
STOCKeONUy
Kortfattad...
Datum: Fredag/Lördag - 5/6 Maj
Tider: 09:00 - 21:00
Plats: Fältöverstens Konferenslokaler, Stockholm (Karlaplan)

Kommunikationer: Bussar M, 54. Tunnelbanestationen Karlaplan

Intrtide: 60ildag - l00-Ddagar. "Pä dagen" : 65ildag - ll0il}dagar.
Målartavtngsavgiften: 30:- (miniatyr ingär, ej ftirg)
Gäst EdGreenwood
Konferensarrangör: Föreningen OMEGA !

Ansvariga:
.[ro Sandberg Svarvargatan 8, 112 49 Sthlm, 08/ 51 37 75

ChrisAnthonyTorsgatan36, 11337 Sthlm, OBt3488 14 (

Så här fyller du i postgiro-blanketten:
1) Ålder
2) Telefon + riktnummer
3) Önskad Karaktärs-klass (fighter, cleric osv...)
4) Ensam eller grupp? (Om ni kommer som grupp, skriv antal personeroch

glöm inte att betala för hela gruppen!)
5) Målartävlingen? Jalf.[ej ( Ange om det iir flera i gruppen som vill vara med,

och glöm inte att betal för dem också!)
6) Fredag? Ltirdag? Både dagarna?

7) Önskas vara reserv Dungeon Master? Ja['{ej.
Exempel:
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1) 20 år
?) oB/ 12 34 56
l) Fighter, C1eric...
z+) Jaq + 4 ti]]
5)Jag+ltill
5) Båda dagarna
7) Ja
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5IfCKCON'Be
Axe High Friends!
Hoppas att ni ?ir redo ftir Sveriges första spel-convent inriktat på roll-spelens

roll-spel; ADVANCED DUNGEONS & DRAGONS! Kan ni tiinka er, wå
dagar med en stor tumering (bra med pris-pengar), filmer, seminarier, målar-

tiivling och en alldeles gedigen gäst: Ed Greenwood! Vi kommer

även att presentera nya TSR produkter bl.a. 2nd Edition, och leda "nyb<irjare-

kurser" i AD&D. Ni kan läsa vidare om alla aktiviteter hiir nedan. (
Hjiirtligt välkomna till STOCKCON'89! ! !

AD&D Turnering!
Vära handplockade Dungeon Masters kommer att leda gfupper om fem personer

genom ett äventyr special-skrivet fiir Stockcon. För att varje grupp ska{ rn

samma chans kommer det att finnas fåirdig-gjorda karaktiirer (fighter,magic-

user thief, b.arbarian, cleric och en ranger). Gruppen får sedan lotta fram vem

som skall spela vad. Spel tiden blir på fem timmar, och det blir wå pass om dagen.

Varje DM kommer att sätta +/- poåing på gruppens spel-förmäga och samhör-

ighet. Pä Lördag kväll kommer vi att få fram en vinnande grupp som får dela

pä 2500:-!!! Ni får giirna komma som grupp, men är Du ensam placeras Du
med andra ensamma spelare. Enkelt.

Gäst: Ed Greenwood!
Ni känner vtil till TSRs stö$ta satsning någonsin; "Forgotten Realms", ja,

hiir har ni skaparen. Han har varit medarbetare på TSR
och DRAGON magazine så låinge man minns och har satt sitt nanm på åt-

skilliga aniklar och moduler. Ed kommer att vara på plats både dagarna och hålla

wä seminarier plus ha en boksignerings session. Vi tror att han kan nog svq r[
era frågor!

Moduler!
Vem som helst får gåirna tag med egna moduler och leta upp andra spelarel 'h

ett hörn, men vi kommer även att ha ett litet bibliotek med några av de "stora"

modulerna t.ex. Ravenloft 1,2; The Mines of Bloodstone; The Throne of
Bloodstone (för er som gillar att spela med 100:e level karaktiirer!); Morden-

kainen's Fantastic Advennre; någon Oriental och Dragonlance. Modulerna får
ni låna mot en handpenning. Om ni är några stycken som vill spela ett visst

äventyr men saknar DM, kan vi nog få fram en åt er.

S fcKCO\,ep
Målartävling!
Det iir viildigt enkelt: Du tar med dig målarfiirg, penslar och 30:- i avgift, vi
ger dig en miniatyr (som ni får behålla) och du fär några timmar på dig an

flirdigstiilla en målad miniatyr. En jury (med Greenwood) kommer att rösta

fram tre vinnare. l:a pris 250i- I 2:a pris 150:- / 3:e pris 75:-.

N1{ arodukter!

Vi kommer att presentera TSRs nya produkter med tyngdpunkt på 2nd Edi-
tion. Nya Player's Handbook finns såikert ute vid Stockcon, men vi hoppas

även få tag pä ett par ex av nya Dungeon Master 's Guide genom vfua kon-

ta( 'pä TSR.

Filmer!
Vi lovar att ni kommer inte att ha tråkigt på Stockcon, men det kan bli stunder

då ni helst vill ta det lite lugnt och titta på en och annan film i "biosalen".
Sjiilvklan mycket äventyrsfi lmer!

Och...!
Mat och dryck finns (till ett billigt pris). Låt oss bara säga att det iir väldigt
svårt att få in allting på en broschyr, men allt information ni behöver kommer
att finnas vid entren och i form av funktionåirer. Till sist, vi som spelar

AD&D iir ju en exklusiv klubb och inte så himla mänga heller, dåirftir måste vi
be så mänga intreserade som möjligt att köpa biljetter i förväg. Som ni siikert
förstår kan vi inte a:rangera en konvent för enbart "50" personer! Vi reserve-

ra{ s för eventuella iindringar, och om det skulle intriiffa nägon katastrof

skickar vi sjiilvklart tillbaks pengarna! Niir ni har skickat in pengarna genom

postgirot får ni era biljetter med post. Well met at Stockcon '89...
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StrreBe
OBSERVERA! ! !

- Tag gärna med egna tärningar, böcker (Player's
Hana6oät, Unearth6d Arcana, Dunqeon Master's Guide),
papper & penna...

- Vi kommer att ha "loppmarknad" dvs böcker, spel,
miniatyrer osv. 0m ni vill säJ'ja eller köpa tag med

Iite begagnade saker.

- Spelaffären "Tennsoldaten" kommer att ha ett bord
på ptats - de säljer AD&D spel, miniatyrer och även andra

spel-produkter.

- Ni som kommer från andra hå1l än stockhoLm kan s1å en

signal till arrangörarna om ni behöver hjä]p med inkvar-
teiinq. Vi kan bola vandrarhem, pensionat eI]er hotel1
beroende på hur mycket ni vill spendera'

HJARILIGT VALKOMNA! ! !

Fq
,-6tvtAJ rAfö/ERsrEN


