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Tack för din anmälan! Vl skulle hårmed vllJa ge l1te extra lnformatlon om saker och

ting, samt tala om viika förändrlngar i schemat som dukit upp.

Först en l1ten varnlng tlll d16 som betaiat in som förbundsmediem. För att du ska

sllppa betala en t1iläggsavglft vld lnstäppet krävs att du antlngen vlsar upp ett

aktuellt medlemskort i din förening eiier att din förening skickat in en lista på aila

sina medlemmar. Kontrollera också för säkerhets skuli att din förening verkligen

antagits son medlem 1 förbundet.

LOKALERNA

Lokalerna är öppna för konventsbesökare från L7.OO på fredagen tiii 20.00 på sön-

dagen. För att underiåtta orlenteringen 1 skolan kommer det att delas ut kartor i

receptlonen. På dessa kartor ser du också var samling kommer att ske för o1lka

aktlviteter. I aiia sovlokaler kommer det att finnas uppsatta listor där alla som

sever ciär ska anteckna sig. Det^ua för att -+-1-- iynk'"ionäi-ei' Lä'.tai^e ska kunna =e vilka

som får bakläxa på utstädningen och ingen osky"idi6 ska drabbas. Vårdefulit ba6age

kommer att kunna Iämnas in för förvaring i en särsk11d 1åst lokaI. Duschar ftnns

tiilgängliga dygnet runt, både för herrar och damer.

HATEN

Det komrner att serveras två rnåI mat på lördagen och ett på sönda6en. Den son på

fredagen köper kuponger för samtliga måItider betalar 75:-. Att köpa förköp tlil
enstaka måltlder kostar 30:- och att betala l samband med serverlngen kostar 35r.

AiIa måittder serveras 1 skolans matsal där det också kommer att flnnas en dygnet-

runtöppen cafeteria son på nornarna också erbJuder frukost.



SPELFÖRSÄLJ N I NG

Förbundet kommer med Hobbyhusets blstånd att hålta i en spelbutik med extra iåga

prlser och frtkostiga öppettlder. Som grädde på moset kommer La ParenthÖse att er-

bJuda sltt sortlment av eleganta Mah-Jong, Go, Schack, Sho61, Back6aurmon m fi liknande

spet. För den som vtll säUa bega6nade spel flnns möJligheten att lämna in dessa I

receptlonen och sätta uPP ett ansla6 på anslagstavlan. All annan försäiJning på

konventet kräver arrangörernas t11istånd.

SCHEFIAFORAHt}R I NGAR

Fredag: Warrior Knlghts utgår.

Lördag fm: Brltannla 9.00-13.00. Svårighetsgrad 2.

Lördag kväli: Acqulre f iyttas tilI att börJa 22.00.

Lördag och söndag: Atr Superlority, refereed game. Svårighetsgrad l, aktlvlteten

går som utsiagsturnerlng.

Heia konventet:

Uppsala minlatyrsiagsförenlng sätter upp "Slaget vld LUtzen", 700-800 välmåiade

tennfigurer återupplever en av de mest kända händelserna 1 den svenska hlstorien.

Target Games kornmer eJ, har lämnat återbud.

Fler aktivlteter tlllkomner,

ROLLSFL<5TåVL i N6EN

Så gott son aIla som anmält slg I tid har hunnat antas tiii nå6ot av de önskade

systemen. i undantagsfall har v1 fått ersåtta med ett liknande spelsystem. I den mån

den som anmält angett önskad tidpunkt har vt taglt hänsyn till det.

Du har antagits tlll: Systeml Lagnamn:
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