
Anmälan till ÄlvCon: 
 

  Jag kommer på ÄlvCon 20-22 november i Älvsjökyrkan och är med hela helgen. 
  Jag kommer på ÄlvCon och är med fredag 20 november i Älvsjökyrkan. 
  Jag kommer på ÄlvCon och är med lördag 21 november 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 för t-shirt är den 6 november). 
Storlek: 142   152  small           medium            large            XL   XXL   
 

Intresseanmälan till olika workshops: Nedanstående aktiviteter kräver föranmälan. Du kan anmäla dig till max fyra 4-
timmars pass under ÄlvCon (ett på fredag och tre på lördag), då är du fullbokad och hinner inte med så mycket annat.  
 

 Kortspel 
  Jag anmäler mig till Kortspelet Magic lördag den 21 november.  
 

Seminarier 
  Jag anmäler mig till Spelledarskola lördag den 21 november.  
  Jag anmäler mig till Introduktion till Rollspel lördag den 21 november.  
 

Jag anmäler mig till rollspelet/rollspelen: 

Rollspel Fredag (pass 1) Lördag (pass 2) Lördag (pass 3) Lördag (pass 4) 

Drakar & Demoner  fredag 19.30-23.30  lördag 9.30-13.30  lördag 15-19  
Dungeons & Dragons (upp till 13 år)  fredag 19.30-23.30  lördag 9.30-13.30   
Fantasy!   lördag 9.30-13.30   lördag 21-01 
Hjältar & Legender  fredag 19.30-23.30   lördag 15-19  lördag 21-01 
Isras förbannelse    lördag 15-19  lördag 21-01 
Mutant: År Noll  fredag 19.30-23.30  lördag 9.30-13.30   lördag 21-01 
Saga  fredag 19.30-23.30   lördag 15-19  
Star Wars (från 13 år)    lördag 15-19  lördag 21-01 
Symbaroum  fredag 19.30-23.30  lördag 9.30-13.30   
Triniton   lördag 9.30-13.30  lördag 15-19  lördag 21-01 
 
 

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

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

Telefon……….…………………………… Telefon  till anhörig………………………………………….. 

Mail: .............................................................................................................................................................  

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

Personnummer: ...........................................................................................................................................  

Jag vill spela rollspel tillsammans med: .......................................................................................................  

Övrigt / bra att veta: ....................................................................................................................................  

Hur anmäler man sig? Enklast är att anmäla sig på www.alvcon.se eller till Maria Rönnedal, mail: 

maria.ronnedal@gmail.com. Antingen anmäler du dig enskilt eller genom din ledare. Inbetalning sker till plusgirokonto    

35 54 03 – 7 Equmenia Älvsjö. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allt detta händer och mycket mer: 

Bordsrollspel, Seminarier, Brädspel,  

 Magic the gathering, Spelbutik, Film, 

Kiosk & Andakter  

SSppeellkkoonnvveenntt    

2200--2222  nnoovveemmbbeerr  22001155 
Älvsjökyrkan, Långbrodalsvägen 46 i Älvsjö

ÄlvCon 2015 - Anmälningsfolder 



Bordsrollspel, Brädspel, Kortspel,  
Spelledarskola, Filmvisning, Seminarier, Spelbutik 

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! 
 

OBS: Nytt för i år! Välj de workshops/  rollspel som du vill vara med på. Anmäl dig och gärna också dina 
kompisar samtidigt till max fyra rollspel (ett på fredag och tre på lördag). Den som anmäler sig först har 
förtur. Anmäl er så fort som möjligt innan rollspelsplatserna tar slut. Tider till rollspelen finns längst bak. 
 

Till de flesta workshops och seminarier krävs en föranmälan. Anmäl dig helst på www.alvcon.se eller genom 
att fylla i anmälningsformuläret på baksidan av den här foldern. Lämna sedan in din anmälan till Maria 
Rönnedal eller maila den till maria.ronnedal@gmail.com.  
 

Man kan också vara med på aktiviteter som inte kräver föranmälan bl.a. filmvisning, drop-in spel, brädspel 
och kortspel eller bara hänga i cafeterian. Du kan också gå till kyrksalen och tända ljus eller vara med på 
andakt. 
 

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. 
 

Introduktion till Rollspel med Magnus Arnesson 
Vill du veta mer om vad rollspel är? Magnus Arnesson presenterar olika rollspel, går igenom rollspelens 
historia och berättar om vilka genrer det finns. 
 

Magic the Gathering 
På ÄlvCon kommer det att finnas möjlighet för alla som vill, att spela Magic. Stig in i The Multiverse och axla 
rollen som Planeswalker! Kom och prova kortspelet Magic the Gathering, där du frammanar varelser som 
älvor, drakar, änglar och demoner! Eller varför inte besegra din motståndare med hjälp av besvärjelser och 
tjuvaktiga trix? I Magic bygger varje spelare en egen lek som passar ens egen spelstil och smak. Har du 
spelat förut, ta med dina favoritlekar och se hur de står sig mot nya motståndare! Har du inte spelat Magic 
tidigare är det istället ett ypperligt tillfälle att prova på det med någon av våra speciellt byggda nybörjarlekar! 
Vågar du kliva in i Magic the Gatherings taktiska, roliga och spännande gemenskap? Med Jerry Norlin och 
Jakob Edén. 
 

S.A.R.Z spelbar 
S.A.R.Z spelbar besöker ÄlvCon 2015. Hos oss hittar du många roliga och skojiga bräd- och rollspel! Kom 
och spela med oss! Vi håller också i 1 timmes prova på scenario med bordsrollspelet Ensamma vargen. 
 

Rollspel  
Drakar och Demoner. Stenporten som har skyddat kungariket ska öppnas på nytt. På andra sidan väntar 
stora faror men också stora belöningar. De modigaste äventyrarna finns på plats. Är du en av dem? 
Arrangör: Magnus Arnesson / Gamers´ Guild. 
Dungeons & Dragons. Vad finns i den mystiska dimman som alla talar om? Inget av de skepp som har 
seglat in i den har kommit tillbaka. Nu är det upp till dig att lösa gåtan. Åldersgräns: max 13 år. Arrangör: 
Isak Peurell. 
Fantasy! – Spindelhålan. Vad är det som gör värdshusvärden så skräckslagen att han knappt får fram ett 
ord? Vågar du hjälpa till med det han ber om? Arrangör: David Löwdin. 

Hjältar & Legender – Sagor och Äventyr. Klassisk fantasy med ett snabbt och enkelt spelsystem. Årets 
äventyr heter Krigaren från Tan-Bar. Äventyret utspelar sig i Sydländerna. En stor armé dyker plötsligt och 
oförklarligt upp utanför Zambarells stadsmurar. Med ens är hela staden i stor fara. Finns det någon som kan 
komma till räddning? Arrangörer: Andreas & Maria Rönnedal. 
Isiran – Isras förbannelse. Plötsligt tystnar skogen omkring dig, inte ens vinden hörs. Vad är det som är 
fel? Vad har hänt med dina vänner? Arrangör: Kajsa Nilsson. 
Mutant: År Noll. Du lever i världen efter den stora katastrofen, i en fristad där det finns mat och vatten. Men 
nu är förråden på väg att sina. Det är dags att våga ta steget ut i världen utanför. Arrangör: Thomas Meurk. 
Saga. Rykten går om den mäktiga reliken St Martins svärd. Sökandet efter svärdet kan börja! Arrangör: 
Tomas Arfert. 
Star Wars – Mörkret återvänder. Ett annorlunda Star Wars äventyr för dig från 13 år och uppåt. Arrangör: 
Nicklas Thor. 
Symbaroum. Ett nyskrivet svenskt fantasyrollspel som utspelar sig i och omkring skattletarstaden Tistla 
Fäste och där händer det spännande och mystiska saker. Arrangör: Fredrik ”Foppa” Barck-Holst. 
Triniton. Triniton är ett nytt rollspels-indie-äventyr, extra bra inom storytelling. Roliga karaktärer, spännande 
äventyr och en hel värld att utforska! Men det är något som inte riktigt stämmer, och klockan tickar... 
Arrangör: Christian Ahlin. 
 

Filmvisning. Under vissa delar av helgen pågår filmvisning. 

Brädspel. Det kommer att finnas brädspel och sällskapsspel att låna i Brädspelsbaren. Sätt dig ner 

tillsammans med dina vänner och börja spela. 
 

Kostnad. 250 kronor för hela helgen (helpension). Två dagar kostar 200 kronor och 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 femte gången. Det är ett samarbete mellan Equmenia 

Älvsjö, Equmenia Stuvsta, 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! och S.A.R.Z spelbar. ÄlvCon arrangeras i 
samverkan med Equmenia Region Stockholm. 
 

Frågor om ÄlvCon 2015. Ring till Maria Rönnedal på tel. 0704 71 15 35 eller maila till 

maria.ronnedal@gmail.com. 
 

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

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

liggunderlag.  
 

Tider. Incheckning från kl. 17.00 - 19.00 fredag kväll. Invigning kl. 18.00, fika kl. 19.00 - 21.00, kl. 19.30 

start på första rollspelspasset. Konventet avslutas på söndag kl. 13.00. Komplett schema kommer att finnas 
i programboken och på hemsidan. 


