
Anmälan till ÄlvCon: 
 

  Jag kommer på ÄlvCon 14-16 oktober i Älvsjökyrkan och är med hela helgen. 
  Jag kommer på ÄlvCon och är med fredag 14 oktober i Älvsjökyrkan. 
  Jag kommer på ÄlvCon och är med lördag 15 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). 
Storlek: 142   152  small           medium            large            XL   XXL   
 

Vi har beställt ett antal tröjor i olika storlekar som kommer att säljas under ÄlvCon. Den som vill kan reservera en tröja i 
sin storlek vid anmälan. Först till kvarn gäller. Ta med 100 kronor till ÄlvCon och betala på plats om du vill köpa en tröja. 
 

Intresseanmälan till olika workshops: Nedanstående aktiviteter kräver föranmälan. Du kan anmäla dig till max fyra 4-
timmars pass. Observera att vissa rollspel endast tar 2 timmar. Detta finns angivet vid respektive rollspel i tabellen nedan.  
 

Magic - Minilajv - Teaterimprovisation 
  Jag anmäler mig till Teaterimprovisation fredag den 14 oktober kl. 19.30-21.30.  
  Jag anmäler mig till Minilajv lördag den 15 oktober kl. 15.00-19.00. 
  Jag anmäler mig till Kortspelet Magic lördag den 15 oktober kl. 13.00-19.00.  
 

Jag anmäler mig till rollspelet/rollspelen: 

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

Ensamma vargen (2 timmar)  fredag 19.30-21.30  lördag 11.30-13.30  lördag 17-19  
Everyone is John (2 timmar)    lördag 15-17  
    lördag 17-19  
Fantasy!  fredag 19.30-23.30   lördag 15-19  
Flickan med de gröna ögonen   lördag 9.30-13.30   lördag 21-01 
Fängelse simulator 2016 (fr 13 år)  fredag 19.30-23.30    lördag 21-01 
Mutant  fredag 19.30-23.30   lördag 15-19  
Retail Magic   lördag 9.30-13.30   lördag 21-01 
Vampire the Masquerade (fr 15 år)  fredag 19.30-23.30    lördag 21-01 
Äventyr (2 timmar) (fr 7 år)   lördag 9.30-11.30  lördag 15-17  
   lördag 11.30-13.30  lördag 17-19  
     
 
 

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. 
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SSppeellkkoonnvveenntt    

1144--1166  ookkttoobbeerr  22001166 
Älvsjökyrkan, Långbrodalsvägen 46 i Älvsjö



Bordsrollspel, Brädspel, Magic the gathering, Minilajv, 
Spelbutik, Teaterimprovisation 

 

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. Vi hoppas och tror att det ska finnas något som passar var och en. Alla är varmt välkomna! 
 

OBS: Välj de workshops/rollspel som du vill vara med på. Anmäl dig och gärna också dina kompisar samtidigt 
till max fyra rollspelspass (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. 
 

Magic the Gathering 
Kom och spela Magic The Gathering med oss! Vi kommer anordna en draft med efterföljande turnering. Vi kommer 
drafta det senaste exotiska spelet Kaladesh! För att vara med kostar det hundra kronor och du behåller dina kort 
du valt, frånsett rares, mythics och foils som kommer lämnas in och sen fördelas efter placering i turneringen. Du 
behöver inte ha draftat förut, men du behöver veta hur spelet fungerar och tänk på att du behöver välja kort och 
bygga en lek själv för att kunna spela. Hoppas du är med!" Arrangör: Jerry Norlin & Jakob Edén. 
 

S.A.R.Z spelbar 
S.A.R.Z spelbar besöker ÄlvCon 2016. Hos oss hittar du många roliga och skojiga bräd- och rollspel! Kom och 
spela och köp spel hos oss! 
 

Minilajv 
"AKUT! Restaurang Röda Fyren kallar alla tidsresenärer till akut krismöte Lördagen 15 Oktober 2016, jordår! Tiden 
och alla universum kan förändras, det är otroligt viktigt att alla tidsresenärer dyker upp på mötet för att lösa hotet 
som närmar sig! Alla behövs! Mvh Röda Fyrens ägare. 
Kom och utforska lajvande i en häftig miljö byggd på idéen om att tidsresor och resor mellan olika världar är 
möjligt. Du behöver ingenting mer än ditt glada humör och en vilja att utforska och förstås - en vilja till att rädda 
tidsresandet eller förgöra det...?!" Arrangör: Kim Olofsson & Jonathan Ahlin. 
 

Teaterimprovisation 
Teaterimprovisation, teater utan manus och roller. Vi leker och testar oss fram! Vi utforskar teater och att 
improvisera med våra kroppar och huvuden, precis som i lajv och rollspel! Kom för att få upp energin inför helgen, 
testa på improvisation till lajvet eller bara för att ha kul med dina kompisar! Arrangör: Kim Olofsson & Jonathan 
Ahlin. 
 

Rollspel 
Everyone is John. Arrangör: Wilhelm Schönbeck. John är en oskicklig person från en alldaglig värld. Om man 
ska nämna något som kännetecknar John, så vore det att han har massa röster i huvudet, som säger åt honom att 
göra olika saker hela tiden. I detta spel kommer spelarna ta rollen som "Rösterna" i Johns huvud och manipulera 
honom för att uppfylla sina egna mål. Viss erfarenhet av rollspel rekommenderas. Humoristiskt kort story-drivet 
spel på ca 2 timmar. 
Äventyr - Drakskatten! Arrangör: Fredrik ”Foppa” Barck-Holst. Äventyr är ett spännande spel där du 
tillsammans med en eller flera vänner spelar upp en saga. Du kanske ska besegra den onda draken, rädda 
prinsen och prinsessan eller hitta den försvunna skatten. Det är bara fantasin som sätter gränser. Äventyr är ett 
spännande sagospel för två eller fler spelare från sju år och uppåt. 
Retail Magic! Arrangör: Wilhelm Schönbeck. Pastorien är ett fridfullt och välmående rike, beläget i en fantastisk 
värld som ni jordbor oftast ser i filmer och spel. Där finns drakar, demoner och en och annan Mörk furste, men 
framför allt finns där människor. Vissa är bönder, andra är kungligheter och en del äventyrar, i jakt på ära och 

rikedom. Sedan har vi Köpmännen. De som säljer allt de andra typerna kan tänkas behöva. Vad vore väl en bonde 
utan en lie, en kung utan sina kronjuveler eller en äventyrarhjälte utan sitt Magiska Svärd? 
Vampire the Masquerade - Vem dödade sheriffen? Arrangör: Nicklas Thor. Prinsen har inkallat er för ett möte. 
Mycket ovanligt att Prinsen vill prata med er, kanske ryktet om att sheriffen har dött är sant. Vilket betyder att 
prinsen kanske tänker utse en av er till den nya sheriffen. Vampire the Masquerade är ett rollspel baserat på att 
spela en vampyr i en mörkare variant av vår nutida värld. Från 15 år och uppåt. 
Fängelse simulator 2016. Arrangör: Isak Peurell. Vill du vara inlåst i en klaustrofobisk cell och jobba hårt för att 
fängelset ska ha råd att hålla kvar dig i cellen? Sedan försöka ta dig från fängelset, kanske döda någon och åka in 
igen. Låter det som ett jobbigt liv? I så fall kan du spela scenariot på ÄlvCon istället, det går också bra. Från 13 år 
och uppåt. 
Flickan med de gröna ögonen. Arrangör: David Löwdin. Flickan hade gröna ögon eller snarare sagt, giftgröna 
ögon. Om du hade sett henne så skulle du säga att hon också hade brunt hår, men om du kollade noga så skulle 
du se att hon hade en grön nyans på håret. Vår berättelse börjar på ett värdshus och innan jag glömmer… nej vi 
har inte träffat henne än…   
Mutant - Krigsherren. Arrangör: Magnus Arnesson / Gamers´ Guild. I många år har den gamla landsvägen 
varit landets pulsåder. Trots att den är från tiden före katastrofen och på många ställen nästan helt övervuxen, så 
har den över 20 mil långa sträckan varit den enda farbara handelsleden genom vildmarken. Men nu har en mystisk 
krigsherre tagit kontrollen över en central del av vägen. Alla karavaner har stoppats och de stora handelshusen är i 
kris. De har skickat en toppförhandlare till Krigsherren för att förhandla fram en lösning, men hon har försvunnit 
utan ett spår. Nu planeras en expedition för att undersöka vad som hänt henne. Kan handelshusens modigaste 
problemlösare trotsa faran och lösa problemet en gång för alla? 
Fantasy! Arrangör: Tomas Arfert. Ett 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. 
Ensamma vargen med S.A.R.Z. spelbar. Under ytan är ett actionpackat scenario som låter dig få en första 
kontakt med företeelser som kommer att få en större betydelse senare i Magnamunds historia. Här konfronteras 
spelarna med pirater och en fruktansvärd epidemi som ingen verkar förstå var den kommer ifrån. 
 

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 sjätte året i rad. 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!, Kim Olofsson & Jonathan Ahlin, Jerry Norlin & Jakob 

Edén och S.A.R.Z spelbar. Arrangemanget görs i samverkan med regionen Equmenia Stockholm. 
 

Frågor om ÄlvCon 2016: 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 - 21.00, kl. 19.30 start på 
rollspelspass nr. 1. Konventet avslutas på söndag kl. 13.00. Komplett schema kommer att finnas i programboken.   
 

mailto:maria.ronnedal@gmail.com

