
VIKING-CON 25 
ITEM: CON-GUIDE. 

Giver +4 til intelligenscheck om alle spørgsmål, der vedrører Lore(Viking-Con). 
Del af Viking-Con 25 survival kit. Game on. 

Kære deltager! 

Så er det endelig blevet tid til at fejre et brag af et jubilæum. For 25. gang 

åbner vi dørene til årets største spilbegivenhed i Danmark; et jubilæum der 

både bryder med traditioner og hædrer gamle principper. 

De mest markante ændringer er gratisområdet på Tårnby Gymnasium og det 
nye modul G om søndagen. Begge tiltag er ment som invitation til at fylde de 
kommende to døgn med spil, spil og atter spil. 

Viking-Con er baseret på frivillighed -- på godt og ondt. For strategispillene 

betyder det, at antallet af turneringer er øget med 50%. For rollespillerne 
derimod betyder det, at der er rift om de meget få pladser på årets scenarier. 
Dette skyldes den markante mangel på spilledere. Fra vores side vil der derfor 

lyde en opfordring til alle rollespillere: Meld dig som spilleder på et scenarie 

mindst hvert andet år. 

Denne folder, jubilæumsskriftet og -kruset danner tilsammen dit Viking-Con 

25 survival-kit. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse på den største og bedste 

spilfestival siden 1982, 
SELSKABET TIL AFHOLDELSE 

AF VIKING-CON 

INDHOLD: 
Vigtige tider 
Nyt på Viking-Con 
Gratisområdet 
Hvad kan man lave hvor 

Regler 

Aflysninger og et nyt scenarie 

Hvem har lavet hvad? 

Turneringsoversigt 
Ordbog over Viking-Cons sprog og forkortelser S
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VIGTIGE TIDER 

Connen er inddelt i syv spilblokke, aka moduler, der danner rammen for 

turneringerne. Nogle turneringer varer flere moduler, andre kun halve - alt det 

kan du se på moduloversigten på side 6 og frem. 
Modulerne er fordelt således: 

  

Modul A [Modul B [Modul C [Modul D [Modul E [Modul F [Modul G 
Fre, Lør. Lør Lør Lør Søn Søn 

19.30- 100.30 - 09.00- 115.30- 121.00-  110.00- |14.30- 

23.30 |04.30 14.30 20.00 04.00 14.00 19.00 

  

                
Udenfor modulerne er der følgende, vigtige tidspunkter at bide mærke i: 

Modul frigivelse: 

Er du ikke tilmeldt en turnering eller et scenarie i et af modulerne? Så har du 

ikke brug for at gå i panik, for du kan sikkert nå at tilmelde dig inden modulet 

starter. Alle turneringer, bortset fra dem, der starter i modul A, har ledige 

pladser som man kan tilmelde sig ved at henvende sig til Informationen. 

Nedenfor kan du se, hvornår de ledige pladser for hvert modul bliver frigivet 

— og her handler det bare om at komme først i køen! 
Se nedenfor hvornår hvilke moduler frigives: 

Moau Bog C DogE FogG - 
  

  

      Frigives: Fredag kl. 21 Lørdag kl. 11 Lørdag kl. 17 
  

Madudlevering: 
Madudleveringen finder sted i umiddelbar nærhed af kiosken. 

  

Aftensmad, fredag Morgenmad, lørdag Aftensmad, lørdag Brunch, søndag | 

KI. 18.30 - 19.00 |Kl. 9.00 - 9.45 "|KI. 19.45-20.30 |Kl. 9.00 - 10.00 | 
  

          

Butikkernes åbningstider: 

  

Fantask og Faraos Cigarer Kiosken 

Fre.: 18.00 - 01.00 Kiosken har døgnåbent. 

Lør.: 09.00 - 22.00 
Søn.: 09.00 - 16.00 

    

     



  

Andre aktiviteter: 

Der er langt mere at tage sig til, end at være med i turneringer. Nedenfor kan 

du se en liste over alle de øvrige tilbud vi har planlagt i år. 

Fredag: 

Fra kl. 18.00: Horrorclixturnering, v. Fantasks stand. 
20.00 - 24.00: Warlords Demo 

Hele aftenen: 

Dreamblade Demo, v. Fantasks stand 

De Bellis Multitudinis og Corvus Demo 

Lørdag: 

10.00 -14.00: Warlords Demo 

14.00 -18.00: Viking-Con Jr. 
Hele lørdag: 

Flames of War Demo 

De Bellis Multitudinis Demo 

Dreamblade Demo 

Søndag: 
10.00 - 12.00: Fortællekompagniet 
10.00 - 14.00: Warlords Demo 
13.00 - 14.20: Loppemarked 

Hele connen: 

Kings of Chicago Demo: Prøv det hos Fantask hele connen 

Alle arrangementer der afholdes ved Fantask vil der være yderligere 

oplysninger om hos Fantask. 

NYT PÅ VIKING-CON 

Nyt modul 

Søndagen er i år brudt op i to moduler. Modul F er rykket to timer tilbage, og 
ligger søndag fra 10 - 14, og modul G ligger fra kl 14.30 - 15.00. Begge blokke 
er fyldt med mange aktiviteter. 

Søndagens scenarier starter stadig klokken 12, efter Fortællekompagniet har 
besøgt os.    



Gratisområdet 
En del af Viking-Con 25 er åbnet for omverdenen. Det betyder, at man gratis 
og ganske uden at betale kan få adgang til: 

«+  Ludoteket 
Butikkerne, dog uden rabatordning 
Kantinen 
Heksens Hule 
Foreningslokalerne 
Information og garderobe. 

HVAD KAN MAN LAVE HVOR? 

Information og garderobe 
Her kan du stille de spørgsmål, du måtte have, og som ikke er blevet besvaret 

i denne folder. Derudover kan du også: 
€  Tilmelde dig turneringer, med ledige pladser 
e&  Afmelde dig fra de turneringer, du alligevel ikke kan/vil spille 

&  Opbevare dit habengut ganske gratis og på eget ansvar 

Ludoteket 

Har du et ledigt øjeblik, hvor du ikke ved, hvad du skal lave? Fortvivl ikke, for i 

ludoteket vil der altid være mulighed for at låne et spil til at fordrive tiden. 
Ludoteket afholdes i år i samarbejde med Mahjong Danmark, og er derfor at 

finde i umiddelbar nærhed af deres foreningslokale. 

Butikkerne 

Her kan du bruge dine surt tjente penge på spil, bøger og andre spændende 

sager. I år får vi besøg af 
€  Fantask 

&… Faraos Cigarer 

Sovesalene 
Få mere ud af connen; brug sovesalene! Skolens gymnastiksale kan 
bruges til at sove. De er placeret i de to modsatte hjørner af gården overfor 

hovedindgangen til Tårnby Gymnasium. Husk at være stille. 

REGLER 
Det er ikke fordi vi er regelfetichister, men når man samler 6-700 mennesker 

på en skole i en weekend bliver man nød til at overholde nogle helt basale 

regler: 

+ Ryd op efter dig selv 

+ Ingen åben ild pga. brandfare 
…… Ingen alkohol    



  

+ Kom til tiden til dine turneringer 

Afmeld turneringer, hvis du ikke vil spille dem alligevel 

:… Ingen rygning i sovesalene 
+ Ingen unødig støj i sovesalene. 

Uansvarlig opførsel på connen og overskridelse af disse meget simple regler 

kan i værste fald føre til udsmidning. 

AFLYSNINGER: 
Følgende scenarier/turneringer er desværre aflyst: 

&… Formula Dé 

& Sentimental Colloquy 

&… Hvor kun dragerne tør komme 

+ Tians kælder 

NYT SCENARIE! 
Som kompensation afholdes scenariet ”Efter 1000 nætter' af Marcus 

Grønbech og Thor Dam derfor i modul E, lørdag klokken 21.00 - 04.00: 

Endnu engang finder en gruppe gøglere sig i en knibe. Da de møder tre gnomer 

i ørkenen, der slæber rundt på en gammel mumie, begynder der at ske sære 

ting. Eventyret er for alle med hang til godt gammel D&D. Der kræves ingen 
stærke forkundskaber, blot lysten til at rulle terninger og hygge med action og 

investigation! 

HVEM HAR LAVET HVAD? 
I år vil vi igen takke de godt 200 mennesker der har hjulpet til med at drive 
connen: 
Infomationen: Mette, Karin, Niels, Alexander, Danny, Tina og alle de grønne 

der tager vagter i Informationen 
Rollespilsudvalget: Anne, Frederik, Kim, Morten Greis, søde Peter Fallesen 

Strategispilsudvalget: Morten Wolf 

Jubilæumsskrift: Sebastian for redaktionen, Bjarne for layout og naturligvis alle 
bidragydere. 

PR: Brian for fantastisk lay-out, Sabine 

Andre som vi skylder stor tak: James Avery, Peter 'Spitfire" W.N, 

En tak til alle forfattere, turneringsledere, spilledere og alle andre, der har 

hjulpet med at få Viking-Con 25 på benene. 
Tak for de mange timer og den uovertrufne arbejdsindsats. Og rigtig god 

fornøjelse! 

SELSKABET, 
VIKING-CON 25  



  

MODULOVERSIGTEN FREDAG 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

"Tidspunkt Aktivitet Type "Sted 

18.30 - 19.00 Aftensmad Mad == Kiosken 
19.25. "Reservekø åbner | —— Nordregårdsskolen | 

19.30 Modul A starter 
19.30-24.00 Advanced Civilization intro Strategi TG,lokale43 

' — Caste of Magic — | Strategi | TG, lokale 38 

1 Chaos Marauders — Strategi TG, lokale5 

BE Flames of War — "St Strategi Demo-området 

— — Junta — — 'Strategi | "|TG, lokale 33 

| Puerto Rico Strategi ITG, område E 

— TT Ursuppe — | Strategi i TG, lokale 34 

Warcraft Strategi  TG, lokale 32 

19.30-0.30 En unødig død Rollespil  Nordregårdsskolen | 
Kongemord i Rollespil Nordregårdsskolen 

| i Nantonaku 1 Manga Rollespil Nordregårdsskolen 

19.30-01.30 Anar! ker og kaos | Rollespil Nordregårdsskolen 

| | Kuren mod alle onder — Rollespil Nordregårdsskolen 

19.30 - 02.30 Byer og Riddere FE Strategi  TG, lokale 4 

| Titan —— Strategi TG, lokale e 27 | 

19.30 —04.00 Intotherow Rollespil Nordregårdsskolen 

21.00 Frigivelse af pladser, Informationen | 
modul B+C 

00.30 — |ModulB starter i — | 
00.30-03.30 Family Business 00 TG, områder 
00.30 - 04.30 Matador 700 TG,lokale33 

Midnite Magic: Common as… TG, område B 

0 Munchkin TG, lokale 5 
— Power Grid 01 TG, lokale 34 

1000 WizWar —— —— ITG, lokale 38             
  

  
 



  

MODULOVERSIGTEN LØRDAG 

    

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

    

  

  

  

  

  

  

              

Tidspunk Aktivitet Type Sted 
09.00 - 09.45 Morgenmad Mad Kiosken ——] 
09.55 Reservekø åbner i Nordregårdsskolen 

10.00 Modul C | | 
10.00—14.00 (Caylus —<—00Å0ÅÅÅ— … Strategi | TG, lokale 4 
100 De usmølfelige smølfer Rollespil Nordregårdsskolen 

10.00 — 14.30 Elasund: The first city. NI .— Strategi TG, lokale 44. | 

FEE Gunslinger FE Strategi |TG, lokale 33 |. 

MagekKnight Strategi TG, område D 

EH Railroad Tycoon: The. Strategi |TG, lokale 34 

Wildlife Strategi TG, område E 

i Indie-workshop Rollespil Nordregårdsskolen 

— Ingen løgne her. | Rollespil Nordregårdsskolen | 

0000 En nødløsning ] Rollespil Nordregårdsskolen i 

Reaktiv Rollespil Nordregårdsskolen 

10.00 - 14.30 |Robo Rally Strategi |TG, lokale 5 | 
10.00 - 15.00 | Advanced Civilization Strategi |TG, lokale 27 
10.00 - 24.00 | Axis & Allies —— Strategi | TG, lokale 50 
00 |Warhammer 40K FEE TG, Auditorium 

11.00 Frigivelse af pladser, "Informationen 

modul D+E 

14.00 - 18.00 |Viking-Con Jr FE TG, lokale 38 

14.25 'Reservekø åbner Rollespil Nordregårdsskolen —] 

15.30 Modul D — 
15.30 — 19.30 (Game of Thrones Strategi TG, lokale 4 

” Tickettoride Strategi |TG, lokale 27 | 
000] Kongemord FE — Rollespil Nordregårdsskolen — 

15.00 — 20.00 | Brittania i Strategi TG, lokale 34 — 

0 00 Risk2210AD Strategi TG,lokale5 00 
1 Huset 10 FE Rollespil | Nordregårdsskolen |. 

Konference om rollespil Se opslag i 
Infformationen 

. HeroClix Strategi TG, område D 

HEE Pirate's Cove —— Strategi |TG,områdeE | 

KEE Shadowfist — | Strategi |TG, lokale 33    



  
  

  

  

  

  

  
  

  

    

  
  

  

  

        
  

Belleville Rollespil Nordregårdsskolen 
Total Viking Power! Rollespil |Nordregårdsskolen 

15.00 - 03.30 Dragontears Rollespil Nordregårdsskolen 
17.00 Frigivelse af pladser, modul Informationen 

F+G 
19.45 - 20.30 "Aftensmad Mad Tårnby Gymnasium | 
20.55 Reservekø åbner . Rollespil Nordregårdsskolen 

21.00 Modul E |. FEE 
21.00 — 24.00 |Can't Stop: Ellevereer — (Strategi TG, lokale 4 

seje! 

21.00 — 01.30 | MechWarrior i Strategi | TG, område D 

21.00 — 02.30 | A&A Minis Strategi |TG, område E 
21.00 — 03.00 "War of the Worlds Strategi |TG, lokale 5 

Den sidste ekspedition Rollespil Nordregårdsskolen 

Superheroes 2 i Rollespil Nordregårdsskolen 

— Tupelo Rollespil | Nordregårdsskolen 
21.00 — 04.00 | Battle Cry Strategi |TG, lokale 34 | 

— Das Motorsportspiel Strategi |TG, lokale 33 
. Kaos Magic Strategi "|TG, lokale 32 

—— 0 |Mahjong Strategi |TG, lokale 38. —— 

—— | Efter 1000 nætter Rollespil Nordregårdsskolen 
FE Hjerternes nat, skyggernes "Rollespil | Nordregårdsskolen 

nat 

FEE Run through the jungle — Rollespil | Nordregårdsskolen 

01.30 — 04.30  Acquire Strategi |TG, område F         

     



MODULOVERSIGTEN, SØNDAG 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    

      

          

Tidspunkt "Aktivitet J Type ; Sted 

09.00 — 10.00 "Brunch Mad Kiosken — | 

10.00 "Modul F starter 

10.00 - 12.00 Fortællekompagniet Spas! Se opslag i 

. | |. …… Informationen — 

10.00-13.00 Ra | …… Strategi ——  TG, lokale 44 
Ricochet Robot Strategi TG, lokale 32 

10.00-14.00 |Goa — Strategi | TG, lokale 5 

Shadows over Camelot Strategi — TG, lokale 38 

Settlers the Card Game Strategi TG, område E 

10. 00 - 19.00 Attack — Strategi — STG , lokale 34 

11.00-19.00 Indie - = spil — Rollespil Nordregårdsskolen | 

11.55 Reservekø åbr åbner — Rollespil — Nordregårdsskolen 

12.00 — 16.00 TOON! — Rollespil Nordregårdsskolen 

12.00-17.00 |Det sidste håb | — Rollespil … Nordregårdsskolen 

Diablo IV Rollespil Nordregårdsskolen 

12.00 - 18.00 Kunstig Intelligens Rollespil Nordregårdsskolen | 

12.00 - 19.00 | Guernica "Rollespil … Nordregårdsskolen 
14.30 Modul G starter 

14.30 - 18.30 |Ave Caesar Strategispil  TG, lokale 4 — 

Bohnanza Strategispil  TG, lokale 5 

Nuclear War Strategispil  TG, lokale 38 

114. 30 ) — 19. 9. 00 |Carcassonne | Strategispil TG, område F 

San Juan Strategispil TG, område D 

'Skt. Petersborg Strategispil TG, lokale | 32   
 



  

ORDBOG OVER VIKING-CONS SPROG OG FORKORTELSER 

  

  

  

  

  

  
  

  

    
  
  

  

  

Begreb Beskrivelse 

Adresse Fremgår af dit labelark eller af dit navneskilt. 

Er det ikke den korrekte, kan du udfylde en 

|. adresseændringsseddel i Informationen. 

Bad I umiddelbar nærhed af sovesalene eller 

gymnastiksalen på Nordregårdskolen. 
"Busser Se køreplanerne for busserne i Informationen 

Butikker Forefindes i aulaen på Tårnby Gymnasium 

| Cafe Se under Heksens Hule 

(Clara Rød. Burde have større flok af groupies tilknyttet. 

Demoer Der afholdes en masse demoer på årets con. Se 

side 3 og opslag ved Informationen. 
"| Fantask. Spilbutik — se butikker. 
    

          Spilbutik — se butikker. 
    

Faraos Cigarer 
Fortælleduo der gæster Viking-Con og fortæller 
magiske historier søndag klokken 10-12. 
  

  

"Frivillighed Alt i Viking-Con er baseret på frivillighed. Vil 

du gerne hjælpe med, så henvend dig til den 

. nærmeste røde eller i Informationen. 

Garderobe Findes i Informationen. Opbevaring er gratis og på 

eget ansvar. 
  

"Glemte sager Afleveres i Informationen hvor man også kan 

henvende sig, hvis man har glemt eller mistet 

noget. 
  

Grønne Hverdagsbetegnelse for de frivillige medhjælpere i 

Informationen. 
  

Heksens Hule Slap af med en kop kaffe eller the og nyd en 

hjemmebagt bolle i (u)hyggelige omgivelser. 
  

Hæveautomater Der er ikke nogen på connen, men du kan få den 

nærmeste hæveautomat oplyst i Informationen. 
  

Informationen Har du spørgsmål, ris eller ros kan du altid 

henvende dig her. Her kan du ligeledes filmelde 

dig til de turneringer, der stadig har ledige pladser, 

og afmelde dig, hvis du har fundet ud af, at du 

alligevel ikke kan/vil deltage. Findes ved siden af 

ind/udgangen til Tårnby Gymnasium 
  

  

  

  

    

  

      Jakob Rød. Rå. Rollespiller. Og han kan helt sikkert løbe 

fra dig. | 

Jens Rød. Glad. Single. El'vere er seje. 

Katja Rød. Mor til to. Gift. Hersker over 

lodtrækningssytemet. Er du utilfreds, kan hun tæve 

(m= - dig un 
Kiosk Findes på Tårnby Gymnasium. 
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Købsbeviser Har du ved forhåndstilmeldingen bestilt mad, t- 
shirts, fleecetrøjer eller scenarier vil det fremgå 

af dit labelark. Købsbeviser for t-shirt, fleecetrøjer 

og scenarier indløses i Informationen, mens 
købsbeviserne for maden indløses i Kiosken. 
  

Labelark Er du forhåndstilmeldt til connen, har du ved 

indcheckningen fået et labelark. På labelarket 
er der købsbeviser på mad, t-shirts mm. og en 

oversigt over hvilke turneringer du er blevet tilmeldt 
og deres spillokale. 
  

Ledige pladser Kan man tilmelde sig i /nformationen. Se mere 

under Vigtige tider — modulfrigivelse. 
  

  

  

  
  

        
    

| Ludotek Her kan du låne bræt- og rollespil. 
Mad Kan købes i kiosken. | Informationen kan du 

derudover finde en liste over spisesteder i 

nærheden. 
Martin Rød siden tidernes morgen. Har dit overblik. 
Mobiltelefoner Bør være slukket mens man deltager i en turnering. 
Modul Turneringerne er placeret i spilblokke (moduler),   

numereret fra A-G. Se hertil afsnit om vigtige 
tidspunkter på side 2 
  

Modulfrigivelse Det tidspunkt, hvor de ledige pladser i et modul 
kan besættes af ikke-forhånds-tilmeldte. Se hertil 

Vigtige Tidspunkter - Modulfrigivelse side 2. 
  

  

  

  
  

    

  

  

  
  

    

  

      
Modulstart Det tidspunkt, hvor man senest skal være i det 

angivne spillokale. 
Navneskilt Skal bæres synligt under hele connen. Det er 

beviset for, at du har betalt indgang. 
NGS Forkortelse for Nordregårdskolen. 
NGS / Her findes spillokalerne med numrene fra 100 og 
Nordregårdsskolen | op. 

Ligger på Tejn Alle nr. 3, ca 200 m fra Tårnby 
Gymnasium 

Reservekø Findes i hallen på Nordregårdskolen. Her fordeles 
de ledige pladser på scenarierne lige efter 
modulstart. 

Rune Rød. Han er root. Han er gud. 
Rygepolitik Der må under ingen omstændigheder ryges i 

sovesalene! Rygning i spillokalerne tillades efter 
accept fra medspillerne. 

Røde Hverdagsbetegnelsen for Viking-Cons 

hovedarrangører. 
Scenarier Spilles hele tiden i løbet af connen. For nærmere 

informationer, se moduloversigten. 
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Scenarier, lån af Ludoteket har et mindre udvalg af scenarier, der frit 

kan lånes og spilles under hele connen. 
  

  
  

  
  

  

  

  

Sovesale I skolens gymnastiksale, der er placeret på den 

anden side af gården foran Tårnby Gymnasium. 

Spillokale Det lokale, hvor spillerne fordeles på hold. Er 

du forhåndstilmeldt, fremgår det af dit /abelark, 

ellers kan du finde en oversigt over turneringernes 

spillokaler i Informationen. 

Telefon Informationen vil kunne henvise til nærmeste 

offentlige telefon. 
TG . Forkortelse for Tårnby Gymnasium. 

Tilmelding, forhånd | Personer, der har fået opfyldt deres ønske om at   
deltage i turnering ved lodtrækningen. Kræver, 

at man har tilmeldt sig connen vha. on-line- 

timledingen på www.viking-con.dk. 
  

log Se togtiderne i Informationen. 
  

  Tårnby Gymnasium Det er connens hovedskole, hvor butikker, 

foreninger, informationen, ludoteket og lokaler med 

numrene 0-99 og områderne A-F ligger. 
  

Trøjer, afhentning 
af 

Har du ved forhåndstilmeldingen betalt for en t-shirt 

og/eller en fleecetrøje vil du på dit labelark have et 

købsbevis herfor. Dette kan byttes mod den bestilte 

trøje i Informationen. 
  

Trøjer, grønne Identificerer de frivillige, der bemander 

Informationen, eller har en anden form for officiel 

rolle. 
  

Trøjer, gule Ér den smukke og moderigtige premie til vinderen/ 

ne af en turnering/scenarie. 
  

Trøjer, røde . Identificerer connens hovedarangører. Har du 

spørgsmål kan du altid spørge dem. 
  

"Trøjer, sorte Kan købes for 75,- ved forudbestilling. 
  

  

  

  

  
  

Turnering Strategispilsturneringerne afholdes løbende 

under connen. For nærmer informationer se 

moduloversigten. 

Turnering, Vil du alligevel ikke spille den furnering, du har 

afmelding tilmeldt dig skal du huske, at afmelde dig fra den. 

Gør du ikke det, kan du risikere at blive slettet fra 

alle de turneringer du er tilmedit. Afmelding forgår i 

Informationen. 

Turnering, Er du ikke forhåndstilmeldt kan du tilmelde dig 

tilmelding til turneringer i Informationen. Læs mere herom i 

Vigtige Tidspunkter — modulfrigivelse, side 2. 

Uffe Rød. Brætspilsstormester.   
      Viking-Con Junior         Lørdag 14 - 18. For alle børn i alderen 6 - 12. 
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