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WTF is ChopCon? 
|ChopCon er et nørde-arrangement, der 

|afholdes en gang om året weekenden før 

påske. ChopCon's kerne er bordrollespil, 

men vi spiller også brætspil og figurspil. 

Vores allerhøjeste mål er at have en 

"hyggelig weekend i selskab med hinanden. 

Ligesom mange andre con'er afholdes 

| ChopCon fra fredag til søndag og inddeles i 

4 spilblokke: 

.… Fredag aften 

+ Lørdag dag 

|e Lørdag aften 

«+ Søndag 

'Ved tilmelding prioriterer du, hvilke spil du 
    erinteresseret i under hver spilblok.   



  

The Story So Far… — Praktisk Information GN'ere Wanted… 
ChopCon havde sin debut i 1992, hvor et ChopCon afholdes på Sophieskølen i 

mindre antal frivillige, modige sjæle anført Nykøbing F. mellem fredag d. 12. og søndag 

af Snøfte, den vingeløse drage, kæmpede d. 14. april 2019. | 

mod onde magter fra et virvar af verdener. 

Dørene åbnes kl. 18 om fredagen og lukkes | 

[I mange år blev flere og flere draget ind i | igen kl. 16 om søndagen. | 

den evige strid. ChopCon voksede fra en | | 

lille flok på omkring 15 hærdede eventyrer |Derer rig mulighed for overnatiiing på 

til en ”herreskare” på omtrent 89 34, Ikke | skolen - uanset om du er eventyrer, 

alle kampe blev vundet. rumrejsende, kultist, helt eller lømmel. 

  

Snøfte var et fast aspekt for ChopCon's Vi vil have en café, hvor du kari købe 

illustrationer - og var ivrigt gengivet på de forfriskninger ud fra et mindre udvalg af 

overlevendes krus og t-shirts. sodavand og snacks - alt hvad enhver | 
| | Hvis du ønsker være GM til ChopCon, er det 

modig sjæl har brug for, 
| | slet ikke så svært. Du skal blot: 

'» Tilmelde dig på chopconØoutlook.dk 

| +. Forberede en lille ”teaser” til dit 

scenarie på max 1 A4-side 

+ Give os lidt anden information om dit 

scenarie: antal spillere, system, etc. 

Men pludselig forsvandt ChopCon. | 

Virkeligheden fordrev Snøftes hær, Havde 'Skolen ligger 15 minutters gang fra 

de onde magter vundet? Var det endeligt Nykøbing F, station. 

lykkedes at bandlyse Snøfte fra denne | 

verden? |Der er også rig mulighed for bratis 

"parkering, hvis du kommer i bil; 

Men efter 10 år lykkedes det atter et 

mindre antal eventyrer at udføre ChopCon- Du kan finde mere information bå 

ritualet, så Snøfte igen kunne slippe ud i hjemmesiden, og kan med fordel følge med 

dér og på Facebook (find link og QR-kode 

| på bagsiden). Begge steder blivér opdateret 

'Med den mørke besværgelse hævet er kun løbende, når ny information bliver 

ét sikkert: Den evige kamp mod de onde tilgængeligt. 

magter fortsætter, og vi har brug forjeres. | 

hjælp til at kæmpe ved Snøftes side… 

Der er afsat 8 timer til hver spilblok, så dit 

scenarie bør derfor være en passende 

denne verden. 
længde. 

Er du interesseret i at være GM, vil vi gerne 

høre fra dig hurtigst muligt, og senest d. 12, 

januar 2019.


