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Välkommen till Blåkon IV

Efter några års uppehåll återuppstår nu med nya krafter

Blåkon, brädspelskot r.t t.t for de hängivna strategerna och

diplomatert rf Vå.t mål är att alla som kommer skall få

spila så mycket de vill, kanske nätterna igenom i 
. 
sann

Iilåkorr-rrrdr. Liksom tidigare är konventet i Föreningen

Locus lokaler i Uppsala som erbjuder både gott om Plats

och mat för den hungrige.
Diplomacy-t.rtt.ritgen har vi dgnat särskild

,rpp*ätkt"mhet. Fyra kvalpass, final, kvalificerat motstånd,

"n nytt poängsystem och priser fOr de slugaste

diplomateria_ år nägra av ingredienserna. Ta chansen, kom

ti[ ntåkon, förverkliga dina ondsinta planer och ta centers

utan hänsyn till dina motspelare. Vi vill göra Blåkon fV:s

turnering till en av årets bästa och mest minnesvärda'

Mycket välkomna till B1åkon IV!

Biörn von Knorring
Per Holmgren

Joakim Löf

Tid och plats
Konventet kommer att aga rum mellan den 23 och 25 april
på föreningen Locus lokaler i centrala Uppsala. Dörrarna
öppnas kl. 11:00 på fredagen och prisutdelning äger rum kl.
17:30 pä söndagen.

Inträde och anmälan
Avgiften för att bevista Blåkon fV betalas i dörren och
kommer att vara tio (10) kr per dag eller tjugo (20) kr för
hela konventet.
Vid föranmälan får man förtur till platser i Diplomacy-

turneringen. Föranmälan till de olika passen sker till Per
Holmgren på tel. 018-50 06 53 eller e-mail
perrygreat@hotmail.com. Ingen föranmälan krävs till
övriga brädspel.

Mat och logi
Under hela konventet är kiosken öppen och varm mat och
frukost finns att köpa till humana priser. Kaffe, te, snask

och allt annat en brädspelare behöver finns till salu. Ingen
alkoholförtäring är tillåten på lokalen.

Locus är en rymlig tiorumslokal och det går utmärkt att
sova i lokalen i sovsäck eller liknande. Dusch finns att
tillgå. Karta och vägbeskrivning till lokalen finns längst bak
i foldern.



Diplomacy

Diplomary+urneringen år Blåkon IV:s självklara
flaggskepp. Ta chansen an övertala, lura och besegra dina
motspelare, dlt för att bli Europas härskare. Avdon Hills
klassiska brädspel kräver både karisma, slughet och
strategiskt tänkande.

Turneringen kommer att spelas i fyra kvalpass. Det går bra
att spela dla dessa, men bara poängen från de wå bdsta
partierne räknas. De sju b?ista i kvalet går vidare till
söndagens final.

Pass 1: Fredag 11:00-17:00
Pass 2: Fredag 18:0G24:00
Pass 3: Lördag 11:00-17:00
Pass 4: Lördag 18:00-24:00
Final: Söndag 11:00-17:00

Alla partier kommer att spelas dll 1909. po?ing räknas
enligt Diffwinner-systemer (se nedan). Turneringen ingår i
Svenska Diplomacy r allyt .

Priser
Den som på bekostnad av sina motspelare expanderat
hänsynslöst måste givewis belönas. Fina priser koÅmer att
delas ut fOr de tre bästa i turneringen, de sju bdsta länderna
och de framröstade Bäste diplomat, Bäste taktiker och Bäste
strateg.
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Diffwinner

Pävtje bräde delasT5 po:ing ut enligt följande:

1. Varje spelare får ett po:ing per center.
2. Vinnaren ffu 23 bonuspoäng. Dessutom kan han få extra
bonuspoäng enligt nedan.
3. Tvåan ffu t2 bonuspoäng. För varje center i differens till
vinnaren minslcar bonuspoängen med ett som överförs till
vinnaren.
4. Trean får 6 bonuspoäng. För_varje wå centers i differens
till vinnaren minskar bonuspoängen med ett som överförs
till vinnaren.

I hiindelse av ensamseger där en spelare har 18 centers eller
mer får han alla 75 po:dngoch övriga spelare ingenting.

Vid lika centers avgörs den inbördes segraren genom att
man räknar bakåt från slutåret och ser vid vilkei år någon
har fler centers.

I händelse 
^v 

att wå ldnder har identisk cenrersuweckling
blir segraren den som har det land som gått sämst i tidigare
turneringar enligt en i f<irväg bestämd rangordnad lista.



Övriga brädspel

En mångfald av brädspel kommer att finnas tillgängliga att
spela under hela konventet. Partier kommer att startas när
villiga spelare finns tillgängliga, inga förkunskaper krävs.
Nedan beskrivs spel vi rekommenderar, men i lokalen finns
många andra vanliga och ovanliga spel.

History of the world
Kämpa om herraväldet över världen över sju epoker och 55

civilisationer. Känn historiens vingslag och förändra
världen. Ett enkelt och spännande spel fOr +-6 spelare som
kräver långsiktigt strategiskt tänkande.

Successors
Alexander den Store är död- nu börjar kampen mellan hans
generaler om vem som tar över hans vidsträckta imperium.
Baserat på Hannibals spelsystem, för 3-4 spelare.
Maktbalans och diplomati in i det sista gör detta till ett
intensivt spel för de som har starka nerver.

Condottiere
Vem blir renässans-Italiens mäktigaste furste? Ett snabbt,
kortbaserat strategispel där det gäller att överlista sina
motspelare. Garanterat underhållande! För 3-6 spelare.

Exempel på övriga spel:

Axis & Allies, Age of
nyckel m m.

Advanced Civilization, Acquire,
Renaissance, Vikingatid, Stadens

[-ocus
51 ölc,fsgaio-n
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