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Välkomna till detta tredje SnöKon

sonr i är går i tidens tecken. När äret

alr urrgt och nätterna långa hoppas

vi a1.1. ni beger er ti1l Umeå den tredje
I ill sjätte januari för att spendela era

surI förvärvade slantar pä en hel helg
av upplriskande verklighetsflykt
Dctta ar har vi flyttat evenemanget
l,ill Umeå Universitet, närmare be-
sl,äml Humanisthuset vilket har lett
trll lite nya beslammelser som vi
rnasl.e anpassa oss efter. I övrigt an-
ser vi att underbart är kort i
kornmunikationsexkrementproduktion
och längt i konventssammanhang.
Väl möttl

grafisk 5nöKonaut
Erik Lindenius

pax(iacc.umu.se

illustrations 5nöKonauter
Christcr Hägglund (framsida)

Anders Muammar (bakslda)

Magnus Marklund
duplicenings

5nöKonautfirma
centraltryckeriet

1i

I!

l1

\

!;r

t1

!
ii

txt

\r

\i

\ t!it

ärke SnöKonaut
Andreas Jansson, 090- 193892

aasjan,95@str rclent r rmr-r.se

vice änke SnöKonauter
Conny Gustafsson, 090-189426

connyf94@ts umu.se
Magnus Ölundh, 090 198776

mohmoh(Dts.umu.se

besöksansvarig SnöKonaut
Daniel Joelsson, 090-146545

zpock@hotmail.com

försåljningsansvarig 5nöKonaut
Andreas Johansson

dataansvarig SnöKonaut
Gunnar Strand

gunnar@pedgr297.sn.umu se

övernattnings-5nöKonaut
Kristlan Järvelä, 090 126461

mat SnöKonaut
oskar Fjellsrröm, 090-128650

juridisk 5nöKonaut
Jonny Flodin

jonny.lJodin,', jur umu.se

SnöKonaut - rollspel
Joakim Johansson, 090-121 181

SnöKonaut - kortspel
Erik Leander, 090-121395
5nöKonaut- brädspel

Fredrik W. Th1d, 090 122551

5nöKonaut -tabletop
Jim Robertsson, 090'121663

videoprojektions 5nöKonaut
Erik Lrndenius, 090- 195691

pax6 acc.umu.se

verkstållande
vaktmåstarSnöKonaut€P

Staffan Fess6

Christer Wrssen



rollsp€l
Pollsp€ls-
snökonaut
Joakim Johansson

Glöm inte att fctr

varje pass som du
spellcdcr får 50 kro.

nors avdrag pä
anmälningsav
giften. Efter fem
pass har du således
tjånat ln anmäl
ningsavgrften.
Pengarna äterbeta
las givetvrs efter
konventets s1r-rt.

OBS! Du kan alltsa
lute tjäna pengar pä

att spelleda Du kan
rrax få 250 kornor r

avdrag.

databank
ROe

avsändare:
Robert Andersson och Christ€n €dling

Drakar och D€mon€r
Balettakad€micns
förbannelse
Vagry i vlgg trted tn rU ln's,,v,rlo','. r

den sprudlancle hamnsLadcn LLiclct lic1'

ger ilalettakademien Fleiderilun Scriau
langl gangen 1.ic1 har (lessa utl.lJdnings
anstalter sanrvcrkal. arlletat tillsam
mans iör cLt llcmensarnt bästa. Studenl
utllyten och gcnrensanuna kvälls
aktiviLeLer har bokstavligen givlt stadetls
balettföreställningar ctt magtskt skim
rler, medan stadens Lrollkarlar ofta ses

l.rippancies lram mellan dammrga bok
hyllot, mcci högburna huvuden och till
börliq svank.
Dnt' va'r1a lplariorrun .ll totb. o' de'
knrl)l,,lsl l,uii(ll dlL hon,etv.ttotip s l.rrr
Höqe skulle bege sig till grairn
lryr;rr1,4flp,'5 r'elniärscen mjll i lJllen
Uclr tt1,plö,r CaLriel de l.r Pr.'r,, s g dn

diosa balettopera speldosan - vilket för-

I u'roclligen kan förklara Frirltluvs gapancie

] rrun. Han, och nägra av hans vänner,

lhar län'rnats ensamma att sköta akaclc

rlien uncler stora Sovareveckan. Vad sorn

])ar hänt vet han inte, men han inscr
med el.t sl.iug av oro att det är upp ttll
honom och vännema att ordlra upp detta
innan MagisLnrs kommcr tiilbaka. Srnisk

har han {att Iörut, och dct har hatr intet
emot. Men det är inte riktigt c'letsamrna,

nur stri>kel ges so'il srra[[...

Antal spelare: 5

Spelarkrav: Inga
Spelledarkrav : Improvlsatjonsförmäga

Pendragon
Svårdsvett och Ofegmän
Tredje delen: Menverk och Ormvig
Du karr nu delt.ar r ckrn Ircr llr: Ir ir;l.ircrrrkr lorl,sättningen pa "Svarrd

svett och Ofegniirrr :roliirrrrlr:1, oIlcr: den ruagiska staven
Ri-rr1rrg;-rncl '. Dcl. ar r;crrrirrrlrrr lrll4 o Kr., uLsända av Storkunq
Arl.ltLtt PcndLaclorr iir or r r l r Lrpp llr il t ir;lia riddare pä väg Lrllbaka

t.illKirlalitlanrl ilirlriirrrrir lurr lrrr;crlrrl rliltfinskavurtern,kärr
pal, tncrl ori l,rollpar;lirr nrolI orl ricnrorr ocit pa Ladogas vaILcn
mtsl clcn hcliga Sarulro. I srn r;rrrr,rll;r lyclias ctock Leminkäinen
fortna rallnganrl av Srrrlpor; rr,r;lcr l)r lru' itu Ragngancl I sin
hancl och lran l.Lolikarkrrr Vrrirrirrrrorrri,rl; Ilyrlancic skcpJ) siitts
de i land. Ska t.lc lilatii irv illl lir r;rrt lrll v,rriornatli fol al.l. Jtota
göt,arnas kurrrt llcolrrrrlf '1

Spelarkrav: I(rinncrionrorrt rrrr,r ir,lltrl;rttrlrl;ttv;l;rtrtkrrtclt iclcal

katt vara pi-t sil plrtlr; SlrLriirrc lt,rrr lrrlrrlirrc SrroKorr lrirr iorc
Lrädc

Spelledarkrav: Irlr f irr r'r rl rll i rv l'or rt lrirr lon. Spcllodaro lran t.i-

digatc St'toKorr llrr forirl rirrkr

Bedömningsgrunder Iirikkrr Irr1l Ixrlct:nrlc (rollspt:l) oclr Kung
Arthurs ara (sc;cnar iolosn irrrl)

Spelas: Dagliri
Antal spelare 1,irr1 orn 4 cllcr 5 pcrs.



RO3
databank
RO4

avsåndare
Toffe E' Erik

Ars Magica
€n hjältes saga
Alcirigl skLck Hcnry Lill srn syster.

Alciriq att 1ag1 Li11äLer -.tt giftemal
mellan d1g och var faders dtäpatc
Han är en feg toh sorn intc vct atl
tänka läng1re ån klirlqan pa sitl.
svärcl. Orci sorn etsar siq fasl i Isa
l;el.es nri r.re. u ,rsu'rr ;r' "v1,, lra .

!l virden. Vit dL r , u,r Drrut t är

lancl och rike runt, vrrrl sorn piskar

Rrcldar Jcan Luc däL lian slar lla
hölden och blickar upp mot passet.

Dct pass solr s[ar mel]arr irononr

och irarrs älskad-..

Trrlcn iii knapp, kanske allt för
r 1.1,1r {\, nt rlpl kt ,V. rrr r ,tr , I

beLgsmasslv for: a1.1, s1,o1)pa dorr sl.ore

Jean Luc, tänk1c han fönlö1t. däL hau

stod, va|tandcs pil srl.l. ft.r1jc. Hur
vagar harr, baLa för al.l, la(1 klallpade
rh1ä1 lrans vckling Lill Iar? HLLL clum

Itt il nn v.lt r d ;.rL.i,l v.,J, I

for clen storsl,a av alla hlall..rnrodrga
Liddare? Traurrsl

Dc kalla vinciarn:i molcl clcn lilla
(lt.,l)1,, r i ,'r,,rd t.r" Py', r., rr l

Ars r sin furaste niljö nrorl rirklato,
val)lare, käriek, ond bri.rcl rlocl oclr
lianske cn trolikarl clkrr lriir.

Antal spelare li
förkunskaper. lasl. cn silUil lrirr
clarrrl? ...1.rral

snöKon umea leee ( L )



databank
RO5

avsändaP€
Joakim Bergstnömr

Malin Kanlsson

I

Wanhamm€r fantasU
Carpe Diem

l)ct, i.1r en vacker dag r Imperret. l,nften ar frlsk oclt
lrosl.cn visar upp sin vackrar kollektion trv trininrelens
alla firrger. Det är en sadain däi diig sorn man baLa

vill farrga, stoppa ncd i cn säck och för alltid bära

nred sig tänkte Wilhchr när han vandtacl-. uppför
vagen mot laktslotlet. - Ha]lä höslen, jag älskar digl
Wrlhelrns röst ekacle tomt L1t övcr lanc'lskapet Hös

ten svaracie med att läta cn 1ätt vindll smeka förbi
Wilhelm. - Jag äls.. -Bonk. Armborstslodet träffade
den unge rnannen rakt i ansikLel. Mecl elt krasande
lluci brots clen nnge mannens näsa söndcr undcr dcn
våldsamma kraft med vllket lodet trafiat ironom. Inonr

bräkdelen av en sekund hade lodet trängt in djupt in
i mannens skalle. Han var död. I skogcn fiammc vid
jaktslottet reste sig en kort octr krunr figur, slängde
Jezarilen över axeln och rusacle flasande iväg ge 

I

nom undervegetationen

Warhammer är all[id Warhammer. Det fick Wr]helm

lära sig. Det kommer arels SnöI(onspelare också att
lära srg. I fu skall vr förflytta oss rn i maktens salar, vr

skall intrlgspcla sa dct stär här11ga trll och naturligt
vis skall vi möta ciöden i en eller annan gestall. Be

trakta er som rnbjudria.

Spelledarkrav. Höga. Här blir det inga pedagogiska

förklarinclar.
Spelarkrav: Kunna världen någorlunda Om ni intel
kan världen, snacka nred någon som kan Sedan kan

nr spela
Antal Spelare: 5st
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databank
RO6

avsändare
Mika "Mikka " Ngman

Call Of Chtulhu
Akh Montolo, eller Mannen på ballongen
"AKH MONTOLOI" Den rncirska ilrLirLr:rr clc liade plockat npp undcr
nrellanlanclningtcn 1Delh1 sa(1 falil.iskl, (,onuiill. rircicl n1,, da han inecl vurci r hatct pa
na^^ ---^'^"^,i-^i! l-^-t^ 1- r,,,.,,,, ,,,,.,,, .1 1,.,., ^r-., r., -.r.r,^ -\,i D-il^,r....,.1500 mct.crs'höjd hade svarI atl irt.sl.lrnrrrrir s;i11 vrLci ]ran sku1le peka pa. Ballonglcn

eilel narkcn.
"Vad ian sägcr karl'n?" Ovcrstcns ftac1a virr iirlo iikl.acl tr11 nagon specicll, samtidigt
som.luktonteten r lrairs tost vcrkar,Lo lrcrlirra al.l sam[liga skulle svara 1kÖr och
helst hkadant. Allt rncciar rnclicnr rncr r)clr rrrcr sLrarvade mot att na falsett i sitt
malande erv samrrii ralnlsa sa kortt sviirol ".lirr1 lLur atl. han vill säga att vi fallet i
höjd, eller stÖrtal or)r ruan ska vara llcll irt1ir1.'Mannen pa korgens räcke itade
alldeles rätt. Sakta rnert säkcrl, 1;örjark: sir lir1l1lrrrkr )rallongen faktiskt höld och

jindiern var el lnnore ensani orn al,l, lal)l)ii lrcsinrrirtrJL'rr. Aven luftl-,allongens tvä

] kvinnliga aventyrare börladc lcsla sinir roslirr, rkrn i:nrr iirr rrrcr irn ckrn arrclra.

i "lllibi veisha, llllbr veishal!1" lncilcrn poliirrio rrl urol Irrlkrnrlr:rrs IaLrlacle sicla och
i orden över qrck till hysteriska skr:ik.
'llhbr versha, illibi veisha" Iin mask rrv r;l.lrrr;li lrriy rrLr ovcr rkrrr rttirtliltyitrlc nannens
ans r kte

Vrd ända in ihelvele Vritt k,r'l 'r rttrt'2'

Overslen holl i guiden med ena harrriorr oc;lr vrf lixlc rnocl pipau i deu andra. Man

i nen som satt pa koroens karrl. svaiarlo sLrrrirlr irll
"Han säger att det sitlcr nilr]on I)it )rirlkrrgcn" Dcn a]:sintrusrga manncns skratt
ekade ut över himlen
" Det sitter nägon pa ballorrrlott

Välkornna till ct[ Ca]l oI Ct.lltr]hLi irvcnl,yr helt
i Jules Vcrncs arrda. l,llt, sccnario sonr utspe
lar srg undcr clcl, blorrst.ranctr: tlr-rgotalet, da
Londons adel och ancira bosökan(1c ciilcLtanter
aldrig fick nog av annorlunda ävctyr ocir utsväv
ningar. Nr är av dessa, rrka nog atL hedra författa
ren Jules Vernes minne nrcd en Ilknande resa som

han skrev i boken "Jordcn Runt på ätt1o dagar".
Vackra eller kända nog för att pryda väridens
tidningars fiamsidor Nonchalanta nog att ta ris
ken. Allt för äran. Lycka tl1ll

Chthulu F'tang

Antal Spelare: 5

Förkunskaper: Allt eller inget om 1920 l.alct



databank
RO7

avsändare
Dan Andersson

Gnostbuster
anmageddon

Skirkorr lrir(l(, lyr;lnirl [or li.rnge seclan, oclt clc

gurglarrrkr rrrllrllrrlcn nyss övergatt i ert ättgslig
tystl).r(1. l)ir v,rrrrk,r sirl rnkvisrtörernn Jrort fiarr

dct. lrkrr I i r rr lr i r r r lil i r :il cr rllol dcl,, ocll t,iLLaI llolt mot
Arlani oclr l,u,r l'ln plaltarl sLämtna säger, "Er

Gud ar rlorll'

Elt rollsl rllr;irvt rrl yr [oL icm kyrkltga ämbetsuän.
Sklvr:l Ior rl(j rrr,rr;lorrrct Ilan West End Games,

n]orr rkrl ;rr lrrrrlil. irl,l, spclas syslemlÖst.

databank
ROA

avsåndare
Jonas "Jutte" Jälmbrant

Den Sista vilan
Lungorna krampacle igcn. Harald kämpade r stum grät. Han rcv och slet med
de gulnacie naglarna i dcn sköra huden över hals och bröst Svcttpärlol trängde
fram övcr det rödblommiga ansiktet och dct tycktcs som oI]. ögonen sväl1de

ur sina lialor när han gapandes vteci sig av och an i sjuksängen. Eftet någta
minill..r var kampen över. Vridairdcl övergick trll avtagande spasmer Harald

upplevde hur tungan klttladc mot lJommen när natten iDsvepte honom i den

sista vrlari.

Sigrid väcktes arv den -clarvandc sjuksköterskan. Solljuset silades disigt genom

persiennerna oclr lurnrnct sl.ank av porösa gamlingat. Aila aildla sov. Skötel

skan stod böjd ovcL Llaralcis blcka kropp och hanskrattacle när hoti sag ned i
irans vldöppna mun Sigrid stilrade tyst på dcn döde Skötetskatt viirtde srg

leenclc moI hcuuc,
- Gubbjäveln har svall. k.rstnnclenra 1 sömucn.

Dcn uriga slanka sjLrliskol.erskan bör1adc ga moL Sigtici alltmedatt 1l01) taladc
- Jag har ju h)r helvcle saut at er att ta uL c.lem när nt ska sova.

Lcendet dog iroLl flan lrennes fylllga läppar och sköterskars alsrkte blcv
Iörvridet av hal. Mocl blickcrr fäst pä Sigrid väste hon fram:

Ni är skalliqa och;ickiiga, ni plssar, skiter och luktar lik, gra ocit onödiga

sorn ni alla är.

Det doftade rosor när sköterskan lutade sig fian oclt
skrek den gamla damcn i ansiktet

Fy fan för er, vakna! | !

Skoterskan lugnande sig och sa till de nyvakrta rtär hon

lolt loilaxen til1 hands
NrL är det dags föt lavemang.

Välkomna att spela garnlingat i Tornedalens sjukhem ät

1967 En spännande historia och mycket lavem.urg Litlo-
VAS

Spelsystem: Systemlöst
Antal Spelare: 5st
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databank
Rto

avsändare
Kanim Muamman

databank
RO9

avsåndane:
Lena Levin

KULT
Som en fluga mellan tumm€n
och fönsterrutan

"Och ett stort iecken syntes pä himlen,
en kvinna klädd i solen och med månen

under sina fötter och en krans av tolv
stjärnor runt sitt huvud. Hon är havande
och ropar i barnsnöd och födslovända."
Johannes Uppenbarelser 12: 1

Det trasiga lysröret i taket fyller det
tomma kontoret i ett dunkelt sken. Jag

står med ryggen mot skrivbordet och
ansiktet mot det smutsiga fönstret.
Telefonsvararen bakom mig upprepar sitt
monotona meddelade om att ingen för
närvarande är anträflbar Jag fryser. Jag
bhckar rakt ut i dimman, den smutssula
sörla som aldrig verkar lätta frän Brys-

sel.

Antal Spelare: 5

Spelledarkrav : Improvisationsförmäqa

Vampire
Ozgmandias
Nakna fötter stapplar fram över en må)ad klippökcn, kalt,ad av skimrande
vattenpölar och flyktig lera.

Vidare bör noteras att samtliga objekts lindningar inl,o följcr epokens etablerade

förfaranden utan snarast verkar tjäna en symbolisk furrktron, vars närmsta likhet
tycks återfinnas först fem ärhundtade senale, i enlighol. rncd Mueller, ref. E.Dyn 25-

Skrackslagna ögon sveper över pelare i steD och polcrad krisl.all; strävande mot en

av)äg sen, r ytande himmel
I skarp kontrast til1 de i sammanhanget bristfäUiga kousoLvcrrngsförfarandena tycks
objekt A-D, trots individuella vanationer, väibevarade l,ill urr grad aldrig tidigare
observerad i fall av jämförbar älder och härkomst.

Deras blottlagda kroppar blir tacksamma mal for l:lektt valtnrlors pekandc fingrar
och frossande blickar.
Har valt att kompromissa ytan pä objekt B i syftc .ll.l, k.rsl.i.l ljrrs ovor clel, växandc
mysterium vilkel dessa artefakter l snabb takt utvecklal,s Lrll. l)ir k,lrvi.rrrt,aclc ärr lyscr
i sin fiänvaro har jag valt att följa sedvanhg;a sr:kl,ionsptoccr.hr«rt.

Lägger första snitt..
Om detta är den sista resans ansikte ätersttu'bara clcn slttLligltt fctrhkclsen.

Om inte, äterstär tvä bara saker:
Plikten och Upprättelsen

Välkomna till årets Snökon Vampirc; cn hrstoria om trdens tand och de rackartyg
den kan stä]]a tiil med om man rakar vända rycrqen till.

Förkunskaper: Skadar lnLe . (annat än WoD besserwisselism, vilket kan bli högst
smärtsamt för användaren)
Antal spelare: 4
Spelledarkrav: Personlig bedömning, rlng Karim pä 090 14 14 04



kortspel
kortspels-
Snökonaut
Erik LeanQer
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Doomtroper
co5

Vampire: T€S
co6

Dark €den
co7

Stan Wars
coa

Star Trek
co9

Vi korrrirrcr att försöka hål1a
[ur]lonll(J.rr i alla dessa spel, och
prsr:l hornnrer att bero på deltagar-
antal. hrl.rodnktroner och möllighet
till provspcl kornmer att flnnas i
man av inl.rcssc.

De kolnrnor alla att lottas eniigt
swissystern, och ingen deltagarav-
qift tas ut i naqor) [urnerinq.

databank
cot
Middle €arth
The Wizards
Jajamen Saruman wannabees, under SnöKon kommer förhoppningsvrs Norrlands genom

tidenla största turnering i METW att hällas Turneringen kommer at[ vara r dagarna två,

och s1äivaste ICE stär för extraprylar till alla och specialgodls tlll vlnnarna. Ingen delta-
garavglft, utom rnträde till själva konventet, kommer att tas ut.

Council of Loriens regler gäIier i denna turnering som kommer att lottas enligt ett
swissystem, vilket innebär att rngen deltagare slås ut, utan alla är med hela vägen. Alla
expansroner som funnlts ute i minst två mänader när turneringen avhälls är tillåtna, så

man kan även spela Nazgul, om man känner slg otrevlig.
Finns det intresse kommer även någon form av multiplayer evenemang att avhållas. Dess-

utom finns möjlighet till sealed-deck

Val rnol"L j kalJa Anfauglitlr

Magic: the Gathering,
TUp I CO?
il co3
samt 1,5 CO4

Här är det, det klassiska kort,spclct, som inget konvent är komplett förutan. Vi hä]ler

denna gäng tre turneringar. I l.yp ctl och typ tvä garanterar vr en mox i första pris I

vardera turnering. Övriga piiser bcror pä deltagarantalet.
Begränsningar och bannlysniugar cnligt DCI för 1/1 98 kommer att galla.

Vär målsättning är att det al.minstone under sexton trmmar per dygn skall pägä någon

organtserad MtG-relaterad vcrksamhct. Följaktllgen kommer ett antai boosterdraftar, sea-

led deck evenemang samt. muit,iplayer varianter att anordnas. Vi hoppas att vi skall kunna
DCI sanktionera dessa evenemang.
Den som har betalat konventsavuiften är berättigad att utan extra avgifter delta i de tre

turneringar som stär uppräknade i rubriken. För övriga evenemang kommer avgrfter för

kort (t111 draftar o dy].), samt en rnindre summa (ca 10 kr/turnerlng) tiii priser atl Las ut av

deltagarna.
Då kortforsäljnrng kommer att finnas pä konventsområdet finns dessutom alla möjlighe
ter till spontana draftar o dylikt.



Hur kommer jag lättast till SnöKonP

aeroplan
Tag flygbuss från Alvrk (30kr) och äk trll universltetshalglatsen (fiäga

när du skall av ori du är osäkcr)

med långfärdsbuss
Frän busstationen skall du gä trll lokaibussarna. Den enklaste väqcn
är att gå mot Järnvägstorgct, därefter ta av lil1 höger och ga längs
rädhusesplanaden tills du ser Unreä Stadsbibiiotek pä vänstcr srda.
Dä skall du ta t1ll vänsLcr och r och med detta upptäcka var lokal
bussarna håller hus Se därefter under rubriken lokalbussar.

m€d tåg
När du kommer ut irän tags[aLionen bör du se ett storL grönt konst
verk r glas rakt frarn Det är 1ärnvägstorget och efter du sett det är det
bara att läsa under rubrrken "mcd längfärdsbuss".

med vattenfordon fnån finland
Ta färjebussen och sagl Lill att de skaii stanna vid Umeä Universitet
Följ dårefter skyltarna

lokalbussar
Äk busshnje 7 rno[ Östra Ersbocia fiän Håliplats G Stig därefter av
pä hällplats SamhällsvcLarhusct (busschauffören vct vart den iigger).
Om du inte kan hitta harrlran skaffa synförstärkande tillbehör till
dina visualiseringsorgan !

Det finns många andra lokalbussar som gär tlll Umeå universitet, Om
du tar dem, hoppar du av vid hällplatsen Universum och fö1jer däref
ter skyltarna (den här sträckan är Iite längre att gä än den som ar
frän linje 7)

OBS. Tänk på att Umeås lokalbussar slutar fungera tillfredsstäliande
elter klockan 23 pä kvällarna

Y
t 1;:.

ti'äls

di'W

*
//tr'

g
d

€4:an södra



map indexfile:
ae5A2F-H

karta öven Umeå

Lokalbussar

v

(rvalen

o

rl$"'

SnöKon Um€å 199El



briädspel

brådspels-5nöKonaut
Fredrik W. Thid

m snöKon r.Jm€å r99B\_-/

"U"*- ,

databank
BOt

avsändare
Fredrik Thid (tu»
Diplomacg
Föranmålan
En klassrkcr sont itrrt.aglligen inte behöver nä
gorr närrnirro l)lorjoltl.ill.ion. Sju spelare släss om
konl.rollcn ovor slrirlo(Jiskt viktiga städer inu
ropa l,jirr1, 0v0r lirlrr or;lr liota dig till positionen
som Iinropirs lcrlirnric sl,ormakt r detta spel orn
diplornali oclr rirrlr)rclsltel. Skrlvna order och
sirnull.air [0r IlytInirrrl rlrir varje drag till en nerv
pillarrrlc rtp1 rk ,vclr;c.

databank
BOa

avsåndare
Fredrik Thid

Roborallg
Föranmålan/anmålan på plats
Twonky r<)rrlo sig beslulsamt fiamåt, rundade
ett hörn ocir avfyrade helt utan förvarning sln
dubbcllasor i ryggen pä Hammerbot. Sekunden
däreftcr knuffades han ned i ett bottenlöst
schakt av ndgra hydraullska kolvar.
Liven är korta och härda för robotarna i robo-
raliyfabriken. Förra rundans ledarrobot kan bli
nästa rundas hologram



databank
BO3

avsändare
Fredrik Thid

Air Baron
Föranmälan/anmålan på plats
Ikläd diU rollcrr r;orrr rliftrklör Iör cll nysl.artat
flygl:olag oclr lirrl rrpp hampen om den lön'
samma USA rr;rrl.lurrlon. l laklen pa pengar och
makl, firrrr:; (1ol ilrl(, plrrl.s for nagol. samvctc.
Konkrurorir rrl r,lllr lurlr rrpp dina motståndare i
dell.a str;rlrlr;r or:lr rrr;l.rottladdadc spel om
flyg;inrpirt ll lr r r j r rl )l )( Ji ln(titL och Iall.

databanl<
BO4

avsändaP€
Frednil< Thid

Axis E' Allies
Föranmälan
Skackrplitl r;,lor lt,rr

Skitrlospr,l /\rrrir;r Vrrrklr;l.lrirlcl
Aktorcr. |)o ;rlIrlrrriIrr orlr axtlmaktctna
Tag plirlr;! Sllrrll lrrr;lor(,n ul)l)rcpa srg rned en
vins[ föt rlc lrllrrr;rrll llkrr irr cicl det tredje ri
kels l,rLr il1l Iir ]rvirnrll S0nr r;1tc1are av detta
krigsspcl rrr rkrl rlLl;onr l;l;lirlinct Lltgangetr
av vat l.irls slolilil (tlol)irlil I«rrrllilil..

databank
BO5

avsåndaP€
Fredrik thid

Civilization
Föranmålan

Lccl dill, Iolkslag genom sten-, brons- oclr
järnarldcni llygg sl.adcr, handla och skaffa dig

Iramslcrl rrrom dc olika kunskapsomraderna,
mcn sc ril)i) for lial,astrofer och de farsoter sorn

kuilurirll)yl.cnil kan föra med sig. Mälet är atl.
r1,1 1.1,1rr. I I g1y66'(llr1gnn uldn arl asidojd,ll
sll,l. Ioll(s bchov av lörsörjning och levrads

,/r,:\
( ä)

utrymme

snöKon um€a reea (D



tabletop
tabletop-Snökonaut
,Jirrr Ilolrcrtsson

databank
TOt

Necromunda
"Begond the law."
Hay ktd! what cl'ya thutk ycr doing r:h? Get over ltete
inl,o cover beforc ya gcl. ycrsclf killed. yor,t'te new in Lhrc

patt of towt't, atn't, ya? I caD tell. Y.ou dr:n't have enoug;1|t

scars to have lived hctc 1oil9.
-Föranmälan garanlerar dicl 1;lats och tid. 1000 credits
för att köpa dltt 1ag. Du lar ir)lc kö1ter hrred guns. Vl viil
se helt malade lag. ULILLstrrirrcl ska11 finnas 1ta figurema.
House rulcs konrner .rtt förckomma. Vi vrll se manga

lag som slås om territoricr, ara och llna priscr. Lycka trll.

databank
TOe
Space Hulk
"The struggle of man"
Space hulk kommcr al,l. Iinlras 1ta SnöKon Det gär bra
att föranmäla s1g cllcr atl, konrn.r frxbi hos tai:letop spc-
len och ta sig en mat.cil.

/

databank
TO3

Fuzzg Heroes
"hmmmm... Soft."
Vi kör ocksa varan glantla hll I,'lizzy itcror:s för c1i91 sont gtllar mjukls
djlir som fighLas pa ctt rrlLrkt rutrkrrlitrl Kont och rriys med oss.

databank
ro4

avsåndane
Hans Lundgren E' Johan Öhman

Warzone
Kaptct) C.lrter slog 1ta kantc:larttlrh,tli/.,/r r)(rr sll.ilte llt ltcrfckt ntccl
clcn skuggiga teuängeil. Han lotl Iti]!n :ttit l)t i(.'liskyl,lcqcvijr. Ccncurt

bilclforsttuki'Lren ktutdc ltan sr: [k:r,t 1ii1()]ri,/(,r, ocTt alll, ltan sacl var

Stenöken och nagra uLbtän(la trfttl; Iritn lt(lrt,)to stti(lcr. P]ccis:;onl
llan atincles frtnt förra gangcit lltn t,rtt lt,tt. rli ::ont lltssc t Citltitols
reguljära arnc. [ör 15 at sr:tl;,nt. Gr:rutrtt ltthllot:tt,ttli;)tott Iit:li ltitrt ltktl:;
ligt syn pa eLL par figtuer en l:tl ltttl l)t,r,t'; l;rl,t litol)l)slotl)l)at[)lLtl
avslöjacle dentsort odoclalcgu»Lit('t l)tt't t::::()n) lor l!t;tr srrlan tatÅte
CLtlet a.lt os ,kt-dc 5ill LJ' t/,'t

Warzone eLt snabbt och Llrsllnin(lrrlorl lt(tllrl)ol Iran Targct Gatnes,
baserat pa rollspclct MLrIaull, Crorrrr llr. rirrnlir rlrolr cn styrl<a pa 750
poäng och kasta dlg in i stricir,,rnit 1n [.4ru; l);rrli f iclen-rcglerna korn
mcr e] att använcias.

databank
TO5

Cpic 4OOOO
"Demon to some angel to othens"
In a far fttture in l.hc 41:;l nttllt:nnirtrn u) ll)c nassive clesftuction, not
only of mankutd but. of Lltc wrtkl:; llr:ntsr:lfs.
Föranmälan garan[orar rlirl 1;l;rls or;lr Iicl. 3000 Poäitgs armc. -Ta mccl

rnälelcl arme. Housc rulcs korrrirror all. finnals Obs nya reglerna gä1le r.

Korl och vinn fina prscr. (ftlrnrforillll. krossrl alla andra)



databank
TO6

Warhamm€r 4OOOO
"ln the far future thene is onlg war...."

Tltcrc is ilo peace tut'toL91 l.lte: sl,ats, ailly at) eteilt[t.y ol t:ttttury1a

and slarrylil.cr ancl l;.trtgltlt:t ctf lltr: thtrsllng gocls...

Iötanmälan llaranlorirr rlirl plats och tkl. .1500 po;urqs ;rrnrc
Max crr lcvcl 3 rraryil«rr. 1rrr1a sp-.cial cltaracl.ers -Oclr irulorr vorlcx
granaL. Vr vtll so lrrll tlirlrtcl arme. Honsc rulcs konrirrrtr all,

förekomma. I(onr or;lr lilrntpir ftrr ära och lina prisoL.

databank
TOA

Warhammer Ouest
Antal spelare: 4

Förkunskaper: Pahl
Vad är Wirrlrirrrrrrrr,r ()rrrr;l'l,1o, i:1.1. spol diir fyra hjältar i
Warhamntct s hnlr riivrtt lr l ttl lot oliliit ttppclttiql. Spelets grund
idÖer är iil.l rrlkrrr;k,r (lollriyr;t('lrr rrrrclviiia fiilloL, i:ekärlpa, be-
kämpa onrla n)onr;l( r r;rnrl l;lnll;t l;liltlllt. Watltamntcr qucst lik.
nar Heroclucsl oclr ,rriv,uclri IIi,trtrlttosl .

De typer av Ir1;rll;rr r rnr ;rrrvirrr|; lrir SrroKort rtr Barbar Alv Magr I l

ker och clvirrrJ ( )lllll lipllrirl:;lirivcl. sccnariol " lll

databank
T07
Warhamm€n FantasU
"Emissanies of the old ones"
Dcspair! Tlte age of ntortals js ending.Tinte rltains away and the stars
faclc front tl]e slries one by one. Thc bitter spitwn of Dight uawls frotn
lltc da*ness fo possess the world {oi atcii'tity to cone.
l,'Örarrmälan garanterar dig plats och tid. .2000 poiings anle.
Inga lösa rronster. Magrc ltems max 50 poang. Max lvl3 magikcr
inga Orcatcr Daenrons. lnga allieradc LrLipl)cr. inga special char-

acters. Minst 409/o regenre|te. Och lnga lörcnial fLan journaler e1ler

dyllkt. 'Förbjudna Ilems är Cloak of myst ancl Shaclows & Executioner's
Axe. -Ring of corrn & skull staff fär ej bäras av salnlra character. ,Vi
vill se helt malad arme. House rules korlrner att förekomilta. KoLn &
s iiJi Orn tuskiqt Iinr ptisc'.

)
i

rHE NO.I GWSTORE
i Fantasia Storgata n 44 Tel. 090-770360
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)
Löndag
le3
o9-t4 t5-20 2t-ot

5öndag
45
o9-t4 ts-eo

Måndag
7A
o9-t4 ts-ao

Tisdag
9to
at-ot 09-t4

6
et-ot

Magic tgp I

Magic tgp 2
Magic tgp 1,5

Middle Carth: The Wizards
Stan Wars CCG

Star Trek TNG CCG

Vampire CCG

Doom Troopen

Dark €den

Axis Er Allies

Air Banon

Diplomacg

Advanced Civilization

Robo Rallg

Alla Rollspel

Alla tabletop

Filmvisning

lnvigning

Vr förbehaller oss rätten att utföra ändringar i tidsschemat



rollspel
ROI Drakan och Demoner
ROA Pendragon
RO3 Feng Shui
RO4 Ars Magica
ROS Warhammen Fantasg
ROG Call of Chtulhu
RO7 Gnostbusters
ROA Den sista vilan
ROg KULT
RIO Vampire

kortspel
COI Middle €arth:The Wizards
COe Magic the Gathering - tgp I

CO3 Magic the Gathering - tgp ll
CO4 Magic the Gathering - tgp 1,5

CO5 Doomtrooper
COG Vampire:T€5
CO7 Darl< Cden
COA Star Wars
COg Star Trel<

bnädspel
BOI Diplomacg
BOe Roborallg
BO3 Air Baron
BO4 Axis Er Allies
BOS civilization

tabletop
TOI Necromunda
TOa Space Hull<
TO3 FuzzgHeroes
TO4 Warzone
TO5 €pic 40 O0O
TOG Warhammer 40 OOO
TO7 Warhammen Fantasg
TOA Warhammer Cluest

5å hän fgller du i postgiroblanketten
eller: inbetalningskort for dummies!

1 l,yll i rilll narln och teiefonnummcr Skriv tyciiigtl
2 Onr clLi spelaL rollslte1, fyJl1 ditt lagnanrn, lagledarcns lar)ln ijanlt hitDs
I0loftrrrummcr i avscdcia rlltor. Skriv tydligtl
4 Onr clLr kan och vrll spellecla, Iyl1 1ro11spelen r llrroril.ctsor(l!rirrg. Slclv
t yr lli11t I

J,,'xt:nt1:r1. Ott't drr lrclst vill spelleda Kilt men kan tänka du1 at.l.:;ltellecla

-['cirg SlrLri ocksa, sktiver du RA9 t fdst,a rutan oc]t scrlan ll03 r clen an
cL;r.

5. Fyll r vilken ptroriterrngsordnurg du v11l spela alla s1tcl ocll on)rirL iittc
kan sp-^ia dcrn uncier ett viss pass. Skrlv tydligtl
OBSI Vi [Jarar]ter.lr 1nt-. atl riu far spela vrssa spel ulclct egcl. LrLvalcla

ticler. Vi alU)assar sltelshernat. sa att sal lnanga soll rnitlllql. Itrr spr-.lal

Exenpel: Otrt rlt uust av allt, vtll :;pela Magic t.y1': I sktiva clu C02 1n
prioriteringuacl r.rLurrnrer 1. L,[t.ctsont Magic spelas i ttutrcrtng::kunt itt
du tvungcn alt .5Jr(-r.r (lc ut.mätkta passel j sclernar ocJr saleclc.s .s/ir iyci
dt.t itget i "ej pass" l<olttnn.cit.
Du sl<all ocksu vtna tnt:tl or:lt :;pda Drakar oclt dentoner oclt där for skr i
verdtrR0lpLtUkrit.ot it)(J::tiul 2.lift,ersotnrftidessufont skallspelaMitltr:
Lyp I sa kat dLt n)tc,s7rc1l Tlrss 1 3 och fy]lcr säledes j det.t.a i "cl pi)ss"
kohuutert.
OBSI Kolla m-.cl (rvrrrlrr r;pclrrio i dilt rollspelslag att ni i1l[o har arrcha

aktiviteter som blockcrar alla rnolligiretcr för er att spela tillsarnrnans.
Kom ocksä rhaq iitl, onr clLr spcliu to11s1te1 iir du garanterad tre llass.
6. Fyil r clrklarna otn chl slta sova oclr/eller ha mal.. (ltelpension. fiukost,,
lunch och midriag). Srulntcrir Iiilt(lsl, ner. Du kan välja vegetariskt alt,cr-
nativ för mal.cr1.

Exenpel: Drt skitll ovontal la,sa1))t /r.t ntat alla dagar sa:nt frttl<ost. pa
tisdagen. Dtt [d nu ,sir]]lt]lal 625; pa rctden ]ängst /ter sat]tf skrjvcr tn
det j inbeLalnutq sL tll.r: t

T.Ornciuskall lrir cnlr;lrir1, 1.'y11 clalslorlekenirutan Väij ntcllanM, l,
och XL.
7. Bctala jn pcngarrlr scnirsl. clcn 16 december, sa biir al11. sa ltra si_r...

B. Anmalan är bindarrrlc.
9. Glöm inte llort r[1,1. ],clefonrrulrtmcr, det blir ciin konLLollkorl nirr clrr

kornmel till Ilmea

tiDsnöKon Um€ä 1998



sp€lbutik€r
l'ir SrroKort kommer spel-
lrLrl rkr:r Iran när och fjär
rirrr lra chansen att visa
ill)l) sil,t breda sortiment
or;h kanske sä1la lite
ocksa.

filmvisning
F rän och med klockan 12.00 på lördag kom-
mer en massiv fllmvisning starta. Film vi'
sas dygnet runt i speciella videorum.
Filmer som kommer att visas är exempel-
vis Dune, Stjärnornas Krig, Blade Runner
och en massa annat. Speciellt fllmvisning-
schema kommer att finnas tillgänghgt pa

konventet.

t-shirt
Vi säljer givetvis konventströjor av lurg kva
litet. Pris: 100 kronor. lVI, X eller XL.
Vi garanterar inte att du kan fä en troja orn

du inte förbeställtl

övernattning
Pä grund av universitetel;s policy kan du
inte sova i konventets salar. Vi erbjuder dig
därför en sovplats samtliga nätter (Iredag

till mändag) för 50 kronor i en lokal cirka 5 :

minuters gängväg frän konventet.
Duschmöiligheterfinns. 

kiOSk

oFdningsrcgl€F
följande reglen gällen fön SnöKon 199El.

00.01 Vid förseningar eller uteblivet deltagan(lo. Var god hör av

er tlll sekretariatet I god tid.
00.02 Inga rustningar, uniformer eller vapelr {lr l-laras. Ej ens som

pr yo nad

00.03 Inom universitetets väggar råder alkohol och clrogförbud.
00.04 Killer och liknande aktiviteter är förbjurlra inorn omrädet.
00 05 Alla ansvarar själv för sina personliga iigockrlar och hyser

respekl för andras. Milt är mrtt och ditl ar c[1,1..

00 06 Insomnande sker pa anvisacle platser Dcl. vill saga r sov

sal och lnte i spelsal, korndor elier vickrosal.

00 07 Inlines, skateboards och övriga akfo«lon sasorn exempel
vis cykel, spark, moped, skoter oeh gallcltr ut;k tir iörbjudna
inomhus.
Rökning sker i markerat rökrum eller ul,orrhus.
Använd sopkorgarna, inte golven, till Iörvanngsyta för för-
brukat materlal. Viss möjlighet till kalllsorr,cring finns.
Stölder och övriga olaghgheter polisanmäles.

I övrigt gäller vanligt hederligt bonnvctl,, snusförnuft, gam-

mal god moral samt Sveriges Rikes Lag.

)
l

00 0B

00 09

00.10

00.1 1

Givetvis finns det kiosk. Givetvls har den dricka, godls och annat slisk att bjuda pä.

Givetvrs kostar det pengar, men det är givetvis billigare än i de flesta affärer ändä.

matscPV€Ping
Matkuponger för frukost, lunch, middag och kvällsfika finns att köpa för 100 kr. Möj
lighet att betala för separata mältider finns också, men dä kostar det lite mer. Mat-
stället är nära beIäget, men dock ej inom konventets väggar. Vegetarlskt alternativ
finns. Var god förbestäl] på anmälningsblanketten.






