
Water con 97

Inledning

Hej och hjärtligt välkomna till ytterligare ett nytt konvent i stockholm. Konventet kommer att
spelas under den 8 - 12 Augusti. Den kommer att vara under den första helgenivattenfestivalen. Schemat är gjort så att man kan antingen bara spela eller kombinera att spela
och se på festivalen, men det är ju upp till var och en. Vi gjorde scemat så att det finns någon
eftermiddag och många kvällar ( se schema ) lediga om man vill gå vattenfestivalen. För 8,10
och den 12 Aug så kommer detatt bli fyverkerier kl 22.30 så man kan se dom om man vill.

Det här konventet skiljer sig lite från andra, vi har specialiserat oss på stora turniringar ( se
schemat ).
Konventet kommer att spelas på Åsö gymnasium ( se karta ) insläppet kommer att börja
kl 15.00.

Övernattning

På Water Con 97 finns det möjliheter till sovplats samt dusch om man vill. Tyvärr så är det
golv man sover på så om manvill göra det bekvämt för sig så ta med filt eller liggunderlag
m.m. Om ni hade tänkt sova 1 någon av Water Cons lokaler börni fylla in det på
inbetalningsblanketten så vi är förberedda på det.

Priser / Vinster

Nu kommer denroligaste bitten som alla vill läsa om. Först har vi 60 st flygresor till ett värde
av ca 2000 - 7000:- per resa. Senså harvi 17 st presentcheckar också. Plus att vi har ett par
hundrarollspel och en massa tärningar OSV. Menvi ska berätta hurallt är fördelat. Dom spel
som är understrukna (se schemat ) så är första priset en resa var. Även på turneringarnairollspel. Så om ett lag på 5 personer vinner så vinner alla 5 personeren resa var. I dom övriga
som inte är understrukna så vinneralla första pristagare ett presentkort på 500:- för att
inhandlas på Tradition.. Det är bara i ett spel som det kommer vara 1:a, 2:a och 3:dje pris på
resor, det är den stora turneringen i 40K. Men det som inte har nämnts härär att vi lottar ut 8

resortill alla spelledare. Plus att vi lottar ut för bästa äventyr/äventyren ( som vi ansvariga
tycker ) 3 resor. Och utlottningtill alla som spelat något spel och som är kvar på avslutningen
när utlottningen sker. Men det kommer att vara 21 resor som alla kan vinna även om man ej
har vunnit något annat. Sist men inte minst så kommer dom första 100 som betalar in att bli
bjudna på inträdet och maten ( om manharbeställt mat) eller rättare sagt man får pengarna
tillbacka den 8 Aug när man kommertill konventet.

Kostnader och Anmälan

Kostnadenför inträdet till konventet är 450:- om man anmälersig i dörren så är kostnaden
500:-. Om man ej tillhör en sverok-ansluten förening så är kostnaden 30 kr mer.
Endagsanmälan och betalning på konventet är 125:- per dag. Men matenär billig den kostar
bara 80 kronor och då får man 4 st bruncher och 5 st middagar som serveras i matsalen
( matenär ett självkostnadspris).För mer info kan man antingen ringa 08 - 798 57 43 Water
Guide eller Maila till WaterGuide(a hotmail.com som vi svarar nästan omgående eller så kan
man gå in på vår hem sida ochtitta och få mer info. Adressen är www.watercon.se



Hur man betalar in är på Postgirokonto 833 86 82-1 Water Guide. Och på vänster skriver man
Entréavgift:
Mat avgift: Om ingen mat så skriver man inget
Sova eller ej sova
+ Förkortningar på spel och vilka pass

+ Kan ej välja pass på undersrykningarna för dessa är turneringar. Så man skriver bara om
man ska vara med på en viss/vissa understrukna turnering med förkortning.

Bidra själv till Water Con

Är du intresserad av att hjälpa till som spelledare eller funktionär. Om spelledare som ställer
upp i minst 3 pass så betalar vi tillbaka din entréavgift. Kontakta oss eller markera ditt intresse
på inbetalningskortet. Intresserade har också en möjlighet att få rabått eller gratis inträde,
beroende på arbetsuppgifterna eller arbetsinsatsen.

Auktion

Vill ni sälja gamla spel. Kansketill och medtrasiga spel, slitna kartonger eller bara dammiga
spel. Ta med det och lämnain dettill auktionen. Kansketill och med fynda några gamla
rariteter. Auktionen blir på mån 11/8 kl 06.00 - 09.00

Schema Förkortningar

Pass Tider Scema/ Turneringar / Rollspel / Brädspel / Kort
0 15 Insläpp
I 18-00 Dipl Sjrpl 40k1/ C&c Neo Vam Mer War / Adv Jua / Star Rag
2 01-06 BIb1 40k2
3 II D&d1 Stwli 40k3/ Eon Har A&d Rol Wea/Bri Vik / Doo Star
4 18-00 Magl 40k4
5 01-06 BIb2 Aaal 40k5
6 IE D&d2 Zybl 40k6
7 18-00 Dip2 Aaa2 40k7 / Neo C&c Har Mer A&d Rol/ Adv Vik / Doo Rag
8 01-06 Mut1l Stw2F 40k8
9 Il-17 D&d3F Mag2 Aaa3F 40k9/ Eon Vam Wea War / Jua Vik / Star Doo
10 18-00 BIb3F Sjrp2F 40k10
11 01-06 Zyb2F Dip3F 40k11 Auktion 06.00 - 09.00
12 it17 Mag3F Dip3F 40k12/ C&c Neo A&d War/Bri Jua/ Rag Doo
13 18 Avslutning

Som en punkt här bara så kommerviej att ge någon som helst info om vad det kommer för
äventyr. Det är på grund av att om jag skulle bara ge en eller flera personer någon upplysning
så kommer dom att få en jätte fördel. Det är p g a att alla vill ju vinna resorna, så vi kommer
dra alla över en kant. Även personalen som har hjälpt till för Water Con vet ej något om
äventyren som blivit utvalda dels för att inte kunna ge info till bekanta osv. Och för det andra
om dom vill ställa upp på någon turnering så ska dom inte ha någon fördel MVH Per Eriksson
VD Water Guide ( Huvudansvarig ).



Här kommeralla spel som kommer att förekomma på konventet, det är vad dom heter
och hur dom förkortas

Rollspel Förkortningar

Call of Cthulu C&c
Drakra & Demoner D&d
Eon Eon
Neotech Neo
Mutant Mut
Vampire Vam
Harn Har
AD&D A&d
Zyber Punk  Zyb

Merp Mer
Rollmaster Rol
Stjärnornas Krig—Sjrp
Wear Wolf Wea
Warhammer War

Brädspel

Diplomacy=Dip
Adv.Civillizition—Adv
Britannia =:Bri

Blood Bowl BIb
Junt =Jua

Axis and Alias Aaa
Vikinga Tiden—Vik

Kortspel

Magic Mag
Star Trek=Star
Star Wars=Stw
Doom Troop Doo
Rage Rag

Table Top

40k

Övriga aktiviteter och tack

Som övriga aktiviteter har vi bl a Live ( Vampire ), Filmer dygnet runt , Flipper, Vr Frispel
sist men inte minst Data rummen som består av 16 st datorer som är länkade tillsamans. Och
att caffeterian är öppen dygnet runt.

Water con 97 anordnas av företaget Water Guide. Tack till SVEROK,Troll och TROSA
SPELFÖRENING för ovärdelig hjälp och påhitigheter samt stöd.


