
Du har ,lere muligheder for al betale din
entr«i til ERECON på.
Du kan enten betale de 50 kr., det koster at
deltage på con-weekenden. Det giver dig ret til
frit at færdes på con-området hele weekenden
og at deltage i så mange spil, som du kan
komme på.
Eller du kan være en helt, og smart desuden,
ved at melde dig ind i Rollespilsforeningen
Erebor. Det koster 165 kr., men så er du
også medlem indtil 30.9.96. Det giver dig
selvlølgelig gratis adgang til ERECON. Desuden
nyder du godt af alle de andre akiviteter, som
foreningen har at byde på. Ligegyldig hvordan
du betaler, skal du på dit girokort skrive
navn, lødselsdato og år, adresse og
telefonnummer.

Vel mødt på ERECON. Vi håber at se dig i

tidsrummet den 10-12 maj hos :

TILMELDING BETALING

For
Formand Bettina Stuhr Kaltoft På

33 15 05 55
eller Sebastian Flamant på

skal sendes

Sebastian Flamant
106,2th

Du
giron u mmer:

ERE

10 - 12 MAJ 1996

KØBENHAVN

AFHOLDES AF

coN

In Erebor
kld. tv.

SIKRE MADE
udfylder tilmeldingsblanketten i folderen
Du husker at skrive, al du har betalt for

eller for medlemskab i Erebor, eller
Du sender
Sa gar du ned pa

linder et girokort og indbetaler
entrd-gebyr eller medlemskab. Pa

du dit navn, fodselsdato og
adresse og teletonnummer. Du skal ikke

hvis af Erebor.

indbetales senest fredag den
april.

MINDRE SIKRE MÅDE
udlylder tilmeldingsblanketten i folderen

sender den til os. Du bekymrer dig
at indbelale entr6gebyret i forvejen.

ikke en pind. Vi
de betalende

dernæst
lar du at

du er kommet pa, samtidig
Vi

tilmelding skal sendes senest rredag den
april.

LETTE MÅDE
op lredag den 10. maj, betaler, og

lejlighed til at skrive dig pa de spil,
ikke er luldt besat.

lover dig ikke en disse i lorvejen, men jo
du belaler, jo mere smiler vi til dig.



INTRO
VELKOMMEN til den allerførste ERECON
nogensinde! Velkommen til det, vi håber kan
blive en oase midt i storbyens hierte, en flugt
tra hovedstadens irængsel og stress, en reise
til et tiltrængt lristed. Kort sagt: Velkommen
til en weekend med lrit og uforpligtende
rollespil, morskab og tæt kontakt med
ligesindede. Velkommen til ERECON.

PÅ ERECON kan du opleve rollespil al alskens
slags, Ira dystre {ortællinger til muntre
lystspil til actionmættede hals-over-hovede
brag. Vi har valgt at tilbyde et bredt udbud af
spil, for at bryde med hverdagens gængse

rytme. For at skabe en oase.

PÅ EBEoON kan du også opleve andre menne-
sker. Det er en vigtig ting, når det eneste man
møder i dagligdagen er en sur buschauffør og
en træt kassedame. I vores cat6 får du
Iellighed til netop at stifte bekendtskab med
nye mennesker, nye spil, nye id6er. Vi vil i

hvert iald gøre vores for at møde dig.

PÅ DE VANLIGE grå dage er alt, hvad man
oplever anonyme ansigter i en flydende grå
masse. Del er llygtige indtryk, og de bliver
sjældent på nethinden særlig længe. På
ERECON vil du kunne se klart. Det har vi giort
vores {or ved at begrænse deltager-antallet.
Vi vil ikke nøjes med at smugkigge på
hinanden og hilse pænt, vi vil mødes. Det kan
vi ved at tage os tid til det. Den har vi ellers så
siældent.

ERECON er en blanding af aKivitet og
sjælefred, som man kun finder den på et
fristed, hvor man dels kan dyrke sin
interesse, dels kan falde i snak uden at skulle
bekymre sig om, hvornår den næste bus nu
går. Som man kun finder den på en lille Con. I

disse lider med mega-con'er, med
overbefolkning og med decideret rollespils-
stress, kan det være rart med en pause. Det
har vi ikke glemt.

ERECON er en lille oase midt i maj. Du kan i

denne folder læse, hvordan du finder vej til
oasen, og hvad du kan finde der. Bare rolig;
Det er ikke bare et fata morgana. Der er både
palmer og rent vand, rollespil og meget andet'
Kom forbi, hvis du er træt af kun at se sand,
sand og mere sand. Vi ses.

ARMNCøRERNE

Jeg vil gerne melde mig til ERECON, og ieg 
- 

har betalt 50 kr. i entr6-gebyr

- 
har betalt 165 kr. for medlemskab af Erebor

indtil 30.9.96

- 
har ikke betalt endnu

- 
er rnedlem af Erebor, og betaler derfor ikke

Adresse

Fødselsdato og år

Jeg vil gerne spille ( Prioriter dine valg med 1, 2, 3, 4 eller 5 på stregen ud for turneringen. 1

er din iørste prioritet, 2 er din anden og så videre. Du må max- prioritere 5 turneringer.)

Navn

Postnummer I By --_---, Tll.

AI\AM

BASI

BLTIS

cocl
æc2
COCS

uJ\c
GRPl

GRP2

KRIG

MERP

LØS1

LØ52

SMØL

SRUN

STAR

VIKI

Din tilmelding skal sendes aller aller senest den 26. april til

Sebastian Flamant. Nørrebrogade 106, 2th.2200 Kbh. N

Hvis du vil være sikker på at komme med, så husk at indbetale entr6-gebyret eller medlemskabs-

kontingent i Erebor aller aller senest den 26. april til Rollespilsioreningen Erebor . giro 2 43 66

39. På girokortet skal du huske at skrive navn, fødselsdato og år, adresse og telefonnummer.

HviS du allerede er medlem af Erebor, er enlr6en selvfølgelig gratis, og du skal bare indsende

denne blanket. Som medlem af Erebor bliver din tilmelding prioriteret ligeså højt som betalende

deltagere.

Arrangørerne tager forbehold ior eventuelle ændringer i programmet og beklager eventuelle fejl.

-!ll
(På bagside

ERECON

ERECON

Kan ikke hjemlånes

DC-ERE-ot-O02

ti[høre.r

å" Jhv&LON "6

bihtioteket

INFO
er arrangeret af Rollespils-

Erebor, som har egrie lokaler i

du har spørgsmål til arrangørerne, kan

Bettina Stuhr Kaltoft på

kl. 18.00 fredag den 10. mal til
kl. 22.00 søndaq den 12. mai.

koster 50 kr. lor alle ikke-
af Erebor. For foreningens

til 30.9.96 koster 165 kr.
skal indbetales pa giro:

Vi kan dog henvise til de nærmeste

er IKKE mulighed for at overnatte

at inlormere arran-gørerne i god

TIL ERECON . 10-12



På de følgende sider linder du programmet over ERECON. Der er masser al rollespil på plakaten, i

alle tænkelige systemer og genrer, fra de mere klassiske til de eksotiske. Der burde være nok for
enhver smag...

EI,JGS

LØ51
MERP
GRPl
æl
KRIG

STAR
BASI
SRUN
LØ52
VIKI
æc2
GRP2æ
SMØL
uJ\E
AMAZ

lørdag
lørdag
lørdag
lødag
lørdag
lørdag
lørdag
lørdag

søndag
søndag
søndag

Bughunters
Regelløst
Middle Earth Rpg
GURPSSpace
Cthulhu by Gaslight
Krigshammer

Star Wars
B&B Basic
Shadowrun
Regelløst
Viking
Call Now
Gurps Detective
Cthulhu by Gaslight

Smøltquest
D&D
Amazing Engine

Lost Children
Doktor Hottmans Børn
The Curse of Fornost
Tre Kasser Guld ...
Nuss El-Leil Nam ...
En Større Videnskab

Øiet
Mellem Himmel og Hav
Fredens Pris
Forhø ret
Fortabte Siæle
Et Jubilæum
Galskabens Veje
Nuss El-Leil Nam ...

Sommersmølfen
A World of Repetition 2
Mambo

19.00 - 23.30
19.00 - 23.30
19.00 - 23.30
24.OO - O4.O0
24.00 - o4.oo
24.00 - 04.00

10.00 - 14.00
10.00 - 14.00
1 5.00 - 19.00
15.00 - 19.00
15.00 - 24.00
20"oo - 24.oo
20.00 - 24.00
24.00 - 04.00

10.00 - 16.00
10.00 - 16.00
10.00 - 16.00

fredag
iredag
Iredag
fredag
fredag
fredag

Man må komme fra lredag klokken 18.00.
Man må melde sig på alle turneringer, som bliver slået op på con'en.
Man må låne spil fra vores spilbibliotek.
Man må ryge, hvis de andre i spillegruppen tillader det. Ellers må man ryge i caf6-lokalet
Man må drikke så meget kaffe, at man bliver helt kuldret.
Man må være med til Den Endnu Større Oprydning, hvis man vil være en helt.

Man skal være anstændigt påklædt til enhver tid.
Man skal tale pænt til hinanden, dog især til arrangørerne.
Man skal slappe a{ og hygge sig.

Man må ikke være påvirket af alkohol.
Man må ikke ødeleegge ting og sager.
Man må ikke medbringe våbenatlrappe; og lignende farlige genstande.
Man må ikke forslyrre de spil, som allerede er i gang.
Man må ikke sove på EBECON.
Man må ikke være sur, kedelig og træt.

Type : Amazing Engine - Bughunters scenarie
Tidspunkt : fredag fra kl. 19.00 til 23.30
Max. antal spillere : 6

Type : Regelløs thriller, tidligere kørt på
Fastaval 96
Tidspunkt : tredag fra kl. 19.00 til 23.30
Max, antal spillere : 6

Type : Middle Earth Roleplaying scenarie,
tidligere spillet på Chop Con 96
Tidspunkt : fredag fra kl. 19.00 til 23.30
Max. antal spillere : 6

Type : GURPS Space/ Horror clitfhanger
Tidspunkt : ,redag fra kl. 24.00 til 04.00
Max. antal spillere : 6

Olsen

Type :Cthulhu by Gaslight gyser, tidligere
spillet på Chop Con 96
Tidspunkt : fredag tra kl. 24.00 til 04.00
og lørdag lra kl. 24.OO til 04.00
Max. antal spillere : 2 hold af 6

Type : Episk, filmisk, storslået Krigs-
hammer scenarie
Tidspunkt : fredag fra kl. 24-00 til 04.00
Max. antal spillere : 6

Af Michael Redlich Pedersen

Type : Star Wars scenarie, tidligere kørt på
Chop Con 96
Tidspunkt : lørdag fra kl. 10.00 til 14.00
Max. antal spillere : 6

Type : Klassisk B&B Basic investigation
thriller, tidligere kørt på Viking Con 11

Tidspunkt : lørdag fra kl. 10.00 til 14.00
Max. antal spillere : 2 hold af 6

At Matias Stuven

Type : Shadowrun scenarie med temaet:
"Nogle gange skal man kæmpe for freden..."
Tidspunkt : lørdag fra kl. 15.00 til 19.00
Max. antal spillere : 6

Af Sebastian Flamant

Type : Regelløs psykologisk thriller
Tidspunkt i lødag lra kl. 15.00 til 19.00
Max. antal spillere : 5

Af Mikkel Jønnson

Al Morten V. Fisker

Af Sebastian FlamantDE MEGET STRENGE OG URETFÆRDIGE REGLER PA ERECON

DE IVIEC'ET STRENGE OG URETFÆRDIGE REGLER PA ERECON



Af Erik Thygesen

Type : Viking scenarie, tidligere spillet på Viking Con
14
Tidspunkt i lødag fra k1.15.00 til 24.00
Max. antal spillere : 5

Af Peter Sebastian Winslow

Type :Call Now scenarie, tidligere kørt på Viking Con
14
Tidspunkt : lørdag fra kl. 20.00 til 24.00
Max. antal spillere : 5

Type : GURPS Detective scenarie, lør kørt på Chop
Con 96
Tidspunkt : lørdag fra kl. 20.00 til 24.00
Max. antal spillere : 6

Type : Smøllquest komedie.
Con 14
Tidspunkt : søndag fra kl.
Max. antal spillere : 6

V. Fisker

tidligere kørt på viking

10.00 tit 16.00

Type : Klich6fyldt D&D komedie, tidligere kørt på
Chop Con 96
Tidspunkt : søndag fra kl. 10.00 til 16.00
Max. antal spillere : 6

Type : Amazing Engine thriller, tidligere spillet på
Viking Con 14
Tidspunkt : søndag ira kl. .10.00 til 16.00
Max. antal spillere : 6

Der bliver hele tiden kørt diverse brætspil i cafden:
TITAN, Family Business, Acquire, Backgammon,
Diplomacy, Talisman og meget mere. Nogle brætspil
vil blive kørt som deciderede turneringer, andre vil
være improviserede. Du kan melde dig til på ERECON.
Hvis du har lyst til at spille noget, som ikke er blevet
slået op, så kan du også låne bræt- og rollespil at
alskens slags fra vores spilbibliotek.

I tide og I utide kan du forvente, at der bliver slået
surprise spil og aktiviteter op. Det kan være alt fra
playtests på fremtidige con-scenarier til impro-
brætspil til re-runs al scenarier. Kig efter surprise
aktiviteterne på opslagene på ERECON.

Søndag klokken 16.00 slutter ERECON officielt med
hurra- og øv-råb, taler og meget andet spas.
Men selv etter afslutningen er der mulighed ,or at
blive hæng-ende og spille videre. Der bliver impuls-
spillet, til du dratter om af træthed. Og der er også
mulighed for at fedte for turnerings-lederne, hvis du
smadder gerne ville have spillet noget, men desværre
ikke lige tik plads på spilmodulet. Jo bedre du taler for
dig, io større chance er def for, at dit ønske-scenarie
bliver genspillet.

Endnu mere spændende end Den Store Alslutning er
måske Den Endnu Større Oprydning, som jo er en
klassisk aktivitet på enhver Con med respekt for sig
selv. Her får du efter week-endens mentale
udskeielser mulighed tor også at udfolde dig fysisk. Du
får lov til at brokke dig højlydt over ERECONs dårlige
sider, og du får lov til at rose con'en helt og aldeles
uhæmmet. Som en ekstra bonus iår du lov til at føle
dig som en del at eliten, du lår gratis kaffe og the, og du
anses fremover som en helt. Tør du sige nej?

BRÆTSPIL GALLORE

SURPRISE EVENTS

DEN STORE AFSLUTNING

DEN ENDNU STøRRE OPRYDNING


