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WettCon V

Salut!

Wettcon fyller fem år, och femåringar skall
man ju fira. Vi funderade i kommitrdn över
vad man kan hitta på för att fira en så dis-
tingerad jubilar, och kom fram till att det
bästå siittet är att ge besökarna mer av det ni
vill ha, de stora huvudturneringarna. Så i år
har vi satsat mer än någonsin på att AD&D,
Call of Cthulhu, Car Wars,rMERP / Role-
tnaster, RuneQuest och Traveller skall bli
något minnesvärt. Naturligtvis arrangex&s

många fler spel på konventet, men de ovan-
,stående räknar vi som våra viktigaste. Nyheter
i år är också att vi slopat det gamla systemet

med anmälan på postgiroblanketten och
använder i stället en variant som liknar det
som användes pÅ GothCon XIII. Detta för att
undvika det stlindiga problemet att folk skall
ha pengar tillbaka.

Kiosk
På konventet finns givetvis en dygnetrunt-

öppen kiosk.Där ni kan inhandla diverse livs-
nödvändiga lyxartiklar såsom kaffe, th6,

mackor, godis och anlat som kan kännas

nödvändigt.

Frukost / Lunch
Basketklubben Brahe Basket kommer att för

en ringa summ& servera både frukost och
lunch i den intilligande matsalen (i skriv-
andets stund 20:- respektive 35:-). De tider
som gäller kommer att stÅ i er bekräftelse. De
kommer dessutom att sättas upp på lämplig
anslagstavla.

Övernattning
Vissa speciella salar kommer att avslittas för

folk som vill sova. I dessa salar skall det vara.
tyst och lugnt frAn kl 0l:00 varje natt, detta

för att de som vill sova skall kunne göra det. I
öwigt kan man, om man vill, göra n[stan vad
man vill med nattstimnen och aktiviteterna.

Ordningsregler

På detta konvent kommer vi dA och då att
fÅ besök av diverse myndighetspersoner och
andra personer med en hög social ställning i
samhället. Det gäller då att visa för dcm att vi
rollspelare inte är mycket konstigare ån andra
grupper i samhället. Detts gör vi genom att
inte bära nÅgra som helst uniformsdetaljer,
vapen, vapeueplikor eller pe annst sått

anstötånde attiraljer. Om alla följer detta
kanske vi kan få ha vfu hobby ifred för
barnmiljörådet och andra krafter som vill såtta

stopp för dess utövande. Folk med alltför
anstötlig klädsel eller som bär vapen, kommer
anmodas att byta om eller awisas frÄn
konventet. Rökning är naturligtvis helt
förbjuden i konventslokalerna, likaså är
alkoholförtäring. Berusade och/eller störande
personer kommer vänligt men beståmt att
awisas. Live-action roleplaying fAr ej ske pÄ

skolområdet. Vattenpistoler och dylikt är
förbjudna, detts på grund av drunkningsrisken.

AnmäIan
Första steget i din anmälan, är att skicka in

den blankett som finns inkluderad i
utskicket.PÅ den berätt$ vilka lag du anrnäler
till vilka huvudturneringar, din adress och ditt
telefonnummer, och att du kommer. Observera
att det bara är en person som anmåler laget,

och att det tillkommer honom/henne att tillse
att laget är fUllt. Ex Bo Axelsson, Ture
Svensson och §tina Trulls skall åka och vill
spela AD&D omg I och Traveller omg 2.

(

(

Derrulom vllt §tlnr oc{r Bo qclr Cer Wen
onrg 1. Da bctluter rltunde ttt Stlnr rtrll
rnmtte rlla trc hgcn f& att g0rr dct hcle
afitrre. 8o, Turc odr §tlnr hoppr! rcdm rtt
kunne hltte dc rcclamdc lrc qpclrrna pl

tonvcntrt. Bo odr Tuc *lcker dl br dnr
bhrtctla mcd arilrrl nrmn t&ar oclr
tclcfonnumma lfyltrte, ancden §tber
bhntGtl ra ut rom folJct:

Stinas Blankett

Nemn: St-ina- fetll< Sklekas tlll:
Cart llontdn
SJoltmrtgcn l0C
66400 Eankcryd

Adrcrr:
Portrrlrcmr
Tclcfotrnr: Dq3 - li&7AO

^D&l)

ttttoo!rr)HötosAl
Er ån u, §,«rGr(,6!!rGr!A'LLT.å§s.3
ao

iryrrr I drn om;ln3 do rlll rpclr ! rarpcttlrc
rprl. 08S! Endrrt cti lr.yrs pcr tolumn. 0m d
Itr en lchltl;t llylld blrntctt prlorltcrt rl
uppllrln och nerl,

Crll ol [thulhu OO
Car f,arg E0
ilEnP/RH DO
Trnveller O A
RuneQuest O

0 §ä4la t.rtct
Vtrt ta.q

Lagnamn

Nlgon 31ry cftcr der 3l:e IulI tommcr hon fl
m bckrlflcllc dtr vl balllrr vllke tv tagen
rom lomrnlt mod I vllkr lurncrlngrr, oc{r om
hon tommlt mcd I Cer Wrn. Mcd dcnna
bctrtftabc flr hon ockrl cn postglrobhnt.n
pl dcl bclopp hor dtrtt baeh ln fOr
lurnctlngrnrr odr rnmltnlnguqlftm. Bo och
Turc flr ocltrl vudn lnbetetntn3rbtentcil mcn
brrr d .n nllnlngsrvdftco. stlna bctelrr tlltsl

htr f6rrttr hon va vllkr tuncrln3rr hon
tommtt mcd I, dc{ti f& rtt ondvltr tfl G|t

mrsr! pcnSrr *,yfftu frrar odr dllbrtu.

Försäljning
lngcn flr uterl rrrmg0rcmrr uttryd(Ig!

mcd$vandc rltllr ut vuor rllct tfnrtct tllt
f6rslllnlng unda torvctttck !lng.
Ditsrnmr glllct utdclalry rv rclhn cic.



vance

At inte pat6
Riktlgn rollspelnre äler llmJnnskrlddud fliiskkorr -'

och spelnr AD&l) p0 svenskn. Ingtl sÄn't diir
kneplgr rnglo-sarnr-dravel, rrtan ell reJiill
vlklngnsnack pl ärans a<h hJiillnrnns sprllk.

Rikllga monsler atl lampns mot -- r'iillllr, lroll,
grylar och brrgsJiiftnr -- med rlkllgn vnptn --

tllngsvärd, bred5or rx'h sIrld§hnmmnre. ()(h
dessa fiirbnskode lrollknrlnr merl slnn elrlkLrl
mh äskvlggar.

Lyd milt råd och sJxl:r Al)&l) pt srtnskn l'Ä

Wettcon fiir du chansen fiir dä finns Sg'lnrtns
hnndbok rrh Spellednrtns regcllxrk 6nlllgtn
lillgflnglige rrh'l linn ordnnr med en

mlnliurnerlng I srenskt AI)&l).

V6l mött pl lVellcon.

((

(

Turneringar

Dessa turneringa är så kallade huvud-
turneringar. Detta innebär att G&B håller med
egna kvalificerade spelledare och att pris
kommer utdelas på vanligt sätt. Observera att
dessa turneringar är de enda du kan föranmäla
dig till. Föranmälan görs av EN person, som
anmäler hela laget, men inte dess spelare. Det
tillkommer anmälaren att tillse att laget är
fullt. I år har vi som sågt satsåt extra mycket
på dessa turneringar, för att ge er som

besökare en angenäm upplevelse och det ni
helst vill ha.

Advanced Dungeons & Dragons
Omg I : Lördag 09:00- 14:00
Omg 2 | Lördag 15:00- 20:00
Final : Söndag 09:00- 14:00
Lag : 6 pers.

Kostnad : SEK 90 / lag.

Ansvariga : Thomas Bull, Niklas Stenlåås och
Henrik Cederberg

Låga förkunstaper.

Nu är det dax för en ny episod i The Crystal
Dagger Tournament. Kvalet är skrivet av
samma glada gäng som alltid, Thomas Bull och
Niklas Stenlåås. Finalen däremot ordnar
Henrik Cederberg, och den är skriven till
AD&D II Edition! (Oroa er inte, det går

givetvis bra även med de gamla böckerna).

Det gladd gänget ör pd nya upptåg. Tyvdrr
måste meddelas att en I sällskdpet hdr rest pA
andra vdgdr. Som tur är kom en ay lörmåga
som förhoppnlngsvls klarar det härd.a livet
som välkänd öventyrdre. Uppgtften I år är
säkert I er smak och anpdssat till rollper-
sonernds ntvå (nJa, kanske lnte rlktlgt).
Dessutom kommer ni att få uppleva (!?) en

grymlingsmarkaad ! Är det lnte fantdstlskt ! Va !
Vet du inte vad en grymlingsmarkaad. är?!...

Call of Crhulhu
Omg I : Fredag 20:00- 0l:00
Omg 2 : Lördag 09:00- l4:fi)
Final : Lördag 2l:00- 02:00
Lag : 6 pers

Kosrnad : SEK 90 ,/ lag.

Ansvarig : Iohan lonsson.
Läga Förkunskaper.

Blod och musik dr lngen bra cocktall,
En grupp yanilrande bluesartlsl,zr ldr Elg

snabbt förstå ilet ndr muslket kllngar ut och
skotten dör bort.

Håller dina nerver för ännu en omgång Call of
Cthulhu? I år har vi både kval och final i
detta gastkramande spel, eftersom det förra
året var nästan lika populärt som AD&D. Vi
tar inget ansvar för eventuella psykiska men
som kan tänkas uppkomma under turneringen.

Car Wars
Omg I : Fredag '20:00- 

01:00
Omg 2 : Lördag 09:00- 14:00
Omg 3 : L,ördag 2l:00- 02:00
Final : §öndag 09:00- 14:00
Lag : 2 pers.

Kostnad : SEK 20 / spelare,
Ansvariga : Magnus Björklund och Mikael

Doverskog.
Medel Förkunskaper.

- Bakom deJ &ldle!

Var med i denna mycket spännande arenafight
i par pA Vapenvallen i Huskvarna. Klarar Du
och din stallkamrat den otroligt svåra

Småländska banan, som tedan kostat många
förare livet? Vi har endast ctt fåt8l startande i
varje heat, så skynda er att anmåla er till detta
vansinneslopp! En person anmäler stallet!
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Turneringar

MERP/Rolemaster
Omg I : Fredag 20:00- 0l:00
Omg 2 : L,ördag 15:00- 20:00
Lag : 6 pers

Kostnad : SEK 50 / lag
Ansvarig : Thorbiörn Fritzon.
I-åga Förkunskaper

Ett svärd har två eggar ,...

Traveller
Omg I
Omg 2
LaB

Kostnad

Ansverig

Fredag 20:00- 0l:00
Lördag 15:00- 20:00
5 per

§EK 60 / lag.

Mikael Kullberg.
L[ga förkunskaper.

I kablnen dr allt öilö. På kontrollpanelen
bllnkar en lampa I sln ensamhet. Dess röda
sken sprlder ett spökllkt ljus över d,et mörka
rummet. StJdraorna syru som små prickar
genom frottrutan. Tystnailen ör fullkomltg.

Följ med ut i universum och upplev dess

mörka mystik i årets travellerturnering på

Wettcon.

RuneQuest
Endast Lördag 15:00- 20:00
Lag : 6 pers

Kosrnad : SEK 60 /'lag.
Ansvarig : Edward Hiscoke.
Låga förkunskaper.

Vad döljs I dlmmigt töcken

lnnunder månens ljus?
Äitta lungfrur. tapprd män

och tidens vlndars sus.

Vad döljs I mörkrets skymslen
I idttens mörka vrär?

Troll och jöttdt, svärd och skötit,
död och liv där går.

Arrangemang

Arrangemangen är inga turneringar och
glr ej att föranmäla sig till. Vi tar lnte helter
emot några intresseanmälningar till dessa

ektiviteter. AnmäIer sig gör man genom att gå

till samlingssalen vid utsatt tid. samtliga
anangemang är kostnadsfria.

AD&D 2nd edition på svenska
Individuellt
Ansvariga : Titan Games AB.

Chansen ni väntat pl! För första gAngen
på ett svenskt konvent, AD&D 2nd Edition.
För föBta gåryen på något konvent i vårlden,
AD&D 2nd Edition på svcnska. Världens
populära rollspel i ny omarbetad och
förbättrad upplaga.

AD&D Oriental Adventures
Endast Lördag 2l:00- 02:00
Individuellt
Ansvarig : Henrik Cederberg.
Låga förkunskaper.

En stilla kopp The ,..

Britannia
Omg I : Fredag
Omg 2 : Lördag
Individuellt

20:00- 0l:00
09:00- l4:0O

E pers/omg, mer om folk tar med sig egna
spel.

Ansvarig : Carl Montdn.
Förkunskaper nödvändiga.
Rule Britannla! Brttunnla Rute the Worlil

Harnmaster
Endast Lördag 2l:00- 02:00
Individuellt
Ansvarig : Björn Hellqvist.
Låga förkunskaper.

Ett annorlunda rollspel i The Wortd of
Harn. Nu får du chansen att prova det.
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Arrangemang

Kremlin
lndlvlducllt
Anwarlga : Iokcra Gamcc.
Llgr fUrtunskrpcr.
Dllr da dca nm vlnlur pä balkongm l:a mo!?

Paranoia

Omg I : Iårdag
Gmg 2 : L6rdag
Omg 3 : Söndeg
Indlvlduellt
Än§rulg I Lclf Bogmrn.
Kundrapcr lr förrld.rl och bcstraffer dtr.fter.
Hur ? Hlrt odt ldngc, you rd krompcn.

Pirates!
Endlrt Frcdag
Indlvlducllt

20:00- 0lOO

Annarlg : Mlkacl Elclund.
Ingr förkunskepcr.
lnrpclntngarne frln f0na lret forkltta I
Rrrtblar. Van bltr btrtc rktdcspclarc (och
(horn-vlnnarc) I &ar pnoduktton?

§pace Masler
Endest §öndag 09:00- t4OO
Indlvlducllt
Aruvarlg : Andar Nordstilm.
Ingr f0rkunskapcr.
Av alla tobb I wrlvcrsum är.fi träklgarc da an
etbrtcra rymdlattarc utc I 

'I':dnstraltc'7.a 
at

tmp.lflca M.i pli.ttlrgt h,'l det an nöiklgnal:
'§.O.§.. §.O.§. Dcn *ommrr, dat gröna...

Thc Eternal Champion
Endart t0rdag 2l{)0- 02SO
Indlvlducllt
Annnrtg : Lctf Bctgman.
Llgr fthkunrkapcr.
Koot hällcr pe ai tu övrn tgcn...

09:00- l4:fl)
l5O0- 20:00
0900- 1400

§varta Korpen
Kontlnucrll$ urd6 tonemtctr !tnt.
Indtvlduellt.
Annndge : §verre lfurecn.
Ingr f0rtun*ry.r.
Dct wca*a fturgclct om vltlngenre odr
darr tlv odr problcm, t cfrncdrct dcru
problan mcd rtt båltL ltvcr.

Teenagc Mutant Ninja Turtler
Bndut lJrdq ,tS- 0200
Indlvlrtucllt
Anrvrrlg : Thonrrr ltucsm,
Ifgr förlmmklpcr.
Dtur? MAnabkor? Ivltador ?

Tq rrdla ptytlLrr, ruNT.

TOON
Endast lJrdag 2lf0- OrSO
Indtvlducllt :4 pcm
Annerl3 : Cuollnc Frllm.
lnge f0rtun*rpcr.
§PROINO, SPLAT, DUNK,
SKWATT, TJONO!!!!

Wcgtern

Kontlnucrtl$ uodcr tonvctrlctt glnt.
Indlvlducllt.
Annnrlge : l^encclot Grmcr.
Inge f6rtunskrpcr
Htr flr nl ch.arca.tt ecL dcn mttlpcl I
v&tcIttltnllr6 dllsmrrrrru mc{ tonrutt6rcnre.

Top §ecret/§.I
Enrle« §6odeg 09OO- l4OO
Indlviducllt.
furrvrrlg : &cdrlk Andarron
Llgr P6itun*.pcr.
Upplcr llva mm hcrlrl|6 q@t. D.t At gfuGnt,
lltt §a,wfirt o[,rhdrlljt am I fihotnu.

Fler arrengemang kommcr i commar.

(

(

(

(
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WettCon V
22-24 September

Sista anmälningsdag : 31:a Juli!

Anmälningsavgift 80 Skr.

Plats : Alfred Dahlinskolan i Huskvarna.

Öppbttider
Fredag 22 / 9 kl 17:00 till Söndag 24 / 9 kl 17:00

Anmälan skickas till:

Carl Montdn
Sjöakravägen 48C
56400 Bankeryd

Kontakta oss vid frågor:

Mikael Kullberg 036 - 14 07 69

Thorbiörn Fritzon 036 - 752 58
Carl Montdn 036 - 7L7 L7


