
1Viking-Con 27



Viking-Con 27

Den 10.-12. oktober 2008 afvikles den 
27. udgave af Danmarks største og 
bedste spilcon.
Viking-Con er en weekend med spil og 
socialt samvær med ligesindede spi-
lentusiaster. Viking-Con har rolle- og 
brætspil for både øvede og nybegyn-
dere. Vi har alt fra små, korte fami-
lievenlige spil til helt store komplekse 
tidskrævende spil. Her skulle gerne 
være noget for alle, så kom endelig med 
på Viking-Con.
Dette hæfte indeholder de mest nød-
vendige oplysninger for at orientere 
dig om Viking-Con 27. Ændringer, 
tilføjelser samt yderligere information 
findes på www.viking-con.dk. 
Velkommen på Viking-Con 27.

Tid og sted
Viking-con 27 afholdes d. 10.-12. 
oktober på de to naboskoler Tårnby 
Gymnasium og Nordregårdsskolen. 
Disse ligger ca. 5 minutters gang fra 
hinanden.
Dørene åbnes på Tårnby Gymnasium 
fredag d. 10. oktober kl. 18:00. Men 
der er allerede en mulighed for at sikre 
sig en plads i sovesalene fra kl. 17:00.
Connen lukker igen søndag d. 12. 
oktober kl. 19:00.
Tårnby Gymnasiums adresse er:
Tejn Allé 5, 2770 Kastrup.
På www.viking-con.dk, kan du finde en 
udførlig kørselsvejledning og en oversigt 
over offentlige transportmidler.

Tilmelding
Tilmelding kan ske som forhånd-
stilmelding eller under connen.
Forhåndstilmelding kan ske ved at 
indbetale 140 kr. senest onsdag d. 
17. september, se mere om hvordan 
under tilmelding på www.viking-con.
dk.

Tilmelding under connen koster:
 160 kr. for hele weekenden
 50 kr. for fredagen
 110 kr. for lørdagen
 50 kr. for søndagen

Forhåndstilmelding
Forhåndstilmelding giver – udover 
rabat – mulighed for at bestille mad og 
forskellig merchandise, samt deltage i 
forhåndsfordelingen af en del af turner-
ings- og scenariepladserne.
En stor del af turnerings- og scenariep-
ladserne bliver fordelt ved lodtrækning 
blandt de forhåndstilmeldte. Hvis du vil 
have en større chance for at spille det 
du allerhelst vil, skal du altså forhånd-
stilmelde dig.
Hvis du gerne vil deltage i samme turn-
eringer som venner eller familie kan I 
forhåndstilmelde jer som gruppe.
Hvis du vil være sikker på et godt 
måltid mad under connen, er det 
muligt at bestille mad sammen med 
forhåndstilmeldingen.
Merchandise (t-shirt m.m.) fabrikeres 
kun på forudbestilling og -betaling, så 
husk at angive det ved tilmeldingen – 
det vil ikke være muligt at købe dem på 
connen.
Se nærmere oplysninger om forhånd-
stilmeldingen på www.viking-con.dk.

Lodtrækning
En stor del af turnerings- og scenariep-
ladserne bliver fordelt ved lodtrækning 
blandt de forhåndstilmeldte. Resten af 
pladserne frigives i løbet af connen, til 
glæde for alle uanset tilmeldingsform.
Resultatet af lodtrækningen kan ses 
på www.viking-con.dk ca. en uge før 
connen.
Hvis du har fået en plads du alligevel 
ikke kan eller vil benytte dig af, bedes 
du give besked herom til info@viking-
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con.dk eller udfylde formularen på 
www.viking-con.dk. På connen kan du 
henvende dig i Informationen.

Indcheckning
Fredag d. 10. oktober kl. 17:00 
åbnes indcheckningen på Tårnby 
Gymnasium. Dørene til selve connen 
åbnes først kl. 18:00, men der vil være 
åbent til sovesalene fra. kl. 17:00.
Hvis du er tilmeldt som turner-
ingsleder, forfatter, spilleder eller 
hjælper i Informationen har du VIP-
status, og vil kunne komme ind på 
connen fra kl. 17:00.
Er du ikke tilmeldt kan du tilmelde 
dig og betale på connen. Det vil ikke 
være muligt at betale med Dankort ved 
indchekningen.

Overnatning
På connen kan du overnatte i 
sovesalene. Det er gratis at benytte 
sovesalene, du skal blot selv medbringe 
sovepose/liggeunderlag eller tilsvar-
ende.
På Tårnby Gymnasium er sovesalene 
åbne hele døgnet.
VIP-sovesalen på Nordregårdsskolen 
er lukket for indgang i tidsrummet 
5:00-8:00, for at sikre muligheden for 
en rolig nat.
De almindelige sovesale skal tømmes 
for bagage søndag kl. 19:00 og VIP 
sovesalen skal være tom søndag kl. 
12:00.

Info på connen
Ved indcheckningen vil du få udleveret 
en Con-guide med svar på de fleste 
spørgsmål og de aktiviteter som afvikles 
på connen.
Der vil også være infotavler med de 
seneste informationer og hvad der sker.
Hvis du ikke kan finde svar på dine 
spørgsmål andre steder, så er der 
også Informationen som gennem hele 

connen vil være bemandet med hjælp-
somme og tålmodige personer.
Informationen vil også kunne hjælpe 
med vejvisning eller hovedpinepiller. 
Sammen med Informationen vil der 
også være vores gratis garderobe samt 
Ludoteket. 

Spisemuligheder
Traditionen tro vil det være muligt at 
bestille mad til aftensmad fredag og 
lørdag, samt morgenmad til lørdag 
og søndag. Priser mm. kan ses på 
hjemmesiden.
Selvom du ikke har forudbestilt mad 
skal du ikke gå sulten i seng, det vil 
være muligt at købe mad og drikke på 
connen næsten hele døgnet.

3

Er du på Facebook? 

Kom og besøg os på Facebook, søg 
efter Viking-con (husk bindestreg).

Del oplevelser og billeder med 
andre congængere eller find din nye 

spilgruppe her.
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Viking-Con byder på rollespilsaktiv-
iteter i alle moduler. Nye og erfarne 
forfattere har anstrengt sig for at 
tilbyde dig en vifte af forskelligartede 
scenarier; således kan du spille action, 
horror, indie, skuespil, smølf --- eller 
den mest givende og udfordrende rolle 
af alle: Spilleder. Vel mødt til godt 
rollespil under hele Viking-Con.

Husk at orientere dig løbende på www.
viking-con.dk om nye scenarier eller 
andre opdateringer.

Scenarieoversigt

Bekymringer (a+b)
af Sven Munther

Jeg er den lokale troldmand og jeg har 
en datter. Men nu har min datter altså 
truffet en ung mand. Og ikke alle unge 
mænd er gode, vel? Nogle er onde og  
andre er både onde og kaotiske, ikke? 
Med det gamle alignment system var 
det endnu mere indviklet, men selv nu 
i 4th edition er det ikke godt. Og nu er 
både hun og den unge mand forsvun-
det. Jeg er meget urolig. Jeg vil gerne 
have, at I finder hende til mig!

Sort Høst (A+B)
af Bjarne Sinkjær

Når kærligheden bliver ond - En tribute 
til Gary Gygax
Ileana fandt ham liggende på ryggen. 
Hans gamle legeme lå henkastet som 
en dukke. Tårerne pressede sig frem, 
men hun blinkede dem væk. Hendes 
mentor.. hendes lærer udi magiens 
mysterier.. var ikke mere. Han havde 
konfronteret det onde. Og tabt. Hun 
bøjede sig ned og lukkede hans øjne. 
Det var nu hendes og hendes venners 
opgave at sætte en stopper for  kilden 
til så megen ulykke.
Sort høst er et scenarie til D&D 3.0 ed., 
til 4. level.

Montsegur 1244 J (A+B)
af Frederik J. Jensen

Afsværger du din kætterske tro, og 
ønsker du at modtage den barmhjertige 
faders tilgivelse? 
Det var spørgsmålet til flere hundrede 
katharer, der i marts 1244 overgav 
sig til den hær, der havde belejret 
Montsegur i mere end ni måneder. 
Mere end tohundrede svarede nej og 
valgte dermed døden på inkvisitionens 
bål. Hvem var disse folk, der valgte at 
dø for deres tro? 
I Montsegur 1244 skaber deltagerne 
i fællesskab en fortælling om, hvem 
katharerne var. Hver deltager spiller 
rollen som en af de belejrede katherer, 
der til sidst står overfor valget mellem 
livet eller troen. 

Legenden om... (A+B)
af Troels Ken Pedersen og Morten Greis

Legender om helte, slyngler og oldgamle 
guderfra den hyborianske tidsalder, 
hvor Atlantis kun var et vagt minde.

Esoterrorists (C)
af Torben Ussing

Varevognen med de tildækkede ruder 
samlede dem som sædvanlig op på 
forskellige steder i København. 
Hr. Sand, deres faste kontaktperson i 
Ordo Veritatis, tog imod dem. 
”Jeg ved ikke, om I har læst sidste uges 
aviser? Det har I! Også dette?”
Han lagde en avisartikel frem foran 
dem.
”Vi har fået et tip om at det er Esoter-
roristerne, der står bag. Det lyder 
måske usandsynligt, men vi vil gerne 
have nogen til lige at undersøge det”.

Agent 00Smølf, Mission : 
“Smølf?” (C)

af Morten Fisker
Smølf gik omkring og smølfede. Hvad 
kunne der været smølfet med Smølf, 

Rollespil
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Smølf, Smølf og ikke mindst Smølf? 
De havde jo alle smølfet så smølf som 
i smølf. Hvor var de smølfet af. Var der 
nogen der havde smølfet dem??? Eller 
var det måske i smølfeligheden Smølf 
selv der var smølfet smølf!?

Over floden Kyo (C)
af Bjarne Sinkjær

Stille flyder floden Kyo
Bladene falder blidt
Fanges af strømmen, føres væk
Daidoji Usaki Mimoyo
Dette scenarie fører dig ind i den 
fascinerende verden, Legend of the 
Five Rings. Et rollespil om samuraier, 
intriger, mod, ære - og om skæbnehju-
lets ubarmhjertige kværnen.

Skæbnespil J (c)
af Mads L. Brynnum

Nogle gange er man bare på det 
forkerte sted på det forkerte tidspunkt. 
Og helt ærligt, du har aldrig følt dig 
mere malplaceret end du gør lige nu 
på et inferiørt college et sted i USA. 
For du har sendt hære i døden, skabt 
udødelige helteskikkelser og givet stof 
til mangen en sang og knust endnu 
flere hjerter. Du er skæbnegud – en af 
dem der spår om fremtiden.

Skæbnens spil er et scenarie om 
magtkampe og teenageintriger og 
om at få to verdener der overhovedet 
ikke passer sammen til at gøre det 
alligevel. Men det er også en benhård 
konkurrence om at være den bedste 
skæbnegud i en verden hvor du på 
ingen måde passer ind.

3:16 Carnage Amongst the 
Stars (c)

Turneringsleder: Morten Greis
Indie-rollespil. Elitesoldater fra 16. 
brigade, 3. arme på en mission for 
menneskeheden: At udrydde en hver 
tænkelig trussel mod livet på jorden. 

(Inspireret af bl.a. Starship Troopers og 
Irakkrigen).

Mailen (E+f)
af Simon Eriksen

Albert Hansen tidligere hacker får en 
mail om at verden bliver invaderet om 
rumvæsner om 20 timer og at han skal 
forhindre det.
La persistencia de la memoria

J (E+f)
af Morten Fisker

Der var noget galt. Han følte sig 
forfulgt. Trængt op i en krog. Han 
kunne bare ikke sætte fingeren på, 
hvad det var. Eller hvem det var. Var 
det en af de andre? Eller måske dem 
alle?

Noget var galt. Han vidste det allerede 
inden de kom frem. Han skulle have 
vendt om mens tid var.

Men nu var det for sent…

Aliens: Kold Sol (E+f)
af Morten Greis

På en rumstation lurer rædsler fra de 
værste mareridt, skjult bag løgne og 
intriger. Kan vore helte løse mysteriet, 
inden det er for sent?
(Rollespil inspireret af filmene Alien og 
Aliens).

En Duel til tiden (E+F)
af Torben Ussing

Et scenarie om de gode mænd og 
kvinder, der passer tiden – vel at 
mærke tidslinien, så tidsformere og 
andre terrorister ikke ødelægger vores 
fremtid. Et action/investigation-
scenarie for 6 personer, som sædvanlig 
med en portion intrige.
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Polaris (E+F)
Turneringsleder: Frederik J. Jensen

Der var engang så langt mod nord 
som nord rækker, et folk, der var det 
mægtigste, denne verden nogensinde 
har kendt. Vi kan ikke længere se 
dem, som de var, men vi kan forstå 
dem, som de dør, og smelter som et 
snefnug i solen. For dette folk er borte 
nu, omgjort som verden omgør alle 
smukke ting. Alt der er tilbage, er disse 
øjeblikke kaldet minder, øjeblikke 
frosset i tidens strøm.

Toon (G)

af Preben Pedersen 
Igen i år byder Viking-Con på gakket 
underholdning i bedste tegnefilmstil. 
Har du altid drømt om at have et 
køleskab i baglommen, eller kaste 
ambolte efter folk, så find dit indre 
barn frem, der bliver fuld fart over 
feltet!

Dial 9-1-1 (G+H)
af Julie Blegvad

Et jordskælv, 4 skæbner, en ualmind-
elig dag i San Francisco.

Udbrud på station UX-74 (G+H)
af Christian Bechmann

“Mike, vi har et problem. Motoren er 
sat ud af drift.”
Mike lyttede opmærksomt, mens 
motorens stile rumlen langsomt døde 
ud.
Mens skibet stille drev videre, kom 
der et udbrud fra Chris. “Se, der ligger 
en station i nærheden. Måske kan de 
hjælpe os?”
Tracy vendte skibet, og langsomt 
nærmede De sig stationen.
“Mistænkeligt”, sagde Wes. “Der er 
ingen der svarer på radioen...”

Felicias fortælling J  (G+H)
af Sanne Harder Flamant

Felicia var verdens heldigste kvinde. 
Hun vidste det bare ikke selv. 
Felicia fik nemlig chancen for selv at 
bestemme hvem hun ville være. Det er 
ikke enhver beskåret at få den slags 
chancer.
Felicias Fortælling handler om en 
kvindes forunderlige rejse gennem 
et magisk rige, hvor fortid og fremtid 
mødes. Scenariet har kun en enkelt 
hovedperson, men til gengæld en 
forfærdelig masse bipersoner. Du skal 
være indstillet på, at der er forberedelse 
til scenariet. 

Der er kun forhåndstilmelding på 
scenariet, da spillermaterialet bliver 
sendt ud i forvejen. Du er forpligtet til 
at melde fra i så god tid som muligt, 
hvis du skulle blive syg.

Signaturforklaring

J Re-Run

Modulerne:
A: Fredag 19:30 - 23:30 
B: Fredag 00:00 - 04:00 
C: Lørdag 10:00 - 16:00 
D: Lørdag 16:30 - 18:30 
E: Lørdag 19:30 - 23:30 
F: Lørdag 00:00 - 04:00 
G: Søndag 10:00 - 14:00 
H: Søndag 14:30 - 19:00
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Til Viking-Con 27 har strategispilsud-
valget gjort alt hvad der står i deres 
magt for at lokke spillere fra nær og 
fjern til Tårnby. Vi har således i år 
æren af at præsentere HeroClix Scandi-
navian Open Challenge på Viking-Con, 
med præmiestørrelser der overstiger 
titellængden. Det er lykkedes os at 
sætte over 50 turneringer på program-
met heraf over 15 der ikke er set før på 
Viking-Con.

Her i hæftet finder du en kort oversigt 
over de mange turneringer, men på 
www.viking-con.dk kan du finde meget 
mere information og samtidig holde dig 
opdateret om eventuelle ændringer.

Signaturforklaring

 Kræver regelkendskab

+ Viking-con Premiere

A (F) betyder turnering i modul A, finale 
i modul F.

Modulerne:
A: Fredag 19:30 - 23:30 
B: Fredag 00:00 - 04:00 
C: Lørdag 10:00 - 16:00 
D: Lørdag 16:30 - 18:30 
E: Lørdag 19:30 - 23:30 
F: Lørdag 00:00 - 04:00 
G: Søndag 10:00 - 14:00 
H: Søndag 14:30 - 19:00

Strategispil
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Turnering Forkortelse Moduler Teaser

Acquire: After 
Midnight Hotel 

ACQU F Byg hoteller og tjen penge

Advanced 
Civilization 

ADVC C Der er kun plads til en dominerende kultur omkring 
Middelhavet – Din?

Age of Steam AOST A (E) Opbyg den amerikanske jernbane og tjen flest penge
Ave Caesar AVEC H Væddeløb på liv og død – har du hvad der skal til?

 Axis & Allies DM 
2008 (Revised 
Edition) 

AXIS C+D+E 
(G)

Axis & Allies DM 2008 (Revised Edition)

BattleCry BATT E+F Er du Grant eller Lee, syd eller nord, yankee eller rebel?

+ BattleLore BALO A Hundredeårskrigen raser, og de britiske og franske 
hærførere må sætte deres lid til gobliner og dværge for at 
sejre.

+ Blue Moon City BLUE E Fra ruinerne efter den altomsluttende krig skal folket 
genopbygge hovedstaden, med hjælp fra de lumske drager.

Brittania BRIT G+H Fra Romerne i år 43 til Normannerne i 1066 formede de 
riget på en ambolt af blod. Kom selv og sving en hammer.

 Byer og riddere BYER C Igen i år skal der kæmpes på liv og råstoffer i Catan

Can’t Stop - 
El’vere er seje 

CANT A Hvor længe kan du slå de rigtige tal?

 Carcassonne 
Classic 

CARC B Det lille spil for den store planlægger.

Caylus CAYL C Kong Phillip af Frankrig har besluttet at forstærke 
Frankrigs grænser og til dette formål skal der bygges en 
borg.

Chaos 
Marauders 

CHAO A Orkerne er på krigsstien igen, WAAAAAGH!!!!!

+ Cuba CUBA C Bliv den største indflydelse på Cuba ved hjælp af Rom, 
Cigarer og Korruption.

 D&D minis 
skirmish 

DDMI G (H) D&D miniature skirmish er et taktisk figurspil baseret på 
D&D reglerne.

+ De Bellis 
Antiquitatis...   
Den Antikke Krig 

DBAT D+E Krig i antikken.

+ De Bellis 
Antiquitatis...   
Den Antikke Krig 
- Intro 

DBAI C Krig i antikken.

Family Business FAMI B Gangsterkrigen raser i Chicago

+ Fire and Axe: A 
Viking Saga 

FIRE B Plyndring, handel og kolonisering i vikingetiden.

Flames of War FLAM A Mærk suset fra WWII, udbrændte kampvognsvrag. Kan du 
stå distancen?

+ Fury of Dracula FODR G Dracula må stoppes inden han stopper dig.

Game of Thrones GAME D+E Fem adelige huse kæmper med diplomati og taktisk snilde 
for at vinde magten

Gunslinger GUNS E Mand mod mand i det vilde vesten
Hacienda HACI F Er du den bedste til at få en Hacienda op at køre?

 HeroClix 
Scandinavian 
Open Challenge 

HERB C (H) International HeroClix turnering

 HeroClix Two 
Player Team Up 

HERC H To spiller team-up turnering
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Turnering Forkortelse Moduler Forklaring

 HeroClix Warm 
Up Event - 
Eliminator 

HERA A Fire hold super-helte og -skurke. Alle mod alle!

History of the 
World 

HOTW A+B Gennemspil verdens historie og sørg for at du står tilbage 
som vinderen

 HorrorClix HORR E Cthulu vs. Jack the ripper vs. Predator vs. Zombies.

Igel Ärgern IGEL D Klassisk væddeløb for pindsvin. Ben Hur gå hjem og pak.
Imperial IMPE E Acquire + Diplomacy. Et spil om krig, timing og diplomati

 Mahjong MAHJ E Kan du holde det strategiske overblik og balancere 
offensivt mod defensivt spil mens du samler din 
vinderkombination af kinesiske brikker?

Mahjong - 
Introduktion 

MAIN D Introduktion til Mahjong

 MechWarrior MECH E The Widowmaker

 Midnite Magic: 
Common as Dirt 

MIDN B Magic med billige kort

Mixed-Up 
Megapowered 
Munchkin 
Madnes 

MMMM F Kill The Monsters. Steal The Gadgets Karate-Bite Your 
Super-Buddy In Space And Go Mad.

+ Neuland NEUL F En ny verden at bebygge.

+ No Merci NOME D Lær at sige nej på det rigtige tidspunkt.

+ Oregon OREG D Tag rollen som nybygger i det vilde vesten i et strategisk 
brætspil af let kaliber.

Power Grid POWE B PowerGrid indsæt selv pun om Lomborg og global 
opvarmning.

Power: The 
Game 

POTG A Overtag fjendens enheder og slå ham med hans egen hær

Puerto Rico PUER G I tiden efter Columbus konkurrerer du med andre 
borgmestre om at bygge den bedste koloni på Puerto Rico.

Ra RARA H Auktionsspil i det gamle Ægypten
Railroad Tycoon RAIL G Tøf-Tøf køb et tog
RoboRally ROBO C Topforvirrede robotter i væddeløb, bevæbnet til tænderne – 

det bli’r ikke kedeligt!

+ SET - spillet 
om visuel 
opmærksomhed 

SESE D Er du vågen, opmærksom og hurtig? Så er SET noget for 
dig.

Skt. Petersborg SAIN H Kæmp om tsarens gunst.

+ Tempus TEMP H Følge din civilisation fra stenalderen og frem til opfindelsen 
af flyvemaskinen, og lad den udvikle sig og ekspandere.

Thurn und Taxis THUR C Skab dit eget net af postvognsruter i Sydtyskland



+

Tower Kings 
of Spyre 16 
(Necromunda)

NECR A (G) Justice in the Underhive is a rough and ready affair

+ Trax 8x8 version TRAX D Brætspil med simple regler og kun to slags brikker. 
Alligevel er spillet utroligt kompleks og tager år at 
beherske.

+ Vikings VIKI H Køb en Viking

 Warhammer 40K WARH C+D+E Fremtids Warhammer



10 Viking-Con 27

Også i år har vi andre aktiviteter end 
de planlagte turneringer og scenarier.

Demoer
Der vil blive afholdt demoer i forskellige 
spil under connen. Se mere på www.
viking-con.dk.

Spilforeninger
Store dele af det danske spilmiljø 
præges og holdes i live af foreningerne. 
Deres årelange samarbejde med 
Viking-Con har resulteret i, at flere af 
foreningerne i år er repræsenteret, både 
gennem de turneringer de afholder, 
og gennem deres eget foreningslokale, 
hvor alle er velkomne.
I år vil vi få besøg af: Avalon, Consim, 
Københavns Brætspilklub og Mahjong 
Danmark.

Ludoteket
Ludoteket tilbyder udlån af spændende 
bræt- og kortspil 24 timer i døgnet 
under hele Viking-Con. Ludoteket råder 
over et meget stort udvalg af nye og 
gamle spil, og den venlige bemanding 
vil beredvilligt kunne råde dig om 
spiltyper og regler.
Viking-Con har fået Ludoteket tilbage. 
Du finder det sammen med Informatio-
nen og Garderoben.

Mad og drikke
Igen i år vil det være muligt at forud-
bestille sine måltider. Se mere på www.
viking-con.dk

Heksens Hule
Leder du efter et åndehul, en lille pause 
fra dagens (og nattens) strabadser? 

Så er Heksens Hule noget for dig. Få 
en kop kaffe og en bolle (måske endda 
kage?) når du hygger imellem de 
anstrengende spil.

Burger Bazaren
Brug for at tanke op? Igen i år tilbyder 
Burger Bazaren at holde dig i gang 
hele Viking-Con. Her kan du købe 
sodavand, slik og lune mellemmåltider.

Kondi Klubben
I år er sortimentet blevet udbygget med 
“det sunde alternativ”, Kondi Klubben. 
Her kan du købe smoothies, sandwich, 
pasta-retter, vegetarmad, frugt/grønt 
og sunde snacks.

Butikker
Igen i år har vi både Fantask og Faraos 
Cigarer til at gæste connen. Begge 
butikker har atter en gang medbragt 
alt hvad hjertet begærer af terninger, 
bøger, spil, figurer og meget andet.

Gratis adgang
Kom og få et indtryk af Viking-Con 
lørdag mellem 12:00 og 19:00. Her 
vil der være mulighed for gratis at få 
indtryk af Viking-Con.
Der er muligt at deltage i workshops, 
demoer, besøge butikker og foreninger, 
men ikke deltage i officielle turneringer. 
Henvend dig i Informationen.

Kontaktoplysninger
Hvis du har generelle spørgsmål, kom-
mentarer eller andet, kan arrangørerne 
af Viking-Con kontaktes ved at sende 
en mail til 
 selskabet@viking-con.dk

Har du specifikke spørgsmål kan du 
kontakte:
 info@viking-con.dk
 rollespil@viking-con.dk
 strategi@viking-con.dk
 ungdomsskole@viking-con.dk

Meget mere end spil

Vil du Gratis på vikin-con?
Ved at hjælpe til i Burger Bazaren/
Kondi Klubben kan du komme gratis 
med til Viking-Con.
Se mere på www.viking-con.dk under 
“Hjælp til”.
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Viking-Con Junior
Kom og prøv forskellige brætspil, 
rollespil, samlekortspil, figurspil og 
figurmaling i trygge omgivelser.
Viking-Con Junior arrangerer 
introduktionsspil for børn i alderen 
6-12 år lørdag klokken 14-18. Far og 
mor er meget velkomne (det er ikke 
en børnepasningsordning). Entréen 
til Viking-Con Junior er kr. 20,- for 
børn og forældre. Medfølgende forældre 
kommer gratis ind.
Der bliver mulighed for at børn og 
deres forældre kan blive introduceret til 
forskellige typer af spil ved selv at prøve 
spillene under kyndig vejleding.
Der vil blive mulighed for:
Introduktion - Regelforklaring - 
Prøvespil - Oplysninger til forældre - 
Aktiviteter for børn med andre børn og 
forældre.

Håber vi ses på Viking-Con Junior.

Konceptmodul
Spil er mere end bare turneringer og 
scenarier. Derfor tilbyder vi i år et 
afbræk mellem de mange spil, hvor 
sanserne kan gå på opdagelse.
Konceptmodulet ligger lørdag kl. 16:30 
til 18:30 med spændende foredrag, 
introduktioner til nyt og gammelt, 
workshops og meget mere. Nyd de to 
timer til at få en andeledes vinkel på 

det kendte eller ukendte, eller brug de 
to timer til at slappe af over en snak 
i Heksens Hule eller lad dig lokke af 
butikkernes gode tilbud.

Adgang til aktiviteterne i koncept-
modulet er gratis for alle betalende 
congængere og fortrinsvis gratis for 
dig som benytter tilbuddet om gratis 
adgang lørdag. 

Brætspil
Vi har udvalgt nogle brætspil som ikke 
er sværere end børn sagtens kan finde 
ud af dem, og som samtidigt er sjove at 
spille for voksne også. Spil som f.eks. 
Carcasonne, Settlers, Lost Cities og 
flere andre. Der vil blive forklaret regler 
og så spilles der.
Rollespil
Efter en kort introduktion til rollespil 
spilles der et særligt børnevenligt 
rollespil. Der kræves ingen forudgående 
kendskab til rollespil.
Samlekortspil
Masser af børn samler på Pokémon-
kort men ikke alle spiller med dem. Få  
forklaret reglerne her og prøv at spille. 
Desuden er der introduktion til- og 
prøvespil af samlekortspillet Magic. Det 
er ikke nødvendigt selv at medbringe 
kort.
Figurspil og figurmaling
Børnene får en figur udleveret og bliver 
instrueret om hvordan den males. Vi 
har maling og pensler på stedet, så 
man behøver ikke at medbringe noget 
selv. 
Derudover kan man prøve at spille 
med figurer efter en kort introduktion. 
Figurer og regelkendskab er ikke nødv-
endigt.
Ovenstående aktiviteter er et tag-selv-
bord. Man vælger selv hvilke aktiviteter 
man vil deltage i, der er ingen tvang. 
Alle aktiviteterne er gratis når først 
man er tilmeldt Viking-Con Junior.
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Smil, service, spil, sjov og samvær
Er det dig, og har du lyst til at være en af de ca. 200 frivillige, der er med at at få 
Viking-Con til at køre? Så ser vi dig gerne som en af vore kolleger i Informationen 
under Viking-Con 27.

Informationen er bl.a.
Til- og frameldinger til turneringer• 
Indcheckning når connen åbner fredag aften, samt løbende over hele • 

 weekenden
Garderobe• 
Ludoteket• 
Div. salg, herunder natsalg for kantinen • 
Generel problemløsning, hjælp og vejledning. • 
Løbende ordensrunder på skolen, så der er lækkert og indbydende hele• 

 weekenden.
Hyggelige nattevagter og brandvagter på skolerne.• 

Til tidligere Info-medarbejdere har vi den glædelige meddelelse, at vi ikke længere 
har rengøringen af Tårnby Gymnasium søndag.

Som tak for din arbejdsindsats kan vi bl.a. tilbyde:
Vores store taknemmelighed• 
At blive en del af fællesskabet blandt de frivillige • 
VIP-status (VIP-sovesalen, adgang til skolen fredag kl. 17, fordel i • 

 lodtrækningen)
Grøn T-shirt (hvis du siger ja til min. 2 vagter) – mange kommer hjem helt • 

 uden noget
Hyggehjørne i Infolokalet, hvor du kan koble fra under connen og få en • 

 sludder med dine kolleger
Forplejning i forbindelse med vagter ved madudleveringstidspunkter. • 

 Derudover er der altid kaffe, te, varm cacao, frisk frugt, kiks og slik til 
 rådighed på vagterne.

Middag søndag, efter connen. Det er ca. kl. 21• 
Social omgang uden for Viking-Con (2 årlige spildage samt en julefrokost)• 

Vil du vide mere om Informationen, eller tilmelde dig vores Spildag søndag d. 21. 
september kl. 13:00-17:00 centralt i København (adressen oplyses ved tilmelding), 
skal du kontakte Tina på tina@viking-con.dk eller tlf. 24 64 18 20


