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Innehåll sida Välkommen till
Välkommen Mittcon
Första konventet? Mittcon kommer visaerligen att håJlas i

Medelpad, men tro inte att det blir ett
medelmåttigt konvent bara lbr det! Ne,
vår målsättningmedMittcon är att hålla
ett konvent som har något till alla kate-
gorier av besökare. DerfOr har vi försökt
få ett eå brett unral eom möjligt av olika
aktiviteter och seminarier. Sällan har det
hållits ett så innehåIlsrikt epelkonvent i
Sverige och du gor ött livs misstag om du
migsar det! Avbeståll Mallorca-resan,
tågluffa via Sundsvall eller ta
"bonnpermis" frÅn lumpen. Alla metoder
är tillÅtna när det gäller att ta sig till
Hedbergtka skolan i Sundsvall 13-16juni
1991. Idiälp ose att göra Mittcon till ett
konvent att minnas!

Brädspelsturneringar

Kringaktiviteter
10 Första gången på

.2

ffii"##1t--åil""#lbf ::1å$: våra hed ers gäs ter
duell annälan mh lbr de sryf ym kla-s- Loren K. Iyig€nan fr&u Game Desig-
eilicerag som lagspel ex.Cy-berpunk, ner€ 1forkshop
Khelataar och andra rollspel görs en GDW ä" en av världens ledande
laganmälan. För att göra gn hry1nlL speltillverkane och ligger bland annat
ning på ett spel bör laget innehåll_a det bakom klassikem Tiävelea som nu-
antal apelare som står en-grvet vid res- meragesutundernamnetMegatraveller
pektive spel. Om detta ändå_int€ gAr att i omaibetadupplaga. GD$r's JtOreta mll-
ordna så är det ingen fara ltir det finns spel nu ar i6ruiom Megatraveller,
alltid spelaugna spelare som vill hoppq 2äOOAD,ettrealistisktBciencefrctionspel,
mediertlagpåkonventet.Omninusksll Twilight 2000, ett spel om
spelaettsåkallatlagepel aå fyllerbaraen efterdllingarna av tredje vtiridskriget,
av er i att ni skall spela detta spel, a_nnars Space-lggi ett annorlunda spel baserat
blir ni anmälda flera gånger.. r)å blir det på titlig science frction typ Jules verne.
stnrl och trassel och det varju just det vi bOW f., även giort ett äå*"t retgiord.
v,re undvika' e,erhur? 

flftl'å';:'ä1ff:x":r,""*i1ll:
Mat och sömn y"ffi;flffi:J"äffiX*fl'ffii:ä
Det kan ju vara trevligt att äta eller sova konfliktspelbaseratpåbokenmedsamma
någon gång under koiventet och darfOr namn. Loren K- lf,Iieeman har arbetat lbr
tar vi ro""g"rat en del olika alternativ, Game Designers Workshop ända eeden
på konventei kommer vi att servera fru- Ibnetaget startade 1973. Han har varit
koet och lunch. Fmkosten kommer att inblandad i praktiskt taget alla derae

beet& av en frukoatbulTe, och serverag projekt ända sedan staften och kan med

varje morgon. Lunch kommer att sene- rätta anses vara en av världene megt

ral undJr fredagen och lördagen. erfarna_ibranschen.Ifiirstahandskriver
Lunchbiljetter kJmmer att sä[äs i lore] K. Wiseman tillbehör till mllspel,
receptionän framtill kl 3 på fred"g.o. Ett men han håller även olta på med utveck-

av alternativet for so-i är atf sova i lingavnyaspeltillsemmansmedGD\4l'e
konventslokalenna. D€t kommer att frn- andra designers. trfir Wiseman kommer
nas speciella sovsalar tydligt markerade 1t h_lll_a seminarier diir han berättar om

och «ler kan man *r, iyg;* runt. On GDW, derae spel, hane eyn på branschen

man vill sova varmt octr mfrft ar aet aocf och- mycket annat'
önrkvätt att ha med sig liggunderlag och J_ulian,Musgrave från Ifotan Games

aoveäck eller -dylikt. ffii Ututuil.o \fotan Games är ett litet företagi Inndon.
användas fOi gOmn "under 

"ir* 
Företagetbeståravungelär1,6personer

tidsperioder av dygnet. Kolla ftirst innan varav Julian Musgrave är den hele. Hans

du l-egger dig. Dä-finns också möjlighet fru år den halva som växlar mellan sitt
att so-väpÅhäclunderkonventet.Vihar vanliga arbete och \ilotan Games.

frxatpårabatterpådubbelnrmochenkel- Julian Musgrave tillhör inte de mest

-- på t å hotefl med olika prisklasser. kenda spelkonetruktörerna men är
Är du intresserad av hoiell under mycket kompetent. Tidigare har han
konventet ta kontakt ma 

"acoi "" 
bland annat giort spelen King Arthur öch

kontaktperaonerna som kan beräIta mer $rcgrer King' varav inget tagits in till
om priå. Hotell måste bokas minst en pveriSe i några större upplagor. Bland
veckaifön'egförattviekafårabatterna hans-.genaste skapelser finns spelet
aåbestämerkvickt. Excalibur som har mottagits med stÖrc

entugiasm,
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Har du aldrig varit pÅ ett spelkonvent
förut så är det verkligen på tiden att du
SAr på ett. Du kunde inte ha valt ett
bättre konvent att bö{a med! Vi gratu-
lerar dig till ditt kloka beslut! Eltersom
du ärsåpass klokkanske du intebehöver
någon 5rtterligane vägledning, men Iör
säkerhets skull fd[er her en beakrivning
över hur man bör gå till väga för att slippa
stml och trassel. Stnrl tar alltid tid att
reda ut och tid kan man ägna åt roligare
saker, som att spela spel till exempel.
Trassel är inte så värst kul det heller...
Inran awesa bör man ha last igenom
broachyren (och det gir du just nu) och
bestämt sig ftir vilkeUvilka epel som man
skulle vi$a spela. Ilverr kommer flera
spel att spelas parallellt, så hur nycket
du än vill e& kan du inte delta i allt. Glutta
i tidsechemat och beetäm dig för hur du
skall disponera ön tid. När detta ärgiort
är det bara att fylla i
16"rn6älnin gsblanketten. Förett spel dår

tz konvent?
Gästabudet

Bussar
..........13

Karta över Sundsvall

::::::::::::::: 15

Konakpersoner:
Kristian Isaksson
Tel06G12 89 08
eller
Stefan Burström
Tel06G56 09 90



Juliankommeratthållafleraseminarier konetruktion av epelvärld och rcllspel i
där han talar om hur man designar Tolkienevärld.
brädspel. Han kommer även att linnag
till handg Iör demospelningar av sina 

^. I8per. Ordningsregler
Chrlc Tubbr från Prince Aucust Y . -.Miniaturea §om de llesta andra konvent kommer vi
Prince August Miniatures är en av värl- l:"--11t-h" 

en del ordningaregler under

dens äldsta ""il* 
*"t.""i. konventet.Dessakommeratthållasun-

tennfig,ratillverkare. I fti:ata hä;il 9" ry} konventet och detta errang-

de tillverkat a. i S"eriie-; iu;ä :-""8 g obligatoriskt, Itlr samtliga del-

kamtinerligurerna. petiuäitä r";; lY,,"TlIågt av delarrangenangen är:

l#:THHäffi xi tl..rl;rx ;yi"*å:äffi H,H#Ti'ixå i":
deras bä8ta serier och största euccder oå ranSera eSna'

aenare tid är Mithril -i"#;;. d";ff :*p 80P ett svin om du känner Ibr det-

r*:xi,*ntlT'is#il;.ili*,åyå#nH"kr.l':"H'å',iJ":
frgurl'ormgivare. H"o lig::l i-'-l:-, merar stora mängder alkoholhaltiga

ä** i:* it*^, *,_ *§1#,.äö *;Hdffi:r**mn#;m;rlau ar aven oen 8()m Iormclvlt alta ncu-
rerna i Mithril*"i"". pa k;;;;;;k;;- mvck.t intimt'
merhanatthåll."tt*.i;;;;;;-1"*"" rVj kommer att ha epeciella sovsalar.

der gartill när-.o go""oärif,s,r;il l-1":l spelar, hall er borta frdn deeta

äråäh[igtbe""ea["r"ei--*"o-tä-*i * :ry]: istället i de rum som kommer

"" i"t*"ä."i 6fiil. H"" r"--"" :Hä:1,ååy#*HåT#j.r;il*.aven aff vara oomare I avens_ke
mäaterekapen i marning ai lriit;;ffsrr. lrt]: {1aket 

kommer mot konventsbvgg'

rer. chris ir. a.'ig"t-p"i;åäl;;; f-*T-:-tvd"" det på brand' Då bör det

något uröv_er a.t"Jrd, tiitl"iöo. läilifiäil: 
måaga i aovsalarna 

'om
Anderg BUrt, frilansande deaigner och :iitää absolut vill slÄss, gör det medskribent
Anders Blixt är en av sveri@s mest Dro- Gyllengran som finns tillgängliga förjust
duktivaalribe"t "o"rru*'iåtfl-Iä $:lll.L"damÅl' Men dom alår hårt,

X.'hä-I'HH,*Iä3J$;ä|T:Håä.xreearnaute,runderkonventer.
ietade dår i fr'ra år. s.d;-h"" ;l"rä III 9k på vår hobbvs image dÅ vi
har han fortsatt rk i". *;lä;;; ko*, .o att få besök av maesmedia och

ilådJ6"-Å;;iröåä'ffiffi urdvitierlbr militära uilformer från

Games. under sL tå ptÄ;";ty*"p"i tiden elter 1e14"

aöetade han i huvudsak med rollspelen

l,fff tff ilå:"*,XffiL"iäXä Tu rneringa r
till Xhelataar och \fiastelanda frÅn
lancelot Gamea. Han har även fått ma-
terial publierat i amerikanaka tidningar.
Andere Blixt kommer att hålla semin ryi6y
om äventyr och kampa{er i rollspel,
något han har stor vana ay. Övriga
seminarier Anders kommer att delta i är
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AD&D
Amangör: Joakim Rastberg och Stefan
Burström.
Rollspelstävling i lag i tvÅ omgångar fiir
fem spelare. F0rkunskaper om andra

utgåvana AD&D önskvärda men inte
nödvändiga.
Berlram vaknade upp ur ein aönn med
ett lyck och satte cig upp i sin 8ång skri-
kande. Minnesbilden avhuren awkJrvtrd
demon hogg av hane hogra arrn var
fastetsadpå hans näthinna. Gamle Hane
i rummet bredvid hade hort ckiket och
glqrndade sig in i Bertrams rum och frå-
gade vad aom hänt.
-'Jag hdc m mardöm', sde han dar-
rordc, 'Jag drönde att min lillasysttt
Yirgina bleu br$brd av efi ftLft iHfulda
swrta Läpr. J4 eh min öldre sy der tq
upp fuhtan p& dom. Undcr fuhtcn tröffadz
oi flera... m(nnishor wm hjölpte oss. Yi
hom ifatt warthåponu men fu lade nå-
gon wr//o besr.firjel,* Aoer oss ocå & hom
undut. " Medan Bertramberättade om
aia mardrtm lode Ilana mÄrke till att
Bertrambar sin stridsrustning, samt att
San Julian, familienr dyraate äpdel inte
fanns i gin skida. Haag hälldeupp ett glas
vatten åt Bertram rom drack girigt och
sedan fottsatte ain berättelee, till syoea
helt oberUrd "" 6trtr [anr ruatning var
nästan h€lt täckt av rttt,'färskt blod.
Rustningen var deerutom mycket mer
eliten nu ån igår, hela hogra armen sak-
nadea.
-ni Nide eoarthöpontu ap,&r till en
gonnal std, wm fug inte tidigare wtt på
någon lmrta, run ui hom flfr*nt,Yirgina
WrefunUiDit offtadtill n&got ofuen
aom av decs anhöngare hallades
htlumus.Yd eom *donföljdc minrc
jag fua frasment av. Jq lommer ihåg
eagammal mon md längt shögg, ettfall
ger@m en virfurdz tunwl och & em&-
lahqom vAfi nöt2 mcd, Batlwmus. Hem-
slu riter htgt upp i ett tonr... en ftrda ndc
cffi,, jq bleu qrwm hoar u&ndc i
monadct... alla dMo... btioono... Sedan
oahnadz iq eh du sbg breduid mig.'
Hana togtillbaka glaset från Bertram och
sade lågmält -'$u lr;u, mbtcr Bertmm,
allt Ub bra imorgot'Hane stennade i
rummet tillr Bertram hade fallit in i en
{iup omlig aömn. Bertram vred erg fram
och tillbaka i sin aång och hans filt råkade

hamna pt golvet. NerHansbojde sig ned
Iör plocka upp frlten och täcka över
Bertram igen sl såg han att ett flertal
monstnrö8a händer som var awlitna vid
handlederna Hängde sigfaat vid Bertrams
ben.
Under oljela-Fana svaga sken bleknade
Ilana märkbart.

Call of Chulhu
Rollspeletävling i lag ftir fen epelare. Inga
gärskilda llirkunskaper on spelet nöd-
vändiga.
Doktor Iblis och Farita förtjänade aitt
levebrtdpå attlura godtrcgnamänniskor
på marknader och feetivaler. Ingen blev
åer forvånade än de när deras trick plots-
ligt verkade fungera,

Cyberpunk
Arrangör: Magnus Seter
Rollspelstävling i lag för tre epelare. Inga
sär€kilda lbrkunskaper om spelet nöd-
vändiga.
Ytterligare ett rutinuppdrag Iör On the
Air Tonights nyheteteam. Att gtira ett
reportage från en -iljödemonstration på.
Liberty fuuare. En Mifiödemonetration!
Möjligen heta nyheter på 80-talet, men
inget man överlåter till bolagetB bä8ta
nyheteteam. Btist att se till att fa med ett
par sexpack Iör säkerhets skull.

Drakar & Demoner
Arrangör: Tobias Annell
Rollspelstävling i lag för fem apelare. Inga
särskilda förkunskaper om spelet nöd-
vändiga.
"Mena,r &r att vulhanen lfiller på att f&
utbrott! Det tir ju fruhtnnsoört, Yi m&sb
se till ott to oss hörifrdn s& fort som
möjlrgt."
Spelarnatjänstgtir som vakter på en geo-
logisk expedition lbr att utforska en
alocknad vulkan. Sakerbörjar dock apetsa
till sig ordentligt niir ilet visar att vulka-
nen i högsta grad ar aktiv.



]ames Bond
Arrangör: Kristian "«)" Isakason
Rollspelstävling lbr en eller två spelare.
Inga aärekilda lUrlunakaper om apelet
nödvändiga.
En vacker vårdag anländer två av M.I.6.
basta agenter, 0o2 och 003 till hogkvar-
teret i hjärtat av lnndon. De har varit på
semester i en mänad, De tar hisren upp
till fitude vÅningen och kliver in genom
dönen till AB Export. Koridoren är tom.
LikasÄ de $na örata kontoren, där det
normalt skulle fiD[as 10 peraoner vid
denna tid på dan. Plötsligt hörs ljudet av
en rivata*and,e bil från gatan. Agen-
terna tittar ut genom lönetret och ser en
blä Chernolet Van som kommer'ut ur
garaget medtjutende däck. Bilen lörsvin-
ner hastigt nedlbr gatan.
Agenterna rusar snabbt till M:s kontor
som år tomt och där skrivbordsetolen
ligger omkullvält på golvet.

Ktrelataar
Arrangör: Patrik l,arsson
Rollspelatevling i lag lbr eex apelare.
Förkunskåper om spelet önskvärda men
ej nödvändiga.
"Fdimlingar i sfr;n aer jq. Itommit hit ftr
mslau&n ftrstås. Har ni lört om dcn
unga flbhan gom förwann nyligen? Vo,
söger &t afr ni &g ett fttt nuln öoer
trtid.toppann innon ni hom in i stan!
Ursöhta ntg, lry nåstc rag g&nu."
Rollperaonerna befinner sig i ataden
Eilapam under dess marknad. §aker är
dock inte som de bnrkar vara dÅ flera
uuga kvinnor nyligen försvunnit. Då
mllpersonerna genom en ollrckahändelae
börjar ana vad som kanha hänt dras de in
i en intrig som kan få konsekvenser lbr
hela I§relataar om den inte lyckae stop-
paa i sin linda.

Megatravaller
Arangör: Nils-Erik Lindström
Inga eårskilda ltirkunskaper krävs.
RollspelstävlinS i laS för fem spelare.
Inga särskilda förkunskaper om spelet
nödvändiga.
Kapten Natoda spanade ut över planetens
öde vattennagsor medenbekJmrad -ir.
En frigk vind rev upp hans hår till en
flexende buske. Han saDkt€ tankfullt
blicken och mumlade eltertänkgamt
"N@onting ör fel, fruhtansvört fel.'
Äventyrarna, som är fredliga handels-
män, belinner sig på planeten fleguz, en
vattenvärld i Spinward Marches. De har
juet lämnat av sin laEt av åtskilliSa ton
vetenakaplig utnrstning till planetens
Ilytande forskiringsbae. Snart bö{ar un-
derliga saker inträITa ch äventyrar:na
börjar misstänka att allt inte är som det
ska på f6nl(ningsbaseu. Innan de vet
ordet av är äventyrartra indragna i en
vinel av ond, bråd död, illasinnade in-
triger och mystiska händelser.
Klarar äventJrarna av att löaa Hegu.z
gåta utan att sätta livet till?
Ett spännande detektiväventyr i ett tek-
nologiskt framskridet univergum Iör fem
äventyrare av skilda temperament.

M.E.R.P.
Arrangör: Kristian "00" Isaksson
Rollspelstävling i lag Iör fyra eller fem
spelare.Kunskaperom spelvärlden, d.v.s.
Tolkiena sagovärld är önskvärd, men ej
nödvänög.
I mitten av andra åldern börjar C'ondor
och Umbar viea fientlighet mot varandra'
Gondorianerna som bor på "fel" sida av
Anduin - den gtora floden, flyr snart till
Minas Tirith och de andra stora gtäderna

i Gondor, I Minas Tirith'a vaktkasern
ljuder signalen för uppställning. S-nart
står alla kompanier formerade. Aven
spelarna som tillhtir en spaningstyrka
flnns på excercisplatsen.
En olfrcer4rter " Spanarna shdll vora Har
att utg& om en timme. De s},o,ll uaro l.ött

utrustdc i ciuila H&r. Anmtilan till
mig ntlr de ör hldra."
Garnisionens ledare gvarar " Jauisst
Öuerste" , gör honnör och beordrar
mannarna att utgå. Knappt en timme
senare står de uppställda igen.
Spaningatyrkane chef börjar tala...

Rollspel
Arrangör: Fredrik Borjesson
RollspelstävlinS i lag lbr fem spelare.
Inga regellunskaper ö.nskvärda.
ALBIN: Nu rastar vi. Atminstone görjag
det. Jag ger int€ ett steS till. Deesutom
kan vi dö av utmattning och törrt om vi
fortsätter. I{iärtinfarkt, lungsot... Men
ni kanju fortsätto.
GUSTAUT: AIIH! Bergsluften som är så
stärkande. Jag har aldrig känt mig så
levande. Vilken vacker natur. Vi fortsät-
t€r.
MCIIOLAS: Jag känner mig död...
CIIARLOTTE: Ryck upp dig nu!
NICHOTÅS: Snarare; gräv ned mig.
CIIARIOTIE: Nämen, gå illa är det väl
inte?
MCHOLÅ§I:Na, värre.
LIIX: Tyst ni båda!
GUSTAIIF: Tralalala. Tyst kan manvara
när Dan gka sova.
L[IX: Vi r&kar ha ett uppdrag att utlbra.
Albin, det är din häst som arbetar, inte
du.
ALBIN: Den dör säkert om den inte får
vila.
LLIX: Var tyst! Nu sitter du upp så vi kan
fortsätta.

Runequest
Arrangör: Martin Hultgren
Rollspelstävling i lag för fem eller sex
epelare,Förkunakaper om Runequeat-
världen Glorantha ön8kvärda men ej
nödvändiga
I enart ett år har Heortland varit ertiwat
av det hatade [,unariska imperiet. Ett
helt År av religiöst lörtyck, diktatur och
IUrbud av de gamla eederaa. Men ännu tir
kampen inte över, det linas fortfarande

gnrpper av rebeller som bekämpar
ftirtryckarna, ledda av prästerna till de
urgamla stormgu.darna och Orlanth, alla
gudars hovding. Snart kommer striderna
att bö{a på nytt.
Äventyrarna är del av en styrka av
klankrigare och Orlanthkultister som
fortfarande gör motstånd mot
ockupanterna. Allt ärinte likaenkelt som
detbordevaraochnyhetenomenlunarisk
transport genom området ftir spelarna
till bö{an p& en mardrön.

Star Wars
Arrangtir: Erik Sieurin
Rollspelstävling i laS för fem spelare.
Inga särskilda lbrlnrnskaper om spelet
nödvåndiga.
" Nar gick ui med i upproret? Det uotz
shönt att f& u eta,.Jag ör ju trots allt Kapten
p& dtt hiir sheppet. Det htir ör fahtisht
ftrsta g&ngen jag f&tt uetn att jag beg&fr
ett brott i s,mband. med, efterlysningen.'
Besättningen på Den Skimrande
Nebulosan har alltid fdrt ett äventyrlig!
och inte siirskilt hederligt liv. Konse.
kvens€rna av att pluudra ett av Acre
Studeb's fraktskepp var dock så otroliga
att de knappaet kunnat ana händelseut-
vecklingen ens i sina vildaste drtimmar. I
jakten på hämrd lbrs de genom välord-
nade villaområden, konstiga
kontorsbyggnader, de dodliga
radiakslätterna påHoreb och platser som
knappast finns med på Imperiets
stjärnkartor. Ytterligare en sak som gör
det hela mer komplicerat är att halva
galaxen plötsligt tycks vara efter derag
skalper.

Twilight 2000
Rollspelstävlingi lag lbr fem spelare. Inga
särskilda ltirkunskaper om spelet nöd-
viindiga.
Efter mer än femton framgångsrika
uppdrag kunde man tycka att team
"Brazen" var värda den planerade se-

mestern. Ödet hade dock en annan upp-
fattning dÅ en av gruppens medlemmar



@
r
T

Vantigtspelpass ffi AD&Dpass2

Semifinalpass

Finalpass

OB§! Fnrkost servems mellan Hockan 07.1X) och (D.fi)
Lurch sewems mellan klockan 13.00 och 15.00
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ffi"""#ffi.L"r1";-t:#:'iffff H B rä d s pel
allvar när det visar sig att platsen för
Ibrevinnandet ligger pÅ kubanekt terri-torium. Air Superiority

Arrangiir: Jens Backman

WaSteland' P"ä*f]"r"Jirg rned iadjviduell anmä-

Rollspetstävling i las lbr fem ,putT: ffi;:[T"TffiiJ""#äffiifarrryrda
Inga särskilda lbrkunskaper om spelet luftetrider... Kaooneroa mullrar och
1ödvändiga' - missiler susar iväg med tredubbla
När mllperaonerna kommer till- Srrnds- ljudhastigheten. A11ä kämpar om air
vall väntar de sig en lugn etund fti_r att superlority!
vila upp sig elter:alla åventyr. Men.i po6orgea'fbrvarjeomgångochresultatet
vanlig ordning går det inte som man vill i tb tä basta oågån;arn:a avgtir place-jämt. Rollpersonerna hinner knappt rincen.
innanlör atadsgränaen innan de blir

Övriga Rollspels- ;llåHXtå:tf]ffi;ff,ilffi:
^ spelare IIir minst två chanser att gå vidare.

insyltade i eaker de helst inte vill ha
något att göra med. Deras vårsia
mardömmar går i total uppftllelse när de
ha-nar utc på landsbygden på ett litet
ruti{obb Iör Bossen i staden.

arrangemang

Dark Conspiracy
Ingen information om detta apel fanns
tilgänglig vid pressläggningen. Mer in-
formation kommer att linnas på
konventet. @ör er som inte vet, så år
Dark Conspiracy GD\4r's senaste alster)

Western
RollspelstävlinS i lag lör fem spelare.
Inga aårskilda lörkunskaper om epelet
nödvändiga.
Anangeras av konstruktören,

ASL :
Arrangör: LG Jönsson
Brädspelstävling med individuell anmä-
lan. Förkunskaper och eget spel onskvärda
Ett avancerat spel om taltiska strider

BattleTech
ArrangOr: Martin Hultgren
Brädspelearrangemang med individuell
anmälan. Inga särskilda lb'rkunskaper
om apelet nödvändiga.
I BattleTech styr du BattleMech'a,
vandrande kolosaer som väg€r upp till
100 ton och är beväpnade till tånderna.
Delta i en av deviktigaste atriderna mellan
de olika fraktioner eomkämparfor makten
över The Successor States.

Car Wars
Arangör: Jari Nenonen
Brädspelstävling med individuell anmä-
lan. Förkunskaper önskviirda
Fö§ande regler gäller. Kompendium
regler. Gasburnerg måste ha en tank på
minst 16 gallona. Kostnader ftir hand
weapons, extrautrustning och bengin (5$
gallon) riiknaa in i bilens totalpris. Kval
sker i division 10 ( 10 000$) medan linalen
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skeri divlrion 26 (26 000$). Varje spelare
har rått att lämna in tre olika bilar for
kontmll och inllmning sker i receptionen
minrt'en timne Iöre passet. På toradagen
skall bilarna vara inlämnade före kl 19
00.

Civilization
Arrangör: PerPergsou
Brådspelståvling med individuell anmä-
lan. Inga sårskilda lbrkuaskaperoö spe-
let ntidvändiga.
Se ditt folk bli det mäktigaste under anti-
ken med lt'elp av politik, ekonomi och
mili666 manörlrar. Delta i utvecklingen
mellan är 8fiD f.kr. till 260 f.kr.

Diplomacy
Arrangör:SORI(
Brädspelstävhng med individuell anmä-
lan. Inga särakilda förkunskaper om spe-
let nttdvändiga.
Dina strategirka och taktiska, men fram-
fbr allt diplomatiska kunskaper eätts på
hårda pmv i detta spel eom speglar Eu-
rcpa vid eeklets början.
Foeag ges vid varje omgång lUr seger,
remi och överlevnad och regultatet i de
tv&basta omgÄngar:oa avgör placeringen.

Empires in Arms
Anang0r:SORI(
Brädspelsamangemang med individuell
anmålan. Forkunakaper om spelet önsk-
värda.
Simulerar diplomati och krigföring un-
der Napoleonkrigen. Det gäller att välja
giua vånner och fiender noga. Hela tiden
ställs du iDlbrbÅde militära och diploma-
tieka pmblem och den som utnyttjar sin
poaition best har goda chanser i detta
spel. Spelet kommer att apelaa i flera
spelpaas i en enda kontinuerlig omgång
underkoaventet eå deltagarna bör förbe-
reda sig på att ha minis6lf med tid lbr
övriga aktiviteter.

Excalibur
Arrangör:SORK
Brädspelsarrangemang med individuell
anmälan. Förkunskaper om spelet önsk-
värila.
Bygg upp din egen privata arm6 i
riddartidens England. For att kunna ta
mer land såbehövs enstoram6. Men en
amekostarpengar.Villduhamerpengar
så behöver du mer land. Ta chansen att
spela mot konstruktörenunder konventet,

Iunta
Arangör: Andem Gabrieleson
Brädapelstävling med individuell anmå-
lan. Inga särskilda lörkunskaperom spe-
lel nodvtindiga.
List och bakslughet är vad eom krävs av
spelaren ftir att kunna vinna spelet. Del-
tagarna tar platser i en militärdiktatur
där det gäller att se till att nationalin-
komsten t rdelas till de mest behövande
(dig själv).

Kremlin
Amangör: Henrik Bylund
Brädapelståvling med individuell anmä-
lan. Inga särekilda fbrkunskaperom spe-
let nödvändiga.
För att få vinka åt folket under
olitoberparaden är det fritt fram för dig
att lönnmörda, ge falska loften och på
andra sätt beilra dina konkurrenter om
posten som partichef.

Warhammer 40K
Anangör: Daniel l0aminder och Thomng
Eriksson
Brädapelstävling med individuell anmå-
lan. Inga särakilda f0rkunakaperom BIre-

let nödvändiga..
De tre solarna lyste röda över den
g"äsbetäckta planeten.
Capten Cmperblickade med sin IR-kiltare
över det gresbeklädda landskapet.
Spänningen hängde tunst i luften och
mannarna börjar bli otåliga. Vapen-

ll



Cooper steg lungt upp på sin warbike och

Iffi:ir'åTt;t närmarde rig och Kringaktiviteter

rhammel, tysta muttranden och korta
rkrllrcrd hörrd$ från truppen. Cooper
etråckteupp armen i luften ochrÄnde sig
lugnt mt gina mannar ocffi-a med be-
ståmdttlt:
'I4ebfrLg ! Ften&n ttr itlr,n rtbhhåll.Till
erapstcrhtgor.'
Cooper vånde aig om och lät tterigen
blicken wepa över landekapet. På andra
ridan ståppeu Lunde ett neonfärjat lius-
akimmer rkoqias. Phtgligt exploderade
tyrtnaden i tjutande
atridssiruner,wålande krigsfordon och
eLrikande adrenalirhöga epace marinea.

upp med en egen am6 värd 1600 poeng.
Dock inget off board artillery.
Specialregler ftr ecenariot samt kontmll
av arm6ema på konventet.

Viper
Anangör:SORIL
Bt{dspeleanangenang med individuell
anmälan,
Tag polepoaition i framtidens hÅrdaste
kapptävling dår de flesta rcdel årtillÅtna
för att segra. Löpande under hela
konventet.

World in Flames
Arrangör: Björn I{ögberg.
Warsaw a-Paris-Singapore-Guadacanal-
Normandie. Utkumpa en strid om en
varld i lågor. Ta mllen aom Överbelälha-
vare över en av stomakerna under an-
dra världskriget. ltndn på historien i
denra avancerade, strategigka simula-
tion rom täcker alla krigaskådeplateer
under andravärldshiget. Spelet kommer
att epelas i flera apelpaea i en enda konti-
nuerligomgång uuderkonventet gå om ni
vill apela n&got annat också så täDk om.

Förutom alla bräd- och
rollspeleturneringar kommer Mittcon 91
att bjuda på en hel del aodra aktiviteter,
vad säg: t.ex. om de hän

Tåvlingen avgöra i fyra klaoser. Figurtill
fotg frgrr till häst, öoramor med mingt
tvÅ figurer i 25nm samt Mithril
Miniahrres frgu.rer. IMithril klassenhållg
ett olliciellt SM, där§gu.remabedöms av
ChrhTubbs.
Ansvarig: Chria Tubbs från Mithril
Miniaturee, mer om honom under rubri-
ken HEDEBSGÄ§TER, gamt Daniel
Iflqminder.

Auktion
Vi komer att hÄlla en utmpingsauktion
på konventet, där NI kan sälj a era gamla
mögliga outof-print prylar.

humanoida vareloer hrnde nu ureki[ae
om fårgsprakande eilhuetter. Fronterna
dttea chrikoachetter, craclmisaileroch
bbshurikens ven genom luften. §tell-
ningen eågjämn ut närmarken plötEligt
skakadetilrcmavettjordskred. rF^-l--. - - -.T r!-- -
En tne{e fmatliqie toåarb upp aig när f ecKnfngstavffng
dammet lagt sig.Ea atank av lUmrttnehe Tevlingeo avgörs i två klasaer. h,olfa,
apredaigöveralagflltetaomettvieitkort. d.v.a. perraoner aon lätt något eller flera
Cooper stirade med stora ögotr når en av sina alster publioerade i någon fom,
d6jä vu från the Eye of Termr aal*a tor- och amatörer. Färybilder och svart-vita
na& upp eig öner hane huvud. bilden kommerr att beönas aeparat. In-
D,en hår striden fölide inte planema... ltmning av bilderna oker på konventet.
I Tlarhammer Bt?angeras två olika Arrang§r: Håkan Jonsson.
hu:neringar. Båda med inöviduell an-
mälan. Ett färdigt ecenario och en n:---
utstapturneri,g a* "p.ilä"ralä"ff 

Figurmålningstävling
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Medeltida gästabud BUSSAR
Awlutningen pl hooveatet kommer att Två bussar kom-er att rånaa igenom
kombineras meden medeltidatomering nästan hela landet och plocka upp folk
ochettgäetabud.Hedersgästerna(desom utefter vägenIöratttademtillkonventet.
betalarca80kr)samlasvidsittbordoch En bnrss från non och en från eöder.
smOrjerkråret med en medeltida noåltid. Norrbussengtartafillleåkloclran fQ,(l).
llubadurerochjgrcklareunderhålleroch SydbussenstartarfrånLinköpingklockan
härolderlörkunnar segrarna i dagensoch 10,00.
tidigare dagara drabbningar pl arang falt Nedan finns tidtabeller och priser lbr de
och runt apelborden. Gäster i lemplig olika gtråckorna.
klädsel kommr att premieras (lägre pris)
ochtaggäroamdlfrmpligautensilierlör Norrbnreeen tid prig
nåltlden.Vtdlitomravskildabordsit- tuleå 10.00 400:-
terböndoruaochdelivegaa(desominte Piteå 10.46 4fi)i
betalat) och rhrderar granolåten. De ri- Skellefteå 12.16 380:-
kaetoböndernatnmundigarainfUrdkoet Umeå 14.16 300:-
inför ro.rn från festplatsen ÖheUta""it 16.60 260:-
(ternchb{ldterkopespåfredagen.Biliet- Härnsösand 17.16 2fi)i
terlörglrtebudet på hrdagon). Sundevall 18.30
Arrangörr Medeltidrforeningen
Gylleryru ll{n §undrvall, deasa kom-
mer lven att hålla i
uppvlrnlngrtorneringar samt
käopatråntng fUr dea som vill lära sig att
bli nerrlagen pl rtkttgt modoltida Eätt.

Priaema ft,r resor:na är för turoch-retur.
Bussarna kommer att gå tillbaka efter
gästabudetoch avslutningenpå sondagen.
Anmälningar till bugsarna mågte in gå

snart aom möjligt fbr att vi ska kunna ha
denna service. Om det inte frnns till-
räckligt antal anmälda till någon av bus-
garna kommer denna att inställas, För
att anmäla dig till bussen tag kontakt
med Kristian Ieakgson (tel står på sid 2)
och medela hur många ni är som vill åka.
Om det blir mÄnga anmälningar kommer
de som har längst rcsväg att pmiriteras
vid tilldelningen av plataer. För att vi
akall kunna tala om att ni fått plate på
buesen mäste anmälanv61s inns Ee[aat
den 6/6.

Sydbueeen tid
Linköping 10.00
Nonkoping 10.45
Nyköping 11.45
Stockholm 13.16
Uppsala 14.15
Gåvle 15.45
Stiderhenn 16.45
Hudisksvall 17.30
Sundsvall 18.30

pri.
46Oi
46Or
460:-
400i
376|-
350i
2fir
2fi):-
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Sundsvall ',

l' Jämvägssution
2. Bussration
3. Ky*a
4. Hedbergska skolan (Konventetj

Om ni kommer med de ft rbokade bussama sl landar de alldeles utanför konventslokalema.
Reguljära bussar stannar endera vid busstationen eller vid jämvägsstationen. Även tåg stannar

vid jämvägssutimeq lustigt nog.
För att te sig till konventet från nlgon av dessa plrtser fiiljer man enklast o\ranstående karta.
Stmgaun och Kiipmangatan är ganska stora gator s! det tiir vara ganska svårt an missta sig på

dern. Om man fii,ljer nlgan av dem till Skolhusall6n kur man inte missa skolan där kdrventet
hlllg.

AI\IVNIW
Nedan finns alla turneringar och
gltiviteter lietade. Kryssa helt enkelt lör
vilka turneringar du vill delta i, rrcn se
till att du kontrollerar på schemat vilka
eom ligger samtidigt så att du inte
dubbelbokar några. Auge gärna vilket
apelpasa du vill spela eå blir det enlrlare
attplanera.Föralla
mllapelsturneringar:na gäller att du an-
mäler ett lag och för brädspelen galler
individuell anmälnin g. Ange lagnamn om
ni vill ha ett sådant annars kommer laget
att döpas efter den som skickar in
anmålan. Anmälningasavgiften kan be-
talas in antingen gemensamt ftir hela
laget eller genom individuella
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inbetatningar. Om ni gtir en gemensam
inbetalning så var noga med att ange
nemn och adress IörallaBom'nmälningen
gäller.
När ni har frllt i hela blanketten suilme-
rar ni avgilter:na och betalar in dessa via
postgim samtidigt som ni gkickar iu
snmälningsblanketten. Var noga med att
ange samma namn på inbetalningen som
på anm älnin gsblanketten.

Adressen s66 gslflningen skickas till
är:
MllltCON
SORK do Kristian Isaksson
Hårdvallsgatan 10, IItr
86247 Sundsva[

Anmelningravgiften är2q) Sh per per.
aon. Inga. tumingeringaavgifter tillkom-
mer. Inga avgifter för sovplataer i
konventslokalema. Anmälan efter 1U0
koetar260 §k1. §amms ayglft vid anmä-
lan på konventat. Tjejer helvr prbet,
lUr{ldraroch andra nyfi kna som TITTAB
pl kommer ln gratis.

Kvltto pÄ inbetald avgilt eLall medtagas
och uppvlrar vid inträdet.

Dortglrct lbr iabetalninga.rna är:
ato7277A

Koatrcllera att avsändarc finns pÅ inbe-
tdnlagtLortet ramt vilket lag gom anmä-
lrn 3rller. Om ni vill vara med i både
rollrpclrturneringar och brädspele-
turarrlngar måste vi ha en aeparat
blrnlatt Or varje peraon som anmäler sig
tlll brldrpeleu. Lag Iör mllspelen beho-
wr (rldl) bara anmälas på en blankett.

lr3nemn

Lrgkaptcn

lagkaptenena adress

Deltagare (endast nödvändigt om
6nmälnin gaavgiften betalas gemensamt)

IJ\GROLLSPEL

AD&D
MERP

Cthulhu
Twilight2000

MegaTraveller

RuneQuest

Western

StarWars

Cyberpunk

Rollspel

Khelataar

Drakar&Demoner

Bond

BNÄDSPEL

CarWars

I(remlin
Junta
Battletech

Civilisation
Excalibur

World in Flames

Blood Bowl

Empire in Arms

ASL

Diplomacy

Harpoon

Air Superiorty

Ectdnlngsmottagare Kristian fgaks- Wastelands
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