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Spelkonvent i Stockholm 26-27 oktober
Kom och var med på:
Brädspel!
Figurspel!
Bordsrollspel!
Och mycket annat!

Massor av rollspel!  Brädspel  Kortspel  Figurspelet TableHack  Drömpro-
jektet  Andakter  Eget spel  Kiosk  Lunch & Middag  m.m. 
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ÄlvCon 2020 -> X-Con
I år arrangerar vi spelkonventet ÄlvCon för tionde gången och byter samtidigt 
namn på konventet till X-Con. X-Con 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. För dig som är ny finns det tillfälle att 
lära känna nya vänner och nya spel. Vi hoppas och tror att det ska finnas något 
som passar var och en. Alla är varmt välkomna.

AnmÄlAn till X-Con
Hur anmäler man sig? Gå in på www.equmenia.se/stockholm, scrolla neråt på 
hemsidan så hittar du X-Con där. Det är max 50 personer som gäller så anmäl dig 
så fort som möjligt om du vill vara med. Du kan också maila till Maria Rönnedal, 
mail: maria.ronnedal@gmail.com eller maria.ronnedal@immanuelskyrkan.se. Vi 
behöver din anmälan senast söndag 18 oktober för matens skull.

Kostnad: 250 kronor för två dagar eller 125 kronor för en dag.

Inbetalning sker via swish till 123 495 26 36 - Equmenia deltagaravgifter. I avgiften 
ingår lunch och middag för båda dagarna samt fika. Märk med X-Con - ditt namn.

HittA till X-Con
Immanuelskyrkan ligger på Kungstensgatan 17 i Stockholm.

DettA HÄnDer på X-Con
Vi kommer att vara i olika rum i Immanuelskyrkan. Det finns flera bordsrollspel 
att välja på. De flesta rollspelen håller på fyra timmar. Men det finns också andra 
spel som kan vara kortare. Du kan också sätta dig vid ett bord och spela brädspel 
eller kortspel. Vi äter lunch och middag tillsammans. Det finns en kiosk som man 
kan handla i. Några av de rollspel som kommer att spelas på X-Con är: Mutant: År 
Noll, Dungeons & Dragons 5th Edition (Belägringen av Neverwinter), Nordiska 
väsen. Mer information om rollspelen och hur man anmäler sig till dem kommer 
att skickas ut till de som har anmält sig till konventet.

Programmet till X-Con/ÄlvCon 2020 är skrivet av Andreas och Maria Rönnedal. Omslagsillustrationen hämtad 
från fantasyrollspelet Pompedia är tecknad av Régis Moulun. Illustrationen visar Sutmes Calenessar och hans fru vid 
spelbordet i handelshuset Calenessar i landet Eknatis. Eknatis ligger i den sydöstra delen av Kristallhavet. Kontakt-
uppgifter för X-Con/ÄlvCon 2020: Maria Rönnedal tel: 0704 - 71 15 35, mail: maria.ronnedal@gmail.com, hemsida: 
www.alvcon.se.
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KostnAD
250 kronor för båda dagarna. För en dag kostar det 125 kronor. För 250 kronor 
får du både lunch och middag.

mAt oCH KiosK
Kiosken kommer att vara öppen stora delar av konventet. Här finns det möjlighet 
att köpa godis, läsk m.m. Lunch och middag äter vi i kaffestugan och på kyrktorget.

AnDAKt oCH stillHet
Här finns tillfälle att tända ljus och lyssna till stillsam 
musik. Dörren till andaktsrummet är öppen om du 
får en stund över mellan rollspelspassen. Vid några 
tillfällen hålls andakt.

vem Är ArrAngör?
X-Con är ett samarbete mellan Immanuelskyrkan, Equmenia Stockholm, Equme-
nia Älvsjö, Åbybergskyrkan, Qairos Games, Gamers´ Guild och Studieförbundet 
Bilda.

Frågor om X-Con
Ring till Maria Rönnedal på tel. 0704 71 15 35 eller maila till maria.ronnedal@
immanuelskyrkan.se

trivselregler
På X-Con ska alla kunna ha trevligt. Vi tar ansvar för de lokaler vi vistas i och 
uppträder korrekt mot varandra. Observera att alla ansvarar för sina personliga 
ägodelar och att det inte är tillåtet med rökning eller förtäring av alkoholhaltiga 
drycker i lokalerna. Tänk också på att energidrycker kan vara skadliga för din 
hälsa och inte ersätter en god natts sömn.
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BrÄDspel

Inget riktigt spelkonvent klarar sig utan en brädspelsbar. I brädspelsbaren får du 
låna en massa spel, här finns både enkla spel för två spelare som tar 15 minuter att 
spela och spel som kräver upp till 7 spelare och sträcker sig över hela konventet. 
Hit kommer du när du har ett par timmar att slå ihjäl innan nästa aktivitet. Så 
kom förbi, slå dig ner med gamla och nya vänner och spela brädspel!

eget spel
För er som har med egna spel och vill spela med det vanliga spelgänget är det bara 
att hitta en plats i något ledigt rum och börja spela.



7



8

X-Con Lokaler

Här pågår verksamhet under X-Con:

Kyrkplanet

Kyrktorget - Incheckning
Waldenströmssalen - Andakter

Kaffestugan - Kiosk och mat

K1

Meet - Rollspel
Mind - Figurspel
Move - Rollspel

Gamingrummet (Körrummet) - Datorer och pyssel
Ungdomsrum 1

Ungdomsrum 2 - Brädspel m.m.

K3

Studierum 0 - Rollspel
Studierum 1 - Rollspel
Studierum 2 - Rollspel
Studierum 3 - Rollspel
Studierum 4 - Rollspel

Lilla sporthallen
Stora sporthallen
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X-Con tider

9.30 Samling
10.00-12.00 Spelpass I
12.00-13.00 Lunch
13.00-15.00 Spelpass I 
fortsättning
15.00-18.00 Brädspel, 
kortspel, spel, stationer i 
andaktsrummet. I kiosken 
kan man köpa läsk och 
godis.
16.30-17.00 Andakt
17.00-18.00 Middag
18.00-20.00 Spelpass II
20.00-20.30 Paus
20.30-22.30 Spelpass II 
fortsättning

Rollspelstider
Måndag
10.00-12.00 D&D - Belägringen av N.
13.00-15.00 D&D - Belägringen av N. forts.
10.00-12.00 D&D - Oredan i Krasnakov
13.00-15.00 D&D - Oredan i Krasnakov forts.
10.00-12.00 Fantasy
13.00-15.00 Fantasy fortsättning
10.00-12.00 Mutant år Noll
13.00-15.00 Mutant år Noll fortsättning
10.00-12.00 TableHack
13.00-15.00 TableHack fortsättning
18.00-20.00 D&D - Oredan i Krasnakov
20.30-22.30 D&D - Oredan i Krasnakov forts.
18.00-20.00 Fantasy
20.30-22.30 Fantasy fortsättning
18.00-20.00 Nordiska väsen
20.30-22.30 Nordiska väsen fortsättning

Tisdag
10.00-12.00 D&D - Belägringen av N.
13.00-15.00 D&D - Belägringen av N. forts.
10.00-12.00 Mutant år Noll
13.00-15.00 Mutant år Noll fortsättning
10.00-12.00 TableHack
13.00-15.00 TableHack fortsättning
18.00-20.00 Fantasy
20.30-22.30 Fantasy fortsättning
18.00-20.00 Nordiska väsen
20.30-22.30 Nordiska väsen fortsättning
18.00-20.00 TableHack
20.30-22.30 TableHack fortsättning
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Tidsschema för X-con

D&D - Belägringen av 
Rollspel

D&D - Oredan i Krazn

Fantasy - Monstret i for

Mutant år Noll

Nordiska väsen

TableHack

Workshops
m.m.

                               

Övriga
aktiviteter
Andakt

Brädspel

Eget spel

Övrigt
Lunch/Middag

Incheckning

Kiosk

    09 11 13 15 17 19 21 23  09 11 13 15 17 19 21 23
Måndag

  08 10 12 14 16 18 20 22 24 08 10 12 14 16 18 20 22 24
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Tidsschema för X-con
    09 11 13 15 17 19 21 23  09 11 13 15 17 19 21 23

Tisdag
  08 10 12 14 16 18 20 22 24 08 10 12 14 16 18 20 22 24
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För att kunna delta i ett rollspels-
pass måste du vara föranmäld. På 
grund av återbud kan det finnas 

platser kvar på något av passen. Hör ef-
ter med ledningen om du är intresserad 
av att vara med men inte är föranmäld. 

Upprop

Några minuter innan varje rollspelspass 
ropas deltagarna upp, blir tilldelad en 
SL och anvisad ett rum. Uppropen 
kommer att hållas på Kyrktorget. Se 
till att vara där i god tid innan ditt 
pass startar.

Rollspel
en av stadens invånare uthärda denna 
belägring? Den första varningsklockan 
hördes lite svagt, sedan stämde en efter 
en in, snart var det en ringande kör av 
klockor som klämtade sin klagande 
sång över Neverwinters hustak. “Det 
har börjat” viskade Xena när hon 
reste sig från björnfällen hon suttit 
och mediterat på. Denna gång skulle 
bli annorlunda, hon var inte den lilla 
oskyldiga flickan som hon en gång 
varit, denna gång var hon beredd.

Uppe på försvarverkets bröstvärn såg 
Sergant Alphonse Knox ut över fältet, 
i skymningen såg han hur hela fältet 
kryllade av svajande kroppar som 
närmade sig. Han tänkte plötsligt på 
sin barndom. Det liknade nästan de 
svajande vetefälten hemma, men snart 
skulle solen gå ner i väst, och då skulle 
de ha övertag, de svarta, de odöda. 
Mykos hade alltid varit utstött, men 
han hade aldrig förtvivlat, han visste 
innerst inne att han var god, även fast 
många trodde annorlunda så skulle han 
visa dem, han skulle försvara denna stad 
även om det så skulle kosta honom 
livet. Celeste visste att denna dag en 
gång skulle komma, hon hade varnat 
rådet många gånger. Staden var splitt-
rad och detta skulle någon snart ta som 
en svaghet. Hon hade anat att de röda 
magikerna i öst hade börjat intressera 
sig för Neverwinter, och nu stod de 
utanför med en här av odöda.

Spel: Dungeons & Dragons 5 Edition
Äventyr: Belägringen av Neverwinter
Arrangör: Robert Martin Kruse
Tid: Måndag 10-15, Tisdag 10-15
Plats: Meddelas av spelledaren vid 
spelstart
Anmälan: Föranmälan krävs
Åldersgräns: 13 år och uppåt
Förkunskaper: Grundläggande
Deltagare: 4st

Belägringen av Neverwinter
Staden Neverwinter är belägrat av 
Valindra Skuggmantels odöda armé 
och hennes allierade de Röda magi-
kernas samfund från öst. Kan du som 
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Rollspel

Spel: Fantasy
Äventyr: Monstret i fortet
Arrangör: David Löwdin
Tid: Måndag 10-15 och 18-22.30, 
Tisdag 18-22.30
Plats: Meddelas vid uppropet
Anmälan: Föranmälan krävs

Monstret i fortet
Monstret i fortet är ett mysterieäventyr. 
Ni kommer att vakna upp i ett rum ni 
aldrig har sett förut, ni har inget minne 
om hur ni kom hit eller varför ni är på 
en ö ute i ingenstans, och var är här? 
Under äventyrets gång så kommer ni 
få lista ut ett mysterium. Lyckas ni så 
överlever ni, men lyckas ni inte lista 
ut det i tid så kommer en evig sömn 
strö över er.
 Monstret i fortet är ett rollspelande 
äventyr. Alltså mindre strider och mer 
prat, men så klart så måste ni slåss mot 
monstret. Som sagt så heter äventyret 
Monstret i fortet.

Spel: Dungeons & Dragons 5 Edition
Äventyr: Oredan i Kraznatov
Arrangör: Isak Peurell
Tid: Måndag 10-15 och 18-22.30
Plats: Meddelas vid uppropet
Anmälan: Föranmälan krävs
Deltagare: 5 eller 7 spelare

Oredan i Kraznatov
En grupp av främlingar har blivit 
kallade norrut till den avskilda och 
dimmiga staden Kraznatov. Det de 
inte vet är att de har blivit kallade till 
staden för att döma tre kvinnor som 
har blivit anklagade för häxkonster av 
stadens invånare. Gruppens uppgift 
är att som opartiska och utomstående 
karaktärer undersöka situationen och ta 
reda på vilken eller vilka av kvinnorna 
som faktiskt är häxor. Kommer rättvisa 
eller vidskeplighet segra? Det får endast 
gruppen bestämma.
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Rollspel
gonen den tredje dagen, närmar ni er 
Renverket….

Spel: Mutant år Noll
Äventyr: Intro-Äventyr
Arrangör: Odin Vikander
Tid: Måndag 10-15, Tisdag 10-15
Plats: Meddelas av spelledaren vid 
spelstart
Anmälan: Föranmälan krävs
Deltagare: Max 6 spelare

Intro-Äventyr
Krubb kan man klara sig utan några 
dagar – till och med veckor om det 
kniper. Men utan vatten dör man 
snabbt. Arkens källa av rötfritt vatten 
har börjat sina, och Folkets oro växer. 
För två veckor sedan bestämde sig er 
boss för att skicka ut en expedition i 
Zonen. Uppdraget var att utforska en 
gammal fornruin som zonstrykarna 
påstår har en outsinlig källa till rötfritt 
vatten. De kallade ruinen Renverket. 
Problemet är bara att det finns många 
zongastar i området. Dagarna gick. 
Expeditionen kom inte tillbaka. För 
några dagar sedan skickade er boss 
ut en grupp frivilliga för att spåra 
expeditionen och ta reda på vad som 
hänt. Ni är dessa frivilliga. I två dygn 
har ni vandrat genom Zonen. Ni har 
överlevt syraregn, anfallits av asgnagare 
och gömt er för zongastar. Nu, på mor-

Spel: Nordiska väsen
Äventyr: Drömmarnas dans
Arrangör: Jonas Eliasson
Tid: Måndag18-22.30, Tisdag 18-
22.30
Plats: Meddelas vid uppropet
Anmälan: Föranmälan krävs
Åldersgräns: 13+
Deltagare: 6-8 spelare

Drömmarnas dans
Välkommen till ett 1800-talets Norden 
där myterna är verkliga. Där vindpi-
nade vidder täcks av ändlösa skogar, 
och ett fåtal städer står likt upplysning-
ens ensliga fyrbåkar – en föraning om 
den stundande industrialiseringen. På 
landsbygden härskar fortfarande den 
gamla tron. Där vet folk vad som döljer 
sig i mörkret. De vet att dessa varelser 
måste blidkas. Fruktas.
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Rollspel

Spel: Figurspelet ”TableHack”
Arrangör: Kent Närling / Gamers´ 
Guild
Tid: Måndag 10-15, Tisdag 10-15 och 
18-22.30
Plats: Meddelas av spelledaren vid 
spelstart
Anmälan: Föranmälan krävs
Deltagare: 5-6 spelare

Figurspelet ”TableHack”
På kullarna intill den lilla byn Elrand 
ligger ruinerna av en gammal stor 
stad som sägs ha raserats av gudarnas 
vrede då de blev för makthungriga 
och började beblanda sig med mörka 

svartkonster.

 Det sägs att ohyggliga monster kom 
upp ifrån djupen i katakomberna under 
stadens kloaker och störtade staden 

som straff.

 Tyvärr verkar denna ondska nu har 
vaknat till liv och i nattens mörker har 
många av byborna förts bort och ner i 

katakomberna.

 Stadens äldste och gamle vise troll-
karl Rugar har därför sänt bud efter 

tappra hjältar för att rädda byn undan 
de uråldriga fasor som nu återvänt…

Tycker du om Diablo, Gauntlet och 
liknande action-rollspel? Gillar du 
figurspel och/eller rollspel? Då är detta 
spelet för dig!

Lätt att komma igång och slåss mot 
massor med monster, utveckla din 
hjälte och slå många tärningar!
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Rollspel
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Framsidor till alla programböckerna från 2011-2019
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Några av de spel vi har spelat under åren
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X-Con 2020 ArrAngerAs Av

Equmenia Älvsjö
Equmenia Älvsjö är med och arrangerar X-Con. Equmenia Älvsjö är Älvsjö-
kyrkans barn och ungdomsarbete. Älvsjökyrkan vill vara öppen för dig! För 
barn och ungdomar finns en mängd olika aktiviteter, t.ex. scout, barnkör,  
rollspelsgrupper och tonårsverksamhet.

Qairos Games
Qairos Games är ett företag som huvudsakligen ägnar sig åt rollspelskon-
struktion. Företaget har funnits sedan 2001 och ger bland annat ut fantasy-
rollspelet Pompedia. Är du intresserad av mer information kan du titta in 
på företagets hemsida. Där kan du även hitta material som är fritt att hämta 
ner för eget bruk, bl.a. rollformulär och flera äventyr till rollspelet Pompedia. 
<www.qairosgames.com>

Gamers´ Guild
Gamers’ Guild är en rollspelsförening från Stockholm som funnits ända sedan 
1987. Under 80- och 90-talen arrangerade Gamers’ Guild rollspelsturneringar 
på Äventyrsspels spelkongress, LinCon och Stockholms spelkonvent. Gamers’ 
Guild arrangerade även ett eget konvent i Fruängen som gick under namnet 
FrunCon och utgav medlemstidningen Argus som bland annat kan skryta 
med ett antal artiklar av Anders Blixt, känd rollspelskonstruktör och heders-
medlem i föreningen. Under senare delen av 90-talet och fram till 2010 låg 
föreningen vilande, men har nu återupptagit sin verksamhet. Gamers’ Guild 
håller detta år i figurspelet ”TableHack”. <www.gamersguild.se>

Equmenia Stockholm
Jesus Kristus är Herre! Equmenia Stockholm delar denna bekännelse från Fi-
lipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn och ungdomsföreningar 
med nära koppling till kristna församlingar har bildat Equmenia Stockholm 
för att med gemensamma resurser stödja, uppmuntra och inspirera de lokala 
föreningarna i deras uppdrag. Equmenia Stockholms geografi består av Got-
land, Södra Uppsalas län och Stockholms län. Vi är totalt ca 2 300 medlem-
mar.

Studieförbundet Bilda
I Studieförbundet Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga tradi-
tioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom 
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populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla 
åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om 
varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans 
med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda 
gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få 
del av inflytande och resurser på lika villkor.

Sveriges största mötesplats för människor som vill utvecklas
Varje år träffas miljontals människor hos Sveriges nio studieförbund för att 
dela med sig av sina kunskaper och utbyta åsikter. Formerna för folkbildning 
kan variera; kurser, studiecirklar, konserter, seminarier, ledarutbildningar. 
Men effekten är alltid densamma: när människor träffas, som inte brukar träf-
fas, uppstår nya idéer och nya insikter. Studieförbundet Bilda är ett studieför-
bund som finns till för kyrka och samhälle.

Immanuelskyrkan
I Immanuelskyrkan samlas människor från alla kontinenter och firar guds-
tjänst på fyra olika språk. Här finns Skaparsöndag för mindre barn, Super-
söndag med Rollspelsäventyret, Sport och lek och MineCraft för barn mellan 
ca 8-13 år. Soul Children är en kör för dem mellan 10-15 år som sjunger, 
dansar, leker, fikar och har andakt tillsammans. I Immanuelskyrkan finns 
också en ungdomskör och Freda där ungdomar träffas på fredagar med va-
rierat program. På tisdag- och torsdagkvällar spelar ett gäng barn MineCraft 
tillsammans fast hemifrån vid sina egna datorer i en verksamhet som kallas 
för KompisCraft.

Åbybergskyrkan
Åbybergskyrkan har gudstjänster på söndagar, Skapande verkstad för barn i 
åldrarna 8-12 år med drama, dans, foto, musik, teknik, bild och lek. Oregel-
bundet på fredagar och söndagar träffas tonåringar på tonårsverksamheten. 
Ibland hålls brädspelsträffar i kyrkan och Åbybergskyrkan anordnar rollspels-
konventet ÅbyCon med mängder av olika rollspel och brädspel. Ugglan är en 
familjescouting som träffas en lördag i månaden.

Övriga som bidrar till att vi kan genomföra X-Con
Vi vill också rikta ett tack till alla som hjälper oss med mat, teknik och lokaler 
med mera, utan er inget X-Con.

Tack!
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