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GAME IS AFOOT-STOCKHOLM 29-31MAJ

Spelkongress '87 - The Gome is Afoot ör

en kongress för dem som ögnor sig öt roll-

och konfliktspel i ollo former. Hör hor ni en

chons ott mötqs under 3 dogor för ott ut-

byto erforenheter. ho kul. deltogo i spön-
nonde turneringor och - viktigost ov ollt -
SPELA. Vi höller till i Nojodens moderno
konferensonlöggning med gocro förbin-
delser till centrolo Siockholm



PROGRAM
(med rese;oibn för eventlallo öndrhgoQ

EVE N E MANG{r,z a".o prosroop unnet ö t
föronmölning inte möjli1, förutom de flato tunedngaQ

Toble-top: Föltslog frön oliko tidsöldror som ut-
kömpos med tennfigurer. Nybörjore ör völkomno
ott deltogo.
Bio: Vi kommer ott viso öventyrsfilmer mer ell§/
mindre non-stop i en speciolutrustod solong.

Releoses: Möngo nyo svensko och omerikonsko produkter kommer ott slöppos för
forsoljning under kongressen,
Turneringor: Vi onordnor Svensko mösterskop och turneringor i flero oliko spel . _
löngre from i progrommet för mer informotiorl.
Demonslrolioner: Spelföreningen Conflict Simulotion Sweden onordnor demon-
strotioner ov spelen Titon och Britonnio för nybörbörjore under helo kongressen.
Uppvisning i medeltido stridskonsl ov Söllskopet för Kreotiv Anokronism (sondog).

Riddore utkömpor tuekomper lill fots.
Loppmorknod: Hör kon du soljo de spel du inte löngre ör intresserod ov. Spelen
lömnos in vld visso bestömdo tidpunkter (mer informotion kommer vid kongressen.)
Auklioner: Om du vill sölJo en ov dino dyrgripor hor du nu chonsen; brodspelsouktion
under lördogen och rollspelsouktion under sondogen.
Seminorier: Hör kon du fö lyssno pö och stöllo frögor till spelkonstruktörer, Äventyrs-
spels personol och ondro, döriblond Colemon Chorlton, SRRs konstruktör.
Föreningsinformolion: Spelföreningor och liknonde orgonisotioner kommer ott fö
möjlighet ott informero om sin veksomhet böde muntligen och skriftligen, Ett bro-
schyöord kommer ott stöllos upp och vid visso tidpunkter kommer en sol ott finnos till-
gönglig för föreningor som vill lömno muntlig informotion. Föreningorsom
örskor utnyltjo denno seMce bör, för ott goronteros informotions-
möjlighet. skrivo fillÅvenfisspelsenost 1 moj.
Försöljning: Rollspel. brödspel, böcker, ligurer och onnot söljs

under helo kongressen. Hör kommer ott finnos böde
svensk- och engelsksprÖkigt. Du

kon öven fö prövo pö ott gjuto
figurer sjölv.

Mol: Du kommer inte ott be-
hövo svölto, lnom onlöggning-
en finns bÖde restourong och
cofeterio.
Om du inle finner en dog ongiven
för en progrompunkt, beror det på ott
den önnu inte or bestomd.



TURNERINGAR

TURNER!NGAR
SM i Expert Drokor och Demoner
Lördog, deltogorovgift l0 kr. mox 72 del-
ogore, fÖronmÖlon. Arrongöc föreningien

lark Argentum Ortb och Ävenlyrsspet

- .r i Mulonl Söndog, deltogorovgiff 10

kr. mox 42 deltogore, föronmölon
SM i Chock Söndog, deltogorovgift 10

kr. mox 36 deltogore. föronmölon

^ iSogon om Ringen-rollspelet
Fredog, deltogorovgift l0 kr, mox 72 del-
togore, fÖronmÖlon. Arrongör: Nofiix Agent-
um Ortis eh Avenfrsspl
SM i Combot Cors
Fredog, deltogorovgift
l0 kr. mox 64 deltogore.
föronmölon, medtog
helst eget spel
Turnering iAD&D
Lördog. deltogorovgift
l0 kr. mox 72 deltogore.
föronmölon. Anongör: for-

eningen *VOI?DS

Turnering iColl of Cthulhu Söndog,
deltogorovgift l0 kr. mox 30 deltogore,
fÖfonmÖlon, Anorgöt: föeningen Nottix

Argentum Ortb

Turnering i Diplomocy Lördog. delto-
gorovgift l0 kr. mox 49 deltogore.
onmölon vid kongresen, medtog helst
eget spel
Turnering i Squod Leoder+Cross of
lron Lördog, deltogorovgift 10 kr. mox
16 deltogore, onmölon vid kongressen,

medtog egno spel.
Arrorgör : förenirgen Conflbt
Srmulzfion Sweden (CSS)

Turnering iKingmoker
Söndog, deltogorovgift
l0 kr. mox 16 deliogore,
onmölon vid kongressen,
medtog helst eget spel
plus extrokorten . Nrorsör:
fö renl rgen C onfllct Si mu btion
Sweden (CSS)

Allo rollspelsturneringor sker i logform, dör ollo logen spelor sommo Öventyr. Delto-
,'-\rno lottos in i log, och det ör inte möjligt ott onmölo ett helt log, Logets prestotioner

poöngsötts och de bösto logen för pris,

För ott kunno deltogo i en turnering möste du könno till spelen och deros regler.

Vi kon kommo ott behövo erforno spelledore ide oliko rollspelen (sorskilt Mutont
och Chock), Om du ör intresserod kon du notero detto pÖ inbetolningskortet. Tog

1st med dig eget spel och egno törningor, Om vi sedon onlitor dino tjÖnster, sÖ

kommer du ott fö en del ov intrödesovgiften tillboko, Du kon onmölo dig till en

turnering i sommo spel som du ör beredd ott voro spelledore i, eftersom om vi inte

behöver din hjölp sÖ kon du beMllo den deltogorplots du eventuellt hor fÖtt.

Fölionde lurneringor spelos somlidigt: SRR och Combot Cors pÖ fredogen,
Expert Drokor och Demoner. Squodleoder och Diplomocy pö lÖrdogen (Diplo-

mocy och Squodleoder ör sÖ lÖngvorigo ott de kon strÖcko sig Över AD&D-tur-

neringen, men det gör inte EDD), Coll of Cthulhu och Mutont pÖ sondogen, och slut-

ligen Kingmoker pö söndogen som definltivt sommonfoller med Coll of Cthulhu och
Mutont och konske öven med Chock.



TID& PLATS

roRRnrr/lÄnru
Du föronmöler dig med bifogode postgiroblonkett. Föronmölningor i

onnon form kommer g[ ott godtogos. Din föronmölon möste vorc
poststömplod senost l0 opril I987. Anmölningor effer detto dotum
kommer inte ott tos emot.

lntrodesovgiften ör .l25:- 
vid föronmölon och .l50:- (60:- per dövfl

vid dorren.
Krysso för de soker po postgiroblonketten du ör intresserod ov, summero belop-

pen och betolo in denno summo, Tonk pö ott du inte kon deliogo i tuö turneringor som
intröffor vid sommo tidpunkt.

Om du inte skulle fÖ plots i en furnering som du onmölt dig till so kommer ovgiften för
desso ott beiolos tillboko vid kongessen.

TID & PLATS
Spelkongress '87 intröffor 29-31 moj 1987 i Nojodens
konferensonlöggning invid Hondens pendelstogs-
stotion. För de som kommer fjörron ifrön, flnns det fuö
sott ott tog sig dit.
oPendellåg frön Stockholms Centrol mot Vösterho-
ninge (gör vor 30 minut). Reson tor co 25 minuter. Stig
ovvid Hondens pendelstögsstotion som ligger 100m
frön Nojoden.eBilister öker vög 73 mot Nynöshomn. Vik ov vid Honden och folj vögen

mot Hondenterminolen och Nojo-
den, Porkeringsplots finns precis
utonför.

lnvigningen sker kl 12.00 pO å-.
dogen.

Kongresslokolen ör öppen 10-

22 tredog och lördog och 10-2.l

söndog.


