
Anmälan till ÄlvCon: 
 

  Jag kommer på ÄlvCon 25-27 oktober i Älvsjökyrkan och är med hela helgen. 
  Jag kommer på ÄlvCon och är med fredag 25 oktober i Älvsjökyrkan. 
  Jag kommer på ÄlvCon och är med lördag 26 oktober i Älvsjökyrkan. 
  Jag vill ha en sovplats på ÄlvCon. 
  Jag vill äta på ÄlvCon. 
  Jag vill köpa en ÄlvCon t-shirt (extra kostnad 100 kronor / sista anmälan den 10/10). 
Storlek: small           medium            large            xl  
 

Intresseanmälan till olika workshops: Nedanstående aktiviteter kräver föranmälan. Du kan 
anmäla dig till max fyra rollspelspass under ÄlvCon (ett på fredag och tre på lördag). 
 

Minilajv och kortspel 
 

  Jag anmäler mig till Minilajv lördag 26 oktober. (4 timmar) 
  Jag anmäler mig till Game of Thrones lördag den 26 oktober. (heldag) 
 

Seminarier 
 

  Jag anmäler mig till föredraget ”Att bygga en spelvärld” lörd. den 26 oktober. (1 tim) 
  Jag anmäler mig till Spelledarskola lördag den 26 oktober. (1 tim) 
 

Rollspel 
 

  Jag anmäler mig till Rollspelet ”Star Wars”, fredag/lördag 25-26 oktober. (4 tim) 
  Jag anmäler mig till Rollspelet ”Pompedia”, fredag/lördag 25-26 oktober. (4 tim) 
  Jag anmäler mig till Rollspelet ”Fantasy!”, fredag/lördag 25-26 oktober. (4 tim) 
  Jag anmäler mig till Rollspelet ”Hjältar & Legender”, fre/lör 25-26 oktober. (4 tim) 
  Jag anmäler mig till Rollspelet ”Mutant”, fredag/lördag 25-26 oktober. (4 tim) 

 
Namn: .............................................................................................................  

Adress: ............................................................................................................  

Telefon……….…………………………… Mail: ...........................................................  

Allergier/specialkost: ......................................................................................  

Packning till ÄlvCon. Oömma kläder vid behov, necessär, sovsäck, liggunderlag. 
 

Sovplats.  Älvsjökyrkan kommer att tillhandahålla rum där du kan övernatta med sovsäck och 

liggunderlag.  
 

Hur anmäler man sig? Anmälan sker till Maria Rönnedal, mail: maria@alvsjokyrkan.se  

Antingen anmäler du dig enskilt eller genom din ledare. 
Inbetalning sker till plusgirokonto 35 54 03 – 7 equmenia Älvsjö 
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Älvsjökyrkan, Långbrodalsvägen 46 i Älvsjö

ÄlvCon 2013 - Anmälningsfolder 

mailto:maria@alvsjokyrkan.se


Bordsrollspel, Brädspel, Minilajv, Spelledarskola, 
Filmvisning, Seminarier, Indierum 

  

Vad är ÄlvCon? ÄlvCon är ett spelkonvent där vi spelar rollspel, brädspel, kortspel m.m. Vi vill att det 

ska finnas utrymme för både dig som är van konventsbesökare och för dig som besöker ett spelkonvent för 
första gången. För er som vill spela med det vanliga spelgänget är det här chansen att göra det i en trevlig 
miljö med riktig konventskänsla. Parallellt pågår också seminarier och andra typer av workshops. Vi hoppas 
och tror att det ska finnas något som passar var och en. Alla är varmt välkomna! 
 

Välj de workshops som du vill vara med på. Till de flesta workshops och seminarier krävs en föranmälan 
(se baksidan av foldern). I övrigt är det bara att delta så mycket du vill. Under delar av helgen pågår 
filmvisning. Du kan delta i fritt spel eller spela brädspel, hänga i cafeterian eller gå till kyrksalen och tända 
ljus, delta i olika andakter. 
 

Att bygga en spelvärld med Anders Blixt 
Rollspelskonstruktören och legenden Anders Blixt berättar om hur han går tillväga när han bygger en 
spelvärld. Efterföljande frågestund. 
 

Spelledarskola med Magnus Arnesson 
Ordförande i rollspelsföreningen Gamers’ Guild, Magnus Arnesson, håller i en workshop för dig som är 
nyfiken på rollen som spelledare eller för dig som nyligen börjat spelleda och vill ha lite tips och idéer. 
 

Minilajv med Gröna draken 
Lajv är levande rollspel. En teater utan manus eller publik. Individens och gruppens upplevelse ligger i fokus 
i historier där nästan allt kan hända. Medeltid, Fantasy, Steam-Punk, Vampyr, Skräckhistorier och Äventyr. 
Politik eller enkla kvällar på puben. Gränserna sätter Du. 
 Vi är några från rollspelsföreningen, Svenska Kyrkans Unga i Söderköping Gröna Draken som sysslar 
mycket med både Lajv och Rollspel. Det kommer att hållas en Workshop om lajv på Älvcon 2013. På denna 
workshop kommer du få lära dig grunderna inom lajv, du kommer få testa att agera efter en karaktär och 
intriger, och använda din fantasi!  
 Kom, stor och liten, van lajvare eller ovan, alla är välkomna!  
 

Indierum 
Indierummet är dit du går för att testa på nytt och gammalt från mindre spelproducenter. Mycket av det vi 
spelar är story-games. Är du ny till spelgenren? Indiespel har under det senaste årtiondet utmanat hur 
rollspel spelas och kräver normalt minimalt med förberedelser – något som lämpar sig ypperligt för one shot-
spel. Vi står för duktiga spelledare, du står för ett öppet sinne. Arrangör: Wilhelm Person 
 

A Game of Thrones LCG 
"Winter is coming" Välkommen till Westeros och den ständigt pågående maktkampen mellan de mäktiga 
familjerna. Välj om du vill kämpa för den ädla familjen Stark, den snygga familjen Lannister eller för 
drakmästarna från familjen Targaryen. 
 På ÄlvCon kommer det att finnas möjlighet för alla som vill, att spela Game of Thrones-kortspelet. Om 
du har egna kort så är det bara att ta med dem och spela, annars kommer det finnas möjlighet att låna kort 
på plats. I mån av tid lär vi gärna ut reglerna till dig som aldrig har spelat förut. För dig som kan spelet så 
kommer det under lördagen att arrangeras en så kallad draft-turnering i mån av intresse. 
 "When you play the game of thrones, you win or you die, there is no middle ground" - Cersei Lannister 
 
 
 

 

Rollspel  
 Star wars rollspelet - Mörkrets Tempel. I en tid långt, långt före Luke Skywalker och Darth Vader är 
en grupp Jedi riddare på väg mot sitt livs största utmaning. En efterlyst sith lord som har förlorat alla sina 
följeslagare är på flykt och spåren leder till djungelplaneten Hawaan. Kommer Jedi riddarna lyckas med sitt 
försök att infånga sith lorden eller kommer den mörka sidan att segra? Arrangör: Nicklas Thor 
 Hjältar & Legender - rollspel på bibelns tid. Förflytta dig in i en berättelse från bibelns tid och upplev 
ett äventyr som utspelar sig kring människor i den bibliska historien. Årets äventyr heter ”Tillbaka till Cirkus 
Maximus”, en berättelse som utspelar sig i både Rom och Jerusalem vid tiden för Jesu korsfästelse. 
Arrangörer: Andreas & Maria Rönnedal  
 Pompedia. Klassisk fantasy från Qairos Games. Årets äventyr heter ”Höst över Ang Zagaal”. Det börjar 
oskyldigt. Nyckelmästaren på slottet i huvudstaden beter sig nervöst och försummar sina arbetsuppgifter, 
något är fel. Rollpersonerna som är garvade äventyrare och som jobbat för kungen tidigare anlitas för att ta 
reda på vad. Sanningen visar sig vara mindre oskyldig än den verkade från början och detta blir upptakten 
till dödliga intriger i Ang Zagaals höstmörker. 
 Mutant - Gränsland. En grupp äventyrare tar sig an ett gäng muterade grävlingar som trakasserar 
omgivningarna. Ett nyskrivet konventsäventyr till det klassiska Mutant från 1984. Av Magnus Arnesson / 
Gamers´Guild. 
 Fantasy!. Ett nyskrivet klassiskt fantasyrollspel, så som de såg ut när allting började på 80-talet. Allt var 
bättre, roligare och enklare förr, åtminstone om man föredrar old school gaming. Så greppa din dubbelyxa 
och kasta dig rakt in i äventyret bland monster och vindlande labyrinter. Fantasy! är ett spel av Tomas Arfert. 
 

Kostnad. 250 kronor för hela helgen (helpension). För två dagar kostar det 200 kronor och för en dag 

150 kronor. Anmäler du dig utan mat och sovplats är anmälningsavgiften 50 kronor per dag. 
Vad ingår i kostnaden: För 250 kronor får du en plats att sova på med ditt liggunderlag och din sovsäck, 
frukost, lunch, middag, kvällsfika.  
 

Mat och kiosk. Kiosken kommer att vara öppen stora delar av konventet. Här finns det möjlighet att 

köpa godis, läsk m.m. Frukost, lunch och kvällsmat kan hämtas i kiosken om du betalat helpension. Middag 
serveras på lördagen i Älvsjökyrkan. 
 

Andakt och stillhet i kyrksalen. Här finns tillfällen att tända ljus och lyssna till stillsam musik. 

Dörren in hit är öppen om du får en stund över mellan rollspelspass och övriga workshops. Vid några 
tillfällen hålls andakt i kyrksalen. 
 

Vem är arrangör? ÄlvCon arrangeras i år för tredje gången. Det är ett samarbete mellan equmenia 

Älvsjö, Qairos Games, Gamers´ Guild och Studieförbundet Bilda.  
 Speciella gäster och gästarrangörer: ÄlvCon gästas i år av Tomas Arfert, känd rollspelskonstruktör 
och illustratör som bl.a. har gett ut rollspelen Saga och Fantasy!, Gröna draken från Svenska kyrkans unga i 
Söderköping, Anders Blixt och Wilhelm Person. 
 

Frågor om ÄlvCon 2013: Ring till Maria Rönnedal på tel: 0704 71 15 35 eller maila till 

maria@alvsjokyrkan.se 

mailto:maria@alvsjokyrkan.se

