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HE'I'TCON I V

SpeIförenlngen Ganeboards
& Broadsuord har än en
BÅng ....nöJet att lnbJuda
tiILspelkonvent t Grånna.
I år hålls l{ettcon den 23-
25 septenber och vt hoppas
kunna erbJuda f ler och
bättre.- akt lvlteter än
någons I n. Påpekas bör
redan här att VI
p 8 a be6ränsade spattala
resurser endast tror oss
kunna motta ca. 3OO
besökare. Först trll
kvarn..alItsA. HJärtllgt
vÄlkonrna I

PLATS:.,-Ribbaskolan, Gränna

öPPETTIDER: Flada! 17.30-
' Söndag 17.OO

KONVENTSAVGIFTERs För den
sob föranträler srg genotr
tnbetalntng på postglro
före slsta anDälnlngsdagen
år prlset 60 kr. Vld
dörren. kostar det 80 kr.
Prlset gåller för alla tre
dagarna, oavsett hur långe
nl välJer att stanna.
l'ledlennar t G&B har sOX
rabatt.*.. på tnträdet.
Besökäre, släkt. vänner
och annat löst folk kommer
tn gratls.

KIoSK:*' Dygnetruntöppen
klosl( flnns naturltttvis.
Där kan n i av den
alltid tlllmötesgäende
personalen lnhandla
diversd' I tvsnödvånd.rga
konsuntlonsvaror tt t I
humana ( hunano ida?)
Pr i ser.

öVERNAATNING: BekvÄtra golv
i lux"uösa klassrun. Hsdtag
något att lrgga på och i.
Duschar komnor
tl I lhandahål las.

att
oBs r

Då nt I ttära plagg,
Inslgnla nn ofta
förekonmer I vAra kretsar
kan. vl tnt6 förbJuala
dyl 1kt. Dock förbehål ler
vl oss rätten att
tl I lrättavtsa psrsoner son
bär anstöt I iglprovocerande
ntlitär k1ädsel att byta
trll ctvtlaro platg. I
övrtgt vÅdJar vl ttll ert
oSet goda ondöne och
hoppas att n I ger vår
gorensanna hobby den irage
vt vr I I att den ska
ha. Vapen . rlkt 18a och
repl tkerr år absolut
förb1 udna pÅ he la
konventsområdet. Enda
undantaget är
arrangoDang,

vlssa
dår

arrangörerna har ful I
kontroll. Vattenptstol€r
och dylrkt är förbJudna . r
konventslokalerna. Dotta
p I a drunknlnSsrtsken.

ANllÄLAN 3 EftersoD det Är
ont on Plats på en
postglroblankott har vt
valt att ha en tndlviduell
anrälan. Detta konner att
ställa ltt6 hö8rs krav på
ar nen vl hoPpas att det
ska fungera. Kon al ltså
fhåg! ! Annäl er en och en.
Bekräfte I sor konner att
sk lckas t i I I de son bl ivit
antagna ttll en turnorlng.
Vtd fe lbokn tngar kan
turnerlngsavgtfter återfås
oD arrangörerna neddelas
§enast vld lnchecknlngen.
Dubbelbokntng är ttllåten.
Spelare son oJ får plats t
den turner tng de annäIt
s18 tt I I placeras på
reservl lstor och de
reservar soD lnte får
plats får s lna pengar
hemsk lckade.

FöRSÄLJNING: Intsn fÅr
utan arrrangörernas
uttryckl iga nedgtvande
stäl la ut varor eI ler
tJänster under kongr€ssen.
Detsanna gäl lsr utden ing
av reklan, prlsllstor etc.

SISTA ANHÄLNINGSDAG ÄR:
9/9- 88!

FRAGOR? Ring ttll:
Björn H€llqvlst 0500./ 87836

Thonas Rull 0lA/ 12lnzo
l'nrt I l'n,lrrntt Olll/ l-'llt','1,
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Sover..'*gör vi . bara t
dårt ('l I anvtsade lokaler.
Väcknrng 8år att bestäIla.

ORDNINGSREGLER! Röknins är
to'talf.ärbJudet i
konv'dnts lokalerna. AI I
alkoholförtäring ttkaså..
Berusade ochle I ler
störande personer konner
vän I igt nen bestänt att
avvisas. Live-actlon
roleplaytng utanför de
ordlnarlo ;rktlvll.r'l.rrlttrr
f år, ^.e-L,-s.k.e.. pÅ sko I onrÅdot.
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TIIE CRYSTAL DAGCER TOURNAITIENT

Lag AD&D

Föranmä1an

Arr: C&B

Lag 6 pers
Avgifti L2Ol<t/Lag
llax ca 26 7ag

Kval : Lördag OB:00-12:00
14:00-18:00
Final : Söndag 08:00- 1 3: O0

I kvalet avgörs vilka 1ag som går
vidare til1 final (ca l/3) .

Dcn hårda galLringen på vägen mot

kristalldolken kräver därför spel
på toppnivå. På 1ördags-kvä1len
sätts en lisba på flnallagen upp.

RUNNERS UP

Söndag: 09:00-lll:00
För de 1ag som ej går vi,dare
finns i år ett scenario tillhanda.
Lagen utser en DM som sedan

ti11de1as ett annat lag. De bästa
lagen kommer abt premieras.

I{ERP

Föranmä1 an

.\rr: C&B,/Destrier
Lag 6 pers \-/
Avgif t:6okr,/1ag
So odze- Oqj QO_- L3_:-O 0

Nya exkursioner i Tolkiens
Itlidgård.

\,
RUNEQIIEST

Föranmä1 an

Arr: G&B/Destri.er
Lag 5 pers
Avgift: 5OR1"/lag
Lördag 09:0O-13:O0, 15:00-19:00
En miniturnering i en ro11spe1s-
klassiker.

WARHAIUMER FANTASY RPG

Ingen föranmålan
Arr: Ordo Septinarius
Individuellt
ArgiAt: ingen
!'1ax: ett 1ag 5 pers
Kul med kaos i "the o1d wor1d".
IiLt bra ti1lf;il1e att prova På

englands senaste ro11sPe1.
B:ist.a I ag bcli)nas.

TWILICHT 2OOO

Föranmä1an

Arr: Nova Law, Vetlanda
Individuellt
Avgift:1Okr/pers
Fredag 19:00-241: o0 '.

Vad händer i Sverige år 2000?

Lös ett Uppdras-,i en bekant miliö

DELTA FORCE

Ingen föranmä1an
Arr: G&B/Destrier
Individue 1 1t
Avgifil ingen
Max 12 deltagare, mi.n. å1der 15 år
Lördag 21 :00-02: OO

Den svenska regeringen har efter
ctt blodigt terroristattentat
i Stockholm beslutat att organisera
en specialstyrka med uppgtft att
"ta hand om" terrorister.
En ny incident stär för dörren.
Kommer politikerna att lycka§,
e1).er blir det specialstyrkan
som får 1ösa problemet?
Två Iag spelar mot varandra och
kommer att få användning av a1lt
från listig diplomati ti11 snabba
och välriktade eldskurar.

BATTLETECH

Ingen f(iranmälan
Arr: ltikael Ågerud (Dragont Den)
Individuellt
AvgifU ingen
Max: 8 pers
Frcdag 19:00-24:00

SILLY DUNGEON

AD&D

Ingen föranmälan
Arr: C&B

fndividucllt
Avgifta ingen
Max 5 deltagare
Frcdag 19:00-00:00
Ska11 AD&D tas på allvar?
Inte under de här 5 timmarna
i a1la faIl.
Detta äventyr är inget annat
likt och kan endast beskrivas
som "a very si11y dungeon".

CALL OF CTHULHU

Föranmä1an

Arr: G&B/Destrier
Lag 5 spelare
Avgift 60 k?/7ag
Fredag 1 10-O0:OO

Lördag oMo-r3:oo
14:OO-19:0O
ViLka namnlöSä ; -blasf emiska TäFo'r-Ji
kornmer medlemmarna i "the arcane
investig rs clubbe" att stä11as\-/inför i år?

JAII{ES BOND

fngen föranmä1an

Arr: G&B

Indiv iduel I t
Avgift ingen
Max 6 deltagare
Söndag 09:O0-14:0O
Agentrollspel.i välkänd miljö.

BUNNIES & BURROWS

fngen föranmä1an
Arr: Destrier
Individue 1 1t
Avglfb ingen
Max 5 spelare
Söndag O9:00-14 :00
Ingen tid för morötter och kut
på ängen för de sex gnagare som

ska11 ut på ett spännande äventyr.

TOON

Ingcn föranmä1an
Arr: G&B,/Destrier
Individucl I t
Avgift: ingen
Lördag OO:3O-O2:5{L-''
Inte seriöst, men serl---ös.

TRAVELLER

Förannä1an
Arr: C&B

Lag 6 pers
Avgift: 5Ot<r,/tag
Fredag 19:00-20:0O

. , .ördag 21 : 00- 02 : O0

Låt dln lasef tala i
-k1 acsisk4_a_y._af la -SF

det mest
!.c1lsp.e1-

STAR WARS
1.,-VIngen föranmälan

Arr: G&B

Individue 1 1t
Avgift: ingen
Max ett 1ag på 6 personer
Söndag 09:00-14:00
Bollspelet med fart & fIäkt.
Massor med action där man inte
får tveka en sekund.
Endast ett 1ag är garanterat
plats men om\ man har ett
komplett 1ag + GM, elIer ensam

GM kan flera få spe1a.
" May the force be nith you".

PARANOI A

Ingen föranmälan
Arr: Hans Persson(Dragon's Den

c&B )

Individuellt
Avgift; ingen
2-3 1ag om 6 personer
Lördag 21:00:02:00
S1å era klonade huvuden ihop,
i frarntidens nya och galna vär1d.
Var redo, lita inte på någoh,
hå1l lasern skjutklar!



SI!PERHEROES

Ingen föranmä1an

Arr: Destrier
Individuellt
Avgift: ingen
I'Ilax 2 tar om 6 sPelare
Lördag 21:00-O2:00
Ingen skrattar åt dig om du

kombinerardi,na 1ångkalsingar
med superhj ä1tefÖrmågor

SQUAD LEADER

Föranmä1an

Arr: G&B

Ind iv idue 1i'"
Avgift: 1Okr

Tyvärr finns vid utskriften av

detta utskick. inga detaljer on SL-
turneringens utformning.
Kiart är dock att COI inkluderas
och att spelet sträcker sig ö\'er
hela konventet.
Ring arrangörerna för ner information
om så önskas.

J UNTA

Ingen föranmä1an
Arr: Destrier
I ndiv idue 1 1 t
Avgift: ingen
lrax Z speiåreZoneång
Fredag 19:OO-23:OO za
Lördag 09:OO-13:0O
15: O0-19:00
Söndag O9:0O-13:00
Förskingring och förräderl i
"La Republica de los Bananas".
RikasLe spelaren från någon av

omgångarna vinner.

C IVI LI ZAT ION

Ingen föranmä1an
Arr: G&B

Inividuellt
Avgift: ingen
ltax 7 deltagarez'omgång
L()rdag 0B:O0-11:00
15:00-19:00
Bli civiliserad i denna modernii
board-game klassiker.

DI P LOMACY

Ingen föranmä1an

Arr:G&B
Individuellt
Avgiftl ingen
Max 7 deLtagare
Fredag 19:O0-O0:00
Diplomatisk kamP På hög nlvå
i seklets börian.

WARHÅ}IMER IIOK

Ingen föranmä1an
Arr: Destrier
Individue 11t
Avgift; ingen
Fredag 19:00-22:00
Lördag 09:O0-12:0O
15:OO-18:00, 21 :00-0O:00
Söndag 09:00-12:00
Lcd dina rnän not seger
i detta våldsamma figurslag.

REVENCE OF M.A.R.S.,

M.A.R.S. II
Föranmä1an

Arr: G&B/Destrier
Individuellt
Avgift: 10 kr
IIax 16 deltagare
Söndag 0B:00-15:00
Förra årets märkligaste
spelul)plevelse är tillbaka!
Snabbare och mer actionfyllt
re&Isystem, för ett äventyr på en

mystisk rymdstatlon.
Bästa 1ag och bästa spelare vinner.

CAR IJARS

CALL OF CTHULHU LIVE

Föranmä1 an

Arr; G&B/Destrier
Lag 6 deltagare
Avgift:20 krlperson
tttax 4 1ag, min. å1der 16 år
Vi.d individuell anmä1an sätter
vi samman 1agen.
Lördag 21:00-03:0O'
Inte för att R'lyeh ligger
under Vätterns bö1jor, aen
Cränna ruvar på okända fasor.
Live action roleplayin8 för
folk med hjärna.

F,IGUBMÅLNI NGSTÄVLING

Årets f igurmålningstäv1irlg omfat;::
tre klasser.
Enstaka figur högst 35nm nOg.
Enstaka figur över 35mff hö9.
Diorama,/vin jett.
Samtliga typer (SF, Fantasy,
historiska etc) räknas in i
klasserna.
Man får enda'st stä11a uE p med en

figur i varje k1ass.
llan måste stä11a upp med figurer
som mar. jälv må1at.

BUTTKER

1 vanlig ordning kommer' Titan Ga:P::

och Jokern Spel och Hob,.by

(fd Yalaring Trading), samt B&B

Hobby att erbjuda sj-na saror.
Nya för i år är Svarta Korpen HB.

som kommer att ha förevåsning oc::
försäljning av sitt spel "Svarta
Korpen".
Samtliga butiker kommer att
hå11e spelakti,viteter för de som 

=,:
intresserade.

FöREDRAG

Under konventet kommer mikael
Börjesson, (Titan Cames) att
berätta om D&D..samt besvara regei-
frågor.

E}. Ett beEannat
försäljningstrord, där vi kan hjäica
tiig med prissättningen, Xommer
att finnas på konventet-

övRrGT 
,

Ett flertal aktiviteter kommer at'-
arrangeras spontant. se :sidare 

l

information på konvöntct-' l

FöranEä1an In1ämning ska11 ske senast.
Årr;l&B -----@
Individue 11t
AvgifE 10 kr
ltax 8 deltagare/omgång
Fredag 19:OO-22:OO

Lördag 09:00-12:0O'
15:0O-18:OO
Söndag 09:00-12:00
Formula l-Lopp i snabb, vå1dsam

sti1. [töjlighet ti11 konstruktion
av egna bilar e11er va1 av
färdiga åkdon. Detaljer gä11ande
konstrukt ionsregler medfö1 j er
bekråftelsen.

PIRATES !

fngcn föranmä1an
Ar:r: G&B/Destrier
Indivduel 1t
AvgifL'ingen
llax 6 deltagare, min. å1dcr 17 år
Lördag 20:0O-02:00
Från förra årets lnspclr,ing av
"åLta fördömda män.,, , f 1yttas
nu inspclningarna till liar.ibicn.
r.rcm blir bästc skådespclare
(och Oscars-vinnarc) i å:ci.s
produktion ?

Gör dig 8am1a spel e11er


