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['opTKoN95.
Ni häIsas alla våIkonrna till
1995 års konvent i Bålsba som
är det andra i ordningen vI
arrangerar. Om ni inte hört
namnet förut så beror det på
att vi arrangeracle SVEROKT

Ö*o dlrrtmr konvent 1993 så
nämnet Fortkon är nyt,t.

Annars så håller vi till på
samma pLats och till stor del
med samma personal men tlll
aktörerna sluter sig nu även
Trevors Basement, en annån
spelförenirrq i 8åIsta.

I den lråir I t,l1l131 rr ltrrr vi gatn-
lat allt vi tror kan behövaa
f ör att s ka;ra si g en hi I.rJ av
konventet oclr vad sonr skall
ske. Vi måste dock göra ett
förbehåll Iör än,Jringar iom
kati konuira aLL skc efLer fol-
derns tryckning nren vl hoppar
att dct trora cl'..'rlI bIi t.iIl
det bättre. FIer spel och
andra a kt i.vi tp tc r t . cx.

Det är kort om tid när ni får
denna folder men för de som
attnråler sig stiatrbL skall vl
se till att sända ut mer in-
formation.

Ordui.ngeregJ.er
Tyvärr år det hår avsnittet
fortfarancle nöclvänrligt att
skriva ut. Följancle regler
gåller:

. Ingen öppen eld inomhus.

. Ingen rökni.ng är tillåten
inomhus. Att öppna fönat-

a

a

ret och stå vid det räLnas
som inomhus. Rökaren t-
fråga måste alltså befinna
sig utanför byggnaden. Vi
måsts dock betona det där
med röknlng lite extra,
Skoian har €tt oextremt'
känsllgt brandalarn som
ULlöeor ett direktlarm
till brandkåron och slår
igen ett antal brandclör-
rår. Eftersom €Et falsk-
larm kostar mycket p€ngar
för arrangörerna tvlngas
vi stånga |.onvent onr två
falsklarm skulle utlösas,
I ngen alkoholfört.äri nq i n-
oil skolans område. Sonr
skolans område räknas
skolhyggnaden, samt tömten
den står på.
Ingen anstötlig klädsel.
Inga vattenpistoler på
konvonte t.
Paintballvapen är helt
förbJudna inom konventets-
omrädet. Upphrttade vapen
kommer att beslagtas av
årrangÖrernä, och återfås
först när ägaren lämnar
konventet. Den sod avlos-
sår ett palntballvapen
på eller 1 anslutning till
konventet kommer att
polisanmå1as, och awlsas
f rån konventBt . Den awi -
sadeg narrrn kommer att med-
delas på avslutningen,
samt spridas vidare tiII
övriga svenska konventsar-
rangörer som får vidta de
mitt och eteg 3om de anger
Iåmpliga.
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FörsåIjning
Inga personer, orgartisati()ner
eller företag får' så11a,
st.äl-1a ut e-l^Ier annonsera va-
r:or elLer t1ånstr--r un(lc,r kon-
ventet, uLdn att lr.r;rrrarngdr-
ernas skriftllqa medqi.vancle.
Korrtakta oss för tillstånd.
Fansinredaktörer våIkonrnas,
men s kaf l- anmå.Ia sig ti 11 oss
för att unrlvika missförstånrl .

Viktig information!
TrIl- vj-ktig rnforrnatior) hör'
vä.1- hur man konrmer hr t . En
snabb lntrodukti.on ti-Il dem
som r-nte vet var vår.l-dsmetro-
po-Ien BåIsta IigCer. iorden
sagda av Chrrsp -93 :) ).

Bå.Ista Iigger c:-rka 4 rlil
nordväst om Stoc|:h<>l-m, det:
kungliga hög kvarteret. Hur
kommer man då till l:c,nven-
tet??

Med buss:
803 från Enköpirrg
891 från Kungsängen
895 från Uppsala
896 från Tensta
897 från Veddesta
B98 från Kista

Eredaq:
803 891 895 896
16;2O 16;3O 16;45 16;30
11;20 L7;00 17;15 1?;00
18;20 1?;30 18; 15 1?;30
19;20 18;00 21,'35 18;00
20;55 18;30 18;30

19;00
19,..

804 ned byte örsundsöro
Söndaq:
803 891 895
16;25 L6;40 16,30
!9;?5 71 ;40 18;30

89'.l 898
l6; 18 16; l5
1ri,48 l6;45
I?; l8 1?; 15

1?; 45

---Fortuna Spcl l'orenrng prcsentcrar'-.,....--.-.--.-...FORTKON95---.---.

Med flyg anslutancle [>uss 803
från lu landa.

Samtliga resenårer rned aII-
tnänna färclnredel sl,all stiga
av i BåIsta cenLrurn. Ta
trappan rrecl uncler väg e rr och
fortsätt.1 c.e. 200nr rakL fram.
Sväng vänsLer bakom centrlrnr-
huset (Val-haII) och ca.50m
Iängre fram till höger ligger
entrön ti11 Erldegårdsskolan
där konventet är förlagt.

Med Bil: Se ttedirt-r.

Se åven karLa över Bålsta
centrum på anr)an 1:J.ats i
denna folder.

luregrgp

Söoel-



Kiosk
Vi l:{'mmer atl ha en }.iosk som
k()rnner.rtt vara öppen dygnet
runt'., Dtir kan man köpa te,
k;rf .Fe , 1ås k, chi ps, godi s,
smörgås.rr, pi.roger m. m. . .

Väskor or:h annat kan lämnas
i rr här .f ör f örvari ng f ör en
mindre avgift.
Elr,:lel s1:rel kommer också att
fj.nnas för ut1åning.

Mat
Frukost kommer ätt serveras
f.ör 20 krlst och består av:

Kaffe, Te, Fil, mjölk,
flingor, , srnörgåsar, smör,
ost, rnarmelad och leverpastej
(endast. LtirhesLä.llda Irukos'
tat setveras, )

Konventel: ligger nlycket nära
Bålstas köpcentra med allt
varj därti11 hör. Här finns
matvaruaffärer, cafeteria,
restauranger, leksaksaffär
och diverse ännat. I samar-
bete med Lilla Valhall kan vi
erbluda följande för det ra-
batterade priset: 45 kr Per
må ltid

Fredeg mlddag:
Schnitzel med aromsmör och
stekt potatis

Lördag lunch:
Pyttipanna, rödbetor och
stekt ägg

LördaE mlddag:
Nötbit med aromsmör, strips

Söndag lunch:
KöttbuIlar, mos och lingon

I alla nåltider inqår snör,
bröd och rlryck.

Änrnålning och kostnader.
AnmäIningsavgift tiII konven-
tet år.följande:

Föranmälan SVEROK 150: -
Föranmälan ei SVEROK 180:-
På konventet SvERoK 25Ot-
På konventet ej SVEROK 280:-

MaEkostnader är:

Frukost
Lunch/Mlddag

2Ol. - /st
45:-/st

Den enda aktlvltet gom kostar
något på konventet:

Flgurmålningståvling 1 10: -

Anmä1an sker Per Postqiro-
konto: 52 66 09 - 3 scaa.st
dea 7/7O, betalningsmottagare
Fortuna Sf. På blanketten
skall följande skrivas:
r Ditt nann och läslig ad-

ress.
r SVEROK-/el SVERoK-medlem.
. Önskade må'ltider.
o Vilka spel/aktiviteter du

önskar deltaga i. Anqe
vilken om fler av samma
aktivitet finns.

. Lagnamn om aktuellt.
Använd gärna bifogad kuPong.

Räkna ihop de kostnadqr som
finns och summera Pä talong-
en. Se exemPlet som föIjer:

Konrad Barberaren vill delta
i följande aktiviteter:

. Blood Bovl
o Uarhammer Quest
. FigurmåIningstävling 1

. EDD,Törnesnår

. Arena

. Magic The Gathering

octr åta ftiljancle:

. Frukost Lör'iag

. Lunch Lördag

. FrukosL Sönclag

Konracl är också ekonomiskt
nredveten så han ansluter.'sig
s rrabbt t.i I1 e rr Io kal kIubLr
rured SVEROK- t.i I lhöri g ho t .

Men Konrad har problem. Harr
vill deLta .i f ler aktivi leter
än det finns spelpass så han
måste göra etE val. l'igurnråI-
ning kan han ju alltid syssla
med på den dötid : ) han änrlå
har men av de anclra aktivit.e-
terna måste något våI1as
bort, vad?

Han välj er bort Arena clå tran
ändå inte vet vad deE är och
sen summerar han:

De l t ag aravg if t
(SVER0K) : 150: -
Fi g urmåIni ng s-
tävli ng :
Frukost * 2:
tunch * l.:

urecl i EDD, Törnesrrår. Han ser
noga ti.lI att. ange T,fu nesnår
då det finns Lvå EDD-speI.

Sen tai: han och betalar innan
den 7/lO för att sll,pp.r rlen
högre avgifLen och tär Iör
säkerhets skuII nred sig post-
girokvlttot för ätt kunna be-
visa att han har beLalt i r:let:
falI som anmälan inte nått
arrangörerna i tid. Som sagt
var, Konrad år e Lorronrj:; k och
viII inte ligga uLe mecl peng-
ar för en sådan strurrt.sak,

Konventsbutil

Vi är myckeE gla<la över';rt.t
kunna presentera vår kon-
ventsbuti k, SPEL8SAI'IT, §om
kommer att säl j a s;:e.I och
tillbehör under konventeL.
Som vanligt kan en,JeI r-peI-
aktivit€ter förväntas gke i
butiken också.

Fråqor, bör det inte finnas.
några efter läsandet av clenna-
Io1der men om så inte år f;rl-
Iet:

01?1-57534

10; -
40: -
45: -

Surnma: 245: -

Koy11'6.1 fyll er' .i al 'l o dt iirr;-
hacle uppgifterna på talongorr
och anger lagnamnet Urzas sorrr
han skall deltaga tillsammans

Spelpassens upplågg och tider.
Insläpp kommer att ske från klockan 18:00. Spelpassen un,ler

I1e en är uppdelade enliqt ncdansLåencle tabe

INVIG-
NING

FREDAG
PASS t

LöRDAG
ERUKOST

LöRDAG
PASS 2

LORDAG

LUNCH

LöRDAG
PA§S 3

LÖRDAG
MIDDAG

LöRDAG
PASS 4

SONDAG

FRUKOST
SONDAG

PASS 5

AVSLUT-
NING

l9:00 20: 00

24 -.OO

0?: 00

09:00

09: OO

13:00 14

00

00

14:00

l8:00

18 :00

20:00

20:00

24:00

0B:00

10: 00

1.0:00

14:00

15: 00
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RoJ.J.speJ-

Expert Drakar&Demoner

Enda vågen ut..
När Yougun stal nycklarna
från den berusade fångvakta-
ren visste ni att det trots
allt fanns en liten chans att
undkomma döden i Maggots vid-
riqa fånghålor. Men den vägen
är inte mycket bättre. Det
enda man kan säga till flYkt-
vägens försvar år att det ger
er en chans
1'ånghål<>rna göt: clet inLe. . . .

Vålkomna in i den vidrigaste
flyktväg nl förestäIIt er i
fantasin och lite till. Ett
tävlingsar:r:at'lg()lll;tll9 .liir er
l.i1l.a grrrpf, :rLaJ. I ta or så
1ångt ni kan på ar väg mot
friheten. Ni kanske till och
med kan ta er ända fram, fast
vanligtvis välunderrättade
källor tror inLe det....
Hack e Slash men med viss
klurighet och en deI humorr
sjuk sådan är jag rädd...

ARMNGÖR: Christer Carlsson,
Fortuna Spelförening.
ANTAI SPEIÅRE: Lag om 4 sPe-
lare. Möjlighet för indlvidu-
ell anmälan.
PÖRKUNSKAPER: Kunna EDD.
SPECIAL: Egna St ger före-
träde. FöranmäIan.

Expert Drakar&Demouer

TörnesnåE
Ensam fast ändå tillsammans
med tusenden har du suttit
där och tittat mot fiendens
1äger på andra sidan fältet.
I nattens mörker har du sett

eldarnas Iitrss]:en och h'irt
klangen av nretall mot metal-I.
tlet låtta regn s('m har fallit
de senast.e rjagarna har seclan
länge krupit genom alla för-
sök ti11 skydrJ och rrinden
denna morgon kYler: l.ätt.
EIIer är det åsYnen av fien-
dens enorma hår som isar dig
till bl,oq{et....

Ett ögonblick av okoncentra-
tion och clu rYck:; ti I I b.rka
frått LalrL,rrllcl crV r-'Lt :;urnl .il I t.

skri av frtrhLan från den.:gna
hären. Når du eer UPP ser du
en fasansfttll figur På him-
len. Molnen har format siq
hil.l ett qi qatrti elil'. :';v;i;rl rrq'lt

solens sttål.ar' I iitr;;rr' ':l';:'i:t
ogg röd...

Dagen kunde ha börjat bätt-
re....

Arrangör: Veronica CarIsson,
Fortuna SPelförening.
Antal spelare: Lag om 4-5
spelare. Möjliqhet för indi-
viduell anmälan.
FÖRKUNSKAPER: KUNNA EDD.

SPECIAJ,: Egna SL 9er före-
träde. Föranmålan.

Chock

Ondska i3
fuet är 1985 och ett stort
vägprojekt har påbör'1.it.:; i
norra NorrIand. Ofi-trLl er.r''I. i ga
olyckor har intr'äff;:rI vi.il
vä9bygget. Samtidigt lrar e[[
fLertal personer observerat
skepnader som försvinner i
tomma intet.

Så nu har ni 5 från St.ock-
h«rlrrrskotrEoret fått i uppclrag
att bege er upp dit för aLL
se vad som står på.

Det blir troligen etE rent
rutinuppdraq.. . . ,

ARMNGÖR: Johan Alnrqvi :it,
Fortuna Spelförenrng.
ANTAI SPEIÅRE: Lag onr 5. Möl-
Iighet för indivi.luell .rnnrä-
1an.
rÖRKUNSKAPER: HeIst rollsprr-
1at.
SPECIAL: Egna SL 9er för'e-
träde.

Drean Park

The Äfrlcan Treashure Hunt
GaIIE.
Efter två år av frul:t.Iösa
försök att- komma merJ i nå9ot.
av de större spelen har nj-
äntligen blivit uttagna tiII
ett spel med stort S. Spän-
ningen stiger när ni nu är på
väg för att få de dräkter som
skaII användas.

I Dream Park roJ.J.spelar du en
live-roIIspelare i ett vir-
tual reafity äventyr. Hår

--Forttna Spel törening presenterar: --"""'-'-""'--FORTKON95-"----
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sätter bara fantasin grän-
serna.

ARMNGÖR: Max Somborzky,
Nexus.
ANTAI SPELARE: Lag om 4 spe-
Iare. Möjlighet för individu-
ell aomäIan.
FÖRI«JNSKAPER: Inga.
SPECIAL: Egna SL 9er före-
träde, upplärning på plaEs.
Föranmä1an.

Warhaluoer Queet
ViIl du spela en galen Präst
på jakt efter f.ättare eller
en döclssökande TroIlsIaYer
som bankar skavens i Uorlds
Edqe mountains, ska du sna-
rast anmäla dig tiIl Uarharn-
nrer Quest.
ARIIANGÖR: Trevors lJas;ement.
ANTAJ, SPEIÄRE: Lag om 4 sPe-
lare.
FÖRKUN S I(AP ER: I ng a .

SPECIA.L: Föranmä1an.

Vamplre
ARRANGÖR: Patrik Åhnran, SISA.

I(ouflikbspel

Batts].eteob

Bått]-etrack
Du är en av de uLvalda som
skal] tävla på den nyupP-
rättade Battletrack. Det är
bara ett'problem. Du veE inte
vad Battletrack är och det
tycks ingen annan göra hel-
ler....
ARRANGÖR: Johan Almqvist
ANTAI SPELARE: Lag om 5,
FÖRKUNSKAPER: Reglerna
SPECIAL: Drop in.
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Blood Bowl

Mayhem cup
ARRANGÖR: Trevors Basetnent.
FÖRKUNSKAPER: KRÅVs.
SPECIAL: Målade Iag ger för-
tur. Utslagsturnerirtg. Vr än-
vänder Deathzone reglerna
fullt ut. Lagen får kr:sLa
1.000.000 GC. Antal spelare
beror på arrta.Iet spelplatrer.
Egen plan ger fört.ur.

Warhamer 40k
Behövs det verkligen en pre-
sentation av detta spel tned
sina fräcka figurer..
ARRANGÖR: CarI Cedergren.

Warhanrurer Fantsaey Battle
ARRANGÖR: Alexander Våstnrarr
FÖRKUNSKAPER: KTävs.
SPECIAI: Egna nråLac1e arlnäer
på 1500 poäng.

DipJ.omacy
Ta chansen att erövra EuroPa
med list, svek och god tak-
tik. I över 30 år har Diplo-
macy haft sin givna plats på
konvent över hela världen.

Blir det [ler än 28 cleltagare
konrmer den att räknas rnecl i
Svensha DiPIomacY RalIYt'

[n nrinitrtrnering i "Intimate
Diplomacy" kommer att hållas
vicl siclan av uncler trela kon-
ventet. (fntjrnate är en enkeJ
och snabb 2-nanna varianti.

ARRANGÖR: Björn von Knorring
FÖRKUNSKAPER: Känna till reg-
lerna

StarTrek,
Starshlp Tactical Combat §i-
mulator.
Solsystemet Denubia i Beta
l..vadranten har blivit att-
ackerad .rv klingoner. Kolonin
på planeten Denubia III håIls
i solerad ,

Unde.rrättelseraPporter hävdar
att planeten bevakas av en
nrindre stYrka skePP i väntan
på det klingonska slagskePPeL
O'Chegh sonr skall anlända och
f örslava PoPul-ationen.

Federationen kan inte tilIåta
en sådan oförklarl19 Provoka-
tion. Fem federationskePP
skaII genast bege sig dit och
drlva bort inkräktarna...

ARMNGÖR: ConnY Larsson, For-
Lr"rna Spelf öreni ng .

ANTAI SPEIÅRE: Lag om 5.
FÖRKUNSKAPER: INgA
SPECIAL: Advanced rules.

---Fortuna Spclförening presen[era :--"'-'-.-"--"---FORTKON95"""'-

SIDIIT & §ÄNT

****PRESSSTOP*'***
Lite uppgifter i sish sehmden kan man så94....

Warhammer Fantasy Battle spelas med 1500-2500 poeng.

Aktivitetens storlek ko,runer att svgöra.

Bekraftade "card-gatnes" :

Illumlnafl
Jyhad
Rage
§tar Trelq Thc Nud Gcncraflon
ARRANCÖR: Christian Johansson
FÖRKUN§I(APER: Inga

Om vi finner SL för Viking kommer vi att arrangera årrcn detta spel.

I spelschenrat står inte allt förklsrat t)'värr, men om aktivit€teo blil
tåvtirg octr det skall tiU ett finalpass så kommer detta att boligtvis att

hamna i pass 5.

Phuu.....

8f{ICf,BOITI
Varagatm 8

llt 20 Stodholm

c,lfrrnono
Vtstra Hrmntrtins

4lr 17 @tebor8



Kortspel

Magic The Gathering
tournamentrr
SpeIas enligt Urzarcls of the
Coastlr Lurner.i-ngsreg Ier va-
riant 1.

ARMNGÖR: Karl H.rgsLr'örn

Kortspelshörnan
Eftersom det finns så många
kortspel som vunnit enorm
popularltet så skall vi ordna
en speciell plats.rlär dessa
kan spelas utån att blandas
med andra spel. Kanske kan
någon av cle arrclra åven få
status av turner'ing om 1n-
tresset år st.c,r'tl nog.

övrj.gt

Borgias Bord
Furstendömet Miragliano, nå-
gon gång uncler 1400-taIet.
Medan bönderna sväIEer och
prästerna predi l:ar, inErige-
rar adeln ort ttrirl:tr-'tt i sann
Hachiav<'l I i. r; [ .rt]'.1.r. I tr t ri ge-
rande t har .rv t r- atli t iorr och
fallenhet tagit t-ormen av mer
eller mindre diskret avdaga-
tagande av konkurrenter.

Medellivslängden för en furs-
Le i Mj"r'agliltro iir eLL LiIl
bvå år. vilket le<ler LiIl den
allmänt erkän,la fördelen att
det alltid finns nYtt blod På
trone n .

Alla viktiga personer i detta
liIIa furstendöme sanlas en
gång orn året. till en stor och
viktig middag. och denna

middag är ökånd clå det som

regel allticl inträffar ett
par dödsfall un,ler den.

Borgias borcl är ett an-
slagstavlesPel, dvs. ett kon-
ventsanPassat PostsPeI, son
kommer att 9å t'rnder hela kon-
venLet. Du aolnäLer dig en
gång, och kan serlan lärnna
drag mellan Passen. Borqias
Bord tar inqen tid från andra
a ktivi te ter .

ARRANGÖRER: JAN
och Per Bohlin,
Tredje Juni.
FöRKUNSKAP: Inga.
ANMÄINI NGSFORH:
på konventet.

gtunt Car RåceE.
Vad sägs om att tåvla mot
kompisarna På ramperna :.

Stunt Car Racer. SPeIet körs
på Amiqa och varje heat tar
två spelare.
ARRANGÖR: Conny Larsson, For-
tuna Spelförening samt Henrik
Eri ksson.

Balkeståhl
SåI1s kapet

I nclividuell

ger före-
in. Egen

Eigur:målning.

Det är allt.icl svårt ätt ar-
rangera en t,åvling i detta
trots att det finns så nrYckeb
fina alsEer det sPelas med.
Nu har vi i aIIa fall trestämt
att vi skaltr ha en och den
l:ommer att indelas i tre
klasser enligt nedan.

. Målad på konventet, vl
håller med f19ur, nax l0
deltagare.
Deltagarantalet är begrän-
sat på grund av att vi har
ett begränsat antal figu-
rer. A1Ia figurer är mycket
snarLika så här är det inte
fj.guren tttan nrålanclet :5om

avqör'. ['igttr:en får ni be-
hiiIl..r ef t-cr l:,-rnverrLet.
Kostnacl: I0: -
Föranmålan eller så långt
figurerna räcker.

o Målad på konventet, en fö-
re konwentet onålad flgur
av eget val.
Figurerna kan ha lnkoPts
före konventet eIler köPas
i konventsbtrtj ken. Eiguren
skall visas uPP omålad för
arrangörerna för bokförin9.
Anmälan På konventet.
Här finns clet också två
subklasser:

Enstaka figur med storlek
el överstigande 30mm.
Större figurer.

ARRANGÖR: ConnY Larsson, For-
tuna SpeIförening
SPECIAL: Se resPektive vari-
ant.

SPECIAI: Föranmä]an
träder annars droP
joystick saluteras.

/ I t\rvY t,r> )
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I(åraktårstävlJ-ng, lråsta
bekgrund. EDD
Har cJrr en Lrevlig l'.arakEär
merl en bra bakgrundshistoria.
Ta med clr:tr eller en koPia för
cleltagande i denna smått am-
bitiösa karaktärstävlingen.
Bedömningen sker inte På
stavning eller utseende utan
på karaktärens helhet och
trovärdighet.

ARMNGÖR: Jessica & Veronica
Carlsson, Eortuna SPelför-
eni ng

Progra:mnerings tåvling,
?c e arniga
Har: du skaPat en karaktärs-
oenerator Li 1. I rollsPel ftrr
6c "llot 

Aniga? Ä-r: den avsedd
för något av följande sPeI:
DrakartDemoner, Chock, Stiär-
nornas Krig, Mutant, KuIt,
Viking eller Neotech. Ta med

den, visa u5:P vad den kan och
»åiltt" qaiåa lite om dån.
Bedömningen sker På använd-
barhet, funktionalitetr orl-
ginalltet och inte På utseen-
de.

ARMNGÖR: Johan Almqvlstr
Eortuna SPelförenin9.



ScenarlotåvIing
Har .lu eEt oPublicerat
äventyr skrivet fÖr ett av de
svenska rollspelen och är in-
tresserad av a t t :;e htt r de n

står sig r j ånLföreIse med

andras alster. Vr ger här en
möjlighet att Iåta några er-
farna SL att se era afster
och ge en bedömnrng av deras
spe lbarhe t .

Bedömningen kommer atL ske På
spelbarhet, upplågg och ori-
glnalitet. Vitrnande bidrag
kommer att publiceras j, fan-
sinet Slumpen. Al"Ia rättig-
heter till alstren är förfat-
tarens och vi gör l nga som
helst anspråk På dem.

ARMNGÖR: Christer CarIsson,
Fortuna Spelförening.

Ej listade sPel

Ett antal sPel komtner ätt
finnas för utlåning och en
del scenarion kan sättas UPP

om lntresse finns. Det finns
också en de] osäkra kort : )

vid denna foLders trYckning
som dårför inLc kan lcclovi:ids
här. Bland dessa frnns L.ex.:
. Jyhad.
. Rage.
. StarTrek - The card

game.
. Stabbfia - rePris från

93 och 94.
. The Ärena.
. Formula IrL
. Mahjong
. Bobo-RalIy.
. BattleLech.
. m.fl.,.

Spe) atarkerade tttetl kursjv
stj-l koruaer att f)nnas På
konventet men artangenanqet
okf ar t är'ttttt.

För a1J.a ePel och akti-
viteber gäIler:

. om tillräckligt ntånga deI-
tager gör vi det trll" en
tävli nq .

. om för få deltager förbe-
hålIer vi oss råtten att
ta bort tävlingsstatus
e.Ller stoPPa arranqe-
ntanget.

Vr hoppas clet fÖrst;r Påståen-
det skaII giil Ia.
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SPELAR

DU:
cr) *tlr, hrr, ts
-f t-- cr)Art H

=t;H-t-a7
H tv,
Lå 2.t-. EF

EA
=E>sH r-r
E=EOsa
>t-,tz, F
E2 r-W Lz:t

€,2
ä rrr

EPga
E-EEocnIf

- Du är väl medlem i Soerigcs toll- oclt konfliktspclsförburull
Över 20.000 spetare i mer ån 10fl) föreningar kan inte ha fel. WEROK
verkar förspelarna iSverige. Ardumedlem i en förening; se tillattden

ärmed iSVEROK. Ar du intemedlemien föreninghjälper vidigattstarta
en elleratt hitta endårdubor. Det kostarnaturliSFis ingenting att vara med

i S'I/EROK Tvårt om ger fööundet bidrag till nredlemsföreningarna.
SlcivtlllSVEROKKöpmnqrlnd§lEAtl Unköplry,cllctriqleullcll LlnköplngPf 0l3-lltEfll.


