
Hiårtligt välkommen till GothCon XXIII!
GothCon-ledningen hälsar er hjärtligt väl-
komna till Sveriges äldsta konvent och hop-
pas att ni kommer att ha mycket roligt.
Innan vi börjar har vi några tråkiga men

nödvändiga punkter att ta upp om ordning
och regler. För att alla ska trivas och ftjr att

vi ska kunna uppfulla kraven som ställs ftir
ati vi ska få hyra lokalema så finns det ett

antal regler som det är speciellt viktigt att

de efterlevs. Personer som bryter mot dem

riskerar att a!.visas från konventet.

. Det finns utrymmen på skoloma som

vi irite disponerar och som inte är lås-

bara. Det är inte tillåtet att passera
avspärmingar eller att uppehålla sig i
utrymmen och salar som inte iir marke-
rade som tillhörande konventslokale-
ma. Lämna lokalernas inredning ifred.

. Det är inte tillåtet att flytta bord och

stolar mellan salar. Städpersonalen fllr
ett elände med att pussla in saker på

rätt plats.

. Förallas trevnad, släng skräp i pappers-

korgen, lämna platsen prydligt iord-
ningställd när ni har spelat klart. Det iir
inte roligt att slutstäda tre skolor...

. Rökning får inte ske inomhus. Vid rök-
ning utomhus skall fimparkastas i där-

ftir avsedda behållare. Alla salar har
rökdetektorer som reagerar på cigarett-
rök och vite ftirbrandkårsutryckning är

8000 kronor PLUS moms. Alkohol och

droger får inte nyttjas inom skolans
område.

. Det finns en personalbostad under kor-
ridoren vid gymnastiksalen. Msa hiin-
syn och gå tyst/dämpa samtalen i detta

område.

. Liimna inga värdesaker utan tillsyn. Det
händer tyvärr varje år att någon blir av

med spel/figurer/pengar etc. Håll koll
på prylarna så att vi slipper sådana

tråkigheter i år. Nynja bagageinliim-
ningen.

RE,CEPTION
Receptionen kommer att vara förlagd till
samma byggnad som tidigare år, längst in i
matsalsbyggnaden.

BAGAGEINIA{NIINGEN
Invid huvudingången till Hvitfeldtska
Norra hittar du vår trogna bagageinlZimning,
som är bemannad större delen av dygnet.

Här kan du lämna in värdefulla och/eller
otympliga ting som du inte vill lämna
obevakade.

VÅGBESKRI\NING
Se karta i längre bak i utskicket.

OPPE,TTIDER
På fredagen den 2a april öppnas dörrarna
klockan 08.00. Mellan klockan 09.00 och

09.45 sker invigningen i aulan. Lokalen
stiings söndagen den 4e april klockan I 8.30,

efter avslutningen som äger rum fran I 7.00

till18.00.

PÅRKERING
Vi kommer att ha ett begränsat antal par-
keringstillstånd för parkering utanför
Hvitfeldtskagymnasiet Tillstand delas ut i
receptionen så länge de räcker. Observera
att parkering utan parkeringstillstånd kan
medfiira P-böter. Fordon som parkeras ut-
anfiir P-rutorna kommer att bogseras bort;
skulle olyckan vara framme, måste brand-
kåren kunna komma fram.

OM INSLÅPPET
Insläppet sker i receptionen. Till
funktionären uppger du ditt namn och fii-
delseår och fär då en bricka som skall bä-
ras väl synlig under hela konventet. Var
rädd om brickan - den är ditt kvitto på att

du har betalat ditt inträde. Besökare som
inte skall spela eller deltaga i någon annan

aktivitet, utan bara är nyfikna på vad vi
sysslar med, kommer naturligtvis in gratis.
Den som inte är fiiranmäld betalar 250 SEK
fiir hela konventet, eller 100 SEK per dag.

övnnxerrNrNG
Övemattningen kommer huvudsakligen att

ske på Vasa wxengymnasium. Dessutom
finns vissa sovsalar i Hvitfeldtska Norra.
Du som vill sova tidigt och gå upp tidigt
(fre natt 22.00- I 1.00, lör natt 24.00- 10.00),
välj Vasa wxengymnasium. Du som vill
sova sent (fre natt 03.00-19.00, lör natt
24.00-1 5.00), välj Hvitfeldtska Norra.
Sovsal tilldelas man av receptionen.

Observera att övernattning endast fär ske i
diirftir avsedda och markerade salar. Om du

ska övernatta i en sal på konventet skall du
ha anmält detta till receptionen (så att vi
kan veta vem som finns var om brand skulle
bryta ut). Den person som först placeras i

en sal svarar för ordningen i denna under
övemattningen och att salen lämnas i gott
skick.

MÄT
I cafeterian som är öppen dygnet runt kan
ni köpa kaffe, t6, smörgåsar, låisk, godis och
frukt. Vi fortsätter vår kampanj fbr ett nyt-
tigare konventsliv genom att sälja mer yog-
hurt, frukt och smörgåsar. På fredag, 1ör-

dag samt söndag morgon kommerdet även
att finnas möjlighet att köpa frukost och det
kommer också att finnas varm mat (med-

elst mikrovågsugn) att köpa vid öwiga ti-
der, även under natten.

Middagarna serveras enligt;

Fredag 20.00 - 23.00

Lördag 17.00 - 20.00

Liksom fiina året kommer vår ambulerande
kafeteria att hemsöka Hvitfeldska Södra på
udda tider ftir att fiirse er med briinsle ftir
era fortlöpande aktiviteter.

AKTIVITETER
Se efter i schemat när och var samling till
respektive tumering äger rum. Varje turne-
ring och arrangemang kommer att ha ett
eget utrymme på anslagstavlan i matsals-
byggrraden. Där kommer viktig information
att anslås, till exempel vilka som har gått
vidare i turneringen samt om det eventu-
ellt skulle ha skett någon schona-ändring
eller dylikt.

Alla brädspelsturneringar och några
rollspelsturneringar har som vanligt ut-
rymme för fler anmälningar

EGNA
ARRANGEMANG

Om ni vill anordna något eget arrangemang
så kommer det att finnas möjlighet att sätta
upp anslag på anslagstavlan. Hör av er till
receptionen så kan vi kanske ordna en sal

åt er.

FRÅGOR
Vänd dig i fiirsta hand till receptionen, i
andra hand till GothCon-kommitt6nsmed-
lemmar, vilka känns igen på sina vita
GothCon-skjortor med svart tryck.
Tumerings- och öwiga ansvariga kommer
att bära svarta t-shirts med vitt tryck. Se

även anslagstavlan i matsalsbyggnaden för
aktuell information. Denna kommer att an-
viindas för anmälningslistor, tillkännagi-
vande av resultat, med mera.

ölrRlcT"
Håkan Ackegård finns som vanligt i
GothCons caf6teria med sina alster.

Cöreborg den z-+/+tggg



ROLLSPE,L
Breccia och När man Jår oväntat besök

utgår.

Reseiärer
Arrangörer: Tobias Wrigstad med

benäget bistånd S.N.P.A. 4 (Joachim

Bengtsson och William FettY)

Inriktning: Fin Form, Tärningslös
socialsurrealism

Lagstorlek: 3

Mer info: wwwdsv.su.se/-tobias-il
kompositioner

"Jag tror att många tycker att det örfarligt
att slåppafi'am sina kinslor Den moderna

mönniskan vill ju alltid ha lannoll över sa-

ker och ting, livet, åldrandet, döden. Det
ör nog det som tir det farliga med l«ins-

lorna, att de inte låter sigkontrolleras.

Dufårfi)rlåta mig om du tycker attiag ör
litefiir djup eller klampar in i din person'
ligg sfiir - blir litefir personlig så här di-
rekt. Det tir bara det att iag måste få fir-
svara mig, berätta vem jag egentligen är
innan du dömer ut mig. Det år den stora

nackdelen med att vara manusfiirfattarc till
erctiska filmer Framgångens baksida, så

att siiga.

De flesta jiker i sina tevesofor vrdker i
sig hambutgare och ser ut som dräktiga
hängbukssvin, och skyller sitt
oengagemang på att den enskilda
individens möj I ighet att rti riindra s amhiil-
let gick i graven med 71+alet. Det dr att
göra det lött fir sig. Det är inte så svårt
att firiindra samhöllet ! "

När han påfem minuter summerade sitt liv
över en kopp kalkinpyrt kaffe på vägbogen

insåg han varfor Eurcpasfrämsta vdlfids-
stat ocl«å hade den högsta siälvmords-

frekvensen.

Några meter över marken

- Kult
Arrangör: www.rollspel.nu

Konstruktör: Andreas "Bosse" Hed-

ström

Lagstorlek: 4

Förkunskapskrav: Gott rollspelande, i
övrigt inga.

Lynn klevforsiktigtfram över det kalla och

smutsiga golvet. Honvar noga med att inte

Hiva på något gammalt tuggummi eller nå-
gon cigaretfimp då hon visste att.hennes

mor skulle blifullkomligt rasande över det.

'Förstöra nya, fina skor på det siittet!',
shtlle hon siiga och skaka på huvudet. Se-

dan skulle hon straffa Lynn fir hennes

klumpighet, och straffet shtlle siikert inte

bli miltfruktade Lynn. Senast hon giorde

någonting dumt nog att bli bestraffadfor
hade hon inte lrunnat sitta ner ordentligt
påJlera timmar

Så Lynn l<oncentrerade sigpå marl<enfram'

fiir henne, men hon lande dndå inte undgå
att miirka den ständiga strömmen av mrin'
niskor som vandradefirbi henne. Det var
alla sorters miinniskor; unga, viilklädda
miin i mörka kostymer med stora
attachövdskor dinglande utmed benen;
gamla pensiondrer som på rullstolar rul-
lades fram utav yngre släktingar eller per-
sonal; nedgångna uteliggare med liv lika
söndertrasade som kldderna de brir och

alla deras tillgångar ihopsamlade i någon

gammal kundvagn som de sliipar bakom

sig; och små barn som, likt henne själv tätt

fi) lj de eft er s i n a fii rii I d ra n

Plötsligt vek hennesfi)riildrar bortfrån den

stora massan /ör att sedan ställa sig och
vänta i en kö medan infromation ström-
made ut genom högtalarna. Lynns firiild-
rar verkade lyssna noggrant på vad som

sades men Lynn brydde sig dock inte spe'

ciellt mycket om denna utan tog sig istöllet
tid att betrakta miinniskorna runt omkring
henne. Ndstan direkt dock så drog Lynns
mamma med henne fram genom kön och

Lynn visste bdttre dn att Jörsöka streta

emot. De gick sedan vidare igenom en

l<orridor innande komfram till en liten dön
ddr nå långa lcvinnor i lilenande klädsel
höls ade dem viilla mmna.

'Välkomna ombord och ha en trevligt

flight!', hälsade en utav kvinnorna med ett

stort, vaftnt leende. Ett leende som dock

inte verkade strdcka sig dnda till ögonen,

som istdllet kallt tiltade ner mot dem.

Lothrims lärjungar
Kategori: Rollspel, Ham

Arrangör: Jonas Thornander

Lagstorlek:4-5

Prolog:

Den hårda nordanvinden trringer sig ige-
nom både ben och mårg. Sldtterna ligger
under ett vitt tdcke av snö och /loderna iir
bottenfrusna. Hela Kaldor ligger i en tyst
sömnig dvala, och inget tecken på liv eller
rörelser tycl<s finnas. Fåglarnas sång har
tystnats och de har sedan längeflugit sin
vög bortfrån den kallavintern till varmare

länder och människorna håller sig borta

från landsvdgarna och stiinger ute lElan.

Solen skiner skarpt men har intagit en låg
position och det är en frisk men kall luft
denna klara vintermorgon. Långt bortom
kullarna traskar kroppar insvepta i tiocka

tyger och ansikterna har halsdukar om-

sotgsfullt virade runt sig.

Deras ansiktsutryck och den kroppshåll-

1 ning de har avslöjar att vddret dr mycket

opassandefi)r en resa som denna. Kinderna
är rödsprängda och kylan biter sig envetet

fast i deras kroppan Man kan undra vad
som kanJå detta sällskap lömna den varma
stugviitmen och bege sig ut i vinterlandet,
uppenbarligen måste det vara väldigt vik-
tigtfiir dem. En präst, en lErkoriddare och
två sjaskigt klödda luffare, något ryf,sv p6
att detta sällskap inte är som vilket söll-
skap som helst.

Under ytan, i den politiska världen så lurar
faror stora nog att hota Kaldors fredliga liv.
Någon rustar upp en arm6, några duktiga
hantverkare tycks spårlöst ftirsvinna, och
det viskas i de högre och mer välbåirgade

kretsama att landet är i fara. Någon kallar
sig lothrim, en legend död sedan låinge som

hade ett imperium, styrd av trolldom och

slaveri, har återigen uppdagats. De liirda va
att det är en lögn, Lothrim iir död, men ge-

nom att nyda legenden kan denne nya

"Lothrim" skapa skräck bland skrockfulla
bybor. Att Lothrim återigen skall med sin
tyranniska makt återskapa sitt forna impe-
rium, fiir varje man och kvinna att rysa.

BRÄDSPEL
Alla ni som är anmälda till brädspels-
turneringarna fär gäma ta med er egna spel

om ni har möjlighet. Såirskilt Settlersturner-
ingen är i behov av spel.

.1830 iir tyviirr inställt.

Krieg
Arrangör: Marcus Gustafsson, 031-

I 8 I 3 54, mof@cd.chalmers.se

Tider: Tre kvalificeringomgångar om tre
timmar och åtta timmar för finalen.

Krieg iir ett någorlunda enkelt strategispel

om andra världskriget i Europa Jämfiirt
med World in Flames saknar Krieg mycket
krom, men spelet iir ändå ffllt av överrask-
ningar, och det viktigaste av allt:dess spel-

motor iir klart ok. Kan du spela något av

AH:s Third Reich, SPI:s WWII ellerADG:s
World in Flames, kan du lära dig Krieg
inom en timma.

Årets tumering kommer att anviinda sig av

turneringsupplägget "Kriegsfest! " från juli
1997, vilket ftirmodligen går att finna på

Kriegs website, http://grognard.com/
index.html. Det består av de tre
kvalifi ceringsscenariona, Götterdämme
rung, Reign in Spain och CaseBruder. De
värdiga finalisterna år slutligen göra upp i
"the Russian Campaign".

Medtag egna spel och väl mött!

FIGURSPEL

WH 40K turnering
Vår turner ing i WH 40K ftirlorade sin
kryssruta på anmälningsblanketten, varftir
någon kanske missade att ftiranmäla sig.

Förtrösta icke: det iir självklart möjligt att
anmäla sig på plats.



Slagskugga
Kategori: Figurspel

Arrangör: Ctaes Sillberg
(athena@swipnet.se) 0303- I 64 74

Förkunskaper: Inga

Tider: Nästan jämt

Avgift: 20 kr

Ett figurspel i fantasy-miljö. Strid till sista
man i en värld befolkad av brutala krigare
och hungriga monster. Snabbspelat, kul,
och med ett slimmat regelhäfte!

Warhammer Fantasy

Battle
Arrangör: Anton Svärd 031-54 74 98

och Flammans Spel

Tider: Alla pass (dock spelar varje
spelare bara 3 pass). Observera att vi
har regelgenomgång ftirsta passet, var
där i god tid.

Att ta med: Tuffarm6, arm6bok, läslig
arm6lista, kort för magiska prylaq
formler och Winds of Magic,
tärningar och gott humör.

Avgift: 40 kr. Vår ambition är att dessa

skall gå oavkortat till priser. Om ni
inte slår sönder saker, vill säga.

Anmälan: Sker på plats, men vill du vara
säker på att fä spela, anmäl dig till
arrangören på telefon i förväg, eller
på Flamman.

Upplägg: Som förra året - spela tre av pas-

sen, vilka pass ni spelar väljer ni själva - i
mån av plats. Vd forsta passets början bo-
kar vi in slagen, ftirst till kvam...

Poäng & sånt: Varje slag spelas i fem
rundor, eller tills passet är slut om man är
riktigt sölig. Vi använder oss av en mycket
enkel variant av VP 1O0-systemet, så sitt inte
och knåpa ihop 199-poängsenheter. För
rrrnnet slag fär man 2 poäng, för oavgjort
I poäng. Dessutom delar arrangörema ut
0-3 poäng fiir målning och 0-3 poäng fiir
arm6komposition. Sedan utnämner varje
spelare en av sina motspelare till "MrNice
Guy", vilket ger honom ytterligare 1 poiing.

ftersom varje spelare spelar 3 slag. eftersom
varje spelare spelar 3 slag blir detta alltså
ytterligare 0-3 poiing. Den som får mest
poäng är tuff.

Regler: Armdstorleken är i år 2000 poäng.

Inga allierade, men gäma legoknektar. Inga
Special Characters. Max nivå på trollkar-
lar är 3. Det är tillåtet att ha Wizard Lords
o dyl i sin arm6, men men deras effektiva
nivå blir 3, och de får bara ha max tre
formler. Ingen "Overkill". Maxkostnad för
magiska föremål är 50 poäng, med ett
undantag: Generalen fårha I föremål som

kan vara hur dlrt som helst, men detta
fiirernål måste avslöjas liir motståndaren ndr

Generalen placeras på brädet. För Dvärgar
gäller allt detta inte ftiremål, utan enskilda
runor. Man kan alltså ha tre 5O-poängsrunor
på en fettoyxa. Total Power är dispelbar.
Arrangörerna har den exklusiva rättigheten
att misstolka och ftirvränga reglen

SpaceHulk
Arrangörer: Daniel Eldbom, Helgona-

backen 9,451 32 Uddevalla,0522-
3 | 7 97, ezekiele@usa. net, Thomas
Olofsson, Sunnerödsv. 5,451 32
Uddevalla, 0 522-37 664,
thomas.ol@telia.com.

Förkunskaper: Inga. (Ha sett Alien 2

förhöjer kiinslan ...)

Tider: Lördag och söndag

Spelare: l-2 (2 squads)

Arrangemangsform : Drop-ln Tirrnering.
Pris till bäste Commander.

"Commander, there is blips all over the
hulk!"

"Marines, ... can't ... you, keep on ... no
return... !"

"Commander, ... ... see the genestealers!
They are upon us ! ! ! "

" Aargh ....!" Transmission ended.

What is your duty?
To serve the Emperor's Wll.

What is the Emperor's Will?
That wefight and die.

What is death?
It is our duty.

What is your duty?

- Chant of the Space Marines

DroidZone
Arrangör: Pontus Jarenskog

Avgift: 5 kr per spelare

Tider: Kontinuerligt drop-in spel

DroidZone är tillbaka i Gothcon för att göra

rent hus. Efter lrra legendomspunna ar-
rangemang med detta eminenta
snabbspelade droidkrigspang-pang-krasch-

boml spel som fick "bästa figurspel" priset
på Sydcon ftirra året, har vi arrangörer/kon-
struktörer gripits av hybris och gjort om
allting till det bättre (dvs... fler, mer,
snabbare)! Så känner du för en lagom lång
(ca. en till en och en halv timme) paus i
rollspelandet och vill mosa din vän ( helst
wå spelare ) på roligast sätt som gar, så kom
till DZ (drop-in, i vanlig ordning) och spela.

WARHAMMER SIEGE
Arrangör: Rickard Abrahamsson (03 I -

s58003).

Tider: Drop-in hela fredagen och
lördagen.

Förkunskaper: Bara om dina egna
arm6er. Snabba regelgenomgångar i
Siege Battles vid behov.

Frederick Bhouger av Bretonnia sprang
över slagftiltet mot den mörkafiistningen i
ett hav av pilar stenar, och hett blod. Hans
soldater lågöverallt runt murarna,döda
och lemlestade.I ettfruktansvört raseri och
med sitt svärd i hand,kliittade han snabbt
upp for den långa stegen ,trots sin tunga
rustning.De första två av utav
Mörkeralvernas soldater som sprang emot
honomfick smaka på det kalla stålet som

skar igenom deras kroppar.Det samma
gällde tiven ytterligare fyra andra ur de
ondas armö, tills han plötsligt stannade upp
och stelnade till.Den vackraste kvinna han
någonsin sett uppenbarade sigframfi)r ho-
nom. P.g.a. sina löften och ordrar om att
slEdda kvinnor och barn, så /örstod han
att han aldrig skulle kunna bruka våld på
denna vackra skapelse.Mer hann han ald-
rig fundera på då det hördes ett högt
KLICK! i fi)ljd av ett swishande ljud när
den kraftiga pilen slog rakt igenom honom
och kastade honom nerfir muren igen. Ner
till sina egna,dit han hörde hemma.....

Spelet iir beräknat till I -4 spelare beroende
på ifall spelare vill alliera sig rrred varandr4
i såna fall endast enligt Warhammer-reg-
lerna. Minimum på armö bestämmer ni
själva i förhållande till egen tid. Små slag
är också kul. Siege-tillbehör finns till
utlåning, typ stegar, timmerstockar, m.m.
Om någon mot förmodan vill FEGA sig
innanftir murama,så finns det en Dark Elves
arm6 för utlåning. Vi kör kontinuerligt
"DROP IN" hela fredagen och lördagen.
Och på lördag kväIl kör vi ett stort final
siege mellan Dark Elves och Orchs &
Goblins.

WH 4OK GOLF
Ärrangör: John Huntington (0301

44470), Axel Davidsson (030 l -

44s79)

Tider: Drop-in under Fredag I 0- I 6

Lördag 24-03 Söndag 10-16

Kostnad: Endast 5 krideltagare.

Förkunskaper: Inga.

Jag forlorade min caddy, Hicl«, for en

stund sedan. Bollen hamnade i an bunker
vid 3:e hålet. Försent märkte vi att en

Genestealer lurade i sanden, alldeles for
sent. Den hoppade upp och klippte av
huvudet på Hicks och drog sedan ut
ryggraden medans kroppen fortfarande
skakade. Jag greppade tag omjArnffettio-



*åan, ett gediget redskap htir ute i nffin.
iVfed några rejäla slag §otde jag råbiff av
nnnstret. Jag rotade igenom den blodiga
rörctn och mcirkte lättad att golJklubborna
var o.skadtla, vilken tur.

Spela 40K Golf, ett fartfullt, dumt, och
roligt figurspel i GW:s Warhammer 40K-
värld.

WH40K Hidden ... nästan
Typ: Figurspel

Arrangör: Föreningen Ylva (03 1

14637 l), Birger Hanning (03 I

434484,0707 349501)

Speltid: ca 3 tirnmar

Antal spelare: 4 romare, 5 afrikaner.

Casca tittade ner från kullen mot lägret Pax

Sitfis och såg att fienden hade brutit ige-
nom vid bortre pallisaden. Detta var inte
vad Casca ville se efter l0 dagar på häst-

ryggen från Iicisium till Sitfis. Han vände

sig om och kallade påAlick. Den ena av de

två kvarvarande elefantskötarna gav order
om anfall och hoppades att de utlovade
lorstärkn in garna hade komrnit.

Ett slag i biista WH40K-hiddenstil, fast med

l5mm-figurer i romersk miljö - 40 e Kr.
Skall Casca dö ännu en gång?

El Bluffo
Typ: Figurspel

Arrangör: Föreningen Ylva (03 I

146371), Birger Hanning (03 I

434484,0707 349501)

Det senaste försöket att arrestera El Bluffo
på planeten Sarukan misslyckades kapitalt.
Den l0 man starka styrkan med både grav-
speeder- och landspeederunderstöd dr spår-

löst borta.

Att det var en elittrupp från GRAS gör inte
saken bättre.

Warzone 2:nd Edition

turnering.
Arran görer: Frilansargruppen

Inquisition: Anders Mörch (08

5 447 2683 eller helst: anders.morch@
telia.com) & Ricard Fransson från
Target Garnes.

Tid: Anges på konventet.

Förkunskaper: Kunna sin trupplista
samt reglerna.

Han kunde.se sin bajonett innanfi)r visiret
på Bauhaus soldaten i vilket öven hans gas-
mask rcflekterade sig. Nör hans blickfill
ned kunde han se hur blodetforsade över
hönderna på honom. Det varfi)rsta gången

handöd(4t någon och han intalade sig sjiilv
att det hade varit antingen honom eller..

En granatdetonationfick honom att futmma

ur det. Hans vänner behövde honom fi)r
än var inte striden vunnen, tinnu en strid
vars seger skttlle komma att tillskrivas det
iirorika Imperial.

Kom och spela det suveräna figurslaget
Warzone i en ännu snabbare och mer ba-
lanserad tappning. Ta med en arm6 för
rraximalt 1000p som följer de restriktioner
som står i regelboken. Priser kommer att

delas ut till vinnarna i turneringen. För-
hoppningsvis kommer vi även att kunna
demonstrera spelet ftir intresserade med det

är §värr ingenting vi kan lova.

Micro modernt

ir":;:*" 
förstautskicket. Så här skall det

Inget drop-in-spel.

Sal: NE04

Tid: Start I 3.00, lördag, sedan spelar vi tills
det är över...

KORTSPEL

StarTrek-SM
StarTrek CCG är uppgraderat till officiell
SM-tumering. Final fredag 12.00 - 16.00.

VAGÅNViSNINGAR

Så hcir hittqr du till
GothCon XXIII
Från Centralstationen, tag spårvagn 6 (rikt-
ning Guldheden), spårvagn 7 (riktning
Tynnered), spårvagn 8 (riktning Salgren-
ska) eller buss 60 (riktning Fredriksdai).
Stig av spårvagnama vid hållplatsen Vasa

sjukhus eller bussen vid Läraregatan. Håll-
platsema ligger i höjd med Vasa Sjukhus
på kartan.

Så här hittar du på
GothCon XXII
Alla salsbenämningar börjar med en bok-
stav. Denna betecknar skola: V för Vasa
Vuxengl.rnnasium, N lor Hvitfeldska Norra
och S för Hvitfeldtska Södra. Därefter
kommer antingen cn två- eller tresifliig
salsbenämning, t ex Vl 1 5 (sal I 5 påvåning
1), eller en korridorsplatsbenämning, tex
S4A, (en korridorsplats i Hvitfeldtska
södra, 4 trappor, plats A). Hvitfeldska Norra
numererar sina två understa våningar
B(otten) respektive E(ntreplan). Observera
att GothCon har egna skyltar, vita mot blå
bakgrund. Följ i första hand dessa.

-§s'
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är
15§.rrzriJ:P

Ihop svängt av Anders Quest.
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Meddelande till betalningsmottaga
ag anmäler mig till GC XXlll: S

/itt födelseår _. Jag vill ha m
ag beställer GCs T-shirt: _ s

en
VEROK-medl 180 kr tl, icke 210 kr tr.
at: Fre tr Lör tr å 45 kr. Vegetariskt tr.
t å 60 kr. Storlek _.
Laiv (oris): Brädsoel (å 30 kr

Till postgirokonto

4875609-2
Betalningsmottagare (endast namn)

Föreningen GothConUen hals (120) P3 tr P5 tr
okes goda (120) P4 tr P6 tr
telefontomet ('120) P1 tr P3 tr
;imetieres tillåtelse(180) tr
he Mexican(15O) P2 tr P5 tr
{örK regn (150) P2 tr P6 tr
skuggan (150) P1 tr P5 tr
,n kväll på stan (125) P4 tr P6 tr
står för tenor (100) P1 tr P4 El

'andrarfiänan (100) P2 tr P4 tr

:ns riga (50) tr
året (50) tr
n's bar (30) tr

Acquire Pl tr P4 tr
Adv Civ P2 tr P5 tr
Britannia tr
Diplomacy tr
H otWorld tr
R of Rome E
Roborally P1 tr P3 tr
Settlers D
Byqq eqet... tr (75 kr/laq)

Avsändare (namn och postadress)

gic, typ I (30) tr
gic, typ ll (30) tr
I ccc (30) tr
ccc (30) tr

Svenska kronor ore

Från postgiro-/personkonto (vid girering)

#04fl

anmäler mig till GC XXlll: SVEROK-medl 180 kr tr, icke 210 kr tr.
födelseår_. Jag vill ha mat: Fre tr Lör tr å 45 kr. Vegetariskt tr.
beställer GCs T-shirt _ st å 60 kr. Storlek _.

CivP2trP5tr

otWorld tr
of Rome tr

Till postgirokonto

4875609-2

öreningen GothCongoda (120) P4 tr P6 tr
telefontomet (120) P1 tr P3 tr

Mexican('150) P2 D P5 tr
regn (150) P2 tr PG tr

skuggan (150) P1 tr P5 tr
kväll på stan (125) P4 tr P6 tr

star för tenor (100) P1 tr P4 tr

Avsändare (namn och postadress)
o
@o
@

o
o

@o
l

Nq
No
N
6

INBETALNING/GIRERING A

Svenska kronor

Från postgiro-/personkonto (vid girering)

# #o4#

POSTGIROT svenrce INBETALNING/GIRERING A Kod 1
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@

F
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9

#E 8Slf,äl8rt111b6'Sll881$rt?gtlERoK-medr 180 kr tr, icke 210 kr tr.
Mitt födelseår_. Jag vill ha mat: Fre tr Lör tr å 45 kr. Vegetariskt tr.
Jag beställer GCs T-shirl _ st ä 60 kr. Stodek _.
Roll kr

nll postgirokonto

4875609-2
Betalningsmottagare (endast namn)

Föreningen GothConIngen hals (120) P3 U P5 tr
Lokes goda (120) P4 tr PO tr
I telefontomet (120) P1 tr P3 tr
Cimetieres tillåtelse(180) tr
Ihe Mexican(150) P2 tr P5 tr
lvlörK regn (150) P2 tr P6 tr
I skuggan (150) Pl tr P5 tr
En kväll på stan (125) P4 tr PO tr
I står för tenor (100) Pl tr P4 u
Vandrar!änan ('100) P2 tr P4 tr

året (50) tr
m's bar (30) tr

1830 tr
Aquire Pl tr P4 tr
Adv Civ P2 tr P5 tr
Britannia tr
Diplomacy tr
H otWorld tr
R of Rome tr
Roborally P'l tr P3 tr
Settlers tr
Bygg eget... tr (75 k/lag)

Avsändare (namn och postadress)

grc, ryp r (ru, r.J

gic, typ ll (30) tr
,ccG (30)tr
ccc (30) tr

Nq

NoN

Från postgiro-/personkonto (vid girering)

Svenska kronor ore

§)

#04#


