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VIKTIGT!
Det här utskicket går bara ut i ett exemplar till

varje förening i Sverok Ost. Därför är det extra viktigt
att du som föreningens postmottagare ser till att de
andra medlemmarna i föreningen får ta del av
utskicket!

KFA
Konvent För Alla är ett konvent för

Sverokföreningar i Småland, Öland och Östergötland.

Var?
Jo det är i Jönköping, för att rollspelsföreningen

G&B Syd arrangerar det i samarbete med Sverok
Ost, distriktet för rollspelsföreningar i Småland, Öland
och Östergötland.

Lokalen vi hyrt heter Kulturhuset och ligger på
Tändsticksområdet, som angränsar till Järnvägs- och
bussstationen mitt i centrala Jönköping.

Var?

Viktigt

INFORMATION

När?
Konventet är fredagen till söndagen den 19-21 juli.

Konventet slår upp portarna kl. 13.00 fredagen den
19:e juli. Sedan är det drop-in under hela kvällen.

När?

G    B



Varför och hur?
Detta konvent är en del av Operation Frispel som

går ut på att Sverokföreningar skall kunna träffa var-
andra. För att göra detta möjligt ska vi arrangera
Konvent För Alla. Det fina med det hela är följande:

Alla som föranmäler sig och är medlemmar i en
förening i Ost (Småland, Östergötland eller Öland)
kommer in och får lunch, frukost och reseersätt-
ning på max 200 kr ifall man föranmäler sig. Glöm
inte att behålla biljetten för verifikation.

Vi vill också att alla ska få något mer med sig
hem än flera dygns djup sömn, sockerchocker och
andra ”efter konvent”-effekter. Därför kommer alla som
föranmäler sig att gå (minst) en kurs under helgen.
Kurserna tar bara fyra timmar och det finns följande
att välja på: Sverokkunskap, Ledarskapskurs,
Kassörskurs, Bidragskurs och Föreningskunskap.
Om man vill och det finns plats så kan man få gå
flera kurser! Det är givande för era föreningar och ni
får kunskap som är mycket bra att ha.

 Föranmälan måste vara hos oss senast en vecka
innan konventet det vill säga senast fredagen den 12
juli! Vi kan inte ta emot hur många rollspelare som
helst, så passa på att anmäla er så snabbt som
möjligt. Begränsat antal platser för föranmälda!
Konventet är gratis även om man inte föranmäler sig,
då får man dock inte någon kurs, mat och reseer-
sättning.

Spel!
Vi kommer att spela en hel massa rollspel, bräd-

spel, figurspel, levande rollspel, kortspel och mycket
mer. Allt man vill göra på ett spelkonvent! Se längre
fram i foldern… Det är ingen föranmälan på spelen
och arrangemangen. Anmälan sker på konventet, men
passa på att göra intresseanmälningar redan i din
föranmälan till konventet.

Varför

och hur?

Spel!



Mat och sömn
Det kommer att finnas utegrillar där man kan grillar

hamburgare, det kommer att finnas mackor att köpa
på fiket, utöver den gratis maten som de föranmälda
får. Sömnen får ni enligt vanlig konventstandard, ligg-
underlag och sovsäck i kvava rum på betonggolv.

Det finns även kiosk på konventet. Kiosken kom-
mer att sälja läsk, godis stora mackor och annat
gott.

Och sen CONTAINER….!
För er som inte gör fåniga saker som att arbeta

veckan efter KFA, så kan vi stolt meddela att det
mysigaste och friaste konventet i Sverige kommer
att hållas, även det i Jönköping, ConTainer under den
21-28 juli på en öde gård mitt ute i skogen. På
konventsområdet finns det tre stora boningshus,
duschar, bastu och toaletter. Då konventet inklude-
rar markområde fungerar det att ta med egna tält,
annars kan man sova i en stor inredd lada. Från
konventet är det bara 100m till Åsasjön för en kom-
plett dos av spel, sol och bad. Allt i samma konvent.

Kom även på detta. Det kostar endast 100 kr för
en hel vecka, EN HEL VECKA. Dock får man då stå
för maten själv, men det kommer finnas möjlighet att
beställa mat från den lokala pizzerian och mindre
saker från ConTainers egen kiosk. Vid avslutningen
på Konvent För Alla så kommer det gå bussar ut till
Martinsgården där Container hålls.

Det regnar ALDRIG på Container. Det är möjligt
att det blir hög luftfuktighet men det regnar aldrig!

Mat o

sömn

Container



Anmälan
Sista anmälningsdag 12 juli! Anmälan sker till

KFA_Anmelningar@hotmail.com eller Sverok Ost,
Box 207, 551 14 JÖNKÖPING.

Anmälan skall innehålla följande saker:
1) Namn
2) Adress
3) Födelsedatum (behövs för kurserna)
4) Om du har några allergier eller speciell kost.
5) Intresseanmälningar till spel och arrrangemang

OBS! Man kan inte föranmäla sig till spel och ar-
rangemang men det kan vara bra om vi vet ungefär
vad ni vill spela och göra! På så vis kommer alla
förhoppningsvis att kunna spela det de vill och inte
missa något.

6) Vilken kurs du helst vill gå. Du kan välja på
Bidragskurs, Sverokkurs, Föreningskurs och
Kassörskurs.

7) Vilken Sverokförening du är med i.

Ett exempel kan se ut så här:
1 Frida Jansson
2 Huvudstigen 1, 123 45 Kalmar
3 840804
4 Jag har inga allergier, men är vegetarian.
5 Jag vill spela GBG 2001, Den sista spådomen, Vad her-

ren behagar och Warhammer 40K.
6 Jag vill gå Bidragskursen
7 Spelföreningen Exempel

Gör gärna flera anmälningar i ett och samma brev
men se bara till att alla uppgifter finns med! Hör gärna
av er med frågor också, mailen kommer att kollas
regelbundet.

Genom denna anmälan får man gå en kurs, får
reseersättning och frukost och lunch under konventet.
Man är välkommen att komma till konventet i alla
fall. Då är inträdet gratis men man får stå för resa
och mat själv.

För att få reseersättning så måste man visa upp
sin biljett! Slarva inte bort era biljetter med andra ord.
Åker ni bil får ni ersättning för det, ta med kvittot då.

Anmälan
Glöm inte att sista

anmälningsdagen är
den 12 juli!

www.ost.sverok.se



Den sista spådomen
”Innan saken kom i deras händer var allt bra. De

fyra ungdomarna levde ett gott liv utan bekymmer
och besvär. Inget blev sig likt efteråt. Fångade mel-
lan människors misstro och monsternas blodtörst
fick de gå långväga för att komma ur denna mar-
dröm som liknade inget annat.”

”Visst du skulle vackrare spå livet åt mig, om du
mäktade det”

- Gripers spådom, poetiska Eddan
Changeling: the Dreaming i fornordisk tappning

för FYRA spelare med sinne för starka känslor, stun-
dens ingivelse och gränslös fantasi. Förkunskap
behövs inte.

Arr: Robin Ljung (eskapism@hotmail.com). Detta
är uppföljaren till Häxans Mardröm, spelad på
Wettcon förra året.

Winter Shards of Evil
Dungeons & Dragons 3, fyra till fem spelare
”Banditer, de kommer på kvällen, stjäl våra bo-

skap, bryter sig in i våra hus och tar allt av värde.
Rånar våra matförråden och bränner våra åkrar och
fält, och som om inte det var allt. De är mördare och
pyromaner också. Så fort de är klara så flyr de små
ynkryggarna upp till bergen och det blir omöjligt för
oss att spåra dem. Vi i staden Chimalj, ber om eran
hjälp. Vi lever på våra sista besparingar, och kom-
mer inte överleva länge till.

Än en gång, Hjälp
Chimalj´s borgmästare
—Simon Silverhår—”
Spelledare: Mikael Vesavouri eller Oskar

Bernhardsson, Tomtar och Troll, Gislaved
Nå oss på: 070-2245867
Vilka får spela: Alla, men först och främst de som

inte spelat D&D 3 innan, det här är ett
nybörjarscenario.

ROLLSPEL
Changeling

D&ungeons

and

Dragons



TIRF hörnan
Rollspelsföreningen TIRF från Tranås kommer att

ett eget hörn på konventet. Troligtvis så kommer det
att finnas flera svartklädda pojkar där och de kom-
mer att sitta i skenet av en kandelaber med levande
ljus. Det här är rollspelsscenarierna de kommer att
spelleda!

”Vad herren behagar”
”Snön faller långsamt över staden. All ondska

täcks i snö, och julen är redan här. New York’s gator
kantras av julgranar, utklädda tomtar och stressade
julhandlare. Men det finns en annan version. En
mörkare. I de dunkla gränderna finns hemlösa och
fattiga, som förbannar julen och dess glädje. Dömda
till att dö i misär, så huttrar de i kylan och känner
ensamheten.

Men det finns ännu en sida, en sida som är be-
tydligt mörkare än många anar. Ty helvetes eldar
smälter långsamt den täckande snön och blottar all
ondska...”

”Vad Herren behagar” är ett friformsscenario för 3
spelare. Spelarna kommer att gestalta 3 kriminalare
som kommer att få se en skymt av det mörker som
ligger dolt för omgivningen. Kategorin är Skräck/Thril-
ler. Inga regler kommer att tillämpas, tonvikten läggs
i stället på rollgestaltning och upplevelse.

Spelledare: Tommy Kullander, TIRF

Friform



Andrew Morrow’s spegelbild
”Alan Thornton steg på sin gamla lastbil med vil-

ken han kört ut charkvaror åt Curtis AB i ett tiotal
år. Det luktade gammalt skinnsäte och jordnötter i
lastbilen och Alan öppnade omedelbart ett nytt pa-
ket torrostade jordnötter.

Utanför lät regnet omfamna Partridge och längre
bort på lastbilsparkeringen körde Burt i väg med sin
last österut mot London. Alan behövde inte se på
listan över affärer han skulle åka till utan körde vant
ut söderut mot Partridges centrum.

En röst bröt plötsligt den vana ljudet av regn mot
bilplåten och motorns brummande, Alan det är dags
nu, han såg sig omkring i den till synes tomma
förarhytten, Alan det är dags att återgälda din skuld.

Va! Vem är det?, Alan svettades ymnigt medan
hans ögon genomsökte hyttens alla vrår.  Alan, det
är dags att återgälda skulden nu, kör vidare framåt.
Men för guds skull jag vet inte vad du pratar om.
Visa dig.

   Alan ryckte kraftigt till - en mörkhårig liten pojke
i skolkostym satt jämte honom. Såg på honom med
stora mörka blå ögon som tycktes utstråla mörker
med ett leende vilande över läpparna, Du har valt att
inte minnas men jag glömmer aldrig, Alan. Du har
en skuld att återgälda så gör nu som jag säger och
kör mot centrum. Me, men jag minns inte pojk, jag
minns inte vem du är, Alan grep krampaktigt om
ratten medan han undvek att se på pojken.

Tag rollen som en av människorna i den lilla
Londonförorten Partridges grå massa och följ med
på en resa till helvetet med endast en enkelbiljett i
bagaget.”

Arrangemang: Rollspelsarrangemang för 3-5 per-
soner: Arrangör: Robin P. Liljenberg,
kerrin.azazel@mail.com

Förkunskapskrav: inga men kolla in tirf.cjb.net för
mer info om Partridge och mitt sätt att spelleda Kult.

kult



”Min vän”
”En tår rinner ner från hennes kind, ner på den

vita klänningen hon har på sig. Snyftande hörs runt
henne, snyftande från dom barn som under alla dessa
år har försvunnit från Chelsea. Det finns barn som
har varit där i flera år, en del har bara varit där i några
dagar. Kathy ser ut över alla barn, och börja sakta
men säkert att gråta ännu mer, hon kan inte hjälpa
det, vad ska hon göra?

Kathy är hjälplös, lika hjälplös som alla dom an-
dra barnen.”

Spelarna kommer att spela barn mellan 7 - 12 år,
karaktärer är redan klara, Little fears bjuder på skräck
som barn alltid upplever.

Spelledare: Jonas Jönsson
Spelare: 3-4

Fiske på Färöarna
Friform socialrealism, sex spelare
”Jag hatade mig själv för att jag försatt mig i den

här situationen, men pengar är blodet i världen och
pengar var precis vad jag behövde… Så vad gör
man? Rensa fisk på Färöarna låter väl som en bra
idé  – pucko mig! Jag borde räkna ut att det skulle
bli skitjobbigt! De andra såg ut att vara i samma
sits som jag, flackande blickar, trötta och slitna,
jagade av skulder och sitt förflutna. För någon an-
nan anledning kan det väl knappast finnas till att
bege sig från trygghet och värme till en vindpiskad ö
i Nordsjön för att rensa fisk. Eller?”

Ännu ett äventyr som såg dagens ljus som intro-
duktion till rollspel för personal på ungdomsvårdhem.
Äventyret har inte hunnit spelas till slut än, och ingen
vet hur det skall sluta – kommer ni kanske att bli de
första som avslutar det? Sex välbeskrivna, realistiska
och roliga rollpersoner finns att tillgå. Alla eventuella
likheter med verkliga personer är bara tillfälligheter!

Spelledare: Simon Alskans G&B Syd, eller nå-
gon annan som kan läsa.

Little

Fears

Friform



Synergi
Fyra människors äventyr ut ur det okända.
Från årets GothCon, skrivet av Daniel Roos och

Daniel Jacobsson. Missade ni scenariot på GothCon
har ni nu chansen igen.

Detta är ett högst experimentellt friformsscenario
som kräver god rollspels- och improvisationsförmåga
både av spelare och spelledare.

Andra rollspelscenarion
Det finns ett antal personer som inte kunnat lämna

några direkta svar angående sina scenarion. Men
om vi känner dem rätt så kommer de inte att kunna
hålla sig borta! Bland dessa finns Björns
stresscenarion (ni har en timme (realtid!) på er att
lösa uppdraget, ni får tidsavdrag för velning…), Jons
Betongjungelfeber (betong, snusk och garanterat
osympatiska rollpersoner, denna gång inte i en ry-
kande djungel utan i en osande storstad), Johan &
Johan har talat om RORÄK och KULT som det var
tänkt att vara – vi får se vad det blir.

Friform



Ett land
”I ett land, i en tid och plats som inte är alltför

långt borta, bor ett folk som föredrar att kalla sig
själva för Svenskar. Det är ett starkt men litet folk
som bor långt norr ut på den planet som av befolk-
ningen på den kallas Jorden.  Svenskarna är stolta
och starka, ett kargt folk med djupa rötter i sin his-
toria och sin självständighet. Länge har de bott i sitt
land och format det till vad det är i dag.

Landet Sverige styrs av Drottningen, med sin
make vid sin sida, tillsammans med det folkvalda
rådet. Rådet röstas fram genom personval och har
40 medlemmar (41 med Drottningen). Vart femte år
hålls val där man sätter in nya i rådet. Skulle någon
falla bort under denna period så ersätts den ej förrän
nästa val. På grund av sin familjs stora inflytande
genom århundradena så har familjen Rååd alltid sut-
tit med som representanter, ofta med många plat-
ser. Det var också de som var med och grundade
rådet för över 400 år sedan.

Inom landet är det politiska klimatet stabilt och
har varit så mycket länge. Även som att korruptio-
nen är bred. I alla led finns den och accepteras.
Mutor är vardagsmat om man vill göra något. Alla
vet att man kan få en operation månader innan det
egentligen finns tid om man bara har pengar. Poli-
sen ser oftast mellan fingrarna när det viftas med
större summor och det gäller mindre brott. Men för
den stora massan är detta inte aktuellt. De flesta
lever utan svält och med tak över huvudet men mer
är det inte.

Nu har Finland förklarat svenskarna krig och runt
hörnet lurar det fega och opålitlige Norge. Svenska
armen är stark men inte helt förberedd på detta. Nu
är det upp till krigsledningen att vinna tillbaka och
straffa för denna oförätt.”

Plats – En sambandscentral på hemlig ort.
Tid – ca 4 timmar
Antal platser - max 10
Arrangör och info – johan@larp.com

LAJV



Warhammer Fantasy Battles 6 ed
“I de norra skogarna var magin helt död. Men den

skulle återvända. Då skulle den göra det med be-
sked. Magin skulle fylla de uttömda magiska
kraftlinjerna med otroliga krafter. Det var en naturlig
konsekvens av magidödheten. Skogen genomkor-
sas nu av små styrkor letande efter de olika platser
där magin kommer att återvända först. Alla vill vara
först när krafterna bli tillgängliga!”

Du skall föra dina styrkor djupare och djupare in i
den magidöda skogen. Längst in kommer de som
slår sig fram effektivas genom de andra arméerna.
Restriktionerna som är följande: 1200 poäng per
armé. Inga magiker (inga skaven warlock engineers)
eller magiska saker som gör hjältar till magiker. Inga
bound-spell items. Endast två hjältar (hero-choises)
per armé. Inga magiska standar över 50 poäng. Ta
med lättläst armélista.

Warhammer 40K
”Kriget om den viktiga landningsplatsen 41-22

kommer att fortgå. Behärskar vi den så behärskar
vi planeten. Än flera utomjordiska raser har rappor-
terats närvara i området. Må Kejsaren vara med oss.
Jag avgör att slaget kommer att vara till ända på
söndag morgon. Till dess – osäkra era vapen!”

Låt striderna bölja fram och tillbaka över landnings-
platsen. Den armé som håller den vid slutet av hel-
gen vinner turneringen. Alla Codex gäller. 1500 po-
äng. Specialbyggt slagfält att kriga på.

Arrangör: SF Otyg från Vrigstad/Sävsjö

FIGURSPEL



Brädspelsbar
Det finns en stor brädspelsbar med spel man kan

ta och spela när man vill. Vad sägs om spel som
Plauge & Pestiliens, Cheez Geek, Munchin, Battle
Line, Aquire, Blood Royale, Zombies!!!, Attilla, War:
Age of imperialism, Civilazation, RISK, Kampen om
Citadelet och många många fler…

Diplomacy
Elin Johansson håller en indroduktion till detta

ångestframkallande strategispel. Elin är Sverok osts
konventsmaskot och ni kommer säkert att ha jätte-
kul (och bli jättelurade).

HeroQuest
Låt hjältarna vandra ner i de undergjordiska

komplexen. En schyst turneringskampanj. Samar-
beta eller lita på din egen förmåga! Spänning på hög
nivå i detta klassiska spel.

Arrangör: SF Otyg från Vrigstad/Sävsjö

Formula Dé
Tärningsrally i 400 knyck. Svett, motorolja o

rock´n´roll. Mängder med nya banor. Fet pokal till
vinnaren.  Anmälan på plats och regelgenomgång.

Arrangör: Robert Jonsson och Tamas.

Battle of GBG 2001
Sol och maskering. Gatsten och brända baja-

major. Batonger och skarpa skott. EU-pampar och
amerikanska presidenter. Vitryska anarkister och
svenska miljömuppar. Upplev de historiska dagarna
i juni 2001. Om du missade det så har du chansen
att ta igen det. Var du där – se vad som kunde ha
hänt! Stort diorama/figurspel med Göteborgs inner-
stad, demonstranter och poliser.

Inga förkunskaper, viss insikt i begrepp som polis-
våld och kravall hjälper till.

Arrangörer: Historiska sällskapet Göteborg 2001.

BRÄDSPEL



Euppe
Du som spelat mycket brädspel kommer att se

likheterna med Britannia och le. Euppe är som nam-
net antyder en utvecklad variant för hela Europa.

Spelet är inte komplett, färdigt eller ens balanse-
rat, men för att kunna fortsätta spelet så behöver det
speltestas. Det kan gå precis hur som helst och
därför söker jag: Fräna kreativa grabbar och tjejer
som tycker om att läsa regler, ifrågasätta och tänka
till. Jag kommer att slå upp spelet hela helgen och
antagligen kommer inte fredagens regler att vara i
närheten av söndagens.

Regler finns på Svenska!

Saxat ur reglerna:

Euppe Regler v0.2.4
Introduktion

Här är ett sjyst spel, nästan plagiat av Britannia,
men med ett gäng förändringar (förhoppningsvis för-
bättringar). Det utspelar sig för närvarande från
Frankerrikets storhetstid och fram till medeltidens
nedgång, men kommer i ett senare skede att utö-
kas från folkvandringstid till Rennäsans. Det som nu
finns är alltså en form av ”short game” men kommer
ändå antagligen att sysselsätta spelarna i åtskilliga
timmar. Euppe är ett hobbyprojekt som snurrat i min
skalle under några år och som jag pysllar lite med
når jag inte hittar

Frank Isaksson
0702-610525



Ta med kort och spela när och hur du vill! Vi ord-
nar en kortspelshörna där också Magicturneringen
kommer att hållas…

Magic; The gathering Type 1
Vi kommer att spela Type 1 Magic, eller med andra

ord ”nästan alla kort är tillåtna”. De enda kort som är
borttagna är Unglued serien på grund av att de kor-
ten är inte seriösa. Max en kortlek per spelare, minst
60 kort i varje lek. En sidebord (De kort som du kan
byta in efter varje runda) på max 25 kort är tillåtet. Vi
kommer spela för att det är roligt och kommer därför
inte vara allt för stränga med regler och sådant men
helst bara seriösa spelare! Perfekt för de som aldrig
spelat en turnering innan. Att kunna reglerna är dock
ett plus i hörnet.

Vi kommer att spela en 1vs1. turnering, det gamla
vanliga, vinner du en match möter du någon annans
som vunnit en match osv. tills det blir en final.

Som en liten extra rolig grej ska vi spela en vari-
ant av Magic även kallad Emperor, det är en variant
av 3 mot 3, men för det behöver vi vara med snabb
huvudräkning.

Kostnad för att vara med: 3 black lotus, 9 valfria
moxar, 3 timewalk, 1 library of Alexandria…. humm,
Ne, ta det lugnt, som allt annat på det här konventet
så kommer det inte kosta något. Ta med ett gott
humör och en rolig kortlek.

För att anmäla dig eller för att få mer info eller om
du har frågor om regler eller liknande, Tex. Hur en
counterspell funkar eller vad en B.F.M är, kontakta
arrangören.

Arrangör: Oskar Bernhardsson, Tomtar och Troll,
0371-91030 obi_one_kenobi@hotmail.com

KORTSPEL



Eget arrangemang
Ta med ditt eget arrangemang. Du eller din fören-

ing har säkert något kul ni vill arrangera. Hör av er till
oss så fixar vi det!

Övriga arrangemang
Det kommer alldeles säkert att bli fler rollspels-

scenarion och andra arrangemang till Konventet. Men
de kommer inte att bli klart förrän till konventet!

Film
Filmvisning i Biosalong. Vi kommer att visa en

hel del mer eller mindre klassiska filmer som brukar
förnöja rollspelare! Filmvisningen kommer att pågå
under hela helgen.

Viktigt om arrangemangen
För att hålla er uppdaterade om det tillkommer

nya arrangemang elle rom något skulle bli inställt så
kolla på www.ost.sverok.se.

För frågor och anmälningar maila till
KFA_Anmelningar@hotmail.com

eller skriv till
Sverok Ost
Box 207
551 14 JÖNKÖPING.

Välkomna!


