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Oerncon IV arrangeras, liksom
Oerncon av rnodell III, av spelföre'
ningen C,ameboards & Broadswords'
nordsektion G&B är en spelförening
med medlerunar från Lund i siF
der till Luleå i norr och aran-
gerar som förhopp-
.irgsrris bekant ock-
dWettron.

Midgård
§rån
Sundsvall
kommer
att stå för
försålining av
spelartiklar av di-
verse
slag.

kommer att
finnas på plats fOr
att förevisa sin nya
produkt, rollspelet
Khelataar, och erbiuder
Oernconbesökare att spela detta,
ledda av kunniga spelledare.

På konventet kommer det finnas re-
prcsentanEr från det Riksförbund för
roll- och konfliktspel som håller på
att bildas i Sverige. Av dessa kan Du

få veta hur du gör för att iust Din för-
ening kan bli medlem.

De kommer även att ha en kopia-
tor som får användas av konventsdel-
tagare till ett billigt pris.

mid-
dag.

Liksom
tidigare år

*olans liushdl i centnrm, har
visat sig vara ypperliga ke--
rrentslokaler, som inte lämr*-.

något övrigt att öruka, bl.a dåirför att
alla önskvärda lokaler, inklusive
duschrum(!), återfinnes i samma
byggnad, inom ett mycket begränsat
område. Givetvis finns det lokaler för
fritt spelande, så tag med Dig egna

spel. IGnslce r,ågon trevlig konvmb.
besökare vill vara rned och spela iust
Ditt spel...

I vår cafeteria kommer bl. a. att för-
*lhs (ordentlig) fmkost, divrrse fika,
[L..rt en hel del stitsaker. Vi försöker
prcssa priserna.

Vi iobbar också på att få en restau-

f?"9 att hvercra rnat, rren i skivarr
[\ ctund är detta inte klart Varm rnat
i någon form kommer dock hur som
helst att finnas att konsumera på
Oerncpn IV.

En anbudsauktion kommer att åga
rum under konventet, d a'med spel
och dylikt som Du tinker $lia!

Vill Du vara så säker som n6iligt på
att komma med i Dina favoritaktiviF
ter, föranmäl dig I GOD TID.
Dubbelbokning åir tillåen, men ange
prioritet, så vi ser vad du helst vill
vara med i.

'( a. måste vi ta betalt. Detta blir,
vid föranmälan och tilika inbetalning
på postgiro 27 o573 - 9, en summa på
120 kr per deltagarc, för vilken bl. a.
gpvplats på Mrt golv och spel i de ak-
.k .teter det finns plats erbjuds.
Bealar Du vid dörren vilt vi ha 150
kr. Betata i dd, så slipper dla en rnas.
sa besviir. TAG MED POSTI(/ITTCI
TTLLKChIVENIETT 

....

Rökning är förbiuden inomhus, oav-
sett väder. Alkoholförtäring inom

konventslokalerna är mirut lika för-
biuden" Berusade och övriga gBrande
personer är inE välkomna och korn-
nrr att awisas från konventslokaler-
na.

Skicka Din ifyllda anndlningsblan-
kett till:
Ulrik Ivcrs
Studentvägen 1831
75234 T'PPSALA

Senast torsdagm
den 22:e febnrari

vill vi ha din anmäan!!!!

Ring mig om du undrar öven

Anmälan:
Ulrik Ivers Of&[18!i {O

Program:
I.eff Lundberg{ts166,6o299

Caleterian:
lohan Mör{n WlNl 97

Iokalen
Karl Siögr€n 0660818 25

Våilkomnren dll Öm*öldwik och
vad vi hoppas skallbli en hevlig till-

stäIlning.



Flyg frän Stockholm
F: 14.00, 76.20,1,8.40,21.00 och 23.20
L:08.35 och 11.40
Restid inkl. buss: ca 2 h

Tåg från Göteborg Stockholm Uppsala
T /F: 18.15 20J3 20.58
Ankommer till Ömsköldsvik kl. O7.55

AVSLUTMNG med
PRISUTDELNING

Flyg till Stockholm
S: 15.10, 17.30,19.50 och 22.10
Restid inkl. buss: ca 2 h

Tåg avgår från Örnsköldsvik
S:20.55
Ank. Göteborg Stockholm Uppsala
M: 10.35 m.20 07.30



i, otmation
1" 1:riq.;-' -. ) ...'

Itedrn fölfer m sammanfattning av
& ofitt aktiyiEter vi eöiuder under
hoinniltffi

, "),;.§Simat på mittuppslaget visar

,r' ""' d -äif - 
därfir bara inträde och filr

dl rye rla aktiviteter du anmäler
': dgm

h komm aft lrållas diverse srnå
spel/ettlviteter som inte kräver

:: 6lan och mr dessa filr du rner

.',ii;.. i,,r,,l , dliiäedlta cngfirgarna r<oänrer att
;:j il.8*.: .. r,,HIb:; -
:' ' Atlr *tiYiEE & koskrad*ria och

CALL OF CTHI,JLHU

Årec scenario, som har klassisk anda,
tar Er med till Sverige som det var
under lg2trtalet.

Enligt rykten skall årets scenaF^
vara i klass med OERNCON I\,-
$ycket populära äventyr "Ångest i
Are"!

Föranmälan
5 petsoner per lag

DIPLOMACY

(,

Plocka fram dina talanger i diplomati,
lögn och strategi och försök att få iust
ditt land att bli så sbrt som möihgt.

Spelet har enkla rqgler som förkla-
ras före varie spelomgllng.

Föranmälan
Individuell aktivitet

ISIAIO

För er som spelade fiolårcts AD&D/-
nal så kommer nog denna aktivitäs
tema att kännas igen. Det kommer
nämligen att handla om P.appkörning
rned islakter.
Reglerna? L.
Först till mål vinner, alla medel iir tu-
låEra!

Ingen föranmälan
Individuell aktivitet

Stfofmåbnpåkonvenet.

'$dg.ilt(d Dungcons & Ihagons
: '.

-Va?trygreve?!
-Ia,detrtår d.

Ir det år sant, två av fiolårets
at lryC harblivit grerre respektive
grevlnna med till titlarna hörande

6perro,tuperlag

BINGO

F6r att fl dm firlängda rnatrasten att
förft)4a komm vi att Mlla €m sorts
Hryo dår Du smr deltagare får ldn-
trä ltur det år att spela ett "riktigt"
+el!

Abcolut ingen föranmälan
Irdivlduell aktivitet (om du klara det

{älr)

fidettorg,

För rilan

I
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KHELATAAR

Lancelot Games nya spel, Khelataar,
är ett rollspel i fantasymiliö. Det
äventyr som skall spelas på konven-

['kommer s€nare att ges ut så missa
ö,. -för inte chansen att få "provspela"
detta nya system.

Föranmälan

f -rsoner per lag
\
PARANOIA

Sex små troubleshooters skulle vand-
ra hem, en föll ned i en härdsmäta,
och så var de bara fem.

Fem små tr,oublestrooters försrikte
tran$ot styra, en kastades av och så
var de bara fyra.

$ra små troubleshooters tremlig-
heter vill se, erl blev uppttickt och så
var de bara tre.

Tre små troubleshooters genom
korridoren gå, en hade fel clearance,
och så var de bara två.

, Två små troubleshooters till ge-
nwrngången sen& en klämdes i dör-
ren, kvar stod en allena.

En liten troubleshooter för dabrn
förs<ikte förklara, han sköts ne{ på
fläcken, kvar nu ingm vara.

Föranmälan
6 individuella förrädare per lat

ROLTSPEL

Tärningar är bannlpta! Regdböcker
likaså! Tror Du intepå mig?! IRO[.L
SPEL är aUt möfligt!

Gillar Du rollspel borde ROLL-
SPEL vara något för Dig. Prövaoctr
se!

Föranmälan
6 personer per lag

TOP SECRET

Denna blev så poprEr ur
der OERNCON III så i år komner
den åEr, nu med plats för fkr lag.
Från scenario-författarna kommer

- Resen eder, tappre patrioE- qr arr
är Svea rikes flygvapm i gungning!

.::{l ''
:*,

t?,, .'

. ir'1 ,

Med detta utskick medfoljer en anmäIningsblankett som du §I(ALL
använda för anmåilan!!

Skicka blanketten till Ulrik Ivers samt betala in anmätningsavgf-

PGt 27 05 73 - 9 (G&B-NORD)

Föranmälan
6 personer per lag


