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VÄLKOMMENTILL CHRISCON II
Varmt välkommentill Christianstad för den
andra upplagan av ChrisCon, Christianstads
spelkonvent. Inte hade vi ens drömt om när vi
för länge sedan började skissa på vårt första
konvent att kunna erbjuda så många och så bra
arrangemang som vi göri år. Vågar vi sticka ut
hakan och påstå att en tradition har skapats i
Christianstad? Vi hoppas det, och hälsar er
återigen mycket välkomnatill ChrisCon II, det
andra i'raden av förhoppningsvis många fler
lyckade kon-vent här i Christianstad. Efter att ha
läst igenom foldern hoppas
vi att ni delar vår vision av
att skapa ett trivsamt och
lyckat konvent för alla
smaker; en kreativitetens
0as i vinterslasket.
Spelen kän börja!

LoGI

Liksom förra året håller vi
till på Österängskolan, en
gymnasieskola av 70-tals
snitt en liten bit från
Christianstads centrum. För
er bekvämlighet avsätts
flera klassrum till sömn
nattetid. Medtag vad som behövs för att ni ska
sova lugnt; sovsäck, liggunder-lag, nalle etc: För
er som i kampen mot konventslukten tycker er
behöva duscha, er-bjuder vi även närliggande
duschlokaler och andra
bekvämlighetsanrättningar.
För vägbeskrivning, se längre fram i fol-dern
för vår uppgraderade konventskarta.

MAT

För att ni ska orka med en hel helgs inten-sivt
spelande förser vår välsorterade cafe-teria er
med mackor, pizzor, kaffe, godis och många
andra livsnödvändiga förfrisk-

(äl

ningar. Vill ni prova på traktens specialitéer
rekommenderar vi starkt ett besök på Österängs
Pizzeria, en närliggande servering där
konventsdeltagare vid köp av en valfri
stor pizza erbjuds en gratis läsk om du visar upp
konventsbrickan.

ANMÄLAN

Föranmäler du dig är avgiften liksom förra året
endäst 80 kr för SVEROK-anslutna, och 100 kr
för andra personer. Personer av det kvinnliga

könet betalar endast 50 kr
i föran-mälningsavgift.
Betalar man på plats är
inträdesavgiften 120kr
för hela helgen eller 50 kr
för en dag.
När du betalat inträde
får du en konvents-knapp
vilken ger dig tillträde till
alla kon-ventets
aktiviteter förutom de
arran-gemang som är
avgiftsbelagda, näm-ligen
rollspelsturner-ingarna
(50 kr/lag);
brädspelsturneringarna
(10 kr/person), vampire-
livet (20 kr/person),

Necromunda (20 kr/person) och Bloodbowl (20
kr/person). Till turneringarna har de som är
föranmälda företräde, men om det finns platser
kvar kan man även anmäla sig på plats.
Man anmäler sig enklast genom att an-vända

sig av den bifogade postgiroblan-ketten,
alternativt en tom blankett. Skriv då "RF RGU”
som betalningsmottagare och postgironummer
48638 18-3. Ange på postgiroblanketten vilka
arrangemang du vill föranmäla dig till, välj rätt
inträdesavgift och addera kostnaderna. Glöm
inte att ange ditt namn, samt lagnamn om du vill
föran-mäla ett lag till någon av rollspelsturner-
ingarna. Sista anmälningsdag är 10/2.



ORDNINGSREGLER

Som vanligt finns det vissa regler man måste
följa för allas trivsel på konventet:

+ rökning förbjuden inomhus
+ drogförbud råder (koffein och nikotin
undantagna)

" avspärrade områden får ej beträdas

FRÅGOR

Har ni frågor som rör konventet? Höri så fall av
er till någon av följande:

Fredrik Hanell, 046-37 22 91 eller 070-36 55
754
e-post: hanell(Qrocketmail.com
Dan-Ola Liljenberg, 0708-23 44 74

DENNA FOLDER PRODUCERADES AV

Fredrik Hanell, text och layout
Marie Alfvén, layout

Slavisa Sibinovic, illustration

TACK TILL

Joakim Karlsson, Simon Magnusson, ASF, Ted,
Pelle, Ols, Peppe, Mia och Martin, Mikael
Nilsson, Roger Friberg, Anders Gillbring,
Österängskolan, Flamman, Hönan Agda,
Österängs Pizzeria, Runan, William Shake-
speare, samt alla andra som tycker sig ha

:

bidragit till ChrisCon II.

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

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 FEBRUARI



ROLLSPELSTURNERINGAR

Rollspelsturneringarna kostar 50 kr/lag att
deltaga i, föranmälan ger förtur. Finns det
platser kvar kan man även anmäla sig på plats.

HösSTBLOT IDUL

Regnet piskade de kullerstensbelagda ga-torna
som ledde från den norra stadsporten till
huvudstadens stolta palats, boningen för riket
Däls riksmarskalk.
Livgardist Karrim svepte huttrande den

genomblöta kåpan tätare omkring sig i ett
fåfängt försök att stänga ute den kyliga nat-tens
kalla regn. Han kisade genom en dry-pande
hårslinga framåt, längre upp mot gatan där en
hastig skugga fångat hans trötta blick.
Ingenting där. En blixt från de vredgade
skyarna lyste utan förvarning upp staden för en
sekund. Karrim ruskade trött på huvudet och
fortsatte oförtrutet vidare på sin vandring
ackompanjerad av ett impo-nerande åskmuller.
Han hadevarit borta från Dålgash i flera
månader på uppdrag av riksmarskalken och
han längtade efter en god måltid och en varm
säng. "Förbannelse över de rykten som
skickade mig ut i ödemarkerna. Det enda de
gav mig var en besvärlig förkylning.” tänkte
Karrim surmulet då han närmadesig
vaktposten utanför palatset där han skulle
rapportera sina iakttagelser för en mer än
måttligt ointresserad riksmarskalk. En oväntad
host-attack fick honom att stanna upp för att
hämta andanett ögonblick. Plötsligt lös-gjorde
sig fyra mörka gestalter från skuggorna och
började närma sig honom ljudlöst. Ett lågt
mumlandefick livgardisten att hastigt stelna
till. "Melkinska” tänkte han, "vad gör barbarer
i huvudstaden så här sentpå natten? ”. Utan att
ha hunnit fundera mer på saken fann Karrim
säll-skapet stående mitt framför sig. Ett nytt
ljus-sken lyste upp gatan och fick Karrim att

kippa förskräckt efter luft. "Med oss följ om du
natten vill överleva och sanningen veta om vad som
ske kommer här i Dålgash i morgon.” Karrim
visste inte vilken av de fyra männen som talat; de
stod alla lika stilla som de magnifika stenstoderna i
palatset hade gjort de senaste 400 åren...

"Höstblot i DO!”är ett fantasyscenario löst ba-serat
på spelvärlden beskriven i Drakar och Demoner
1991, fast med en mörkare och grymmare skildring
av tillvaron än i det något glittriga Ereb medsin 80-
tals fantasy prägel.

Spel: Drakar och Demoner (1991)
Arrangör: Fredrik Hanell, 070-3655754
Antal spelare: 4/lag

CELEST SINNE

"Master of puppets, I'm pulling your strings
Twisting your mind and smashing your dreams
Blinded by me: you cant see a thing

I will occupy, I will help you die
I'll run through you, now I rule you too”

Metallica - "Master ofPuppets”

Staden blevsig aldrig lik igen...

Spel: Friform
Arrangör: ASF - Erik Frumerie (031-282959),

Gustav Edman
Antal spelare: 4/lag

What win I ifI gain the thing I seek?
A dream,a breath, a froth offleeting joy:
Who buys a minute s mirth to wail a week?

Orsells etrernity to get a toy?

The Rape of Lucrece, W. Shakespeare

IV



WYOMINGS VARGAR

- Mr. Smith till framsidan. Mr. Remington
vaktar hästarna. Mr. Wesson och jag tar
vakten på baksidan.

First Bank of Rawlins - en kompakt tegel-
byggnad med gallerförsedda fönster. Dubbla
dörrar på framsidan. En stålför-stärkt bakdörr.
Fyra rum i huset. Två vakter. Kassaskåpet finns
på direktörens kontor, hörnrummet in till höger
från bakre hallen. Där förvaras femtiotusen
dollar i hundra-dollarssedlar.

- Mr. Derringer täcker oss.
- Varför måste jag vara Derringer? Vem
bestämde det?

- Knip igen och dra upp bandanan.

Vi hade hoppats på regn, men det blev al-drig
merän en sval vind från Wind River Mountains.
Vakten vid bakdörren drar upp rockslagen och
släcker en cigarill mot väggen. Han tittar upp
vid ka-klicket när vi osäkrar hagelbrakarna.
Lyssnar. Lugnar ner sig och plockar upp en ny
cigarill ur inner-fickan. Den faller ur handen
på honom närtvå dubbelpipiga hagelbössor
trycks mot hans kind. Öppna dörren. Öppna din
skit, innan de knäpper dig. Han knackar på bak-
dörren, den öppnas och en hagelbössa tar sikte
på ansiktet som kikar ut i dörrspringan. Dra
inte, försök ingenting, ge dig. Vakten sträcker
händernai vädret. Vi är inne.

- Dynamiten, Mr. Derringer.

Wesson knäar ner vakterna på golvet, kickar till
en av dem i sidan och börjar surra dem. Till

höger har vi en låst dörr som vaktens nyckel
öppnar. Direktörens kontor. Kassa-skåpet står
där det ska. Ett Smith & Robards. Jag tar fram
dynamiten. Tre gubbarvid låset, inte mer, vi vill
inte blåsa sönder sedlarna. Stubintråd ut genom
hallen till baksidan av huset.

- Få hit hästarna. Nu tänder jag. Det här
väcker upp hela stan.

Vi hukar mot väggen och känner vibrationen
rusa genom teglet. Smällen får hjärnan att
skaka loss från skallbenet. Mr. Colt är först på
fötter och inne på kontoret. När jag har skakat
ringningen ur öronenstår han i dörren med
dammet svävande som en glo-ria runt den bleka
dammrocken. Han osäk-rar hagelbössan och
spottar ut en tobaks-buss på golvet.

- Vi har problem, Mr. Derringer.

Banken i Rawlins har precis rånats och du deltar
i det uppbåd som tar upp jakten på rånarna. Det
blir en fartfylld och spännande jakt genom
Wyomings vildmark, mitt under ett pågående
indiankrig. Kommerniatt få tag på rånarna och
pengarna?

Spel: Western
Arrangör: Jimmie Berntsson, 044-70586
Antal spelare: 6/lag

ROLLSPEL

Dessa aktiviteter är gratis och kräver ingen
föranmälan.

ÅARRIANDIANS GÅTA

Ljudet av dundrande hovar ekade mellan
murarna när kung Eriander red in med hela sin
här på slottsgården. Han kallade fram sin
hovmarskalk och befallde honom att hämta
hjälten Arriandian. -”Arriandian, jag står i evig
tacksamhetsskuld till dig för ditt rådiga
ingripande då du varnadeoss för bakhållet
ämnat åt mig och mina män.”



Det här är upptakten till Arriandians gåta, ett
scenario som utspelarsig i Eons fantasy-värld.

Spel: Eon
Arrangör: Martin Persson, 044-213390
Antal spelare: 5/lag

ASF - SPELBAR

För dig som ännu inte spelat ASF:s alla sce-
narion, finns det nu chansatt göra detta i våran
rollspelsbar. Hit kan du komma när-helst vi har
öppet. Ta medditt lag om fyra personer, välj ett
av våra cirka femton sce-narion och strax har du
en spelledare och fem timmars absolut lycka
framför dig. Vi kommerha öppet från förmiddag
till tidig natt. Inga föranmälningar. Hjärtligt
välkom-na önskar ASF!

BRÄDSPELSTURNERINGAR

Avgiften för brädspelsturneringarna är 10 kr/
person om ej annat anges. Föranmälan ger förtur.

ADVANCED CIVILIZATION

Spela detta klassiska brädspel där man kon-
trollerar en tidig hög-civilisation i medel-
havsområdet. Försök att klara av problem som
inbördeskrig, svält, pirathärjningar och civil
olydnad. För att lyckas bra krävsdet ett utvecklat
strategiskt sinne och ett bra "pokerface”.

Eget spel garanterar plats.

Arrangör: Simon Magnusson, 0480-12431
Antal spelare: 7-8/bord

vi

DIPLOMACY RALLY

Dippyrallyt är uppdelat i två kval som leder fram
till söndagens final. Dippa dig fram till din
"plats i solen”!

Arrangör: Simon Magnusson, 0480-12431
Antal spelare: 7/bord

BLOODBOWL

Amerikanskfotbollär en ful och otrevlig sport...
Visst tycker du att det skulle vara trevligt om
sporten vore ännu merful och otrevlig? Då vill
du spela Bloodbowl, en blandning av
hänsynslöst slaktande och febrilt målgörandeisammamiljö som Warhammer Fantasy Battle.
Sätt ihop ditt eget lag och släng dig in i kampen
om den ärorika Bloodbowl trofén!
Medtag gärna egna spelplaner och figurer.

Arrangör: Maria Gehander, 044-213390
Antal spelare: 6/bord

Deltagaravgift: 20 kr



BRÄDSPEL

Avgiftsfria brädspelsklassiker, anmälan sker på
plats.

AXIS & ÅLLIES

Kontrollera en stormakt under en känslig period
i historien. Året är 1942 och andra världskriget
har satt igång på allvar. Japan-erna har anfallit
Pearl Harbor och Sovjet är hårt tillbakapressat
av tyska trupper. Om
det finns tillräckligt många spelatt tillgå
kommerviatt spela blint.

Arrangör: Joakim Karlsson
Antal spelare: 5/bord

JUNTA

Maktkamp i bananrepubliken där revolu-tionen
alltid är nära och ingenting är säkert förutom
pengarnapå ditt schweiziska bank-konto.

Arrangör: Joakim Karlsson
Antal spelare: 4-7/bord

COMBAT CARS

Att detta spel fort-
farande håller bevis-
ades på CalCon där
det faktiskt spelades
ett antal gånger.

Arrangör: Joakim
Karlsson
Antal spelare: 2-4/
bord

FIGURSPEL

Härpresenterarvi två turneringar: en i WFB och
en i W40K.För de båda turneringarna måste

egen armé medtagas.

WARHAMMER FANTASY BATTLE

Turneringsregler:
2.000 poängs arméer, inga special characters,
inga magiska föremål över 50 p, inga allies, inga
level 5 wizards. Vi spelar Sth edition.
Ta gärna med egna tillbehör.

Arrangör: Robert, 044-125572
Antal spelare: obegränsat

WARHAMMER 40.000

Turneringsregler:
1.500 poängs arméer, inga special characters.
Turneringen spelas med 3rd edition regler.
Medtag gärna egna tillbehör.

Arrangör: Mikael Nilsson, 044-129193
Antal spelare: obegränsat

.

INECROMUNDA

en mörk framtid finns
inget kvar förutom
våldet. De få
människor som finns

>
kvar harslagit sig
ammani gäng föratt
överleva. Så är livet på

> planeten Necromunda.
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FÖR SENA ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG, SE ANSLAGSTAVLANIFr EJ SCEMALAGDA AKTIVITETER KOMMER ATT ANSLÅS PÅ KONVENTET”:
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Samladitt eget gäng och bered dig på att strida
för din överlevnad och makten i underjorden.
Necromunda utspelar sig i samma värld som
Warhammer 40K. Scenariot spelas i

kampanjform, information ges vid det första
passet.

Arrangör: Roger Friberg, 044-210852
Antal spelare: obegränsat
Deltagaravgift: 20 kr (betalas på plats)

KORTSPEL

I år har vi inte mindre än fyra kortspels-
arrangemang: två turneringar i Magic, samt två i

World of Darkness kortspelen Vampire TES och
Rage. För samtliga turneringar ska egen lek
medtagas.

Magic TYP I
Magic: the Gathering typ I, även kallad Classic.
Regler finns på Internet och kommer ävenatt
finnas påplats.

Arrangör: Simon Magnusson, 0480-12431
Antal spelare: obegränsat

Magic TYP II
Magic: the Gathering typ II, även kallad
Standard. Regler finns på Internet och kommer
ävenatt finnas på plats.

Arrangör: Simon Magnusson, 0480-12431
Antal spelare: obegränsat

VAMPIRE: THE ETERNAL STRUGGLE

Intrigera, dominera, söndra och härska...
Vi spelar med samtliga expansioner.

Rättelser från officiella magasin gäller.

Arrangör: Per Hellrönn, 031-199487
Antal spelare: 4<

RAGE

Rädda Gaia, förgör Wyrmen och gördet bättre
än de andra packen.
Vi spelar med samtliga expansioner. Rättelser
från officiella magasin gäller.

Arrangör: Per Hellrönn, 031-199487
Antal spelare: 4<

ÖVRIGA ARRANGEMANG

NÄR MÖRKRET FALLER

...är en pågående kampanj
-..pågår under hela konventet (dag som natt)
...har plats för 20-25 nya roller
...förbehåller sig rätten att ta med gamla
spelare

...kommeratt ha med totalt 4 spelledare
...har genomarbetade intriger
...ger stora friheter till spelarna
...integreras med resten av arrangemanget

Spelarsamling 16.00 fredag, se anslagstavlan i
cafeterian.

Arrangör: Jonas Olsson, 0705-617646
Antal spelare: 20-25 nya deltagare
Deltagaravgift: 20 kr (kostnaden för att gå med
i kampanjen När MörkretFaller, betalas på
plats)



MONOPOL - KAPITALISTENS MÅL

En tunering i sälskapsspelet Monopol med kval
och final. Antalet platser är begränsat till 18st.
För att säkert få vara med, för-anmäl dig till
arrangören.

Arrangör: Ted Reinhamre, 031-846464
Antal spelare: >18

TALISMAN

Anta utmaningen
och sök denulti-
mata makten i detta
kultspel. Oavsett
om duärrese,
krigare eller
trollkarl är detta
spelet för dig.

Arrangör: Jimmie
Berntsson
Antal spelare:
många

KASTA GRIS

Deltag i de öppna skånska mästerskapeni detta
fulländadespel.

Arrangör: Joakim Karlsson
Antal spelare: obegränsat

RISK

Ett av de spelen som spelades av en enda
anledning: det är kultförklarat.

Arrangör: Anna Asterhed
Antal spelare: många

QUEN YA SEMINARIUM

Högalven Hallandorello besöker ChrisCon och

ger seminariumisitt språk: noldo-alvernas
sjungandetal och vackra skrift.
Hardualltid undrat hur alvernas språk i

Tolkiens böcker är uppbyggt? Besök quenya
seminariet och lär dig grunderna, ställ frågor och
få insikt i hur Tolkien skapade detta fik-tiva
språk. En kort intern historik ges även.

Arrangör: Per-
Magnus Haalgard
040-414326

VINYLBAR

Tillhör du dem som
inte hyllar det

I digitala ljudets
kantighet och brist
på värme? Låt dig
veder-kvickas i vårt
analoga rekrea-

VI tionscenter där
nålen kommeratt
glida över många
gyllene spår. Ta

gärna med egna vinylskivoratt avnjuta
tillsammans med någonting upp-friskande från
cafeterian.

Arrangör: Kristian Hanell

NÄTVERKSSPEL

Spela nyheter och klassikeri vårt nätverk.
Turneringar kommeratt hållas i StarCraft,
WarCraft II, QuakeI och II samt Need For
SpeedIII. Vi kommer att hålla på från morgon
till sen kväll. Varmt välkomna!

Arrangör: BBS

XI



8-BITARS NINTENDO

Tycker du att TV-spelens guldålder infann sig då
du styrde Mario och Link, och förun-drades över
nymodigheter som scrollande bild? Missa då inte
att återuppleva 8-bitars klassiker som Super
Mario Bros, Zelda, Duckhunt m.fl. Basenheter
kommeratt stå inkoppladei anslutning till
cafeterian för bruk närhelst man önskar. Egen
basenhet gerförtur...

Arrangör: Kristian Hanell

FILMVISNING PÅ CHRISCONII
Liksom i fjol kommervi på ChrisCon att bjuda
på filmvisning dygnet runt. Se filmerna du har
hört talas om men inte sett, nyhet-erna alla talar
om ochgör det i en filmsal med högklassig
utrustning. Bland våra film-titlar finns bl.a. Dark
City, Merlin, Army of Darkness och A Clock-
work Orange.
Riv upp popcornspåsen, luta dig tillbaka och få

en filmupplevelse du sent ska glömma.

Arrangör: Dan-Ola Liljenberg, 0708-234474

FLAMMAN

Spelbutiken Flamman från Göteborg besöker oss
återigen föratt bjudaut sina varor till förmånliga
priser. Flamman kommerävenatt arrangera
olika figurspelsturneringar, kom in och se efter!
Har du råd att missa Flammansårliga besök i

Christianstad?

XII

Spelar du Warhammer?

BesökdinGames Workshop
återförsäljare iKristianstad.

VÄL MÖTT PÅ CHRISCON II!
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KONVENTSKARTA

Från resecentrum tar man lämpligen linje 12 mot Österäng.
Stadsbussen går regelbundet och kostar endast 10 kr.

XIV
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PIZZOR
SMÖRGÅSAR
SALLADER
A LA CARTE
HAMBURGARE

KEBAB
GYROS

GREKISK MAT

Sond 1 2
VÄLKOMNA IN ATT ÄTA PÅ PLATS
ELLER FÖR ATT TA MED ER HEM.

VALFRI PIZZA + LÄSK ENDAST 45 KR!
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