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Giroindbeta- 
lingskortet 
Sådanudfyldes for- 
håndstilmeldingen! 

Udfyld girokortets bagside så 

omhyggeligt som muligt. Vi vil gøre 

vort bedste for at fortolke de ind- 

sendte skemaer, men vi er des- 

værre ikke alvidende. Eventuelle 

fejl (fra vores eller jeres side) bekla- 

ges derfor på forhånd. 

Skriv ditnavn, din adresse samt de 

øvrige oplysninger i de dertil indret- 

tede felter (skriv tydeligt). 

Hver person kan højst indlevere 1 

(et!) tilmeldingsskema. Konstaterer 

vi, at der er indleveret flere ske- 

maer i samme persons navn, annul- 

leres be alle skemaer!!! 

Individuel tilmelding 
Tilmeldingsskemaet udfyldes som 

en prioriteret ønskeliste, hvor 1 an- 

giver den højeste prioritet. D.v.s. 

den turnering, som du helst vil del- 

tage i, skriver du ud for nr 1. Den, 

du "næsthelst” vil deltage i, får nu- 

mmer 2 o.s.v. HUSK! maksimalt EN 

turnering pr. prioritet. 

Hvis felterne til ønsker anvendes 

SKAL de udfyldes med de officielle 

forkortelser. Disse kan ses ved tur- 

neringsplanen i midten af bladet. 

Turneringer med ”%%% i stedet for   

13-15 oktober 1995 

en forkortelse, kan ikke forhåndstil- 

meldes. Man møder bare op. 

Du kan maksimalt tilmelde dig tili 

alt 10 (ti!) turneringer, så når du har 

skrevet din 10. prioritet er det slut 

med atønske. Detbetyderdogikke, 

atduikke kan deltage i andre turne- 

ringermed ledige pladser. 

Tilmeldingsomgruppe 
Hvis I ernogle stykker, som meget 

gerne vil spille sammen (typisk på 

samme hold i en rollespilsturne- 

ring), så har I muligheden for at 

tilmelde jer som en gruppe. 

Skriv gruppens navn i det angivne 

felt på samtlige medlemmers til- 

meldinger. Der kan maksimalt 

være 6 medlemmer i en gruppe, og 

alle skal være medlemmer af fore- 

ningen Viking Con. Den eller de 

turneringer, som I ønsker at deltage 

i som en gruppe skal have højeste 

prioritet. F.eks., hvis 4 personer 

ønsker at deltage i AD&D og Role- 

master som gruppe, så skal de på 

de 4 tilmeldinger angive henholds- 

vis AD&D og Rolemaster ud for 

prioriteterne 1 og 2,mens evt. indivi- 

duelle ønsker tildeles prioriteterne 

3 eller lavere. 

Hver person kan højest være med i 

éngruppe! 

Fra- og tilmelding efter 
lodtrækning 

Hvis du har været så heldig, at du er 

kommet med i en turnering og ikke 

  

  

  

  

kan/vil benytte dig af din tilmelding 
til turneringen, skal du henvende 

dig i informationen for at blive slet- 

tet af turneringslisterne. Hvis du 

ikke møder op til turneringen, så vil 

du blive udsat for en straf. Sidste år 

fjernede vi synderne fra deres øv- 

rige turneringer, men hvis vi mener, 

at folk ikke tager det alvorligt nok, 

vil yderligere straffe blive effektue- 

ret. Blandt disse straffe kan der 

blive tale om: 

+ fratagelse af evt. finalepladser. 

= fratagelse af evt. førstepladser. 

£ udelukkelse fra næste års con. 

Derfor, hvis du fortryder en turne- 

ring, SÅ MELD FRA!!! 

Hvorfor skal alt dette nu være nød- 

vendigt? Vi fik i flere år klager fra de 

turneringsafholdere, der lægger et 

stort stykke arbejde i at lave en tur- 

nering. De stod og manglede 10% 

af deltagerne, enten fordi de havde 

sovet over sig eller de havde fundet 

en mere interessant turnering. Igen 

er der andre, der med vilje var ble- 

vet væk fra turneringen, fordi der 

ikke var plads. 

Men det kan også tages som en 

medmenneskelig hjælp. For når du 

melder fra en turnering i informatio- 

nen, vil turneringen blive slået op 

som ikke fuldt besat, og en anden 

deltager kan overtage pladsen. På 

denne måde er man sikker på, at 

der ikke er nogen, der skriver deres 

navn ind imellem linierne på til- 

meldingssedlerne i aulaen. Kort 

sagt: AL FRA- OG TILMELDING fore- 

  

  

  

  

        
    

går i informationen. 

Har du været på Viking-Con før? 

Nej] Ja [] Mit Viking-Con nummer.: 

Fornavn(e): 

Efternavn: Størrelse Antal Madordning 

Adresse: 
Small J |[ | 

ostan zog Byt Medium 

Telefon: Larg' re 

Fødselsdato og år: X-Large 

Prisen er 90,- kr. pr. trøje. Madordningen koster 145,- kr. Skriv det samlede beløb på girokortets forside giro)   
  

LH 

Viking-Con 14 13-15 oktober 1995 
  

Forhåndstilmelding 
tl Viking-Con 14 

Foreningen Viki -Con er en forening, der har til 
formål at skaffe sine medlemmer visse fordele i 
forbindelse med arrangementet Viking-Con. 

Det medfølgende girokort er den 

eneste gyldige tilmeldingsblanket til 

de officielle turneringer ved dette 

års Viking-Con, der afholdes fra 

fredag den 13. til søndag den 15. 

oktober 1995. 

Bemærk, at dette er den eneste 

mulighed for at sikre sig deltagelse 

ilodtrækningen om turneringsplad- 

serne. Lodtrækningen foretages før 

connen. Eventuelle tomme pladser 

vil dog blive fordelt under connen 

fra fredag aften. 

Forhåndstilmeldingerbetragtes kun 

som gyldige, hvis man har opfyldt 

de gældende krav til at blive med- 

lem af foreningen Viking-Con. 

Tilmeldings-girokortet kan kun an- 

vendes til forhåndstilmelding af een 

person, og kan ikke anvendes til 

bestilling og/eller betaling af T- 

shirts. For bestilling og betaling af T- 

shirts skal det andet girokort anven- 

des.   

Foreningen Viking-Con 
Medlemskab for sæsonen 1994 gi- 

ver gratis adgang til årets Viking- 

Con samt mulighed for at for- 

håndstilmelde sig til de officielle 

turneringer. 

Medlemskab for sæsonen 1995 op- 

nås ved rettidigt at indbetale kr. 

80,00 ved anvendelse af det medføl- 

gende girokort. 

Indbetalingen er gyldig, hvis den er 

indbetalt på posthuset senest fredag 

den 29. september 1995 (Hvis du 

indsender girokortet til Girobank skal 

dette ske senest dagen før). 

Girokortet må ikke indbetales til 

banker eller sparekasser!!! 

Foreningens vedtægter kan rekvire- 

res hos Annemette Wolff, Esbern 

Snarresgade 14, 2. tv., 1725 Køben- 

havn V, ved at fremsende ønske 

herom tillige med frankeret svarku- 

vert (porto kr. 5,00). 

T-Shirts 
Vi tilbyder, som de øvrige år, Vi- 

king-Cons medlemmeren T-shirt 

med Viking-Con 14's logo. 

Der vil være tale om en sort T-shirt 

med hvidt tryk. 

Priser: 

Small kr. 90,- 

Medium kr. 90,- 

Large kr. 90,- 

Xtra Large kr. 90,- 

T-shirts udleveres på Viking-Con til 

de medlemmer, der har forudbestilt 

og betalt en sådan. 

Medlemmer kan i år bestille mad- 

ordning (se herom andetsteds). 

Prisen er 145,- kr. På connen får 

man såudleveret madkuponner. 

Betaling for T-shirt og/eller madord- 

ning skal indbetales på det medføl- 

gende girokort senest d. 29. 

september 1995. Girokortet må 

ikke indbetales til banker eller 

sparekasser!!! 

Det ønskede antal samt størrelse(r) 

samt ønskes om madordning skal 

angives foruden et tydelig skrevet 

navn, adresse og Viking-Con 

nummer.   
  

Læs omhyggelig vejledningen igennem INDEN du starter med at udfylde girokor- 
tet! Studér nøje tidsplanen og tilmeld dig kun til de turneringer, der kan for- 
håndstilmeldes. Jo flere ønsker, jo større chance for en turneringsplads. 

Overførsel fra Girokontonummer 

Underskrift iht underskriftsblad 

438-8801 
  

Indbetaler 

  

2700 Brønshøj 

Beløbsmodtagers Girokontonummer og betegnelse 

Foreningen Viking Con 
Frederikssundsvej 216, st. tv. 

  
> 

<€f GiroBank Indbetaling Kvittering 
Beløbsmodtagers Girokontonummer og betegnelse 

438-8801 

Foreningen Viking Con 
Frederikssundsvej 216, st. tv. 
2700 Brønshøj 

  Postvæsenets stempel 

  

Evt. meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt 

Girokort til forhåndstilmeldinger 

Må ikke-betales i Bank eller Sparekasse ! 

Husk at udfylde bagsiden. 
Kroner. 

| 
| 

Øre 

80 00 

  
Betalingsdato. 

  

Til maskinel aflæsning —- Undgå venligst at skrive i dette felt 

+82< 

Dag-— Måned —— År —— Sæt X 

+4388801< 

Betales nu 

Postvæsenets kvittering 

J Gebyr for indbetaling betales kontant 

80 00 
GiroBanks erstatningspligt ophører, når kravet ikke er anmeldt 
for GiroBank inden 2 år efter indbetalingen. Checks m.v. mod- 
tages under forbehold af betalingsmidlets honorering. 
Ved kontant indbetaling på posthus med terminal er det ude- 
lukkende posthusets kvitteringstiltryk, der er bevis for hvilket 
beløb, der er indbetalt. 

  

S 4030 (9.94) Giro 390-4282  
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Rollespil: 
ADD1 AD&D: Akna den mørke 

INGEN FORHÅNDSTILMELDING TIL: 
SmølfQuest: Sommersmølfen 

      
  

  

  

  

  

pTSsTerle Krjerele AMAZ Amazing Engine 1830 Intro 

Modul E2 —T Modul G2 BRP1 Basic RPG: Eneste overlev. Acquire 
”ModulC1 | |Modul D1 Modul E1 Modul G1 Rd dre sml Be Ng; 
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- EH IMP3 Imperium 3 World in Flames 

ampire amp Diplom LRP1 Live RPG: 47. Raum Mar. Brg. 

ER LRP2 Live RPG: Darkside 2 

, TOON Toon 
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å | VAM2 Vampire: Werewolf 44 

æ ; VIKI Viking: Fortabte sjæle 

VSSE: E | | Strategispil: 

Lost Worlds 2 ne atio | 1830 1830 
| | i AXIS Axis & Allies 

og to] £ å | BRIT Britannia 

BEER: ADS.D I | CDIP Colonial Diplomacy 
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I DE CLAY Clay-o-Rama 

Ogre Britannia | g DIP1 Diplomacy I 
FE: ?. DIP2 Diplomacy Il 

z SB. FAMB Family Business 

" » | É HARE Haren og Ree 
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c ore 3 BD INKO Inkognito ONSOTET 

> O E i IRON Iron Dragon ' 

JUNT | Junta Fantask 
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ERE NEWW New World 33 11 85 38 
RISK Risk 

. ROBO Robo Rally . 

FF = T z É. 2 

er Midas - Det Store Spil, Magic, Star Trek i ) TIIA Titan Værkstedsgården 8 
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FE g FESTER FF T > d f 5 = = | — WHFB Warhammer Fantasy Battle 43 62 14 07 

(Turneringer uden forhåndstilmelding ) ( Løbende Turneringer ) WRTT … Wrasslin' Tag Team 

Overførsel fra Girokontonummer | 

Har du været på Viking-Con før? b gå 

Nej] Ja [[] Mit Viking-Con nummer.: = . " É 

FORE) <6' GiroBank Indbetaling Kvittering 
Underskrift iht underskriftsblad Beløbsmodtagers Girokontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers Girokontonummer og betegnelse 

Efternavn: 1. prioritet 6. prioritet 

438-8801 438-8801 
Adresse: 2. prioritet 7. prioritet Indbetaler . SK, nm . nem 

Foreningen Viking Con Foreningen Viking Con 

Postnr. og By: 3, prioritet 8. prioritet Frederikssundsvej 216, st. tv. Frederikssundsvej 216, st. tv. 

2700 Brønshøj 2700 Brønshøj 
Telefon: 4. prioritet 9. prioritet 

Postvæsenets stempel Postvæsenets kvittering 

Fødselsdato og år: 5. prioritet 10. prioritet 

Evt. meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt   
  

Jeg er turneringsleder/gamemaster i:     Gruppenavn (kun for gruppetilmelding):   
  

  

Girokort til T-SHIRT- bestilling 

Må ikke betales i Bank eller Sparekasse ! 

Husk at udfylde bagsiden 
Kroner. Øre 

  - 
Betalingsdato. Betales nu 

Gebyr for indbetaling betales kontant 

Kroner. Øre 

  
  ze 

Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i dette felt 

+82< +4388801< 

Dag Måned —— År Sæt X' 
S 4030 (9.94) Giro 390-4282 
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GiroBanks erstatningspligt ophører, når kravet ikke er anmeldt 
for GiroBank inden 2 år efter indbetalingen. Checks m.v. mod- 
tages under forbehold af betalingsmidlets honorering. 
Ved kontant indbetaling på posthus med terminal er det ude- 
lukkende posthusets kvitteringstiltryk, der er bevis for hvilket 
beløb, der er indbetalt.  


