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Rollspelskonventet ”Wetteon 

återuppstår igen efter tio år. 

-Huvudansvariga bakom eve- 
nemanget är Johan Jonsson, 

beror ofta på kompisgäng. Har 
några tjejer börjat så är det lättare 
att deras kompisar hänger på. Nå- 

Mats Bergström och Carl Mon- 
tén. Det hela är planerat till 15- 

17 oktober i år, troligtvis på nå- 
gon skola i Jönköping. 

— Största problemet är att. 
hitta en lokal att vara i, det 
måste vara billigt och det krävs 
många mindre rum där olika 
grupper kan sitta och spela. Då 
är en skola det bästa alternati- 
vet. De används ju heller inte RR 
helgerna, säger Joha co 
De tre ansvariga kommer från 

rollspelsföreningen 'Gameboards - 
& Broadswords, men de samarbe- 
tar även med andra NODE i 
J önköping. 
G&B har udpcfar 250 mall | 

mar varav cirka 60 finns i Jönkö- 
ping. Den har funnits i nästan 

femton år, den bildades i Gränna 
"men gick senare samman med 

er från J ST 

Fler öck fler Hejer 
LÅ på medlemmarna varie- 
får: mellan 13- 40 år, "medelåldern 

—Jigger någonstans Tunt 20. De 
fresta rollspelsföreningar domine- 
ra$sav killar, men G&B är ovan- 

: Wo igen. Anledningen till att - 
konventet upphörde var mestadels 
att några av G&Bs medlemmar 

  

= "Utvecklingen har mot 
vatt det blik fler och fler tjejer som 

pel Framförallt lajv-rollspelen 
drar väldigt många tjejer. Jag hål- 

ler även på med teater och där är 

det övervägande tjejer, men det 

gra av G&Bs medlemmar har bör- 
jat genom teatergruppen Error. 
Jag hade hand om cirka 60 som- 
marpraktikanter och som övning 
lät jag dom prova på lajvrollspel. 

Det fick en del av ' dom intressera- 
de och har fortsatt I ET > 

  

säger J ofan J onsson. 

Olika sorters spel 
Skillnaden mellan LR 

rollspel och lajv är framförallt att 
flyttade i iväg till Uppsala och helt man i ett vanligt rollspel har sina 

egna kläder och oftast sitter still 
någonstans, medan lajv går ut på 
att klä ut sig och iscensätta saker. 

Man kan sitta där och säga att 
man tar flyget till England och så 

'är man där, i ett lajv är det svårare 
att simulera en flygtur eftersom 

Men å andra sidan. man agerar. 

ger lajv mer känsla. 
- Och nu ska de alltså bjäsa. liv i 

  
    

ökar se Carl Montén och Mats Bergström, eller? Man kan 
| aldrig så noga veta med rollspelare... 

enkelt tog konventet med sig och 
det blev Uppcon. Men nu är det 
tillbaka igen. 

— Det finns för och nackdelar SA 

med de olika varianterna, det är 

lättare att simulera saker när man 

sitter runt ett bord och spelar. 

— De har lagt ner Uppcon och 
eftersom det startade här så är det 
bara naturligt att vi återupptar 

" Wettcon, säger Mats Bergström - 
—— Vi har även vuxit en del här 
nere och kan ta tag i igen, till- 
ägger J ohan. 

Tävlar med varandra — 
Ett rollspelskonvent innebär att 

man samlar en massa rollspelare 
som sedan tävlar i i olika turnering- 

Rs 
— Men det är inte tävlingen 

cpenidigen man gör det för nöjes 
skull. 

— Ja, det är Ls man träffar 
rollspelare från hela landet, in- 
stämmer Carl Montén. 

De tillägger också att nya med- 
lemmar alltid är välkomna. De 
har en lokal på Kulturhuset. den 
är relativt ny då de praktiskt taget 
från starten haft problem med att 
få behålla en lokal någon längre 

tid. Men nu har Gameboards & 
-Broadswords en lokal ock där är 
de på onsdagar och lördagar. 
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