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TURNER INGSOVERSIGT : 

ADE&D: 

Karakterene fra de 

foregående års SPILTRÆF 

fortsetter deres muntre 

oplevelser … Gebyr SKr. 

Third Reich: 

Gammel F.B.O0. tradition , 

vi var nødt til at tage 

den med igen i år. 

Diplomacy: 

Der vil blive spillet over to 

omgange . Gebyr SKr. 

For begge spil. 

Prøvespil: 

Et moderne detektiv scenarie, 

lavet af kendte FASTA-Medlemmer. 

Hør nærmere til SPILTRÆF. 

Begrænset deltager-antal. 

  

Gunslinger: 

Der vil ikke blive gennemgået regler før spillet , og kan derfor 

kun anbefales til øvede Gunslinger-spillere . Gebyr SKr.  



Call of Cthulhu: 

Nok et scenarie fra de trofaste FASTA-folk . Igen i år vil vi. 

følge"vore endnu kun lettere sindsforvirrede venner på deres 

uhyggelige oplevelser i vor moderne - tidsalder . Følg med å 

disse unge menneskers kamp mod over- (og u-) menneskelige kræfter. 

Gebyret på SKr. bedes indbetalt før spillet starter!!! 

B-17: ; 

For de , der ikke ønsker at udsette sig selv 

for unævnelige rædsler, kan vi igen i år til- 

byde dette dejlige og ikkesporvoldelige spil. 

Kom og få en sjælden lejlighed til at bombe 

interessante stykker arkitektur” tilbage til 

stenalderen. (Den åéældre!!!) 

  

Traveller: c Ra 

Dette scenarie vil utvivlsomt 

opretholde den åndeløæse spænding 

som de sidste års SEA ar Bar har 

skabt precedens for. Desværre ved 

vi på nuværende tidspunkt absolut 

intet om hvad det måtte omhandle, 

men vi har den største tillid til 

designeren. Gebyr SKr.,Tak. 

Car Wars: 

   
   

   

-Spillet hvor man laver interessante 

transportmidler; og ødelægger dem ! 

Spillet hvor man møder interessante 

mennesker; og skyder dem! ! 

-For kun SKr. Kom og få afløb for dine indestængte agressioner . 

får du denne postmoderne oplevelse for livet. 

Frie ini”tiver er naturligvis meget velkomne. 

Med forbehold for ændringer i programmet. 

TILMELDINGSBLANKET 

Generelle oplysninger: 

NAVN: KLUB: 
  

… ADRESSE : BY: 

Jeg vil gerne tilmeldes: 

Fredag aften: 

($)  AD&D-turnering: Kold: 

Third Reich: 

Lørdag formiddag: 

($) Diplomacy: 

Lørdag eftermiddag: 

($)  Gunslinger:    
  

Prøvespilning (se i folderen): 

Lørdag aften: 

($) Call of Cthulhu: Hold: 

B=1L7= 

Søndag formiddz7 

($) Traveller: Hold: 

($). Car Wars: 
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SPISNING : 

Det vil igen i år være muligt at tilmelde sig spisning fredag 

aften, lørdag aften og søndag middag. Du bedes afkrydse dit menu- 

valg på tilmeldingssedlen. Kryds af for enten ris eller kar- 

tofler eller pasta. Ved et ekstra kryds ved lux serveres til- 

lige ristede svampe første dag og ostegratinering anden dag. 

Angående søndag . Lille platte er : diverse pålæg , ost , smør og 

hjemmebagt rugbrød og bolle. Stor platte er : bedre pålæg , diverse 

ost , frugt , smør og hjemmebagt-rugbsød og bolle. Betaling for 

spisning sker ved ankomsten, hvor der også udleveres spisebi letter. 

"Ey VELBEKOMME ", KONGRESKOKKEN 

TIDSLISTE 

Planlagte begivenheder: 

Fredag: 

Kl. 15009 Kongressen åbnes. 

Kl. 1739-1830 Aftensmad. 

K1. 1830-0930  SAD&D-turnering. 

Third Reich. 

Lørdag: 

K1. 9939-1338  Diplomacy. 

'hird Reich Forts. 

1400-1888  Gunslinger. 

iplomacy Forts. 

Third Reich Forts. 

Prøvespilning. 

. 1739-1839 Aftensmad. 

- 1830—9039- Call of Cthulhu-turnering. 

B=17 

Søndag: 

K1.9930-1498  Traveller-turnering. 

Car Wars. 

K1.1400-?7?7?? Frokost, Afslutning. 

Kl. 1809 Rengøring og oprydning.  


