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KONGRESSPHOGRAIVI
Yålkommen till SPcltoagrer
't6, soo! år startskottet till
nåBot som vi hoppas ska bli ett
årligen återkommande evene-
fl4lt8.

Spelkongresseo ska
förhoppningwis tiåaa som
trfipunlt för rlla sPelint-
resrcmde i taodet. Dess sYfte
år att sprida information om
sp€l, ge möilighet för Ånt-

resserade att kayta kontakter
noed varaodra och ut8öra ett
forum för företag oeh klubbar

att presefltera sig siåtvr.
Fff att kongressea ska

bli lyckad kråvs att du so'
deltagare aktiverar dig. RunY
dig finas huadratals m4nniskor
§om alla gillar spel - slå er
§amman ch ha kull

Kongresskommittåns 4
medlemnoar bår rödr oamtr-
brickot.0m du vili ha tag i oå-
goil från kongresskommittÖn
ska du våada dig till receP-
Xionen.

IAN BAILEY - KONGRESSENS HEDE§GAST
Ian Bailey, f !959, år ea av
forfaitaraa tilt ÄventYrssPels
soloåventyr "Ondskans Gruvor"
och'Tidlei's §krå€k". Ian stude-
rade anglosarisk och engelsk
litteratur vid Yorks uoiversitet
når han fick smak för skråck-
litteratur. Når han vandrade
bland boktådryna i York fana
han "Carnackå" av Yifliam
Hope Hodgmn. HuvudPersone!!
Caraacki år en utforskare av
det Okårida. och hans åveotYr
inspirerade laa att ttriva egoe
böcker dår låsaren stål!§ iafÖr
fasoraa från det Okånda når
han försoker rådda mänsf-
lighetea.
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Ian har en tång erfa-
renhet av åventYrssPel, Han

Yar eR av de forsta som sY§§-

lade med rollspcl i Storbri-
täonien.. Under fYra år arbe-
tade han vid Games Worksh@
son inköpschef och direttÖr.



1985 lämnade Ian lan tommer att signera
Games Vortshop och startade sina bihker i Äventyrsspels-
Hatch, ett företag som sysslar ståndet på fredag tt IE00-l9m
med §pel, böcfer och teve- och !ördag kl l6m,t700.
serier.

\.V FREDRGEIUS HÄNDELSER
10.00 Portaraa öppnas.
12.00 (oagrerrcat åögtidlfua öpparade. Plats: Södertörn.
13.00 Genongåag för spetledaroa i SM Ihakar & Demoner. Plats:J Aiournelingin.

Ånders Blirt Sår igenon lventyret,0BS ton i tid,
13.00 ' Diplortcf-turaeriagen börirr. Samling i Södertörn.

Det fiaas gott oe platr i turaeriagea. Aanrlan i roceptionen.
13.00 Uppviraiog i medeltida stridskonst. Plats: Utanför entrån,

Srllstapet for Krestiv Anatroaiso visar nedeltids strid tilt fob,
14.00 Pilnviraiag i biosaloagen: ilavk the Slayer (otertad). Arne-

ritaast faatasy-film. fljaltea Havts nagista wrrd overtraffar dst
nesla.
Table-top, slag med tenafigurer, startar. Nyböriare hirirtligt
väIkomna, Plats: Rudan. Åawariga: ltats Luadgren, Ulf Aspluod.
SX i Ikrtrr & Ihnorer. Lagea samlas i Södertörn.
Ålledeltagare sanlas tring sin spalledre, Lagaunmor ocä
lagsamnansettniag finas anslagea i receptionea. Ressrver l-tO
hor fiaars tillganglige, Koe i tid, atners forlorar du dia plats.

17.00 pitsyi3ning i biosalongen:Karate Kid.
1E.00 GenoagåagforAD&D-turaeringensDungeonmaster§.

Plats: Åiouraeringea.

14.00

14.00-
tE.00

18.00

Åoders Blht Sår igeoon ivoatyret. Se tifi atttomma i tid. 0n er DM
rr frånvaraade bor leget stade ea aonan DM, efGrsarn teget dis-
tvalifieerEs om iagea DM tommer till genomgåogea.
Iiedersgästen lan Bailey signerar siaa bocker i Äventyrs-
spelsståndet i Haniage.

19.00- AD&Il-turnering. l,agen samlas i Södertörn.
22.04
19.00 GrillrÄventyrrrpel(seminarium).plats:skårgården.

Kom och sulf atla frågor du vill ha svar på. Här fiaas roprosen-
tintor fråo Äveaty$spcl, bl a Aaders Afrt, l-ars-Åtg Thär, Michael
Potor:åa, Fredrit l[aLoberg, 11ib suilit$oa, Klas Beradal och 0lle
Sahtia. Konferaacisr: Gabriel steia.



19.00 Pilnviminr i biosalongen: §tar Vars.
223A Fortrrae 3tårgr.

s IIlu minati-turneria8en har t}ryårr måst utgå.

LöROAGEIUS HÄNDELSEH
07.00- Frukort för hoteltgåsterna. OB§: Rummen måste vara tomdr;
lS.S0 oeh nycklaraa inlämnade i receptionea senast 12.S0.

09.00 Portarar &ppaer.
t t.S0 Michae! Petersån sigaerar sitt nya eventyr Eris Brygga.

Plats: Åveatyrsapelsstfurdet i §laninge
12.0CI Fitavisnåag å biosatonBen: §tar Wars. J
12.00- Åuttion
i 4.00 Mragder av gode&er auttioaems bof,t"

14.00 Table-top, slag uaed tennfigurer, startar, lfyböriare hiårtligt
välkomaa. Flats: Rudaa. Åasvariga; äf,ats Luadgrca, Ulf Åspluod.

14.00 Ccaomgåag för spelledarna till C,hock och Mutant under
ledaing av Michael Peters6t. Plats: Åiourneriagea.

l,{.00 Sceiariun med Ian Baitey. Plats: Skåryårdea.
Dea aagelste forfattsrto n m berittsron rollspel och solobocler.
Åstådarna rr ytltomna att $ella frågor,

15.00 Filovirahg i biosaiongen: Harrk the §layer (otertad).
1r.00- §X i lfutrot octo Choct" Plats: §amliry i Södertörn.
19.30 Ålla deltagare samlas trias sio spolle&re. Lagnumuer och

åagsrnnaasiltoiag fiaas anslagea i raceptioaea. Reserver l-10
bor fånaas tillgragiiga. Kom i eid, aaoers fodorar du dia plats,

16.00 laa Eailay sigserar siaa böcker i Äveotyrsspelsstårdet i J
§Ianicge.

X7.S0 Få§mviaaiat i biosaiot?gen: Karate Kid.
2S.$S Pråauådelaing och avsÅ*aaåa8. Plats: §ödertörsr.

KL#ffi§&ffiruffi E{}HI} AåJKTi{}ffiE&å

§et Fåmms eåt bord i f*r- Vå auktåoeer€r ua spe§ som *1r

sååi*åmgsha{åem. dår kåubbar mågot s&t}ver det vanlåga. Sm'
ka& im$*rmera &@ sin verk- du har Syra spel eller någon
samhet eeh qåea åådl:Åegar & m. raråteE så lämnar du ia den i
Var våmlÅga mir håtl idsr- r'eeeptåoaen uader §redagen. Vi
maåionen på detåa bord och tar [&S kommåssåon.Endastkom
språd des inte över lo§aleraa. påEtåa spel får auktionsias ut.
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LffPfuTAHKNAO
De produkter soo du eller vi
inte vill låta så under klubban
kan du sålia i vår loppaark-
nadsstånd, ion ir bemaanat

lunder hela kongressen. DerJkan du låmna io ditt spel och
såga vilket pris det ska sdlias
för. Vi Lar 207 kommission på
såJda spel. Endast l,ompleua

Jspel får lämuas ia.

OFFäCIELL KONGRESS.

T_SF§IRT
Visa att du har varit på kon-
gresseal Yid receptioaen sälis
vår speciella kongress-T-shirt
för endast {9 kr.

LUNCH- OCH MIDOAGS.
TIDEB

Luoch ser-yeras ll?fi - 1.330.

Middag serveras tToo-§ E3o.

Cafeterian har öppet för för-
r.,lsatining fiela dagea.

ALLEIJIAT|INA O ROI§I §UG§.

REGLEH

, Åffischering och ,klotter tir
- synuerligen ciampirgt, efier-

sCIm det kan leda til! atå kaa-
gressen inte kan får anvsåfida
dessa lokaler i fram{ådars. Sär-
frlr år det fl<irbiudet. ,{ål alko-
h*lförtåriag år förbiudea. Rök-
niag ,ir endast tiålåtee i eafe-
teriaa. Hedstrapaipg ei io,rOiu-

den - anväod papperstorgarna
ocä de svarta soosäctarar. Allr
militara uniforder oclr vapen
eller repliker dårav år förbiud-
aa {undantag Börs för wenska
förwarets permissionsuaifor-
aaer oeh fcir medlemmaraa i
§ållskaper f{ir Kreativ Ånakro-
nisaoi. Däemo? År alla former
av fantary oeh medeåtida dr*åt-
ter hiartligt väå&omna.

RespeÅetera lokalbok-
aingarna" På donraraa på vissa
rum finas det aaslaget mår
rummet år bokat för olika ar-
raflgemaog. Dessa arrange-
mang har då företråde, och
annan verksasahet ir inte
tillåtea i rummet. I Rudan får
aanr$ verksamhet förekomna
under table-top-spelande om
de ansvariga har ååmnat sitt
uttryc&liga tiltstånd.

Nar det gätler medhavda
bandspeåare aåste åiudvoly-
&e§ Yara sådsn att ooagiv-
niagea ånte störs. Ll{anför bio-
grden eeh de i*tilåiggande na-
dåo§okaåeraa får musik cåver-
huvud tage€ åaåe sBelas. K*m-
gresskommiååen fuar fråheten
aEt förhiuda spelaade av musik
e$ter eget gcttfånnande.

§*: som bryter m*t
ordaingsföreskrifterna bÅår ut-
visad från kongres§€n.
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GÅLö
HOBSFJÄRDEN

8
I

9
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Alla utrymmen som är numererade används under kongressen.
När en lokal ej år bokad (framgår på dörren) så är det fritt lram
att sitta där och spela.

Södertörn. Horsfjärden, Fjärdlång, Dalarö, Huvudskär samt
Nåttarö kan användas fritt av deltagarna under hela kongråssen.
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SpeSongress-86

Vi önskar att du fyller i blanketten nedan och lämnar in den i

receptionen. Du har då lämnat in din röst i valet om kongress-

utmärkelserna.

OBS. Skriv endast ett alternativ per kategori.

r -l
Bästa rollspel ..

Bästa äventyr.

Bästa brädspel.

Bästa soloäventyr 9 (titel)

J
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