså sl«e senast en l«art ftire tur-

neringens början.

NYBO4IARB

Om du åir nybörjare och vill l'åra dig mer

om Magic kommer det finnas.någon som

demonstrerar odr Hr ut Magic i vårt ny-

börjamrm odr om du gilla,r det kommer ., MUTANT cHRoNrcLBs

d* 6nnas en nybörjarnrrnering på sön- Den 8o-talsdoftande succen frän Goth-

dagen attdekai

Ro[kyel

DRAKAROCH DBMONBR

Fanasyäventyr i Tnrdvang.

KUI]T

Con är här!

SERDAN

Serdan är ett tämingsliist rollspel, inspi-

rerat av klassiskåntasy, superhjäkar samt

b<kkerna odr rollspelet om Amber.

SVAVBLVINTER

Rollspel* som dr baserat på ett av de

Ettmörktodrhemsktäventyrftirdesom mestkinda äventpen i svensk rollspels-

tycker om karal«lirsspel och stiimning. historia

MUTANT

Svensk postapokallps med muterade

djur.
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Kort- ocbbrädspel

Kom till vår enkla brädspelsbar vidcafete-

rian eller besök S.A.R.Z. och tesa något

från deras spännande utbud" För aa låna

spel i ca6terian lämnar du in en ID-han&

ling dina nycJdar eller din mobiltelefon så

år du lana ett spel

Under konventets gång kommer det

även att hållas tumeringar i brädspel

ASCENSION - PA§S 3

Ascension är likt Dominion em kortspel

där hela spelet kretsar kring att du bygger

din lek Du"köpey''Heroes och Constnrcts

samt besegrar monster. Du g'änar poåing

både genom dinakortdu köper odr monst-

ren du besegrar. Du starar med lek på ro

kort, som du använder ftir att köpa/besqgra

korti minenraden &ir 6 slumpm?issigakort

läggs upp oclr frlls på efterhand. Spelaren

med fest poäng när spelet dr slut vinner.

DOMTNTON - PASS 5

Dominion är ett kortspel d:är man bygger

sin lek under spelets gang. I va{e spelom-

gang väljer man tio kort som 6nr6 nllging-

liga ftir den omgången. Den som har mest

poäng när spelet är slut vinner. Spelet går ut

på att bygga en så efFekdv lek som möjligt

innan man köper poiingkort

IRON AND OAK - PASS I

I Iron and Oak styr du en flotra av ång-

farcyg under amerikanska inbördeslriget

Ala slagskepp är hämrade ftån historiska

ftirebilder från båda sidor i krigetoch inklu-

derar pansarklädda faryg. Spelet innehåller

scenarion som återskapar de mest kinda

sjöslagen under kriget, men od«så mOjlighe-

ten aa skapa egna scenarion.

SPANKTHE MONKEY. PASS 4

En enerverande apa håller på att sprida

kaos omkring sig på skrotupplaget där du

jobbar. Den lanske är männisl«ans nännas-

te släkting men det innebdr inte att den år

apa sig hur my&et som helst och ftirstöra

din lunchrast Det fu rlegs x6f 5miska apan!

g
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Schema
r4.+8

Spelpass 4.

Mutant

Serdan

Turnering: Spank the Monkey

Brädspelstumering med S.A.R.Z

17?2!2

Mrypc:Legacy

Magic: Sealed Deck

t8-zz

Spelpass 5 -

Drakar och Demoner

Kult

Mutant Chronicles

Turnering: Dominion

Rollspel med S.A.R.Z

r4.roo

Konventet öppnar
1,

Receptionen öppnar

t4-r8 :

Spelpass r

Mutant

Tirrnering: Iron and Oak

18,,,,2

Spelpass z

Magic FNM Standard

Magic FNM Sealed Deck

Magic: Vintageturnering (No prox)

Drakar och Demoner

Kult

Mutant Chronicles

Serdan

Rollspel med S.A.R.Z

2i2:il2

Nattpass r

Receptionen stånger

Ma6amedS.A.R.Z

2i21o'2

r{.{8

Nattpass z

Receptionen stänger

Ma6amedS.A.R.Z

.o840,

Morgonpass z

Receptionen öppnar

ro-r4.

Spelpass 6

Magic: Casual

Magic: Modem Masters Draft

Magicr Standard

Drakar och Demoner

Svavelvinter

Brädspelsturnering med S.A.R.Z

Turneringl Super Smash Bros. Melee

Slutstäd r

Konventet slutar

r8-.2it

,O8:IO

Morgonpass r

Receptionen öppnar

ro-t4

Spelpass 3

Magic: Modernturnering

Magic: Vintageturnering (Proxy ro)

Drakar och Demoner

Mutant Chronicles

Serdan

Turnering: Ascension

Slutstäd z

u



Karta over

området

r HuvuorxcÅNc

2 RECBPTION

3 CAFETBRIA

+ DUSC}IAR

5 BAKnsrNcÅNc

6 pemsRrNcsrrA

7 BUTIKER

8 MAGIC:THEGATHBRING

9 Ror.r,spsr,/sovslr.ln

ro rvxnöqyannuMMBT

II FIGURSPEL

t2 s.A.R.z.

lt



Omnetuktpunctum,

qui miscuit utill dulci.


