
Information 
Hjärtligt välkomna till det åttonde spelkonventet CalCon i Kalmar. Efter en 

tid i koma har en ny konventsledning vaknat vid liv, för att föra kalkonens 

sju ryttare framåt i en kaskad av roligheter. Även i år går händelsen av 

stapeln under trettonhelgen efter jul på den fina Stagneliusskolan i centrala 

Kalmar. Vår ambition är att Ni besökare ska få en så trevlig tillställning 

som möjligt! 

Vi ber om ursäkt, för den knapphändiga informationen som Ni har i Er 

hand, men p.g.a. av redan hårt arbetande generaler och strul med lokal, har 

arbetet på foldern blivit lidande. På vår hemsida finns dock all senaste och 

nödvändig information. 

www.sverok.se/calcon 

Anmälan 

Lättast är att föranmäla sig på vårt PG-konto. Föranmälan kostar 200:- för 

medlemmar i en SVEROK-ansluten förening annars 250:-. Vill Ni inte för-

anmäla er går det bra att betala på plats, vilket kostar 300:-. Det är bara 

inträdet som kostar pengar, alla arrangemang är gratis. Det är möjligt att 

”arbeta” ihop till inträdet. Alla praktiska detaljer om hur det går till står på 

hemsidan. 

Skriv tydligt på postgirolappen ditt födelseår, telefonnummer, e-postadress 

samt ev. SVEROK-förening för ALLA som betalningen avser. PG-nummer 

är i skrivande stund inte bestämt, men står på hemsidan. 

Sista anmälningsdag är tisdagen den 18:e december. 

Märken 

Alla som betalt får ett tygmärke. Detta märke ska fästas väl synligt m.h.a. 

medföljande säkerhetsnålar. De som inte kan visa upp märket kommer att 

bli utslängda (hårt men rättvist). 

Ordningsregler 

Stör man inte blir så man inte avvisad. Använd sunt förnuft så ordnar det 

sig. Dessutom är det för allas trevnad förbjudet att röka eller förtära alkohol 

i konventets lokaler, men som sagt: Använd sunt förnuft! 

 

Sömn, mat & sånt 

Ett antal avskilt belägna klassrum och andra utrymmen kommer att finnas 

till hands för sömn. Var vänlig och respektera att folk vill sova där, så vill 

Ni spela något är Ni välkomna till uppehållsrummet. 

I uppehållsrummet finns en cafeteria där lättare måltider i form av billy’s, 

frukost, läsk, kaffe eller en påse chips och liknande kan inhandlas. För 

grövre attiraljer finns närbelägna pizza- och kebabställen.  

Tvärs över skolans parkering kommer det att finnas duschar tillgängliga 

under dagtid, där Ni kan tvaga Er ostört.  

Butiker 

Som vanligt kommer en del butiker och speltillverkare till CalCon med 

förträffliga konventserbjudanden. Bland annat kommer rävspel och visar 

sitt Western och  Riotminds svarar på frågor angående det nya DoD. 

Arrangemang 

CalCon bjuder i år på en mängd arrangemang. Alla arrangemang är gratis 

för Er som betalt inträdesavgiften. Att välja på finns bland annat ett par 

olika rollspel, de populäraste figurspelen, en gedigen brädspelsbar, magic 

för både nybörjare och Er som spelat ett tag, och sist men inte minst är 

CalCon stolta över att presentera sanktionerat SM i Settlers of Cathan. 

Återigen är det inget som kostar något extra. 

Följande turneringar kommer att anordnas. 

SM i Settlers of Cathan 

Magic: the Gathering – Sanktionerad typ I 

Magic: the Gathering – Ej sanktionerad, nybörjarturnering 

Blood Bowl 

Warhammer 40 000 

Warhammer Fantasy Battles 

Till varje turnering kommer ett pris att utdelas till vinnaren.  

 

 

Hjärtligt välkomna till CalCon 2002! 



 
 

 

 

 

 
 


