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- Du iir våil medlem i §ocnges rcll- ochkonfliktspelsförbuaill
Över 20.000 spelare i mer än 1000 föreningar kan inte ha fel. SVEROK

verkar för spelama i Sverige. Ar du medlem i m förening; se till att den

ärmed iSVEROK. Ä,r duinemedlemi enförerdnghjåilpervidigattstarta
I enelleratthittaendärdubor.Detkostarnaturligtvisingenting att varamed

i SVEROK Tvåirtom ger förbundet bidrag till medlemsföreningarna.



CalCon VI
Vdlkommen till CalCon VI - Millennium
lCon! Ån en såns har vi elädien att

r. AII röknins är förbiuden inomhus!
z. Alkohohältiga drjrcker fiir ej medföras till
lokalen!
I öwist siiller: Handla dltid så att du kan
önska"ati maximen för din handling ska
upphöjas till allm:irp lag!

Viisbeskrivnins
Vääen till len-nv Nvströmsskolan finns
beslkriven pi CalÖon-f<.artanrM. Om svårig-
heter iinnu skulle uppstå, kontakta någon äv
personerna nedan.

Merinformation:
All information, tillägg, ändringar och mycket
annat fi nns oå: htto:Ifuww.sverok.se/calcon
Har ni fiågor,'tveka inte att koritakta

fOliande insatta personer:

Huvudanwaris:
Gabriel Stille " o46$7268r
gabrielstille@yahoo.com oi86ifi776

Rollsoelsanwaris:
Joakiin Karlssori o48ot4y716
knj@hotmail.com

CalCon! Än en gång har vi glädjen att
Dresentera Calmars soelkonvent! En hele av
inel^ skoi och samväro mitt i den mörka3pel, skoi och samväro mitt i den mörka
vintern. Som vanligt erbjuder vi allt inom
spelhobbyn: rollsp1l, biädspel, figurspel,
Ievande rollspel, kortspel, datorspel samt film-
visning.

Sedan finns iu möilisheten att träffa nva
vänner. föräta äis oå ba"contoasts samt handla
rryr.p"l för tret figä stunder på hemmaplan!

Tid ocholats
Liksom t'idisare sår konventet av stapeln på
trettonhelgeä, deäna gång 8-ro januari. Lokä-
en är en annan än tidigare år,Jenny Nyström-
skolan står nu viird ftir konventet.
På skolan, som är byegd i börian av r99o-

talet, finns en reldl mäiial, flera mindre salar
samt datorsal och aula, allt detta på wå plan.
Med andra ord en nära nog idealisk plats för
ett spelkonvent.

Anmiitån
Anmdlninssavsiften dr roo kr för SVEROK-
medlemmä oäh ,r5 kr för öwiga. Flickor och
kvinnor betalar endast 1o k-r, Iiksom alla
under r5 år. Anmiilningsavgiften inkluderar
alla aktiviteter utom turneringarna som kostar
ro kr extra per turnering och rollspelsturner-
ingarna som kostar 75 ki per lag. Det går även
ati anmiila sig i dörren, men då kostar det r5o
kr för hela ko-nventet eller 5o kr per dag.
Det enklaste sättet att betala är att använda

den medföliande oostsiro-blanketten. Om du
saknar den,'tag eri tonioch frll i Pg: 4r487g-7,
betalningsmoitagare CalCon, den summa du
skal beäa, trtt i.,ilk, spel du anmdler dig till.
Senaste anmdlningsdag g,Tdecember_ _. ,-(
Förpliignad& Logi L

Som vanlist har vi en rikt utrustad konvents-
kiosk- i år"i anslunins till den stora matsalen
ddr många spel spelai. I kiosken kan ni köpa
kaffe, tefhsk, piioger, mackor (ryktet går om
en ny ryp av CalÖon-mackarM!), godis och
mycliet'annat. Dessutom finns de berömda
ki'oskspelen, t.ex Dingo, Lego och många.fler.
För de som vill ha varm mat rekommenderar
vi Pizzeria Milano - se annonsen!
Sova kan man som vanlist söra var och när

man vill. Medtas sovsäclf effer motsvarande
matriel. Vissa salär kommer att vara oanvända
nattetid, for att underlätta sömnen...

Ordninereeler
Två enkla rägler, som de flesta redan tar för
givna i dessa sammanhang:

\6t\ult vt
Ro I I speltu rneri ng a r

Den här gången har vi tre rollspelsturneringar,
Friform. Vampire och Kult - millenniet sista
år inleds med skräck.
Till dessa rollspelsscenarion föranmäler man
sig samtidigt som man anmäler sig till kon-
ventet. En anmälan per lag. G1öm inte 1ag-
namnl I mån av plats kan man anmdla sig på
plats
Det kostar 75 krllag, att delta i dessa turn-

eringar.

Sovgott
Oljuden utanför medförde att jag kände mig
äcklad. Tillsammans med likstanken blev det
hela outhärdligt, så jag sjönk ihop och spydde
över mattan i rummet. Darrande torkade jag av
mina läppar med fingrarna i ett försök att
samla mig tillräckligt för att forrsätra. Det
hade nu gått upp för mig att människorna.
e[er vansinnesgestalterna utanför, inte var
skapade av minä egna fantasier. Inget män-
skligt sinne hade kunnat snudda vid dess
likl-ret, ens under sin våldsammaste mardröm.
Det hade de fråntagit mig möjligheten att tro.
Där[ör åsidosattes nu min tro av mitt enda
hopp; att sakta få siunka ifrån verklighetens
gryrnma tyglar.

Bilder fladdrade förbi på näthinnan, bilder
från det förflutna. En tid som verkade ha
utspelat sig för flera eoner sedan. De fick mig
plötsligt att inse jag hur krampaktigr jag hade
pressat ihop mina ögonlock, när jag kände
tårarnas värme rinna längs mina kinder. Det
var ingen mening att försöka klamra sig fast
vid minnen, för inget kunde ändå stänga
mörkret ute.
Overraskande slets mina ögonlock, mot min

vilja, reflexmässigt upp när varelserna ännu en
gång gjorde sig påminda från andra sidan
dörren. Denna gång mer intensivt med vrål
och starka stötar. handfallen kravlade iag mig
upp från golvet och fortsatte mot fönstre1. Jag
var inte längre herre över min egen kropp.
Sakta gled mirt medvetande allt högre upp.
Där kunde jag beskåda min själs sista

desperata kamp för överlevnad. Allt framför
mig fortsatte tills det enda som återstod var en
bild av mig sjdJv. nedsänkt. begravd, och sakta
men säkert bleknade mitt medvetande bort
tota-lt.

Ett omtalat scenario från förra årets UppCon i
vilket tre manliga och två kvinliga esteter på

Mutlsiö folkhögskola går en oväntad handling
till mötes.

Arrangörer: Daniel Roos
(tinwe@hotmail.com). Daniel Jacobsson
Antal spelare: 5/lag
Bedömningsmalli Sror ryngdpunkt läggs på
rollspelandet; gestaltandet av karakrärei och
inlevelseförmåga.

Ikviilft Anakin

"Caine & Lilith built a ciry"/Anakin.

Debutskivan från lokala livebandet Anakin är
ett rekniskt mästerverk. Det är troligen den
bäst konstruerade musik jag någonsin lyssnat
på. Der råa och der skira ien perlekr mix. När
storstad möter naturen på bästa möjliga sätt.
Dock tror jag skivan saknar en egentlig
publik. Den saknar lite av den närvaro som
man finner i deras sällsynta och excellenra
liveframträdanden. Det år som skivan är lite
för perfekt. Jag tror att detta kommer vara
sista skivan för Anakin, vilket jag beklagar. De
är ett oerhört bra band och jag uppmuntrar
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alla som läser att köpa skivan. Aven om ni
kanske inte förstår den direkt så kanske
kommer ni art älska dcn imorgon.
Karl Henderson, musikkrönlkör för St Paul

Daily.

Ikväll: Anakin är ett scenario om problemen
med människorna som man kan möta som
vampyr. Der är ert scenario för frra spelare
och kräver ingen egentlig kunskap om spelet
eller reslerna.
Av LariJohansson.

Spel: Vampire
Antal spelare: 4/lag
Arrangör: Lars Johansson
hr'fo5r:7@student.liu.se, orl-26o 28o

I dödens slutna famn
Gubbcn Luigi stapplade fram längs trorroaren
och :parkade undan skräpet <-,ch de hopp-
knyckla,lc colaburkarna som Iåg vid de
överfulla soptunnorna. Det var natt och öde i
det förslummade området och det enda ljud
som hördes var regnets obarmhärtiga
trummande mot hustaken. och nåsra kvarter
Iängre bort hörtles en hund yla överliuer.
Till en början tyckte inte Luigi att det var

något speciellt med den metallicfärgade
garnla arnazonen so,n kom skrikandc ner lör
gatan i hög hasrighet.
Jävla huiar" tånkte han för sig själv och
blängde ilsker efter den. Plötsligt expoderade
bilen i ett inlerno av lågor so.n slickade hus-
väggarna. Tryckvågen slängde gubben Luigi
mot väggen och han tappade andan [ör en
kort sekund.
Glassplitter regnade över honom och han

försökte förgäves väria sig. Gubben Luigi
kunde inte sluta blicken från bilen som
knappt gick att skönja i det enorma eldhavet.
"Stackars cljävlar", upprepade han chockat för
sig sjiilv. Regnet fräste och spottade åt lågorna
som nu inte längre brann med samma frenesi.
I lan hann precis ytrrå de mcdlidsamma orden
innln hans ansikte frös av lasa. Ogonen
viJgarles rv skräck när han beskådade lra
ligurcrnr rom Iösgjorde sig ur det brinnande
vrrket. Saktr. Iikt sömngångare, började de
vrndrr ner lör gatan. till synes helt oskadda.
Guhben Luigi sjönk ihop mot husväg3enr han
fick ingen luft längre, och det sista han såg
innan mörkret och smärtan i bröstet kvävde
honom var de gula och röda lågorna som
dansade kring en metallicfärgad gammal

Spel: Kult
Antal spelare: 4,4ag:
A rrangör: Beatrice.Jensen
bea@netg.se. oioga6 75 66

Rollspel
Dessa rollspelsävenryr är helt gratis att delta i
och man anmäler sig på plats.

Vinterbrygd
Vintern hade varit ovanligt kall i den delen av
landet, vilket var konstigt, och ingen kunde
minnas att nätterna någonsin varit så mörka.
Det låg en olycksbådande tystnad över hela
byn, över den frusna sjön, ängen och det
gamla huset på kullen. Från skogen syntes
ibland fladdrande ljus om kvällarna. Folket
höll sig alltmer inomhus, liksom för att vänta
in våren, sorn aldrig rycks så långt borta.
Så i dessa dagar kom fl,ra främlingar farande

över de vita fiilte.r...

Spel: Friform
Antal spelare; 4lgäng
Arrangör: Gabriel Stille,
gabrieLstille(ayahoo.com och
Tomas Gustavsson

Ur askan i elden
Liuset från bilens enda firngerande
strålkastare blänkte i vattenpölarna och regnet
smattrade mot den spruckna framrutan. Om
bensinlampan hade varit hcl skulle den lyst
den senaste halvmilen och den gamla Volvon
var helt klart på väg att ge upp.
Höstmörkret 1åg svart över det regniga

Tysklantl, inneslutet i de envisa regnmolnen
som effektivt förhindrade fullmånens sken att
bryta igenom. Från den risiga, men konstigt
nog fungerande, bilstereon skramlade några
falska toner fram i ett försök att överrösta det
sövande motorliudet. Horisonten bakom bilen
Iystes fortfarande upp av flammorna från
eldhavet som för bara några timmar sedan
hade varit en rärt trevlig vägkrog med
tillhörande motell.
-Är det någon som har ammo kvar? Jacks
rossliga röst bröt den täta rystnaden men efter
ett muttrande "nej" [rån de andra ffra i bilen
blev det tyst igen. De fem resekamraterna
hade för ett tag sedan blivit attackerade av
rikets soldater när de sökte ert rillfdlle art För
en gångs skull koppla av. De hade suttit på
"Kentas kröka & krubb" och beklagat sig över

CalCon Vl
var sin öl när massa molotov plötsligt gjorde
etr hasrigr inrrång i krogen. lnte lör ärr de
fem var-ltöruånaJe över- påhälsningen från
Riket. de hade all anlctJning att v-ara för-
bannade, men de hade hoppats på en god
natts drömlös sömn i nagor iom kunde liknas
vid sängar och mcd alkoholens bedövande rus
till hjälp troclde de att de skulle lyckas. Zigge
räntle mctl mvcket möda sin sisra'cigarerr ddh
lörbannldt. rysr sin rändare som häde börlar
srunga pä srsta versen.
-Jag gilhr inrt at r säga det, murtrade han med
blickt n värrd mot den rcgnvåra sidorutan,
rnen vi ht hijvcr hjälp. Då dog plötsligr bilen
rncll ('rt (luvt ro\\hnde och blev stående mitr
på tJt'rr trppsprut knr aslaltsvägen.

SpeI: §Tastclands
Antal spelaret 5lgärrg
Arrangör: ( )h I-intlblom. SF lrrrpera
ola lindblorn(lvehoo.t:om

Drakar och Demoner Expert
Ert klassiskt ävenrvr av den p.rmla modellen
med magi. rjuvar oäh hjälrar, Iör tle som grllar
ett lantasyäventyr med action och proh[em-
lösning.

Antal spelare:. qlgäng
Arrangör: Joaki m I{arlsson,
knj@hotmail.com, Gabriel Stille

Brädspelsturneringar
Ar som vanligt två till antalet. de båda
klassikerna Diplomacy och Advanced Civil-
izatjon. to/per'on Lortar deSta turneringrr.

Diplomacy
En viljornas kamp på hög nivå. Diplomar i i
impericrnas Europa med början rqor. Err :pel
som är mycker lätt att Iära sig. itminsrone vad
det gällei regler. Medrag gäria egna spel.

Arrangör: Leif Bergman,
lerf@astrogator.se
Antal spelarez Tlbord

Adv. Civilization
Trötr på allt srändigr rullande av rärningur?
Tag chansen att lcde crt alldeles eget folk och
skapa den främsta civilisationen utan att så
mycket som rulla en T4. Speias i en kortare
variant, utan expansionskarta. En av de stora

förmågor_so-rn krävs lör at överhu\.,udtaget
komma t.ill final är att orka stiga upp kloclian
at_ta på morgonen. I man av pl.ris fåi lnan delra
i bägge kvelen. )leJrag gär:nr cgna spel. Ev.
tpeläi finrlcn .om en hi.l-omgån§
Iledtag gärna egna spel.

Arrangör: Gabriel Stille
Antal spelare: 7-Sllrord.

Brädspel
Ett rtor enr rl ,,lika Lrrädspt.l kornrncr art spel-
as.un,ler Ireh korrverrrct Ta chansen att niöve
på något rryrrl Ingcn lv tlc.'a rrrr',g..'-rng
kräver några förkunskaper.

Axis & Ållies
Ärer ir Iql2. Nari\l(rna 'Lördar framgangar
på östlrorrtcn, [ 5r\ ;ir rkakar cticr japairernas
arta(k pa l'c;rrl II;rrlr,,r oth Srorhrirennierr är
Irart presrar irv ty\kt rcrrorhomhningar.
Världcns framtid ligger i dina händer.
Medtag giirna egna spel.

Arrangör: I,Iikael Jerndal,
jerndal@hotmail.com
Antal spelarel. z-S lbord

Junta
,lllrta Il Riqueze Siemprcl Makr[,amp i

bananrepublikcrr där rerolutioncn allrrd Jr
nära och ingcnting är srikerr lörurorn pcngJrr)il
på ditt schwrizrska hankkonro. Medtag gärua
egna spe1.

Arrangör: Mikael Jerndal,
jerndal@hotmail.con'r
Antal spelare: 4-7 lbr»d

Settlers ofcatan
Robinson? Bah, Treutigers banala tävlingar
står sig slätt rnot dcn kapplöpnrng rrn
herradömet \orn ut\peliir sig på Caran.
Egen get och spcl medtages.

Arrangeras löpande undcr konventet.
Eventuella semifinaler + Finalpass 6.

Arrangör: Joakim Spångberg, o47o-ro9ro,
jocke@energi i nkasso. sc
Antal spelare: 7-8,/bord.
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Machiavelli
Spela Diplomacy i renä'sansens Italien. För-
flytra clig till ri,len då päven ver en kille med
stake och pcsrcn blra var ett tärningsslag
h,rrra. Mcdtrg girna eget spel. Der är en
fr)rclel att ha spelat Diplomacy.

Arrangör: Joakim Spångber g, o 17 a -r o9r a,

; ocke@energiinkasso. se
Antal spelare: 7,6ord.

Diplorracy-Rally
Dippyrallyt kommer at t pågå under hela
konventet. Man får tiliräkna sig sina två bästa
resultat. Bord kommer att sättas upp så fort
spelare finns tillgängliga.

Ärrangör: Simon Magnusson,
nvg6rnasi@jenny.gy-edu.kalmar. se
Antal spelare: Tlbord

Colonial Diplomacy
Spela Diplomacy ett gäng tidszoner österut,
rrärnrlre hestiimt Äsien. Ta chansen 211 .lippa
vanda> övcr ,lcn röde plutten vid Iottningen.
Len mun, brync, dolk och eget spel medtages.

Arrangör:Joakim Spångberg, o47o-ro9ro,
jock e@encrgii nkesso.se
Antal spelare:7lbord.

Fig u rs pe lstu rn e ringa r
-N{edtag egna figurer och spela i de två
figurslagsturnerinllarna. rokr per person och
spel.

'$7'arhamrner 
4<r.ooo

"In the grim darkness of the future there is
no tbrgivness, no respite.
Thcrc is only \X/ÅR"

zooo poäng
Strategikort gäller.
Ä4ix en Vortex grenacle.
Inga Allies
Figurer ska vara må1ade
Ta med allt ni behövcr för era arm6er, och
gärna extra terräng.
Dark N{illeniurn och §flhite Dwarf gäller.
Se till att ta mcd rle nummer ni behöver.

Arrangör: Stefan Ilneman, o485-34689

'W arhamrner Fantasy Battle
Det var en varm och solig höstdag bonden
Bernard var på väg till marknaden i staden.
Hans rrogna häsr. Hästen drog hans vagn i
stadig takr längs vägen. Bernaid hade ingen
hrådska. markanden var inte förrän i morgon
och det skulle högst ra honom en halv dagatr
komma till staden. Han var snert inne på den
sista etappen på resan, biten över det stora
fältet. Fältet fanns bakom kullarna lite längre
fram. Piötsligt svepte en stor skugga över
Bernard. han rittade upp och såg en stor
varelse svepa fram över himlen för art
plötsligt dyka nrr hakom kullarna. Samtidigt
som dcn gjorde der hörde Bernard ert
rvtmiskt Iiurl som lät nrecis som när man ska
g'å i takt. Hen btev nyfik.., och satte lite extra
Iart på llästen. När han kom upp på
kullkr<inct kunde han se ett enormt dammoln
riirr sig vid horisonten mot skogen på andra
sitlan filter. Bernard bestämde sig för art
stanna och kika på arm6n som drog Fram över
fältet, då plötsligt fick han syn på den där
skuggan igen. Den dök upp bland trädet
samtidigt hörde han ett avgrundsvrål från
skogen och ut från skogen rusade en grön
tidvattensvåg.

Regler som du bör veta när du skapar din

2OoOp
L-rga Allies
I nga Special Characters
Inga magiska föremål som kostar över 5op
Inga level 5 wizards
Inga saker från Chronicles ofwar
Vi spelar efter 5:e versionens regler (magi och
grundbox)
Colour Magic får användas

Medtag gärna egen terräng samt regler och
rnagikort
Har ni frågor så svarar:

Arrangör: John Ahlgren,
Dr-.nuggles@usa.net o4Bo-3ir r r,
a70-(i,47684

Figu rspel
Ett antal drop-ir-r-aktiviteter. I regel behöver
du inte ha med egna figurer, mer om du har
passande lag/arrneer/gäng eller vad det nu är
så är det bara bral

il 'W'rmRE GAMERS G,C)...ft

Postorder
Bor du långt

bort kan du alltid
anlita vår postor-
der-service. Tble.
fonen är beman-

nad alla dagar
fram till 23:00.

Butik
öprm'

ffi
Liör ll-17

I(atalogf
Ring eller skiv och

bestälIvår postorder-

katalog, den iir själv-

klart gratis.

Sortirnent
Vi har alla de stora

engelska och ameri-
kanska foretagens
produkter. Dess
utom harvi Göts
borgs bredaste ur-

val av tennfigurer.

fLe,nlrers Sru Tn. Dncno 03I- 18 03 87

ftcunsmnH I Tu övnrc nD 031'16 19 50

41L54 Gönaonc



Fredag
16 18 20 22

Iördag
lo L2 L4 t6 02 04

12 14 16 18 20 22 00 02 a4 06 0B 10 12

Notera:
Tiderna för de arrangemang som ej finns i
schemat kommer att anslås på konventet.
Fråga i receptionen om du vill veta vem du ska
vånda dig till om ett speciellt arrangemang.

Söndag
06 08 10 12 14

Anaringar kan forekomma! Hör efter i
receptionen, eller titta efter på anslagstavlan!



§ödra Långgatan 32, 3S2 32 Kalmar. Tel. t)480-247 17

IIar det mestas
Games lVorkshop
lVarzone
Chronopia

Utförsäljning på:

Drakar och Demoner-böcker
Khelatar
Universaläventyr

uppti,50%

BesIöll görno på ?oslordet

Foxo din bestöllning

04.80n4n6

Det vi inte hor skoftor vi

Yi sJrns på CalCon!

Butiken öppet
Yard. 9.30- 18.00
Lörd. 9.30-minst 14.00

CalCon Vl
Blood Bowl.
"§7e are Orcz and dat's no lie
well make yoo skreem an' make yoo cry
well pull y6re hair an pinch yore'thigh'
An' if dat don't work we'll gouge your aiye"

Arrangör: Joakim Kalcidis,
kalcidis@hotmail.com

Nercromunda
Det var mörkt och kallt, det luktade skit från
ventilationstrumman. Men de var rvungna att
krypa vidare. Tech-Ture knöt åt sin näsduk
hårdare, tittade sig över axeln och såg att
Merchar-Magnus hade problem att ta sig fram
i den trånga trumman med sin autocannon.
Han stannade till en stund och väntade.
Efter en halvtimme kom de fram till slutet av
sin resa, 4:e våningen i det gamla
reningsverket. Där ska G:oliath ha sina f,ångar.
Ture kikade försiktig fram genom hålet och
såg en person sitta på en stol med ryggen
emot honom. Det var Grus-Gunnar, han
kände igen honom på den spretiga frisyren.
Han kunde inte se några vakter, då öppnades
en dörr rakt under honom och in kom en
enormt muskulös man. Mannen snurrade på
stolen som Gunnar satt och slog till Gunnar
med en rejäl örfil och skraitade sedan
fryntilst.
t'ure ftnkade till Magnus att komma fram till
öppningen. Magnus kom krypande, Ture
pekade på den store killen och drog sedan ett
symboliskt finger längs halsen. Magnus
nickade och lade fram sin autocannon och
siktade.

Arrangör: John Ählgren,
Dr-snuggles@usa.net o48o-35r r r,
o7o-Q47684

Gorkamorka
\/ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar ghl
Gorkamorka beskrivs bäst som en blandning
av Necromunda och §Tarhammer 4ok med
endast orcher.
Snabbt spel. Kom in och prova på!

Arrangör: John Ahlgren,
Dr-snuggles@usa.net o48o-3yrrr,
o7o-947684

'\Y'arZone.
"Centurionens Skalak klinga kIöv luften, och

rev upp ett gapande hål i \Webers hals. Blod
välde ut som en rasande flod täckandes hans
bröst och marken nedanJag tryckte på min
awryckare och Centurionens kropp föU sakra
ner i slamsor. Ias forsatte krama den och
sprang framåt 

-limnandes 
döda legionärer

bakom mig. Det ända särret art avs-luta der
här slaget vär att döda eller dödas..."

Arrangör: Joakim Kalcidis,
kalcidis@hotmail.com

Bonnie Blue
Rädda menigeJohnny!
Ett litet band sydstatare försöker hitta sin
försvunne kamrat bakom nordstatarnas linje.
Ta befälet över 6 soldater i detta enkla och
spännande tabletop-spel!

Arrangör: Gabriel Stille och
Tomas Gustavsson

Micro östfront
Året är 1944. Ryssarna inleder
moroffensiv. Tyskarna bjuder
motstånd.

Arrangör: Eddie Bååth, Nyrok

Levande rollspel
AF-X Presenterar stolt:

siq kraftiga
hårdnackat

en Bjärnemalm-, Granquist-, Silvercrona-
produktion,

Alla dessa gringer..........

Vem hade.......7
Varför hade......7
Vem ville........?
Varför ville......7
Ren Galenskap!!
Karaktärer delas ut på plats. Spelgenomgång
kommer att ske någon timme före laiivets
start. Det finns plats lör totalt z6 deltagare,
uppdelat på rvå speltillfiillen.
Ett rypisk AF-X arrangemang!
För mer information kontakta:
Mikael Silvercrona, oToT-23 rj 24,
Silvercrona@bigfoot. com

.. Kortspelstunreringar
Ar två varianter av Magic: the Gathering, de
olika turneringsformerna Standard och



Cal(on Vl
CIassic. På konventer finns firllständisa resler.
ro/person kostar deltagande Y dätt,
turneringar.

Magic Standard
Arrangör: Tomas Oisson,
torn-freethinking@yahoo.com, o 48 o I 4927 5z

Magic Classic
Arrangör: Tomas Olsson,
torufreethinking@yahoo.com, o 48o I 4927 5z

övriga arrangemang
Dessa mer oorganiserade och skof friska spel
spelas lämpligän i anlutning till kioskän,
väldigt sent på natten. Utöver de socialt
uwecklande s.k övriga spelen kan man titta på
lilm. köpa nya spel och spela datorspel.

Bondespelet RPG
Eskil i Möse kallsvettades. Det var hans tur
att rulla tärningarna. Fete-Pär och Arvid med
som sart förvänransfullt och väntade på atr
der så oerhört viktiga tärningskastet skulle
ske. Det flick helt enkelt inte gå fel nu. I
brösret kände Eskil sitt hjärta bulta som en
hammare på städet i smedjan.
-Ska du kasta nån gång, Eskil? Det var Fete-
Pär som bröt tystnaden med sin släpiga,
grötiga röst.
Eskil tog.ett d,upr andetag, blundade och
kasrade lärningarna. Som i ön dröm såg han
tärningarna rulla oerhört långsamt och stänna
på...r rlll Hela Eskils poraris- och betskörd
hade gått lörloradl Eskil kände ångern och
vreden väIla upp i sig.

-Det var dirt fel. drängajävul! Eskil spottade
fiam orden mot Fete-Pär och knöt sina nävar.

I bondespeler RPG rollspelar du din bonde
igenom alla de mödor och belöningar man
möter i bondespeler. Helt vanliga-bonde-
spelsregler med röllspelsi nslag.

Arrangör: Petter Sundberg,
pettersundberg@maih3.calypso.net

He-rnan - The Masters ofthe Universe
Tabletop
He-man och Skeleror möttes i slagfältets
mitt, He-man på sin mäktiga tiger och
Skeletor på sin mörklila panter.
- Så vi rnöts igen,He-man? Skeletor höll in sitt

blodtörstiga riddjur.
-AIItid ett nöje, skelettansikte. He-man
svingade sitt svärd och de båda kombat-
anternas k-linqor möttes med en miiktis k.lans.
Spela Skeleto"rs onda sida eller He-ma"ns goda
i det hirtills mäktisasre fisurslasssollet
någonsinl Gubbar konimer att hnnas"på'plats
men egna medtagna är såklart uppskatrar.

Arrangör: Petter Sundberg,
pettersundberg@maih3.calypso.net

Ryska spelet
Det var ett kritiskt ögonblick. Josef och Leo
satt båda mycket spända Framför modern rill
alla spels mbder. der ryska spelet. Det hade
varit ett oerhört hårt parti och det märkres
verkligen att der var wå mästare som möttes.
Nu var det Josefs tur att göra sirt drag. Leo
var oerhört nervös men visste att han inte
kunde visa det. Josef Iyfte sin hand från
bordet. tog en ring och lade ner den på ett
annat ställe än det som skulle gett honom
vinsten- i nästnästa drag. Leo kände en tung
sten lyftas från sitt hjärtä.
-Tavarisj. tavarisj. Leo tog en markör och
placerade den på brädet.
-Niet! Josef insåg för sent sitr misstag. Det
var Leo som skulle så seerande ur mäster-
skapet i det ryska spelet. Tästa hur du står dig
mot dina vänner i Det Ryska Spelet. Tre-
dimensionellt luffarschack'med vJnst pä fyra
ringar i rad. Ett bräde kommer att finnas'på
plats men egna medtagna uppskattas såklarr.

Arrangör: Petter Sundberg,
petrersi ndberg@maih 3.calypso.net

Lego - den ultimata hiirden
Efter att slaget utkämpats bemannades alla
poster på nolltid. Det fanns ingen tid att
förlora. Förernade och motiveräde slet de
som svin. Den färgglada plasten rann i
rännilar och tände nytt hopp även hos de
svagaste. Tillsammans, som en enda enhet
lyckades de. Aterigen var Lego-imperiet med i
kampen om unrversum.
Plasten smälte dock inte samman på en dag.
När Lego-invånarna på nytt kommit ut i
rymden, delades meningarna om flödes-
hanteringen och små gängT<rig utbröt här och
var i kolonierna. Vi ska koncentrera oss på
den mest avlägsna och ur säkerhetssynpukt
viktigaste lydstaten...

Arrangör: Jakob Stille, o 48 o I t67 7 6

matiskt medlem i CalCons FilmClubrM. Då är
det fritt fram att biinka sig framför filmduken.

Arragör: David Nordin
Den gyllene rollern
CalCons figurmå{ningstävling gör comeback:
Låt dig sporras att väcka dina innersta
estetiska talangerl
Tre kategorier:
r. Enstaka fi§ur (25-28 mm)
z. Monster (till ovanstående skala, men även i
större skala)

3. Diorama (mindre diorama med minst wå
fizurer)
Max ett bidrag per person och kategori.
Inlämnins måste ske senast oo:oo CET
natten till söndag. Juryns beslut kan inte
överklagas.

Datorspel
Ett antal datorer, konsoller och annat
tenkniskt mumbo-iumbo som konsumenten
inte förstår kommer att stå till ert förfogande.

Risk
Som vanliut soclirs detta smått obalanserade
strategispcf, oin någon skulle få för sig att vilja
vara med.

Arrangör: Anna Asterhed

§tar'W'ars-rnonopol
Äterigen en anledning att spela monopol på
konvent. En flashig space-version av spelet
alla kan. Vem vill köpa elverket när det finns
Reactor Core, vem vill vara sko när man kan
vara Darth?

Arrangör:Tomas Gustavsson,
o7o-6873616
Antal spelare: z-8lbord

Dingo
Svetten rann från mannens panna. Detta var
ett viktigt beslut i hans liv. Han hade bara ett
fåtal attosekunder kvar att bestämma sig på.
Skulle han ta den skojfriskt gula gåsankan
eller den sorsset srå åsnan? Han hickade
hastigt upp fö"r att itudera sina motståndares
svettdrypande ansikten, Bordet glänste, det
märkets att friktionen var på topp. Han tog
ett diupt andetag och greppade tag i gås-
ankan.Han förde korret hastigt och bestämt
över bordet och sler därcfter-upp en kanin-
rosa känsuru. Nu var det inte mycket att
snacka oin, det var bara att skicka vidare
åsnan och hoppas på dct bästa. Han såg att
mannen rill höser om honom hade skickat
omgångens spefkort. Nu var spänningen på
toppl Allt gick som i slowmotion, adrenalinet
pumpades runt i kroppen. Så fort han såg den
kaninrosa kulören insåg han att nu var det
dass. Han kastade siu handlöst mot bordets
fikiiva ryngdpunkt octr hans dåva stämma ljöd
över rummet när han skrek:
_DIIIIIIIIIIIINGOOOOOOO!!!I!!I

Arrangör: Olle Sandström, o48olz7 j74
Antal spelare: tT4*z/bord

Soelbutiker
I-sod konventsanda kan du göra av med alla
diäa julklappspengar. Handä allt inom roll-
och konfliktspel. Två butiker, Flammans Spel
och Kalmar Lek & Hobby, finns i år på plats.

Film
När du betalt inträdesavgiften blir du auto-

Vi hoppas du kommer 8-ro januaril
Glöm inte att anmdla dig före;l-d-ecemberl'Lt

Välkommen!



Konventserbjudande:
Stor pizza, dryck, sallad
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Spelar du spel?

26fiX) medlemmar kan int€ ha fel!
Gå med i en av våra llfl) balla
föreningar eller etarta en egetr.
Det ärjåtte€nkelt i §VEROXI
Kontakta osa aå får du \iålp.
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