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B[ en av de snart 12000 medlemmarna i Soeriges roll- och
konfliVsrylst'örburd, SVEROK! Det blir du genom att gå med i någon av
förbundets dry6 450 frireningar, Finru det ingen förening där du bor

hjiilper vi dig att bilda en. Det kostar inget att bli medlem i SVEROK. Istiillet
ger förbundet bidrag till föreningarna. Skicka namn och fullständig adress

och telefonnummer med riktnummer till SVEROK Box 300, 7S1 0S Uppsala
för mer information, eller ring vårt karuli i Linkiping på 013 -2129 N.

Ett spelkonvent i Calmar 6-8 januari



Piilhomn$ tftl @ut@on!
Det är en stor åira for oss

att presentera CalCon, vårt
första rikti§a konvent här i
Kalmar. Det är vår förhoPP-
ning att Just du ska komma
och gästa vårt gille och
finna glädje i vinternatten
tillsammans med likasirln-
ade!
Vi kommer att ha två stora
rollspelsturnerin§ar, lika
många brädspelsdito, samt
sex figurslag i olika miljöer.

Förutom dessa fasta
aktiviteter, kommer vi att
spela massvis av andra
spel, vilka kommer att tids-
bestämmas under kon-
ventet.
Återigen vill vi önska er

varmt viilkomna!

grust{fldm

För att anmäIa dig, sätter
du in liirnptig summa med
hjiidp av den bifogade post-
giroblanketten. Om du är
Sverok-medlem betalar du
50:- i inträde, är du det inte
får du punga ut med "hela"
75:-. I detta ingår inträde,
Iogi samt alla aktiviteter
förutom de fyra stora turn-
erin§arna.
Skulle du av någon an-

ledning irete ha vår special-
destgnade blankett, tar du
bara en vanlig PG-blankett
och fyller i: Betalnings-
mottagare: Eagles of Role-
Playing, PG 4L4879-7. FYll
också i vilka turneringar du
önskar medvara i, samt om
du är Sverok-medlem eller
inte.
Glöm lnte att ta med dig

ditt Sverok-medlemskort,
för utan det får du betala
75:-l
Att betala inträde vid

porten kommer att kosta
dubbelt så mycket, så se till
att anmäla dig nu!

Ptdfig
Konventet håIts i Lars

Kagg-skolan, Stagnelius-
gatan 33, Kalmar.
TiIl Kalmar kan du ta dig

på två sätt:

1) Tåg. Från central-
stationen kan du sedan gå
till fots enligt kartan på näst
sista sidan!
2) Bil. Från E,22:art tar du
in på Erik Dahlbergs vä9.
Därefter följer du vår enkla
karta, som du finner på den
näst sista sidan.

,tufi & gobris

Vår kioskbastion är
bekvinnad och bemannad
av tappra amazoner och
sturska dvärgar vars motto
är: "Vik inte en tum", och
deras order är att ge er
100% -ig service dygnet
runt.
I kiosken kan du inhandla

den vanlisa konventsfödan,
d.v.s läsk, mackor, godis,
piroger m.m.
För varm mat, rekommen-

derar vi att ni uppsöker
någon av de lokala pizzo-
månglarna. Vi ligger i
förhandlins om rabatterade
priser för konventets be-
sökare. Det finns även ett
par gatukök inom räckhåll.

flogi
Tag i vanlig oordning med

er liggunderlag, sovsäck
eller portabel DUXrM-säng.
Vi har salar avsatta enkom
för sömn, så ni blir inte
störda av nattmanglande
spelfränder.

ffingagc
Ni kan naturligtvis kost-
nadsfritt deponera ert ba-
gage i vår reception.

Smttet
Duschar och toaletter finns

Sivetvis till er forfogade,
circum diem.

oPr}tinSsJcg1m

För allas tre'rnad hoppas vi
att ni följer följande enkla
regler. Annars rycker vårt
ordningsgarde ut, och de
tvekar inte!

1) All rökning och a]kohol-
förtäring (Ja, öl är alkohol!)
är förbjuden i skolans
lokaler!

2) Störande s}rmboler och
uniformer är förbjudna på
konventet!

3) Användande av paintball-
, vatten- och boffervapen är
förbjudet!

I övri§t §äller devisen:
"Frihet under ansvar"

:fMiljnins
Ni får naturligtvis sälja era

fanzines och dylika lddella
ting på konventet!

->ö
:,t§S§03

Frågor om CalCon ställs
laimpligen till någon av följ-
ande personer:
Gabriel Stille O48O /16776
Anders Edh 0480/88572



§oW@mmrmemfuugor

Som sis bör, så håller vi
två rollspelsturnerinsar, av-
sedda for lag om fem
personer. En i la.get an-
mä:ler hela laget. Aven om
ni inte får ihop ett fullt lag,
så kan ni anmäla er
individuellt på konventet
och ändå komma med i
mån om plats.

@96?umr

"Min uackro- dotter Elaine
har bltutt bortröuqdl
Dä nt har rykte om er att

uara dugllgt Jolk, erbJuder
jag er mttt maglska. ualhq"llo-
horn i stluer Jör att rridda"
henne!
taa* //aa/od

b org mö.stare i Dunwtch"

ADD lst ed.
Antal spelare: 5 /Lag
Kostnad:5O:-/lag
Arrangör: Kalmar Rollspels-
klubb

pslttorge

Dunkla krafter har fingrar
med i spelet när den lilla
kardiska ön i Västerhavet
ska lämnas vind för våg och
bli sjeilvs&indig...

DoD, nya upplagan
Antal spelare: S llag
Kostnad: 5O: - /Iag
Arrangör: EoR

@röNopeMummtogsr
I våra två brädspels-

turneringar gäUer individ-
uell föranmälan.

@dp[@meqp

Denna klassiker bland
konventsbrädspel behöver
veil ingen närmre present-
ation. Namnet är dock
ganska talande. Medtag
egna spel om ni har. Regler
kommer att delas ut på
konventet.

Antal spelare: 7 /bord
Kostnad: 1O:-/person
Arrangör: Blekinge KF

HDtuomcaD @dbd[damfon

Hoj civilisationsnivån på
din medelhavskultur i
denna brädspelsfavorit.
Medtag egna spel om ni
har.

Antal spelare: 8/bord
Kostnad: 1O:-/person
Arrangör: EoR

€lnnwnt sril turrssimtser
I samtliga turneringar har

vi fina priser, väl värda att
kämpa för! Notera också att
inget arrangemang, varken
turnering eller övrigit,
kräver några förkunskper
av spelet i fråga. Ett
utmärkt tillfäle att prova på
det där spelet du länge
tänkt köpa!

Jdwrrodsnrramgmudnug
Dessa spel har anmrirlan på

plats och kommer att spelas
så länge det finns spelare
med uppehåll endast för
sömn, mat och i vissa fall
de större turnerlngarna.
Notera att WhFB och W4OK
åir tävlingar med prlser, och
därför tar vi ut en liten
avgift för dessa spel. De
övriga spelen är dock helt
gratis.

W&rbemmom jFsmtedp @ar,tte
" FIag ellante rna g re ppade

sina gissel, riddarna spor-
rade sina hristar och bäg-
skyttarna sprinde neruöst
sfna bå.gar. Den stinkande
horden au urälande grön-
skinn narmade sig AltdorJs
murclr...

Nya WhFB-reglerna

Medtag egen 3ooO-poängs-
arm6. Endast ett mycket
begränsat antal armder
kommer att finnas till ut-
låning.
Arrangör: EoR

Warlarnmer &§.@O
'Mission Briefing:

Imperiets ;fraktskepp D5-
3697-A57 har störtat i
ockuperat omräde, sektor
Alpha-X. Intag och hdll
öbj ektet tills rfors tcirktng tn-
kommer. End oJ message..."

Nya Wh4oK-reglerna
Medtag egen 2ooo-poängs-
arm6. Endast ett mycket
begränsat antal arm6er
kommer att finnas till ut-
låning.
Arrangör: EoR

ffisr] NSff
Ryssland 1708: En liten

del av den svenska hären
har kommit i kontakt med
den ryska hären. Svenska
kommandoordet:
-Gå på marsch.

Arrarangör: Nyrok
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tt§/rrpRE GAMERS GO... rr

Postorder
Bor du långt

bort kan du alltid
anlita vår postor-
der-service. Tble'
fonen är beman-
nad alla dagar
fram till23:00.

Butik Sortiment
Öpprr Vi har nlla de stora

m engelskaochameri-
kir 1l-17 kanskaft)retagens

I(atalogi
Ring eller skiv och

bestäIl vår postorder-

katalog, den iir själv-

klart gratis.

produkter. Dess
utomharvi Götg
borgs bredaste ur-
val avtennflguer.

lnunmxs Spn

Trcumscmm 8

41254 Gönsonc

Tu. Drcno 031- l8 03 87

Trr Övnrc no 031-16 19 50

ffidauo @sffir@Brt

Tarnopol våren 1944: Ryss-
arna har varit på offensiven
hela vintern på sydfronten.
Enheter ur II:a pansarkåren
anländer till östfronten.
Kan de stoppa offensiven på
sitt frontavsnitt?
Arrangor: Nyrok

Sfldcro Dasffi@mt
Normandie sommar 1944:
De allierade har landstigit
och kämpar frenetiskt för
att bryta sis ur brohuvudet.
Tlskarna bJuder hård-
nackat motstånd.
Arrangör: Nyrok

@oberuut ffidcro
1995- Det ryska sönder-

fallet äir totalt.
I ett sista desperat försök

att ena folket slår den ryska
björnen mot sina grann-
Iänder, däribland Sverige.
Klarar du, överste Ivan

Ivanovitch, att krossa det
slsta motståndet och upp-
rätta det ryska imperiet
lgen?
Eller kan du, som hem-

värnschef Svensson stoppa
de framrullade T -7 2:orna?
Arrangör: Nyrok

@rdgignmrmgemrdaug

Bland alla de oriikneliga
spel som kommer att spelas
på konventet kan nämnas
följande trevliga tidsfördriv:
Axis & Allies, Battletech,

Britannia, Circus Maximus,
Illuminati, Junta, Kremlin,
NeoBunnies, New World.,
Space Marine och mycket,
mycket mer...

Dffiorffiugro
. I sammarbete med dator-
gruppen Calexico sätter vi
upp ett antal datorer som
ni kan underhålla er med
mellan spelpassen.

trdgmsuufihsturtnrffi dblldm g

Ingen figur zir for liten eller
för stor för att få kämpa om
den åtråvärda trofdn Den
Gyllene Rollern! Inlämning
sker t.o.m. lördag kl. 01.00.

@utrik
Flammans spel finns på

plats, så att ni kan förköpa
er till billiga priser!

fuffierd
Alla deltagare deltar auto-

matiskt i vårt lotteri, med
fina spelvinster, på av-
slutningen!



NeoTech
Regelbok
lnnddller alla regler
som beh(tsföratt
spda lnndåler
även err komplett
beskivning avvåirl-
den år 2051.
(24O ci{ PriB: 1S:-

Metuaalems
Offer (även§r)
Ett rafflando äventyr
med lögttempotill
NeoTech. Skinet
ör att ge spelarna
en omskakande
upplevelse.

t{8 sid) Prb 110}

Rollformuläre-
block
Ett block med dub-
belsidiga rollform-
ulåir. Fbllformuären
ärförbiittrade och
har plats for all info
om rollpersoren.
(32ark)Ptbe-

NeoTeoh: Nippon
(Bakgrundomodul)
En kampanjmcdul
fullmatad med info
om Japan 2051.
Modulen inn*åller
fullåingdsäentyet
Pandom Compler
B4eid) Prb:149>

NeoTech
Spelledarakiirm
En spelledarskärm
med allaviktigata-
beller som behtlvs
för maximal action.
lnnd6ller ären en
hel del nya tabeller.
(+8oiQ Pria:89.-

I Ne9!e_ch tl ett ny_tt wmsK rolls.po-l.som utspettr eig i en nån Sr,ÄNNANDE pRc)DUKTER FRÅN:fmtid. Oet liimpar eig båst för tre till åtta spelarc.
D Världen mm spelma i N@tech får uppleva år högtelootogisk
mm mmtidigt bnrtal och ondskefull. Många w miinsldighetens
vårsta mardrömmtr ha gått i uppfyllelse.
D Reglema och bakgiundmaterialet & slcivet aå att det skall pe
sa både nytx5rjao och mr orfama apoltr€. Det grundläggmde
aystemet år enkeh, men möllighetma går att vaiem i det oåndliga.

\-, ,o


