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Välkommen till Halmstad 9pelkonvent 2OlO

Det som syns idag är något som åstadkommits under kort tid. Frågan

diskuterade under GrottCon Xlll i ianuari i år om ett sommarkonvent i
Halmstad. Vår ambition från början har varit att bära fanan från det
numera insomnade konventet Halmicon - ett multikonvent med en

avslappnad attityd.

I år kan vi erbjuda lite av allt möjligt, från figurspelturneringar i

Warhammer, Warmaster och Flames of war, Magic the gathering och

rollspel. Själv kommer jag att hålla mig till brädspelbarerna när jag inte
har pass.

Det finns många att tacka för arbetet, men jag vil! framför allt tacka

Sverok Väst för deras stöd, både ekonomiskt och materlellt,
vaktmästaren på skolan som har varit väldigt hJälpsam,

arrangörsgruppen, arrangörerna och arbetarna för allt sllt och slst men

inte minst besökarna, för utan er inget konvent.

Mikaelö!mestig,
Konventsgeneral för Halmstad Spelkonvent 2010

Ordningsregler

. Entr6-knappen måste bäras synligt för att få delta i arrangemang.

. Konventet är drog- och alkoholfritt.
r Rökning får enbart ske på anvisade platser.
. Tejpa inte upp saker väggarna, Kontakta receptionen om du vill sätta

upp någonting.
. SlänB skräp i papperskorgarna.
. Vid brand, följ uppsatta utrymningsplaner.
o Det är förbjudet att sova på annan plats än sovsalen.
. Ha Kul!

Allmän information

Reception

Receptionen är öppen dygnet runt och det är hit du vänder dig om du

undrar över något. Du anmäler din närvaro och kvitterar ut ditt entrdbevis

Kiosk

Givetvis finns möjlighet att köpa frukost, lunch, middag, diverse godis och

läsk m.m. till förmånliga priser.

Bagageinlämning

I samband med receptionen finns även möjlighet att lämna in ditt bagage.

Arbeta på konventet

Vi behöver folk som hjälper till att jobba i kiosken, receptionen, städ och

vaktstyrkan. Vi delar ut en matbiljett som kan lösas in i kiosken för varje
genomfört arbetspass. Jobbar man mer än 2 pass så betalar vi även

tillbaka inträdesavgift en.



Brädspel

S.A.R.Z. brädspelsbar

Halmstad Spelkonvent innebär en ny start för en tradition i Halmstad som

S.A.R.Z. Spelbar gärna vill vittna om! På den välbekanta skolan, där

Halmstad Spelkonvent håller hus, hittar ni också oss från S.A.R.Z. Spelbar.

Det kommer bli en spännande möte mellan människor och spel. Vi

kommer anordna turneringar under konventen, så kom gärna förbi och

checka in hos S.A.R.Z. Spelbar!

Tider: På dagtid under konventet

Plats: Våning 2

HUG:s brädspelsbar

Halmstad United Gamers har ett brett utbud av både moderna titlar och

klassiska brädspel som kan lånas ut mot pant.

Tider: Under hela konventet

Plats: Bottenvåningen

Eldars brädspelsbar

Eldar erbjuder ett stort spelutbud och tillsammans med HUG gör att det

finns få spel i övrigt att önska sig.

Tider: Under hela konventet

Plats: Bottenvåningen

Axis & Allies Blind

Med blind Axis, så spelar man någon sida under andra världskriget. Trixet

här är att man inte riktigt vet hur fienden rör sig, vilket ger utrymme till
helt andra manövrar. Regler förklaras under konventet, men det är bra

om man spelat Axis & Allies tidigare.

Tider: Fredag 20:00, Lördag 20:00

Plats: Bottenvåningen

Carcassonne

Turnering i favoritbrickläggarspelet. 
,

Tider: Lördag kl. 15:00

P/ots.' Bottenvåningen, H UGs Spelbar

Diamant

Vågar du stanna kvar i grottan, eller drar du dig ut? Turnering.

Tider: Lördag kl. 19:00

P/ats; Bottenvåningen, HUGs Spelbar

looping Louie

Kan du rädda dina hönorfrån Louie och hans galna konster isittflygplan?

Tider: Lördag kl. 14:00

P/otsi Mantikora, våning 2

Pentago

Pentago är ett brädspel i klassisk anda. Det är ett snabbt och

roligtstrategispel, lika enkelt som raffi nerat.

Den som först får fem i rad vinner. Men när du lägger en kula ska du även

vrida på någon av spelets fyra spelbrickor. När spelplanen ständigt

förändras är det en större utmaning att få fem i rad än man först kunde

tro.

Tider: lnte bestämt ännu

P/otsi S.A.R.Z, våning 2

Ricochet Robots

Hitta snabbast den kortaste vägen...

Flest markörer efter spelets slut vinner.

Tider: Fredag kl. 20:00

P/ats: Mantikora, våning 2



Figurspel

BloodBowl

Turnering i Blood Bowl.

Living Rulebook 6 med följande undantag:

. Varje spelare får 1500000 gp att handla lag för.
r Man kan köpa till skills till spelare enligt följande regler:

o Bara "normal" skills, inga dubble eller +stat skills kan köpas till.
o Max 3 skills får köpas till en och samma spelare.
o Varje skill kostar i grund 20000 gp.

o Om man köper till samma skill till fler spelare kostar det 10000
gp extra per gång. .

Irder: Samling lördag klockan 9.00

P/afs; Bottenvåningen

Flames of War

Lättsam nybörjarstil, L750 pts Late War, samtliga LW böcker plus PDF:er.

Tider:

Lördag 9.L5 Samling 9.30 - 12.30 Slag 1 - Scenario Free-for-all

1,4.OO - 17.00 Slag 2 - Scenario Breakthrough

17.15 - 20.15 Slag 3 - Scenario Encounter (Tillägg: Reserver kommer in på

3+)

P/ots; Bottenvåningen
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Warhammer Fantasy Battles
Armestorlek: 7999 poöng

Alla armdböcker med giltig armdbok är tillåtna och dessutom Chaos

Dwarfs och Dogs of War.
Den nyaste boken måste alltid användas, förutom om det kommer ut en
ny bok tiden fram till konventet.
lnga Special Characters av något slag är tillåtna.
lnga DoW-enheter i armder som inte är DoW.

Tanken är att målningen inte skall spela för stor roll och att alla skall
kunna få max i målning om de försöker ljte.

En sportmanshipbedömning mellan 1 och 10 skall ske efter varje match.
Resultatet kommer inte att sättas in i totalpoängen, utan det kommer att
delas ut ett speciellt pris till vinnaren.
Tider: Lördagz

9:30 Upprop och allmän info
ca 1.0:00 Match 1
13:00 Lunch
14:00 Match 2

17:00 Paus

17:15 Match 3

20:15 Slut på Match 3

Söndag:
9:00 Match 4
12:00 Lunch, samt best painted omröstning
13:00 Match 5

16:00 Slut Match 5

ca 16:15 Prisutdelning
P/ofs.' Bottenvå n ingen



Kortspel

Magic the Gathering

Prerelease på M11

Format: Sealed Deck M11

Irder: Registrering: Lördag 10.00-11.00

Kostnod:250 kr

GPT Göteborg

Format: Sealed Deck

Irder; Registrering: Lördag 10.00-1 1.00

Kostnod:250 kr

P/ots; Våning 3

Spank the monkey

En apa har klättrat högt upp i en skrothög och irriterar högljutt
omgivningen. Din chef är inte glad över det, så därför komrner han att ge

en belöning till den person som först kommer upp i höjd och kan smiska

till apan, så den håller tyst. Nu gäller det för dig att stapla ett torn av all

skrot du hittar på tippen så snabbt som möjligt. Du skall även förstöra
dina kollegors torn så att du är den första som når upp till apan, smiskar

till den och får din belöning!

"Spank the Monkey" är ett otroligt kul och roligt kortspel, som är enkelt

att lära sig, men svårt att bemästra. Det kommer att ordnas en turnering,
där du kan vinna spelet. Gigantoskop (http://www.eisantosk )

sponsrar fina priser till turneringen.

Tider: lnte bestämt ännu

P/ofs.' S.A.R.Z, våning 2

Warmaster

Turnering i Warmaster. 2000pts, alla officiella arm6er välkomna (detta

inkluderar Daemon och Araby). Maxtid per slag är 3 timmar. Det finns

möjlighet att spela extraslag på lördagskvällen om man inte kan på

fredagen.

Tider: Slag 1: Fredag 19:00

Slag 2: Lördag 09:00

Slag 3: Lördag 13:00

P/ots: Bottenvåningen

Pollspel

Backstabber

Nils såg sig misstönksamt över axeln. Nej, tydligen ingen dör den här
gången. Men mon kon ju oldrig veto. Aldrig veta sökert. Aldrig voro på den

sökra sidan blond alla dessa smilfinkar och glada leenden, som sökerligen

baro vöntade på ott hamna bokom hons rygg...

Backstabber- ett skräckrelaterat rol lspelsscenario i friform.

Arrangören är Sven Bergersjö, en gammal räv inom konventssammanhang
som arbetat som spelledare på konvent sedan L1 år och arrangerat egna

scenarier under flera av de tillfällena, exempelvis på Halmstadskollegan
GrottCon.

Backstabber är friformsbaserat och spelarna behöver ingen erfarenhet av
rollspel, bara ett intresse.

Ploten rör sig kring ockulta kommunalpampar, skräck, gruppfobi,

misstänksamhet och sanslöst rolig humor.

Tider: Fredag klockan 19, Lördag klockan 15 och 19,

P/ofs; Våning 3



Föreläsningar

Vad är lajv?

En föreläsning om lajv (levande rollspel) med möjlighet att ställa frågor

och prova på utrustning.

Tider: LördagL4:00

P/afs.' Bottenvåningen, Biosa longen

vflga arrangemang

S.A.R.Z. Maffia

Det slår aldrig fel att köra en omgång Maffia under ett spelkonvent (varför

bara en omgång?)! Maffia är nog en av dem populäraste företeelserna

som finns i en spelkonvent.

Vill du också uppleva något otroligt roligt? Maffia är ett slags rollspel, fast
inte rollspel. Maffia använder sig av kortspel, fast räknas inte som

kortspel. Maffia är helt enkelt något unikt... har du inte testat det, så

rekommenderar vi dig stark att göra def!
Regelgenomgång hålls innan spelet körs igång!

Tider: Pä nätterna

P/otsi Våning 3

SPPS:s TV-Spelsrum

SPPS arrangerar turnering i en rad olika spännande TV-spel, däribland

Street Fighter Alpha-serien, Street Fighter lV, Super Smash Bros-spelen

m.fl samt frispel i Guitar Hero World Tour där vem som helst kan

förverkliga drömmen att vara rockstjärna!

Tider: Under hela konventet

P/otsj Våning 3

Konventsfotboll
- "Är lag 7 redo för sin förflyttningsfos?"
- "Ett... Två... Tre...'
- "Alla klora... Då går vi till bollsporkningsfosen..."

En helt ny variant av fotboll kommer att introduceras under Halmstad

Spelkonvent 2010.
Tider: Fredag klockan 21:00, Lördag klockan 21:00
P/ots; Samling vid receptionen en stund innan

Bio

Under konventet kommer vi att visa mä4gder av manga och annat kul i

biosalen.

Butiker/Föroäljare

Mantikora

Mantikora är en lnternetbutik med försäljning av Sällskapsspel, Figurspel,

Kortspel, Rollspel och Lajvtillbehör.

Systrarna Grlmh

Systrarna Grimh en medeltida/lajvbutik. Vi har allt från latexmasker till
alvkrona och smycken i drivorl

Nerd World

Vi specialiserar oss på merchandise relaterade till Anim6 Manga och TV-

spel, med planer på att avancera in i DVD och spelvärlden.


