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OERNEN HAR LANDAT! 

VÄLKOMNA TILL OERNCON V ÖSTERSUND 91. 

Spelföreningen Gameboards & Broadswords nord- 

sektion välkomnar dig till Oerncon i Östersund den 

22/2-24/2 1991. Vi hoppas att detta sedan länge 

etablerade norrlandskonvent skall locka även i år. 

Trots att vi har flyttat till Österund kommer de 
flesta turneringar att arrangeras av samma personer 

som förut. 

Vi lockar som vanligt med en trevlig atmosfär, lagom 

mycket folk och bra turneringar i dina favoritspel. Il 

år kommer vi att anordna inte mindre än sju roll- 

spelsturneringar och ett flertal brädspel. 

Konventet som äger rum på Wargentinskolan i 

centrala Östersund (se karta) inleds med invigning 

klockan 17:30 på fredag och tävlingarna börjar 

klockan 19:00. 

QVERNATTNING OCH MAT 
Om någon mot förmodan skulle vilja sova kommer det 

som vanligt att finnas plats för det i särskilda 

sovsalar. Vi kommer också att ordna riktig mat, 

lördag lunch och middag samt söndag lunch. Priset är 

facilt (se anmälningsblankett). 
Kiosk kommer det att finnas och den kommer att vara 

öppen 24 timmar om dygnet; där har vi det vanliga 

stora sortimentet samt frukost.



  

FÖRSÄLJNING 
Midgård kommer att ha butiken öppen och dessutom 

kan du gå dit och ställa konstiga frågor till folket 

från Lancelot games. 

n 

Du betalar 150 kronor för ditt deltagande på 

konventet, medlemmar i Sverokanslutna föreningar 

slipper undan med 120 kr (OBS! mat ingår inte i detta 

pris). I detta ingår däremot alla turneringar och 

aktiviteter du orkar vara med i. Anmälan vid dörren 

150 men då utan Sverokrabatt och mindre chans att få 

delta i de populärare arrangemangen. På anmälnings- 

blanketten måste du ange vilken förening du är med 

i om du skall få Sverok rabatt. Nyfikna och närmast 

sörjande kommer naturligtvis in gratis. 

ORDNINGSREGLER 

Inte så mycket att orda om egentligen. Alkohol , 

tobaks och uniformsförbud som vanligt (svensk 

permis uniform undantagen) samt att vi inte upp- 

muntrar störande beteende. Vi är också jätteglada om 

alla försöker hålla ordning efter sig och hålla reda på 

sina grejor. Om någon missköter sig å det grövsta kan 

denne avvisas från konventet. 

AUKTION 

Vi kommer att ha en klassisk anbudsauktion, lämna in 

dina saker i kiosken senast klockan 19.00 lördag. 

Auktionen upphör söndag 11:00. 
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| Bloodmark: hela tiden 

| Brädspel: hela tiden
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ROLLSPEL 

Kyrkan har kallat. Barnen är lämnade hemma och ni är 

på väg mot något som måste vara allvarligt då alla 

rikets adelsmän är kallade Varje turnering inkluderar 

ett femmannalag, med speltiden fem timmar. : 

Bedömningen baserar sig på i första hand rollspel och 

i andra hand effektivitet. 

Rollspel: Hur bra spelarna spelar sina figurer efter 

rollbeskrivningen, genom gester, tala med figurens 

MUN O0.S.V. 

Effektivitet: Hur bra gruppen lyckas med äventyret på 

roligaste, smidigaste och smartaste sätt. 

LAG AD&D 

Oerncons klassiker, lag AD&D går som vanligt i år 

igen. Nyheten i år är att vi kör med en annorlunda 

uppläggning av turneringen, det blir bara två 

omgångar vilka spelas av alla lag. Det blir sedan en 

sammanlagd bedömning av de båda omgångarna. Om ni 

vill spela lag AD&D så anmäl er fort, antalet lag är 

begränsat. Viss regelkunskap krävs. 

Arr: Peter Andersson och Ville Sjögren. 

S
—
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MERP/SRR 

För er som gillar/älskar Tolkien är detta turneringen. 

Årets äventyr utspelas till största delen i Tharbad : 

som nu efter pesten är en plats där mystik och kallt 

stål råder. Inga förhandskunskaper krävs. 

Arr: Magnus Stalby. 

BLOODMARK 

Den vandrande ADDkampanjen reser norrut,fortsätt 

där du slutade på förra konventet. OBS: Extra 

anmälningsavgift på 20 Kr, 10 Kr för RPGA- 

medlemmar 

Vissa förhandskunskaper krävs. 

Arr: Leo Sandberg. 

INDIVIDUELLA AD&D 

Mästaren är död och ni skall ibland er utse en ny 

mästare! 

Ett individuellt äventyr i de västra delarna av 

Skagård beläget i Uar känt från Wettcon och Uppcon. 

Individuell anmälan. Lottning av karaktärerna innan 

spel. Viss regelkunskap krävs. 

Arr: Bo Johnson och Peter Olausson.



  

  

Call of Cthulhu 

Årets CoC turnering innehåller skärgårdsscener och 
diverse militärer samt mystiska händelser. Äventyret 
äger rum i modern tid. Inga förkunskaper krävs 

Arr: Håkan Elderstig och Lars Petrus. 

IOP SECRET 

Enkel match. Allt vi ska göra är att se efter vår 
utsände så att han inte råkar illa ut, förresten vem 
skulle vilja skada honom? Förra årets hjältar får ett 
utlandsuppdrag, i Mexico! Ett hjärnskrynklande 
äventyr med mycket action. 
Inga förhandskunskaper krävs. 

Arr: Håkan Gunneriusson, Johan Edin. 

SHADOWRUN 

Till er som inte är rädda att ta er vatten över 
huvudet. Gör en djupdykning bland Seattles många 
okända skuggor. Pröva marknadens bästa 
cyberpunkspel! Inga förhandskunskaper krävs. 

Arr: Tomas Jejlid. 

s 

Vi kommer att hålla ett antal bräd- och figurslags- 

spel igång under hela konventet dessa kommer att 
varab.l.a.: 

X Svarta korpen, Gå i viking och härja de veka saxarnas 

lättåtkomliga(?) byar. Ett figurslagsspel om våra 

förfäder. Hoppa med när du har lust. 

XDiplomacy,” Då är Frankrikes öde slutgiltigt 

bestämt, när ni britter landstiger längs kusten medan 

vi tyskar anfaller på bred front längs hela inlandet.” 

Eller? Var med i intrigerna i Europa i detta klassiska 
brädspel 

Xx Civilization. ” Vi kan inte läsa men vi kan deklamera 

poesi, minsann.” Led ditt folkslag ut ur stenåldern 

och fram till en högkultur. 

Warhammer 40K.” There is no time for peace,no 

respite, no forgiveness. There is only WAR.” Ett 

brutalt figurslagsspel i en fjärran framtid. 

Sätt ihop din armé på max 1500p. enligt senaste 

armélistan. Det som slumpas skall,skall slumpas av 

mig. Skicka din uppställning till: 

Leif Savander , Vickervägen 65,83 162, Östersund. 

Tel: 063/ 107652.


