
Chr 17sCon

öppnar 1 Christianstad
13 - 15 februari 1998



Det är nådens år 1998 och vår jord
är en orolig plats att leva på. Fort-
farande finns det dock människor,
både kvinnor och män, som inte
låter sina medvetanden förslavas av
television, dataspel och andra ska-
pelser med syfte att begränsa och
underkuva våra medvetanden.
Dessa människor som vägrar låta
Sin kreativitet fängslas och förtvina
kallas av sig själva och andra för
rollspelare.
På ettflertal platser i landet Sve-
rige har flera fantasins oaser upp-
stått, sk konvent. Nu är tiden mogen
för Christianstads människor att
låta sin kreativitet flöda fritt: spelen
kan börja...

Det är med mycken stolthet och med
stor förväntan som vi i RF RGU
inbjuder till Christianstads första
spelkonvent: ChrisCon.
I dagarna tre kommervi att bjuda

på ett brett sortiment av spel i alla
de former som vi har vant oss vid att
se dem, samt många fler...

Logi

På Österängskolan enliten bit
utanför Christianstads centrum
kommer ChrisConatt äga rum.
För de som behöver sova över
kommer vi att erbjuda bekväma
sovsalar på skolan. För ytterligare
komfort rekommenderar vi varmt de

beprövade vännerna Sovsäcken och
Liggunderlaget.
Duschmöjlighet kommer även att
finnas.
Se längre fram i foldern för en
vägbeskrivning.

Mat

När manblir hungrig under kon-
ventets gång rekommenderar vi
konventets välsorterade cafeteria där
allt livsnödvändigt kommer att
finnas samlat.
Vill man ha lagad mat långt från

allt vad mikrovågsugn heter, före-
slår vi ett besök på Österängs Pizze-
ria där konventsdeltagare mot upp-
visande av sin konventsbricka
kommeratt få en gratis läsk vid köp
av en valfri stor pizza!

Anmälan

Anmälningsavgiften är för
SVEROK-anslutna 80 kr och för
icke SVEROK-anslutna 100 kr.
Kvinnor/flickor betalar endast 50
kr. Det går förstås även att betala på
plats, men då kostar det 120 kr för
allt och alla, eller 50 kr per dag.
Anmälan sker lämpligen genom

att betala in till PostGiro: 486 38
18-3 (betalningsmottagare är
CURE RGU
Sista anmälningsdag: 5 februari!



När anmälningsavgiften väl är be-
tald ligger hela ChrisCon för dina
fötter, förutom de arrangemang som
är turneringar. Sådana arrangemang
kostar lite extra eftersom det då
finns fina priser att vinna.
För en detaljerad betalningsanvis-
ning, se det lösa papperet i mitten.

Ordningsregler
Egentligen finns det väl inget värt

att nämna här, endast självklarheter— som att:
e rökning sker utomhus
e områden som är avspärrade får

inte beträdas
e all förtäring av alkohol är

strängeligen förbjuden

I övrigt: gör ingenting dumtför då
åkerniut.

Några frågor?
Uppkommerdet mot förmodan
några frågor rörande konventet,
tveka inte att höra av ertill någon
av följande personer:

Fredrik Hanell, ordf. RF RGU
044-703 89
e-post: hanell(Qrocketmail.com
Dan-Ola Liljenberg
0708-23 44 74
e-post: ullstorp(Qhotmail.com

Glöm inte heller att besöka vår
hemsida för den senaste informatio-
nen:

http://hem.passagen.se
/rfrgu/echriseön htm

Dennafolder producerades av:

Fredrik Hanell, text och layout.

RF RGUvill tacka följande för att
ha bidragit till konventets fortskri-
dande:

Österängskolans rektor Björn Holst,
Joakim Karlsson, Friedrich Ni-
etzsche, Quentin Tarantino, våra
sponsorer, Ulla-Britt, Cuba Cola,
Gary Oldman, William Gibson, HP
Lovecraft och JG Thirwell.

Sista
anmälningsdag:
5 februari!



Rollspelsturneringar
Rollspelsturneringarna kostar 50 kr perlag att deltag i.

Vampire: The Dark Ages

Italiens norra stadsstater, en plats för intriger och lömska planer. Året är 1198,
tiden före Camarillan och Sabbaten. Tiden före vampyrlagar då endast de starka
överlevde, de som idag kallas för elders, de som idag regerar...

Spela vampyr under den tiden då häxjägarna var som mest aktiva, då varulvarna
var fler och då vampyrerna regerade i sina borgar utan att behöva ”bry” sig om
någon maskerad. Lev dig in i rollen som en varelse som kämpar mot besten inom
sig, samtidigt som det i Europa pågårflera krig som i grunden endast handlar om
en sak, klanrivalitet. Utforska Europa underen tid, en tid då mytiska varelser
fortfarande existerade, då människor fortfarande trodde på vampyrer. Smid olika
intriger mot andra vampyreri en tid för länge sedan, epoken som nukallas för de
mörkaåren.

Spel: Vampire: The Dark Ages
Arrangör: Joakim Karlsson, EOR
Antal spelare/lag: 5

pr
pt"

Childhood ends when you realize that you are going to die...
... life begins when you know that you're not...

- The Crow



Svart hunger

I don't sleeep
so I don't dream
so I don't wake up frigthened

”On the Wire”, The Sisters ofMercy

Det finns de mardrömmar som fortsätter och fortsätter tills man drivstill den
gräns då maninte längre härdar ut. De nätter då jag är i dessa drömmar fruktar
jag varje gång att de aldrig skall ta slut.

Spel: Kult
Arrangör: Anders Torstensson, RF RGU
Antal spelare/lag: 4

Shama

Lorden blickade ut över terassen, en oroad min spred sig över ansiktet när han
såg den annalkande ryttaren närma sig borgen.
- Aiendar min lord, Aiendarryckte till när han hörde den gamle mannen tala, -

du behöver inte oroa dig, det är goda nyheter för en gångs skull. Aiendar vände
sig om och gav sin rådgivare ett varmt leende, -jag har alltid undrat varifrån du
får all din kunskap gamle man.
- En fågel viskade det i mitt öra, sa Mandrin och log tillbaks, tänka sig bara 2 år
efter kriget och Mindra har redan börjat att blomstra, det är underligt vad folk
glömmer fort.
Dörren slogs upp och en mani 20 års åldern kom in rusande, han bugadesig
snabbt och började sedan tala med upphetsad röst.
- Min lord, vi har lyckats! Geronerna har skickat ett sändebud för att diskutera
handelsfördraget!
- Handelsfördraget? Ingen hade märkt den lilla knubbiga dvärgen som smugit sig
in genom dörren, han kliade sig fundersamt i skägget och efter en liten stund
spred sig ett belåtet leende över hans mun, han bugade sig inför lorden och sade:
- Min högt älskade lord som jag värdesätter mer en livet självt, vad sägs om att
du och jag i detalj skapar ett fördrag som verkligen kommer få Mindraatt
blomstra.- Inte nu Turin, jag kallar dig när tiden är mogen, sade lorden, ni kan



alla dra ertillbaka nu, vi börjar i morgon, och då har mycketatt stå i!

Spel: Drakar och Demoner ("91 års upplaga)
Arrangör: Christian Lindström, RF RGU
Antal spelare/lag: 4

Brädspelsturneringar
Brädspelsturneringarna kostar 10 kr per person att deltaga i.

Advanced Civilization

För att vinna detta fantastiska spel krävs det ett bra ”pokerface”, ett välutvecklat
strategiskt sinne och en fräckhet som chockar de andra spelarna gång på gång.
Advanced Civilization är numera en riktig brädspelsklassiker. Spelet går ut på att
man ska öka sin civilisationsnivå på den medelhavskultur som man kontrollerar.
Egnaspel garanterar plats.

Spel: Advanced Civilization
Arrangör: Joakim Karlsson, EOR
Antal spelare/bord: 8

Diplomacy

Kämpaöver herraväldet i Europa vid tiden före det första världskriget. Du kon-
trollerar en av de sju stormakterna, men ensam är du inte stark nog att segra.
Därför måste du förhandla och sluta avtal med andra stormakter, givetvis endast
när det gagnardig själv.
Missa inte ett av de äldsta och bästa brädspelen! Medtag gärna egna spel.

Spel: Diplomacy
Arrangör: Ola Persson, RF RGU

Antal spelare/bord: 7

ji

| Franz Josef - potentiell segerherre?



Brädspel
Här finner du avgiftsfria brädspel. Givetvis kommer detatt finnas fler som spelas
spontant i cafeterian, men här står de schemalagda.

Junta

Lönnmörda, konspirera och överför så mycket bidragspengar som möjligt från en
bananrepubliktill ditt personliga konto i Schweiz.
Junta är ett sanslöst roligt brädspel som passar bra att spela när man börjar bli lite
trött framåt kvällen...

Spel: Junta
Arrangör: Joakim Karlsson, EOR
Antal spelare/bord: 4-7

Risk

Ta över världen i detta spel som under CalCon V var en mycket populär aktivitet.

Spel: Risk
Arrangör: Anna Asterhed, EOR

Figurspelsturneringar
Bland figurspelen har vi två turneringar: WhFb och Wh40K. Dessa turneringar
kostar 10 kr per person att deltaga i och egna figurer är ett måste.

Warhammer Fantasy Battle

Ställ upp din här och gör den redoförstrid i detta fantasy figurspel.

Spel: Warhammer Fantasy Battle
Arrangör: The Warhammer Crew
Antal spelare: Obegränsat



Aktivitetsschema för Chr1scCon
Med reservation för sena ändringar. Ändringar kommeratt tillkännages på anslagstavlan i cafeterian.

Fredag Lördag Söndag
14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14:p0 16.00 18.00 20.00 22.00 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00

DOoD: Shama [DoD: SharJa | DOoD: Shama

Svart hunger Svart hunger
IVampire: TDA=| |Vampire: TDA

[Sami ] Vamp. live |

Adv. Civilization, kval 1 lAdv. Civilization, kval 2 |Adv. Civilization, final
Diplomacy, kval 2] IDiplomacy, final

Risk |] [Risk|][Junta |

I|Warhammer Fantasy Battle, Warhammer 40K...Warhammer Fantasy Battle, Warhammer 40K...wWarhammer Fantasy Battle, Warhammer 40K...
Lego Lego|Lego

[BloodBowl | [BloodBowl
Dingo

Talisman [Talisman |

Magic: 1| [Magic: I Magic: I |

K.G.
Film, Film, Film, Film, Film, Film, Film, Film, Film, Film, Film, Film, Film, Film, Film, Film, Film, Film, Film, Film, Film, Film, Film, Film, Film, Film, Film!!!

Nätverksspel med B.B.S. Nätverksspel med B.B.S. Nätverksspel med B.B.S. Nlitverksspel med B.B.S. Nätverksspel med B.B.S. Nätverksspel med B.B.S.

Diplomacy, kval 1

Kommentarer: samlingen inför Vampire Livet är obligatorisk för samtliga deltagare. Håafököhingdt B.B.S. kommer under hela konventet att anordna turneringar i olika
nätverksspel. Se anslagstavlan i cafeterian för vidare information.

Missa inte filmvisningen som kommer att använda sig av en förstklassig ljud- och ljusanläggning!



Warhammer 40K

Warhammer 40K är i princip som WhFb fast i det Mörka Årtusendet. Ladda
plasmakanonen och börja skjuta sönder din fiendes arméer.

Spel: Warhammer 40K
Arrangör: The Warhammer Crew
Antal spelare: Obegränsat

Figurspel
I följande figurspel står arrangörerna för figurerna, och de är avgiftsfria.

BloodBowl

I detta våldsammafigurspel kämpar man för... Man kämpar.Ett äri alla fall sä-
kert, domaren måste i detta blodiga spel vara minst lika tungt rustad som spe-
larna för att över huvudtaget kunna överleva en match!

Spel: BloodBowl
Arrangör: The Warhammer Crew
Antal spelare: 8 +

Skåne Mästerskap i Lego”M

Planeten Lego var en gång en högt civiliserad planet, långt kommeni utveck-
lingen.
Mendet är längesedan nu. Efter att ha gett sig ut i rymden för att kolonisera fler
planeter, anfölls planeten Lego av det ondsinta Duplo-imperiet. Inom kort var allt
försvar brutet och lag och ordning förbyttes i kaos och anarki efter att Duplo-im-
periet lämnat planeten...

Spel: Lego SM
Arrangör: Kristian Hanell, RF RGU
Antal spelare/pass: 2 +



Kortspelsturneringar
På kortspelsfronten erbjuder vi två turneringar: Magic type I och Magic type II.

Kortspelsturneringarna kostar 10 kr per person.

Magic: the Gathering - Type I

Type I turneringen körs med standard regler (Classic). Regelgenomgång för varje
pass.

Spel: Magic type I

Arrangör: Susanne Staaf, CIA
Antal spelare: 8<

Magic: the Gathering - Type I
TypeII turneringen körs också med standard regler (Standard). Regelgenomgång
före varje pass.

Spel: Magic type II
Arrangör: Susanne Staaf, CIA
Antal spelare: 8<

Övrigt
Förutom det som tidigare presenterats i foldern äger en hel del annat rum under
konventet

Flammans Spel

Denna spelbutik från Göteborg kommer att besöka konventet för att bjuda ut sina
varor till förmånliga priser.

Filmvisning

Som sig bör på ett konvent kan man även se på filmklassiker när man inte har



någonting annat försig.

Kasta gris

Ställ upp i SM (Skåne Mästerskapet) i det underbart strategiska spelet Kasta gris.
Erfarna spelledare från SF Svinet finns på plats.

Spel: Kasta gris
Arrangör: SF Svinet
Antal spelare/bord: 5

Samt slutligen, konventets två stöttepelare: Dingo och Talisman. Två spel som
inte kan beskrivas utan som måste upplevas.

Live
Under denna rubrik presenterar vi stolt konventets
Vampire Live. Anmälningsavgiften är 30 kr.

Röd afton

Helvetesraseriet slet sönder hans jag, allt vad han var förvreds till en demonisk avbild då han slungade
hennein i de dånande flammorna. Det var hans eget vansinnesvrål som fick galenskapens dimmoratt
skingras.
Som förhäxad betraktade han hur hon vred sig i de förtärande lågorna. Det tycktes honom som om hon
dansade med elden, vacker ända in i döden. Han betraktade sina händer med stigande fasa. - Vad har jag
gjort?!
Mörkret hindrade inte den svarta råttans målmedvetna färd genom det stinkande kloakvattnet. Giftgula

råttögon uppenbarade sig runt råttan som sände budetvidarelikt ringar på vattnet. Vidare och vidare
tills...
Den eleganta klädseln och den mjuka sofistikerade stämman borde omöjligt kunna höra samman med den
vanställda förvridna kroppen som verkade vara en blandning av råtta och människa. Han släppte iväg den
svarta råttan som suttit på hans axel och mannens ansikte vanställdes än mer av leendet som spelade på
hans läppar.
- Så, han genomförde dådet ändå, hmm... Mycket snart kommer detta att få allvarliga förvecklingar till
följd, och dessa förvecklingar skall Nosferatu utnyttja. Samla mina klanmedlemmar Osvald, vi har mycket
att tala om.
Densvarta råttan försvann ut i mörkret.
Den högreste mannen lade ner den gamla skriften på det eleganta skrivbordet av ädelträ. Den dunkla
belysningen blottade ett rum med en elegant inredning. Ingen belysning i världen hade dock kunnat blotta
känslorna bakom mannens uttryckslösa ansikte. Utan att vare sig resa sig upp eller ens vända sig om



talade han till den man som nyligen trätt in i rummet.
- Nå? E

Nykomlingens röst var noggrant hövlig men inte underdånig.
- Det skedde.
Enkall glimt syntes i Tremere ledarens ögon.
- Det har börjat, sade han, lämna mig nu.
Nykomlingen stängde tyst dörren bakom sig. Tremere ledaren förblev sittandes orörlig framför sitt skriv-
bord.
Den kostymklädde mannen öppnade dörrentill den eleganta bilen och steg vördnadsfullt åt sidan då hon
trädde ut. Med orörligt ansikte steg hon närmar den svarta askan. Så stark var hennes självbehärskningen
att inte ens då hon tog upp sin älskades ring ur askan kunde man märka några känsloyttringar hos henne.
Den kostymklädde uppfattade ett svagt rassel någonstans ifrån och grep tag i sin Glock-12:a, skräckslagen
av tanken på att hon S

skulle kunna komma till skada. Själv verkade hon helt omedveten om ljudet då hon tankfullt höll ringen i

sin hand för att slutligen släppa den i askan. Med ens vände hon sig om och den kostymklädde mannen
ryggade tillbaka då han såg den flammande vreden i hennes ögon, men inte ens hat kunde förringa hennes
tidlösa skönhet.
- Samla klanen, Thomas! Denna gång kommer viinte att stiga åt sidan. Liv för liv, blod för blod.
Utan ett ord begav han sig mot bilen. För ett ögonblick försökte han minnas hur hans liv varit innan
denna kvinnan trollbundit honom med sin skönhet, men hans minnen av den tiden hade bleknat. Plötsligt
kände han sig så tom.
Gestalten som majestätiskt gled fram över stadens gator visste inte något om kvinnan som förtärts i

lågorna och om den vetat hade den varit likgiltig. I 300 år hade den letat efter sanning och äntligen skulle
denfå veta.
Natten hade bara börjat.

Med röd afton hälsar vi i RF RGU varmt välkomna till konventets vampire-live.
Några ord om livets uppläggning: i mån av möjlighet kommervi att skicka ut
karaktärerna i förväg. Visar detta sig omöjligt (p.g.a. sena anmälningar) delas
rollerna ut vid samlingen klockan 16.00 på fredagen.
Alla som vill anmäla sig till livet måste förutom att anmäla sig på postgiroblan-

ketten, även höra av sig till vår kontaktperson. Vad som ska framgå är ditt namn,
din adress samt eventuella önskemål på karaktärer.
Med inlevelserikt rollspel och fascinerande intriger hoppas vi kunna forma en
afton ni kommer att minnas.

Spel: The Masquerade 2”? edition
Arrangörer: Anders Torstensson, Fredrik Hanell, Dan-Ola Liljenberg, RFRGU
Antal spelare: 15

Kontaktperson: Fredrik Hanell
Mantalsvägen 1

291 73 Önnestad, e-post: hanell(Brocketmail.com



Et ttat Pröstallén

Snapphanevägen "Ö" marks the spot!

Från E22:an

Bilden ovan visar hur man lättast
hittar till Österängskolan om man
kommer medbil. Den högra bilden
visar vägen från järnvägsstationen
till resecentret (busstation), från
vilket man sedan kan åka med linje
12 ut till skolan.



Konvents- Vid köp av en stor pizza

e rbj udande: bjuder vi på en valfri läsk!

ÖSTERÄNGS
P6 2 Ca 2Fosssaurang

FIZZOR
SMÖRGÅSAR
SALLADER
A LA CARTE
HAMBURGARE

KEBAB
GYROS

GREKISK MAT

2 SMGLUlat
10 08 O9jTER er

Man-Eer 11t.060-12.30 :

LUTAR1 LETTER STa (rele aSN 4G.00-23.00
| Sänd irtes 1v

VÄLKOMNA IN ATT ÄTA PÅ PLATS
-

ELLER FÖR ATT TA MED ER HEM,



FÖRBUNDET

Spelar du spel? i ;

25000 medlemmar kan inte ha fel! I i

Gå medien av våra 1200 balla i ;
föreningar eller starta en egen. é

i

Det är jätteenkelt i SVEROK! I
Kontakta oss så får du hjälp. j

i s - tel: 013-14 06 00
hemsida: http:/vrurw .swverok.se fax: 013-14 2299

e-post: info&sverok.se

SVEROK
Köpmansgränd 4
582 24 Linköping



Anmälningsgquide

Fyll i PostGiro nummer 486 38 8-3 och betalningsmottagare ”RF RGU”
på PostGiro blanketten som medföljer.
I det stora tomma fältet fyller du i ditt namn och din förening (om du är
SVEROK-ansluten). Skriv vad du betalar i inträde (se första sidan i

foldern) och de avgiftsbelagda arrangemang som du vill anmäla dig till.
Efter varje arrangemang skriver du vad arrangemanget kostar. Ska du
deltaga i en rollspelsturnering anmälersig bara en i varje lag
till turneringen. Ange även ert lagnamn. Summera alla kostnader och fyll
i detta beloppirätt ruta.Om flera vill anmäla sig på samma blankett: skriv endast ett av era namn.
Ange sedan hur många som vill föranmäla sig (inklusive han som angav
sitt namn) och eventuellt föreningsnamn. Skriv upp rätt antal som vill
deltaga i de olika arrangemangen. Summera kostnaden som ovan.

OBS!
Sista anmälningsdag är den 5 februari!


