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- Du är väl medlem i Soeiges roll- ochkonfliktspelsförbundt.
Över 20.000 spelare i mer iin 10ffi föreningar kan inte ha fel. SVEROK

U verkar lör spelama i Sverige. Är du medlem i en förening; se till att den
iir med i SVEROK. Ar du inte medlem i en föreninghjälper vi dig aft starta

en eller att hitta en där du bor. Det kostar naturligtvis ingenting aft vara med
i SVEROK. Tvärt om ger förbundet bidrag till medlemsföreningarna.
Skrivtill SVEROK Köpmansgråind4,58224Linköping, ellerringkmlieti Linköpingpl013- l(X{O.
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AIImän Information
VäIkommna!

Vi har äran att inbjuda dig, ja
just dig till Spelparty 95 ! i
Eskilstuna den24 - 26
november. Platsen kommer att
vara Djurgårdsskolan.
Spelparty 95 ! arrangeras av
Eskilstuna Belone Belone
(EBB) och Betong (Betong).

Öppettider:

Fredag: 18.00 -24.00
Lördag: 00.00 - 24.00
Söndag: 00.00 - 17.00

Vi tjafsar inte med någon
invigning, vi röjer loss på en
gång, så var där i tid. Dock
kommer en avslutning/
prisutdelning att äga rum
söndag kl 15.30 och
följdaktligen slutar alla
aktiviteter kl 15.00.

Overnattning

Övernattning kommer att ske
i ett antal (på natt passen)
reserverade klassrum. Tyvän
tvingas vi ta ut en avgift om
10 kr per person och natt som
övernattar, detta är inte vår
id6, utan kommunens avgift.

Ordningsregler

Sunt förnuft, besökare som
missköter sig kommer att
avvisas från partyt.

Reception

En reception och anslagstavla
kommer att finnas i
anslutning till cafeterian. I
receptionen kan du ställa
frågor och anmäla dig till
aktiviteter. På anslagstavlan
kan du se nåir ditt lag spelar,
annonsera efter spelare eller
annonsera om egna
arTangemang.

Cafeteria

En cafeteria som säljer
diverse godis, dricka och
mikromat. Dessutom finns ett
antal pizzerior inomg ång
avstånd.

Försäljning

Om du tänker bedriva
organiserad försäljning på
konventet, ta då kontakt med
Michael Bjurshagen innan
konventet.

Aktiviteter

Det finns tre olika sorters
aktiviteter:

7. Turneringar
Deta inkluderar alla
rollspelsturneringar, Magic,
Adv. Civ.och Diplomacy.

2. Spel utan slut
Detta fu spel som kommer att
fortgå mer eller mindre
kontinuerligt under hela
konventet.
Typ: Challanger 2000,
Kryomek,Bonnie BIue och
Man O'War

3. öppna EM
Öppna Eskilstuna Mästerska-
pen i NeoBunnies och Car
Wars avgörs under partyt, an-
mälan vid bordet.

Anmälan

Läs dessa instruktioner nog-
grant innan du anmäler dig ty
anmälningen är bindande.
Föranmälan måste göras senst
den 3lll0 - 95.

SKRIV TYDLIGT!

l. Tag en postgiroblankett.
Fyll i postgironummer:
399 116-3 och betalningsmot-
tagare EBB.
2. Skriv ditt namn och adress i
rutan "avsändare".
3. Skriv ned namnnet på alla
aktiviteter som du vill för-
anmäla dig till. Vid lag-
anmälan anmäler en person
hela laget, ange också om ni
har Sl.Dubbelbokning sker
på egen risk. Kom ihåg anmä-
lan 2ir bindande.
4. Om du vill ha en sovplats
(kostnad 10 kr/natt), så skriv
detta, annars riskerar du att bli
utan.

OBS Detta är en B version



5. Summera alla avgifter och
skriv dessa på rätt ställe på
blanketten.
6. Det går alldeles utmärkt att
anmäla ett inkomplett lag och
"tvångsrekrytera" på plats.

Inträdesavsifter:
Föranmälan:
SVEROK: 50 kr
Bli medlem i EBB: 60 kr
Övriga: 70 kr

Vid dörren:
SVEROK: 80 kr
Övriga: 100 kr (Blir medlem i
EBB)
Ovriga: 12}l<r (Vägrar bli
medlem!)
Endast en dag: 60 kr

Ansvariga

Om du har frågor tveka ej att
kontakta någon av fdljande
personer.

Michael Bjurshagen
(Huvudansvarig)
Hem: 0131177973
Hem-hem:016/122775
E-mail: d92micbj @ isy.liu. se

Robert Bjurshagen
(Rollspelsansv. & omslag)
Hem:0150/51608
Hem-hem: 0161122775

Peter Sörestedt
(Brädspelsansvarig)

Hem: 0161149144

Dan Almgren
(Utskicksansvarig)
Hem-hem:016/131550

John-Marc Henzlert
(Hemul och "Alla jag pratat
med säger att det inte blir nå-
got spelparty."

Rollspel

Bedömningsgrunder: Vad bedömningen grundar sig på.
Problemlösning-Action: Summa 10. Alltså fördelning mellan
prblemlösning och action.

Neotech

Arrangör: Michael & Robert Bjurshagen, EBB
Tidpunkt: Söndag 10.00 - 15.00
Anmälningsavgift: 50 kr/lag om fem spelare
Förkunskapskrav: Spelat rollspel tidigare
Bedömningsgrunder: Rollspel
Problemlösning: 6, Action 4
SL garanterar plats

"Har ni pengarna?"
"HelvetelSnuten kommer! Vi måste dra! Lämna grejorna!
Ni springar ner för de dåligt upplysta trapporna och kominer ut
på den skitiga bakgården. Ni slänger er över muren till nästa
bakgård och rusar ut i mörkret.
Någon minut senare:
"Fan, det var nära.", "Va fan gör vi nu,Diablo dödar oss om vi
sumpat varora."

Drakar och Demoner, Expert

Arrangör: Johan Lindroth & perAdolfsson, EBB
Tidpunkt Lördag 14.00 - 19.00
Anmälningsavgift: 50 kr/tag om fem spelare
Förkunskapskrav: Trevligt om ni har hört talas om rollspel
B edömningsgrunder: Rollspel
Problemlösning: 7, Action 3
SL garanterar plats



"...IJrrgh..."
Hans huvud värkte. Det var inte ovanligt på morgonen. spriten
brukade döva hans sinnen framåt natten fler än en kväll i
veckan.
Han öppnade försiktigt sina blodsprängda ögon.
"vAD!!? Galler? arjug gripen?? NEJ inte helveteshundarna!!"
Det här var verkligen värre än en vanlig morgon för den gamle
tjuven.

slå era svettiga hjiirnhalvor ihop och lös den komplicerade kid-
nappningen av Prinsen av Asyls kurtisan. överlev hovintrigerna
och efterforskningarna i Asyls fruktade undre viirld. Lita inte på
någon!

Kult - Road to Hell

Arrangör: Michael Bjurshagen, EBB
Tidpunkt Lördag 20.00 - 01.00
Anmälningsavgift: 50 kr/lag om fem spelare
Förkunskap skrav : Hän given rollspelare, regler överflödig a
Bedömningsgrunder: Rollspel, rollspel och rollspel
Problemlösning:0, Action: 5
SL garanterar plats

Året Zir 1969,kiirleken är fri, haschröken ligger tät och ni käm-
par for viirldsfreden. Ni lir fem fina och harmoniska människor
på väg till Woodstock i er kärleksbuss. Det är Glen som kör,
Sheila sitter bredvid och röker en holk. Al och Tessie hånglar i
baksätet och Marc plinkar på sin gamla gitarr. Luften åir tjock av
rökelse och braj, stämningen är god och landskapet susar förbi
utanför. Ni ska till WOODSTOCK, vicken grej asså!
Århundradets händelse! Alla kommer att vara dåir, bara wow
liksom!

Vampire

Arrangör: Mikael Karlsson, EBB
Tidpunkt: Fredag 19.00 - 24.00
Anmälningsavgift: 50 krilag om fyra spelare

Förkunskapskrav: Spelat rollspel tidigare
Bedömningsgrunder: Problemlösning och rollspel
Problemlösning: 6, Action: 4
SL garanterar plats
Mer information senare !

Starwars

Arrangör: Daniel Sundin, Betong
Tidpunkt: Lördag 08.00 - 13.00

Anmälningsavgift:
Förkunskapskrav:
Bedömningsgrunder:
Problemlösning:, Action:
SL garanterar plats
Mer information senare!

Sagan om Ringen (SRR)

Arrangör: Aron Lundh, Betong
Tidpunkt: Lördag 08.00 - 13.00
Anmälningsavgift;
Förkunskapskrav:
Bedömningsgrunder:
SL garanterar plats
Merinformation senare !
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Ovrigt

Challanger 2000

Arrangör: Peter Sörestedt, EBB
Tidpunkt Bö{an till slut med sporadiska avbrott för sömn
Anmälningsavgift: 1 st coke eller 0 kr
Förkunskap: Veta vem som skrek: "Attack, attack, attack!"
Bedömningsgrunder: Sist på plan med minst hål i pansaret.

Ingen föranmälan

Pltc 1:a (US): "Lägesorientering! Battalionschefen med hög-
kvarter blev utslagen under en kompani ordergivning. Det iir nu
upp till var och en av oss att försvara hamnen!"

Pltc 3:e (USSR): "Om bara span hade gjort sitt jobb! Då hade vi
inte varit i den här skiten! Hela regementes staben åt helvete,

men vi blev ju åtminstone av med de politiska officerarna. Ja,

men nu ?ir det dax att ta den diir förbannade hamnen."

Kryomek

Arrangör: Henrik Springare & Fredrik Larsson, EBB
Tidpunkt: Hela tiden!
Anmälningsavgift: 0 kr
Förkunskapskrav: Inga
Ingen föranmälan

Spela Marines eller Kryomeks och gör upp om vem som skall
dominera universum.

Ett hi-tech tabletop i 25mm skala.

Bonnie Blue

Arangör: Robert Gustavsson, EBB
Tidpunkt: Fredag 19.00 - 02.00, Lördag 16.00 - 23.00
Anmälningsavgift: 0 kr'
Förkunskapskrav: Inga

Magic the Gathering

Arrangör: Morgan Hellblom, EBB
Tidpunkt: Hela tiden, mer eller mindre organiserat.
Anmälningsavgift: 10 kr/person
Förkunskapskrav: Spelat tidigare

Variant av tournament rules gäller. Regler anslås på anslagstav-
lan.

Advanced Civilisation

Arrangör: Pär Ekhamre, EBB
Tidpunkt Lördag 18.00 - 02.00
Anmälningsavgift: 10 kr
Förkunskapskrav: Inga, regelgenomgång
Bedömning: Enligt reglerna
Ta med egna spel!

Diplomacy

Arrangör: Karl Rydå, Betong
Tidpunkt: Fredag 19.00 - 03.00, Lördag 09.00 - 17.00 + ev. Sön.
Anmälningsavgift:
Förkunskapskrav:
Ta med egna spel! Skall förhoppningsvis vara med i Svenska
Diplomacy Rallyt. Ring Kalle för info 0161133565.



EM i Car Wars

Arrangör: Magnus Karlsson
Tidpunkt: Fredag 20.00 - 01.00, Lördag 10.00 - 15.00, 18.00 -
23.00
Anmälningsavgift: 0 kr
Förkunskapskrav: Inga, drop-in

Kör offensivt - Mottot för tungt beväpnade bilförare år 2045. Nu
har du chansen att visa att du dr "king of the road". Turneringen
utspelas på 3-D arenan Hammerdowns med ramper, vatten-
gravar m.m. Färdiga bilar finns tillgängliga, erfarna spelare som
vill göra egna bilar bör ringa 0161516232 för info.

EM i NeoBunnies

Arrangör: Robert Bjurshagen, EBB
Tidpunkt: Fredag 18.00 -23.00, Lördag 08.00 - 13.00

Anmälningsavgift: lT4+6 kr
Förkunskapskrav: Inga, drop-in

Ät självlysande morötter, föröka dig och erövra Gläntan. Men se

upp för dina lömska konkurrenter och de hemska trollen!

Man O'War

Arrangör: Magnus Ljungman, EBB
Tidpunkt: Lördag 09.00 - 16.00, Söndag 00.00 - 07.00
Anmälningsavgift: 0 kr
Förkunskapskrav: Inga

Ett spel för dig som vill prova att vara amiral i Warhammer.
Kom och provspela dvärgar, råttmän eller människor.


