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Välkommen till ChrisCon

IT!

Tid och plats

Kost och logi

För tredje året i rad arrangerar
RF RGU Kristianstads
spelkonvent och det är med
stor förväntan vi nu inbjuder
regionens alla spelintresserade
att träffas och ha trevligt
tillsammans.
Väl mött på ChrisCon, det lilla
gemytliga konventet!

Liksom tidigare år äger
konventet rum på
Österängskolan i Kristianstad
under sportlovshelgen, vilken i

år infaller 18-20 februari.
Konventet öppnar klockan sex
på fredagen och stänger fyra på
söndagen.

Som brukligt på konvent har vi
avgränsade sovsalar där man
kan ta igen sig om spelorken
tryter, dvs om man inte
slocknar i filmsalen framåt
morgonen... För de som sedan
behöver någonting stärkande
rekommenderar vi vår
välsorterade cafeteria där allt
av värde finns för den
hungrige.



Anmälan Föranmäler du dig är avgiften
liksom förra året endast 80 kr
för SVEROK-anslutna, och
100 kr för andra personer.
Personerav det kvinnliga
könet betalar endast 50 kr i
föranmälningsavgift.
Betalar manpåplats är
inträdesavgiften 120 kr för hela
helgen eller 50 kr för en dag.
När du betalat inträde får du en
konventsknappvilken ger dig
tillträde till alla konventets
aktiviteter förutom de
turneringar som är
avgiftsbelagda. Till
turneringarna har de som är
föranmälda företräde, men om
det finns platser kvar kan man
även anmälasig på plats.
Anmälanskervia postgiro:
betalningsmottagare "RF
RGU”och postgironummer
486 38 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
föranmälaett lag till någon av
rollspelsturneringarna. Sista
anmälningsdag är 11/2.



Ordningsregler

Österängs pizzeria

Som vanligt i ordnade sociala
sammanhang finns det en
uppsättning regler som bör
följas för allas trivsel:
Rök inte inomhus!
Stjäl och slåss inte!
Använd inte droger på skolan!
Beträd inte avspärrade
områden!

I övrigt antar viatt
konventsbesökarenåkertill oss
för att ha roligt och spela och
inte föratt ställa till dumheter.
Konventsledningen förbehåller
sig rätten att slänga ut personer
som inte följer dessa enkla
fegler.

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.



Frågor

Tacktill

Vid eventuella förfrågningar
kontakta någon av
nedanstående.

Fredrik Hanell,
0739-377137
fredrik.hanell.069(Astudent.lu.se

Dan-Ola Liljenberg,
0708-234474
ullstorp(Zhotmail.com

Konventets hemsida:
hem.passagen.se/rfrgu/
chriscon3/

Vi bakom ChrisCon skulle
vilja rikta ett tack till följande
personeroch entiteter för att ha
bidragit till konventet:

SKuD, Hönan Agda,
Stereoexperten i Hässleholm,
Jessica Jönssonförbilder,
Elvis, Gevalia, våra arrangörer,
våra tidigare besökare,
Friedrich Nietzsche, William
Gibson, Sylvester Stallone för
att ha skapat Rocky-filmerna.



Rollspelsturneringar

I år erbjudervitre
rollspelsturneringar: Western,
Kult och Eon.

Western

Ranchkrig i Hope City

Det är en mulen höstdag 1875
någonstans i Montana. Fyra
ryttare skrittar
fram längs den leriga vägen.
Ni känner knappt av regnet
längre, man kan
inte bli mycket blötare eller
mer frusna än ni redan är. Då
ni tittar
upp mothimlen ser ni de
mörka, regntunga skyarna
breda ut sig så långt
ni kan se.

Niär ett sammansvetsat gäng
vid det här laget, fyra vänner
som kämpat
sida vid sidai flera strider. Nu
har ni lämnat krigens slagfält,
men
hyr fortfarande ut era tjänster,
eller er förmågaatt "lösa
problem” som
ni brukarkalla det.
Just nu är ni på väg till Hope
City. Westfield Cattle Com-

pany

har bett er komma. Då vetni
vad som gäller, ni har arbetat åt
rancher förut.”
Antal spelare: 4

Kostnad: 50 kr

Arrangör: Jimmie Berntsson,
031-472247

Kult

Jag vet vad du tror. Du tror du
är trygg. Men detfinns ingen
trygghet. Finns
ingenting som du med säkerhet
vet är sant. Och när det du tror
på rämnar under
dina fötter och du bara faller
och faller genom
mörkret(blind) utan att kunna
hur
bottnen närmarsig
(okontrollerat), då kommer
rädslan. Kom. Kom, så ska jag
visa
dig.

Spegelskärvorär ett scenario
till rollspelet Kult för fem
spelare författat av Anders
Torstensson.

Kostnad: 50 kr
Arrangör: Anders
Torstensson, 044-72111



Eon
Alianas sista önskan

Aliana låg så på sin dödsbädd
och badsin trogne tjänare
Torgilatt
uppfylla en sista önskan. Han
skulle söka upp sin sedan länge
försvunne
son. Torgil lovade att göra så.
Eftersom hansjälv var på sin
ålders höst
så fann han det bästatt anlita
en grupp hederliga personer för
att hjälpa
honom. Dagen därpå då han
arrangerade ett möte med
äventyrarna, stormade
det plötsligt in tre svartklädda,
maskerade och illaluktande
män genom
dörren. Två av dem kastade sig
över Torgild och tryckte upp
honom mot
väggen. Den tredje tog fram en
dold kniv och tryckte dess
blodröda blad mot
Torgilds hals. Torgild trodde att
hans sista stund var kommen,
blundade och
hoppades att det skulle bli
smärtfritt. Då började
knivbäraren tala. "Om du
vet vad som ärbäst för dig,
Torgil, så ger du upp alla idéer
om att hitta

kärringens son. Om inte så dör
du ochalla som hjälper dig, det
svär jag på.” Därefter försvann
de lika fort somm de hade
kommit.

Antal spelare: 4

Kostnad: 50 kr

Arrangör: Martin Persson



Figurspel

Warhammer FB

A thousand years had passed
Since it had last moved. Per-
haps it was but an eyeblink for
a Daemon, but Amon "Chakai
was bored. The greater
Deamon unfolded it's huge
wings and their hue turned
dark, matching the mood of the
Daemon. Amon "Chakai rose
from his throne. The time had
cometo change the world
forever.

2000-poängs arméer, inga
special characters, inga
magiska föremål över 50p,
inga allierade styrkor.

ps. Tag gärna med egna
scenaries

Kostnad: 20 kr
Arrangör: PärFält,
70582

Battlefleet Gothic

Rymdenärinte så fridfull som
den verkar. Games Workshops
WHA40K-värld har
expanderatut till väldsrymden.
Lägg, med hjälp av din rymd-
flotta, under dig bit för bit av
galaxen. Må bästa man/kvinna/
chaos-influerad varelse vinna!
Ta med egen, färdigmålad
flotta och anmäl gärnaditt
intresse i förväg.

Arrangör: Michael Nilsson
tel. 044-129193.



Krasch

I stil med Mad Max kör du din
bil över ökenplaneten i jakt på
motståndare att DÖDA! Du vet
att du måste vara kvar när
dammet harlagt sig... Och
ingen annan än du! Skicka
motståndarnatill den eviga bil-
skroten med arsenalen av
vapenpå din bil.

Kraschär ett snabbt, lättlärt
och så roligt att man inte ens
behövergilla bilar för att tycka
om det! Matcherna tar runt en
halvtimme. Harni frågor så
kontakta

Arrangör: Roger Friberg
tel.044-210852.
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Kortspel

Tlluminati New World Order
SM - KVAL

Vill DU spela SM-final i
INWO nästa år på LINCON?

Då ska du dyka upp på detta
arrangemang. Det här är
nämligen en av de
kval-omgångar som kommer
att hållas innan finalen.

Regler:
1 lek bestående av 45 kort
Det finns två kval omgångar.
Denena spelas under
förmiddagen på Lördagen
och denandra spelas på
eftermiddagen. 50946 av alla
anmäldatill varje pass
går vidare till final. Finalen
spelas på söndagen under
förmiddagen. 2/5 av
alla som nårfinalen är sedan
klara för SM-final på
LINCON.

Manfår deltaga på båda
kvalpassen om manvill, men
då får man betala dubbel
anmälningsavgift. Under varje
kvalpass spelar man 3 matcher,
medstart ca
2.5 timmar mellan varje. Man

får byta lek mellan varje
omgång utan några som
helst restriktioner. Vi kommer
att köra medalla officiella
errator som gåratt läsa på:
http://www.sjgames.com/inwo/
errata/
Vi kommeräven att köra med
en restriktion på hur många
kort av varje man får använda.
Dessaär följande: Ultra-Rare:
Max 1 kort av varje
Rare: Max 2 kort av
varjeUncommon: Max 3 kort
av varje
Common: Max4 kort av varje

Fullständiga listor med kortens
vanlighet/ovanlighet finns på:
http://www.sjgames.com/inwo/
lists/ Tyska kort får givetvis
användas med då måste man
använda "INWO Spricht
Deutsch” reglerna som finns
på:
http://www.sjgames.com/inwo/
rules/germanenglish.html

Och givetvis så får man
använda polska kort men då
måste man ha en kopia av |
det engelska kortet tillgängligt |

bredvid leken.
Föratt ta reda på vilka som går
vidare till kval-finalen



kommer ”Percentage
of Goal Scoring System” att
användas och din finns på:
http://www.sjgames.com/inwo/
rules/variants/inwo-tourney-
rules.html
Vi kommer även att köra med
"Agents of Ennui” och
""UFOsClassic”. Och de
finns på dessa adresser:
http://www.sjgames.com/
inwo/rules/variants/
agentsofennui. html
http://www.sjgames.com/inwo/
rules/variants/ufosclassic.html

Finalen kommeratt spelas på
sammasätt som kvalspelet
med det undantaget att man i
första hand får spela mot
finalister från det andra kvalet.

Priser:
Priserna kommerbestå av
GRATIS INTRÄDETILL
LINCON 2000 föratt där
kunna vara med och spela
finalen. Observera dock att
manpå Lincon givetvis får
spela andra saker också utan

- att behöva betala något extra
(förutom anmälningsavgiften
för de arrangemangen då
förstås).

Det kommer också att delas ut
prisertill de tre bästa
bestående av kort från SJG.

Arrangör: Björn Lagerström

Anmälningsavgift: 10:- per
kval-pass (finalen är gratis).



Brädspel

I år satsar vi på bredfront på ett
flertal högklassiga brädspel,
såväl som på ett antal mindre
kända men väldigt roliga.

Bloodbowl

Detär dags att låta tärningar
och huvuden rulla. Det är dags
att mötas i

kampen om blodet, bollen och
bucklan!

-Vad menar du med: ”Jag har
aldrig
spelat bloodbowl förr.” Det är
en plan, två lag och var sin
mållinje. Få ditt lag med bollen
till rätt linje och segern är din.
Om duhinner... I
bloodbowl kan du bli utslagen
bokstavligen.
Ta gärna med egna,
färdigmålade figurer.
Deltagaravgiften ligger på 20
kr. Detaljerad beskrivning av
turnering och regler kommer
att finnas tillgänglig på
ChrisCons hemsida. Vid
frågor, kontakta Maria
Gehander på
tel. 044-213390. E-post:
gehander(Qswipnet.se

History of the World

Kämpa för världsdominansidenna brädspelsklassiker.

Antal spelare: 6

Arrangör: Björn Lagerström,
rickschris(Mhotmail.com

Diplomacy

Dupera, dominera, söndra och
härska. Spelplanen är Europa,
tidigt 1900-tal. Anlägg ett
olerat poker-face när du
förhandlar med din
motståndare, le hånfullt när du
sedan hugger honom i ryggen.
Medtag gärna egnaspel!
Antal spelare: 7

Risk

Styr dina armeér och ta över
världen

Antal spelare: 6

Arrangör: Kim Stenberg

Junta

Maktkamp i bananrepubliken
där revulutionen alltid är nära
och ingenting är säkert förutom
pengarnapå ditt bankkonto

Antal spelare: helst 7 personer
Arrangör: Dan-Ola Liljenberg



Levande rollspel

ANARKUPPGÖRELSE

Anarker! Vår ledare är död,
slaktad av de som helst vill se
oss i bojor. Vi är ett hot mot de
äldre för att vi visar ett nytt sätt
att leva och vägrar böja oss för
dem.De fruktar - medall rätt -
vår styrka, men förstår samti-
digt vår svaghet: Organisation.
När vi står utan ledare kommer
de inte tveka att försöka
förgöra oss. Därför kallar vi nu
till en samling den 19/2 Öster-
ängskolan, Kristianstad. Det
finns en stark ny ledare men
för att det inte ska bli något
bråk om det senarevill vi att
alla gäng närvarar och accepte-
rar den nya ordningen. Glöm
inte: Om vi har en enad front
kan vi göra de äldres liv till ett
litet Belvete.:.

Detta är ett levande rollspel i

Vampire-anda för högst 35
deltagare, utan krav på några
tidigare kunskaper av dylika
sysselsättningar. Kostnaden
blir 30 kronor, och klädseln bör
vara av detlite tuffare slaget.
Anmälan kangöras till an-
tingen MaB eller Ols på 046-
303336 innan konventet, eller
möjligen vid ankomsten. Varje
gäng kommeratt träffas innan
nattens uppgörelse, så håll
nogautkik efter mer informa-
tion som kommeratt sättas upp
vid ingången.



Övriga arrangemang

Filmvisning

Som alltid strävar vår film-
visare mot nya höjder vad
gäller ljud och bild, och det är
nog ingen slumpatt vi har en
av konventsveriges bästa
filmvisningar. I år nya features:
DVDtack vare sponsring från
Stereoexperten i Hässleholm.
Önskemål på filmer framförs i

cafeterian i början av
konventet.

Antal spelare: Ju fler ju bättre.

Ansvarig: Dan-Ola Liljenberg

Spelbar

Till spelbaren kan du gå
närsom du känner tristessen
krypa sig på. Grabba tag i en
spelledare och ett äventyr, finn
en spelsal och börja spela.

Antal spelare: Bestäms på
plats

Arrangör: AF-X

Combat Monopol

Spela en något upphottad
variant av finansklassikern
monopol. I Combat Monopol
krävs merän blott finansiell
skicklighet; det är en kamp på
liv och död.

Arrangör: Fredrik Hanell

Talisman

Spela troll, alv eller någonting
annan fantastiskt i denna
episka tävlan att nå
Härskarkronan och få makten i

det uråldriga riket...

Antal spelare: många!
Arrangör: Jimmie Berntsson

...och att det även kommeratt
finnasetteller flera
konfliktspel som körs
kontinuerligt under konventet.

Arrangör: Jerry Adamsson



Gamers
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Vägentill ChrisConIII
Vägentill Österängskolan



Hönan Agda
kommer

till ChrisConIII
Gör det du oxa!!!

Hönan Agda en lokal butik, kommeratt erbjuda
diverse attiraljer från sitt utbud och kränga dessa
för fömånliga priser på ChrisCon III så kom och

fynd.
Köp, köp, köp.



Du är väl medlem i SVEROK?
Riksförbundet för spelföreningar.

Vill du starta en egen förening så hjälper
SVEROKdig kontakta dem på:
Adress SVEROK Platinsg. 25

58 220 Linköping
Tele 013-140600

http://www.sverok.se


