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Bogoge
Vi kommer att ha ett bagagerum &år du kan lämna in grejer när du inte behöver dem, givetvis
utan avgift! Undvik att ha saker liggande i sovsalama, som ju blir spelsalar på dagarna,
detta pga utrymmesbrist.

Ovemottning
Om du vill övernatta på konventsområdet talar du om detta då du checkar in, så fär du reda
på vilken sal du skall sova i. Detar absolutftrbjudet att sova i korridorer, trapphus, skrubbar,
bokhyllor och liknande. Brandmyndigheten blir jättearga på oss, och vi blir så ledsna om ni
lorsvinner i ett evenfuellt brandtillbud.
Ta med liggeunderlag, sovsäck och allt amat som behövs for att du skall sova gott. Duschar
finns också på området.
Vi smygöppnar som vanligt redan på torsdagkvällen, klockan I 9.00. Inga arrangemang äger
rum på torsdagen men ni är välkomna att mjukstarta genom att spela egan spel och scenarion,
och caf6terian är självklart öppen! Ni kan också sova på konventet natten mellan torsdag
och fredag, trots att vi offrciellt inte öppnar forrän på fredag.

Reception och onslogstovlo
Receptionen kommer att hålla öppet från 08.00 till 02.00 varje dag under konventet. Om ni
behöver akuthjälp eller information, som inte kan vänta tills receptionen öppnar på morgonen
igen, kommer cafeterian att kunna tillkalla lämplig personal ur GothCons stab.
Information från arrangörer om olika arrangemang, ändringar, etc. kommer att sättas upp på
anslagstavlan i caföterian. I receptionen finns postfack där man kan lämna information,
ställa flågor el. likn. om man behöver komma i kontakt med arrangörerna.

Arrongero mero
Om du vill arrangera något på årets

konvent finns det fortfarande hopp.
Hör av dig till oss omedelbums, då

det är betydligt svårare att ä lokaler
efter sista anmälningsdatum.
Se nästa sida for adress & telefon-
nummer till de olika arrangemangs-
ansvariga i staben.

Betolo mindre
Om du är en snålvarg, direkt från
mörkaste Småland, skall du veta att
det kan löna sig att anmåla sig som
arbetare till konventet.
Gör så här: Anmäl dig somvanligt.
Tag sedan kontakt med
p er s o n al ch efen (Te d Reinhamre,
personal@gothcon.se, 0708-2 44344)
Om du arbetar tre pass (längden på

ett pass kan variera beroende på

arbetsuppgiften) får du din anmäl-
ningsavgift återbetald på söndagen.

På så sätt kanske du har råd att äka
hem igen efter att ha bränt alla dina
pengar på auktionen.

Cof6terion
Gothcons cafeteria hittar du på den vanliga platsen, dvs i Hvitfeldtskas bambax. Här serverar
vi allt från godis och dricka till micromat och frukt. Vi öppnar på torsdag kväll och har öppet
nonstop till konventets avslutning på söndagen.
Frukost serveras fiedag, lördag och söndag mellan klockan 08.00 och 10.00, kostar 25
kronor och innehållerte, kaffe, juice, smörgåsar, fil, flingor mm.
Middag serveras på fredag och lördag kl 20.00 - 23.00 och består på fiedagen av lasagne/
veg lasagne, samt på lördagen av pannbiff/veg linsbiff med lök och potatis. Måltidsdryck
samt sallad ingår till priset av 45 kronor. Observera att middagen måste fiirbeställas och
betalas på inbetalningstalongen, glöm inte att ange om du vill ha vanlig mat eller vegetariskt
alternativ. Är du vegan och vill ftirbeställa mat kan detta ordnas, ring
031-249329.
*Bamba - synnerligen göteborgskt ord för skolmatsal

GothCons T-shirt
Självklart vill du vara lika cool som alla andra och ha en t-shrrt med GothCons logotyp! Den
är gråmelerad med svart tryck och kostar 60 kr. Vill du ha en måste du beställa och betala på
din anmälningsblankett så att vi vet hur många vi skall trycka upp.

Auklionen
På GothCon XXIV hålls auktionen och inlämning till denna enligt nedanstående tider:
Inlämning: Fredag I 5.00- 1 9.00, Lördag 09.00- I 3.00

Visning: Fredag 20.00-23.00, Lördag 1 3.00- I 4.00
Auktion: Lördag 1 5. 15 och fiamåt.

Ät ordentligf
Frukost
Serveras fredag-söndag klockan
08.00-10.00

MiddaC
Serveras fredag och lördag klockan
20.00-23.00

att middag måste
på anmälnings-

kostar 45 kronor.

Observera
förbestä11as
blanketten och

Söli något
Till GothCon kommer vaq'e år ett antal

butiker och loretag fiir att visa upp
sig och arrangera aktiviteter.
Observera att inga ftiretag, personer

eller organisationer får sälja varor
eller tjänster under konventet, ej

heller dela ut prislistor, reklam eller
liknande utan arrangörernas
medgivande.
Om du eller ditt foretag önskar sälja
/forevisa produkter eller liknande,
tag kontakt med ordftirandenbums!
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Stoben
Ordftirande
Claes Sundström
ordf@gothcon.se
03r-2s5663
Rollspel och live
KarlEdgar
rollspel@gothcon.se
031402498
Bräd- och kortspel
Niklas "Flax" Kärrstrand
bradspel@gothcon.se
03t-281252
Figurspel
PärWirdfors
figurspel@gothcon.se
031491679
Personal
Ted Reinhamre
personal@gothcon.se
03r-899818

1n

är

Tönk på ott...
Rekommenderad minimiålder för
besökare är 15 är.

Vi tar emot besökare i dörren, infiädet
iir da 25 0 l« for SVEROK-medlemmar,

280 ftir andra. Vill du bara vara med
under en dag kostar det I 00 kr. Ar du

bara nyfiken och vill komma in och
titta, utalr att deltaga i spel, är det
gratls.

Vi gör vårt yttersta lor att alla skall fä
möjlighet att spela det de vil, men
vissa aktiviteter kan bli så populära
att vi helt enkelt inte kan garantera

detta. Turordningen for antagning i
sådana fall är i den ordning som
anmälningarna har kommit oss
tillhanda.
Om man inte får spela p.g.a t.ex
spelledarbrist får man naturligtvis
sina pengar tillbaka.
En eller två veckor fore konventet
skickas en anmälningsbekräftan ut.
Med denna medföljer ett utökat
aktivitetsschema, kartor över
lokalerna samt material till vissa
arrangemang.

När: Påskhelgen, dvs 2 I - 23 apil2000
Var: Hvitfeldska Gymnasiet, mitt i Göteborg
Pris: Föranmälan 1 80 kr for Sverok-medlemmar. (2 I 0 for öwiga). Ev. avgifter for turneringar
el. likn. kan tillkomma. Att betala i dörren kostar 250 kr for Sverok-medlemmar, annars 280.
Sista ftiranmälningsdag: l:a mars 2000. Tänk på att "ftjrst till kvarn" gäller for anmälan till
många tumeringar och liknande.
Öppettider: Torsdag 18.00 - 00.00. Därefter dygnet runt från fredag 08.00 - söndag 18.00.
Ordningsregler:Vi ftirbehåller oss rätten att kasta ut folk som uppträder störande. Var snäll
motarrangörerochbesökare, såärde snällamotdig. Sovbaradärdubliranvisad, såf;irdu
sova i fred. Le. Tugga inte med öppen mun. Skräpa inte ner. Råna inte gamla tanter. Drick
ingen alkohol. Ta inga droger. Rök utomhus. Tänk själv. Fråga gärna florst.

Varftir: Ett GothCon är alltid ett gott Con.

Läs igenom dessa instruktioner iman du anmäler dig. Anmälan är personlig och bindande.
Föranmälan måste göras senast den I mars. För sent inkomna anmälningar kan bli behandlade
ändå, men bekräftelse hinner oftast inte skickas ut i dessa fall. De som anmäler sig for sent
kommer ocksäattfabetalaT0 kr extra (mellanskillnaden till priset "vid dörren").

1) Tag en postgiroblankett. Använd helst våra ftirtryckta, om en sådan inte finns tillgänglig
går det bra med en vanlig, tom blankett. Se då till att fulla i rätt kontonummer (487 56 09-2)
och betalningsmottagare (Föreningen GothCon). Skriv också ut namnet på alla aktiviteter
du vill vara med i och vilka pass det gäller.Detär mycker viktigt att skriva §dligt, och med
bläck, på postgiroblanketter eftersom postgirot inte ger oss originalen, bara bleka fotokopior
av dem. Blyerts syns ofta inte alls.
Ovanliga gireringsmetoder (direkt från ett bankkonto, exempelvis) uppmuntrar vi inte: vi ffir
ofta inte all information vi behöver från sådant hå11. Vi rekommenderar våra besökare som
kommer utifiån Sverige att inte använda postgiroblanketter - information från sådana tenderar
att örsvinna mellan olika liinders postgiron. Skicka istället anmälan med brev (till Finn Palm,
Pilegårdsgatan 2,41677 Göteborg) ochbetalapåplats. OBS! Defta galler endastfor deltagare
bosatta utanfor Sverige - brev från svenska rarkiveras i papperskorgen.

2) Striv ditt namn och adress i rutan "avsändare". Texta tydtigt. Endast en person far
anmäla sig på en blankett; varje foranmäld deltagare måste skicka in en egen blankett.

3) Striv ditt ftjdelseår (enbart året, inte hela personnumret) i därfor avsedd ruta. Vi behöver

veta det eftersom vi dr en ftirening som du blir medlem i genom anmälan. Av samma anledning
vill vi (eller rättare sagt kommunen) veta våra medlemmars kön.

4) fryssa ltir den inträdesavgift du skall betala. För den som är medlem i en SVEROK-
{iirening (err annan sådan än GothCon, vill säga) är avgiften vid loranmälan 180 kr, lor
andra är den 210 kr. Detta inträde är forutsättningen for att du skall få anmäla dig till
aktiviteter i nästa steg.

5) fryssa i rutorna ltir de turneringar och arrangemang du vill deltaga i. Vid anmälan till
lagturneringar anmiler en person hela laget. Lagets övriga medlemmar behöver inte skriva
något om detta på sina blanketter. Om aktiviteten körs flera gångeq ange vilket pass du vill
spela. Glömmer du att välja pass blir du tilldelad det som passar arrangörerna bäst. Man får
naturligtvis bara spela varje turnering en gång. Det går att anmala sig till spel som krockar
med varandra, på egen risk - vi gör inga återbetalningar vid dubbelbokning. Vissa
alrangemang går det inte att ftiranmäla sig till.
6) Om au anmäler ett lag, skriv dess namn i rutan "lagnamn". Alltftir långa namn kommer att
forkortas godtyckligt. Om lagnamn saknas kommer den anmälningsansvarige att tilldela er
ett namn ur sitt forråd av invektiv. Endast ett lagnamn per blankett.

7)faggihop avgifterna ftir allt du anmält dig till, och skriv denna summa under "svenska

kronor". Det kostar/ortfarande inga ören att gäpä GothCon.

Senoste nytt pö www.gothcon.se
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Brödspelsboren
Saha, och med medvetna steg, gick
dom tappra tiventyrarna fram till
bordet drir ett gcing barbarer satt
gormandes och slvattandes.

"Vad vill ni?", frågade en av
barbarerna med hotfull röst.

"Vi vill låna ett spel.", sade en av
civentyrarna svagt...

Årets spelbar kommer att ordnas av
Trifrost, efterfoljare till den gamla

foreningen Bifrost.
På förra årets GothCon var det
Trifrost som hade en liten temporär
spelbar efter forfrägan och då denna
var ganska lyckad kommer vi ha ett
"officiellt" hörn i matsalen under
konventet

Blug Mox...
...texten anföll oss med solen i
ryggen. Därör har den hamnat här.

Vilken strålande skön dag att flyga
på, solen lyser och inte en tysk i
sikte, trink om alla patrullupdrag
var så htir enkla.
RATATATATATATATATATA!

Ur solen kommer ett ensamt rött
Fokkerplan, en helt vanlig dagför
ett Jlygaress.

Fjolårets piloter finns kvar med
erfarenhet, och nybö{are är alltid lika
välkomna. Blir du ett streckpå sidan
av någons plan, eller blir det du som
sätter dit streck ftir dem du skjutit
ned?

Arrangör - Blue Max
Daniel Megitt
d an i e lme gi t t@ho tm a i l. c o m

Förkunskaper
Inga
Tid och plats
Cafeterian, på natten
Anmälan
Drop-in
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Novigero mero

Fotvondring
Till fots från Nils-Ericssonterminalen
och Centralstationen. Följ Norra
Hamngatan till Brunnsparken. Sväng

söderut på Ostra Hamngatan, ftilj
denna. Ö. Hamngatan övergår i
Av6nyn och slutar med Götaplatsen,
medposeidonstatyn i mitten. Tag av

uppför backen åt höger, detta är
Viktor Rydbergsgatan. Vid backens
krön går ni åt höger vid trafikljusen,
så är ni på uppfarten till Hvitfeldtska
Gymnasiet.

Kollektivtrofik
Från Centralstationen, tag spårvagn
6 (riktning Guldheden), spårvagn 7

(riktning Tynnered), spårvagn 8

(riktning Salgrenska) eller buss 60
(riktning Fredriksdal). Stig av
spårvagnarna vid hållplatsen Vasa

sjukhus eller bussen vid Kapell-
platsen. Hållplatserna ligger i höjd
medVasa Sjukhus på kartan.

Bil
Norrifrån
Kör mot Malmö tills du ser en avfart
mot Liseberg. Följ därefter kartan.

Öster- eller söderifrån
Kör mot Oslo tills du ser avfarten mot
Liseberg. Följ därefter kartan.

\ LISE. 
'.. g.eq 
I

Kartan är ritad av
Magnus Lundgren.
Viildigt snygg, men inte
skalenlig.

;*sggJg{(i?Jr.-*-'r*-

äg

Eåg

Arrangör - Tävlingar
GothCon

Jemy Silk
silk@netg.se

Tövlingor
Eftersom vi vill att alla som besöker GothCon ska vara glada och lyckliga arrangeras det

diverse tävlingar. Detaljer angående tid och plats ftir inlömnande etc kommer att anslås på

anslagstavlan. Vänligen ftirsökintelämna in era bidrag i receptionen, cafeterian el. liknande!

Erfarenheten visar att de då kommer bort och går sönder, i valfri ordning.
Teckningstävling
Här finns två kategorier - svartvitt och färg.
Figurmålningstävling
Två kategorier - enskild figur eller *mindre* grupp. (Mindre definieras här

som'absolut max l0 stycken').
Åggmålningstävling
Endast ägg som målas på GothCon får deltaga i denna ärorika tävling.
Färg, penslar och ägg kommer att finnas på ett bord i cafeterian och de

fiirdiga äggen läggs på därtill anvisad plats.

Skrivartävling, ftirr känd under namnet novelltävling
Här finns två kategorier - poesi och prosa. Bidragen ska vara maskin- eller dataskrivna med

vettigt typsnitt, inget namn på själva bidraget utan namn samt titel på en separat lapp. Det
står er fritt att skriva på svenska eller engelska, ochjag ser helst att ni håller er under ca 30

sidor.
Bidragen lämnas inte tillbaka så lämna inte in det enda exemplaret av ert mästerverk utan ta

en kopia.

Senoste nytt pö trunr.golficon.se
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"Holwete vo mörkf de ä!"
"Bing-bing - X2000 från Göteborg mot Stockholm avgår 16.35 från spår ett. "

Bara på Skövde station har högtalarua den dcir konstiga molltonen. Fattar inte varför
det låter så. Deppigt, lilcsom.

Kcinns alltid lite underligt att komma tillbaka. Allt rir vcilbekant, men små saker har

förrindrats. Nya lyktstolpar hrir gröna. Och Pim s har tagit ner uteserveringen.
Flemming verkar ha stcingt bokhandeln tidigt idag. Fan, det hade varit gott med en kopp
kaffe. Undrar om det går nån buss hem? Rritt mycketfolk på stan, vågar inte tcinka på hur
det dr på Systemet...
Nrista buss... 64:an... om 25 minuter. Ja, hade manvcil kunnat gissa... Blir att gå, då.

Skönt att det inte regnar i allafall. Kan vara skönt med en promenad, se hur stan ser ut.

Eller ja, vrigenfrån stan, då.

Det dcir cir nog den risigaste Volvo jag... Vcinta nu, rir inte det dcir... Jo, visst cir det Mats!
Han ser ju ut som vcirsta raggaren... Men bra, bil, då kan han skjutsa mig hem!
"Tjena, Mats! Lciget? "
"Halwete Alex! Va lönghdriger du har blett!"

Scenariot handlar om lna vänner som återftirenas över en helg i sin barndomsstad, Skövde.
Det har gått ett par år sedan de sist träffades och åintligen har de lyckats pussla ihop
varandras scheman. Planema ftir helgen är inte riktigt klara men en liten "upptäcksflärd"
tillbaka till barndomens platser finns i åtanke.

"Halwete va mörkt de ä" är ett friformscenario ftjr 4 spelare. Stiimningen i scenariot knyter
an till samma världsbild som i "Skuggspel" (Gothcon - 98). Vi vill skapa en tät nutida
historia, som forhoppningsvis inte är alldeles florutsägbar.

Tyngdpunkten i bedömningen av gruppen kommer att ligga på rollspel av karaktärerna.
Scenariot riktar sig till personer som tycker om att gestalta karaktärer och skapa god

stämning/ historia utan att for den sakens skull springa runt och skrika!

GURPS Disororld: The Millenium Bug

Var tusende år dyker det upp en liten skalbagge i Skund-skogen. Den har den lilla
egenheten att de ncirmaste tusen åren kan förutspås ur de mönster den har på ryggen.

Den hcir gången har det dykt upp nå. År det rymdtidvcivens långkalsonger som gjort sig
påminda, eller...? !

Fönster mot det förgöngno

Slqtmningen hade redan börjatfalla nrir tåget, ndra en timme sent, anstrdngt stånkade in
på jriruvdgsstationen i Stokesley. På den lilla pewongen yrde årets första nysnö omkring,
och tritt inkldmda mot stationshusets fasad stod ett fåtal vcintande personer i hopp om

slqtdd mot vcidrets makter.

Tåget stannade till med ett kitt ryck och ångloket drog som en suck av kittnad nrir
ångtrycket slcipptes. Bagagebc)raren var raskt framme vid godsvagnen för dagens sista
arbetsinsats, men i tankarna var han sannolilct redan nere på puben tre hus bort lcings

bygatan.
Efter knappt en minut öppnades dörren till en av passagerarvagnarna. Motvilligt klev
ett följe om fyra vcilekiperade och påptilsade yngre gentlemrin ned på den vindpinade

Arrangörer
Daniel Forsman
puckot@telia.com
Andreas Vesterlund

fishwalk@hotmail.com
G&B Väst
Antal spelare
4 (anmälan på talongen)
Förkunskaper
Hyfsad rollspelsvana
Mer info
http://www. geocities.comihalwete/

Arrangör - GURPS Discworld
Lars Lindblad
lar s. I indb I ad@e b o x. tnine t. s e

Antal spelare
3 - 4 (anmälan på talongen)
Förkunskaper
Viss kunskap om Skil.världen önskvärd

Arrangörer - Fönster mot...
Johan Englund
thor e s s on. e n glun d@s w i p n e t. s e

Tom Lindahl
t o m. I in d ahl @sw ip n et. s e

Antal spelare
4 (anmälan på talongen)
Förkunskaper
Inga, men ett intresse ftir gotisk skräck
kan vara en ftirdel.

Sisto onmölningsdog : I mors



Arrangörer - Tequila Sunrise
Markus Borbely

markus@netch.se
Anders Berg

e9 5ab@efd.lth.se
Antal spelare

4 (anmälan på talongen)
f,'örkunskaper

Inga alls
Regler

Obefintliga

Arrangör - Brödraskapet
Åsa Roos

zul3 00j@tninet.se
Antal spelare

4 - 5 (anmälan på talongen)
Förkunskaper

Det räcker med ett bra humör. Inga
regelkunskaper krävs.

Regler
Jag kör med Trinity, White Wolfs SciFi,

men scenariot är skrivet både ftir
freeformare och regelnissar. Kommer att

ha med en kort regelintro i scenariot.

7
perrongen. Av deras sökande blickar och jiirvånade kommentarer framgick tydligt att de

fi)rvrintade sig att bli mötta av någonför dem niira bekant ochrtirtrogen. Utmed bygatan

vdxte ljudet av en annalkande droska sig starkare och scillskapets humör sken med ens

upp och under glada tillrop dirigerades bagagebdraren mot vad som sjcilvklart måste

vara den vrintade vrinnen.

En rymlig droska av något rildre snitt hejdade sig utanfi)r stationen och ur klev till de

fyra mdnnens uppenbara Jrirvåning en sorgeklddd yngre kvinna. Av mrinnens utrop att
döma var de bekanta med den unga skönheten som med samlade och vcirdiga steg klev ur
droskan. Bakom sorgefloret kunde man slEmta ett par söndergråtna rådjurslika ögon

och en ensam tår som sakta letade sig ned kings ena kinden.

Ett lösformsscenario for fyra spelare, inspirerat av de klassiska gotiska skräckromanerna,

ett stänkAnne Rice, en nypa Dean Koontz, samt en knivsudd rollspel så somVampire the

Masquerade, In Nomine och Call of Chtulhu.

Tequilo Sunrise

Det är natt i staden. Endast de socialt anpassade sover. Bered dig på en resa till allehanda

skumma platser i stadens olika skikl. Tequila Sunrise är ett gotiskt cyberpunkscenario. Fyra
vilsna själar drar framgenom natten i sitt sökande.

Tristan: Långt borta, ca tre meter bort såg jag Nos dra i sigytterliggare en dos PCP Han
började så småningom darra okontrollerat .Svetten trtingdefram ur pannan och ögonen

höll på att ploppa ut ur sina hålor. Han drog en bordsduk över huvudet som en sjal och

satt och vaggade i scingen. Jag lutade migframJ?ir att ge honom lite kakain på spetsen av
min lcniv.

Nos: Djcivulen lutar sig över mig. Han håller fram en lcniv med kokain på spetsen. Jag
suger i mig allt till sista kornet. Han vrinder sig om och jag ser rader av bröst som hringer
på hans sidor Jag trinker: "Vilka schysta bröst alltså" och försöker smeha dem. Han
vcinder sig bort och börjar dansa. Scingen börjar rytmish svringafram och tillbaka. Det
rir hrirligt. Rummet tir helt rosafiirgat.

Tristan: Det verknde som om Nos pajade ur helt. Han ålade som en mask på golvet. Fram
mot W:n. Jag vrintade på att kokainet skulle få effeh.

Brödroskopet

Det har på senare tid rört på sig ganska ordentligt i Federated States of Americas (FSA)

mcinskliga trcisltrnarker Brödraskapetfi)r Mrinsklig Renhet(BMR) har slagit ut ytterligare
en elektrokinetiker med sitt nypåfunna nanovirus. Den htir gången överlevde inte deras

offer och vi kcinner oss tvugna att ingripa. Alex Cassel, Elehrokinetikernas Proxy har
gått ut med ett aggressivt uttalade angående BMR:s fi)rehavanden, och FSAs intoleranta

fascistregering har svarat med att skdrpa reglernaför psioners uppfi)rande.

Senast i förrgår dömdes en Klcirvoajant till fem års ftingelse för att ha rdddat en dldre
herre från att bli påldrd av en bil, så ni förstår kigets allvar.

Vi önskar att detfanns ett annat s(itt att ta itu med de hrir smutsiga affrirerna, men ibland

finns det ingen utvcig. Triton Divisionen tillhandahåller all information vi hittills samlat
in om BMR, inklusive det vi vet om deras fi)rödande nanovirus och dess många offer.

Er kontaWperson i FSA blir Gerald Mendelsohn, en av Orgotek anstdlld Biokinetiker. Vi
sl«iter all kommande kontakt på det viset.

Lycka till och var försihiga.
Channa Noonan Hope
Unity Sacrifice

Senoste ny/tt PÖ tmnr.golhcon.se
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Gudomos ögon

Den numera gamle Worsin betraktade leigereldens dans i mörkret. Natten nalkades

och stunden var inne då han borde berritta sanningen fi)r sina återfunna vcinner .

- Men vad skulle han sriga ? Att solen numerL stcindigt bar en aftonkltinning i
orange. Att den rcidsla man dagligen utkiser i miinniskornas ansiWen inte kingre

kan döljas av de t(ita dimmbankar som yar morgon som kvtill invaderar Harn's

kuster Att lögn och svek cir dagliga sanningar AU ingen hirilp från de forna nio

Gudarna kan fås. Att Morgath hcirskar och att kaos, krig och girighet iiter sig in i
goda mcinniskor hjr)rtan. Att de, hans trogna vcinner, varit döda i 200 år men nu

åter fått sina liv tillbaka. Sanningen tit alltid svår att förtrilja scirskilt om

mardrömmen visar sig vara sann.

Ett Harnbaserat rollspelsscenario av Jonas Thornander och Jesper Petersson.

Dödsklockon

Solen gav dagen sitt sista ljus ochfyllde naturen med guld och brons. Grantopparna

lånade i denna slgtmningstimma målarens allra varmaste frirger och kkidde sig i
en skrud vrirdig en kejsare. För en stund kunde mannen inbilla sig att solen hade

jagat bort hösten och att det åter var sommar Han stannade till när han kom upp

på toppen av kullen och skådade ut över det vackra, natursköna land hanfötts och

levt hela sitt liv i. En ktinsla av stolthet och lycka fyllde honom och hans

tankaryandrade gamla, srillsamma banor som de inte vandrat på mycket lcinge.

Sakta, sakta gled solen nedåt och nejden skiftade nyans. Tonerna blev mörkare och

dovare....

Den, .ft)r honom så vardagliga omgivningen, som nyss hade visat sitt vackraste

ansihe, skiftade saha utseende. Drageniörrindrades och något ncistan skrrimmande

framtrridde. Ikvrill tycktes något iaktta honomfrån de dunkla, ruvande skuggorna

bland trriden. Plötsligt, ljudet han veintat på, Dödsklockans klang ekade ut bland

trdden,fi)rst svagt sedan starkt och klart. Den knllade honom, hans muskler sprindes,

tankarna samlades ochfokuserades, andra onödiga sinnesintryckförttisades....

Han kramade avtryckaren - vilken skönhet - hjrirtat dunkade snabbare. Han lcit

siktet svepa över den ndst intill orörliga kroppen, stannade vid huvudet och kit
sakta peffingret sjunka in den sista biten. Tankarna, tvivlet rusade genom huvudet,

borrade hans samvete fullt av hå\, men så -knallen. Ett maktrus fyllde honom nrir

han l«inde kraften från gevciret mot axeln. Sedan tomhet, bara tomhet...

Det är Herrens år 1959. Den industriella revolutionen har dragit som en stormvind

genom det gamla svenska jordbrukssamhället och satt sina outplånliga spår i den

svenska folksjälen. Men på vissa platser i vårt avlånga land, och i sinnet hos många

män och kvinnor som bor häq lever minnet kvar. Minnet av en tid som fl1tt, blivit
infångad och varsamt paketerad och uppställt för allmän beskådan på statliga

museum. Här finns minnet, stoltheten och traditionerna kvar, än så länge...

Dödsklockan, med inspiration hämtad från Kerstin Ekmans bok med samma titel,

är ett friformsscenario i en värld i forändring for 4-6 spelare.

Intresseanmälan sker lämpligenviae-posttill Daniel Markstedt(markst9dt@hSn09§9)

eller Johan Qvist (jshan.qvisl@ue1g=§e).

Arrangörer - Gudarnas Ögon
Jonas Thornander
j o nas. thorn ander @t e I i a. c om

Jesper Petersson
jespT j@hotmail.com

Antal spelare
4 - 5 (laganmälan direkt till arrangören)

Förkunskaper
Helst ha spelat Harn tidigare. Medeltida
kunskaper.
Regler
HarnMaster Gold/HarnWorld

Arrangörer - Dödsklockan
Daniel Markstedt
markstedt@home.se
Johan Qvist
johan.qvist@netg.se
Antal spelare
4 - 6 (laganmälan till arrangörerna)
Lag med egen SL har fdrtur.

Sisto onmälningsdog : 1 mors



Arrangör - Nature Calls
Hans Josefson

kv9Shjn@cs.umu.se
Antal spelare

4 (laganmälan till arrangören)
FörkunskaPer

Bra humör och en uppskattning av
superhjältar.

Regler
Rollpersonema är designade enligt

Heroes Unlimited version 2 (fiir
balansens skull), men det blir nog inte så

mycket regeltjafs.
Mer info på min hemsida

www. cs. umu. s e/-kv 9 8 hj n/bb s b

Arrangör - D&D
Wai-Ming Lak

lwmtg 3 7g@tninet.se
Antal spelare

3 - 5 (laganmälan direkt till arrangören)
Förkunskaper

Helst ha provat rollspel innan, men
inget måste

Regler
Drakar & Demoner och Chronopia

Arrangörer - Hamlet
ASF

Gustav Edman
gu s t av @ g o t e b o r g. utfo r s. s e

Erik Frumerie
Regler

Finsk friform
Lagstorlek

1-100
Förkunskaper

Friformvana

I
Noture colls

"En talesman för BBSB belcrtiftade idag att regeringens superstyrkq Fource fi)r tillfrillet
upplösts då samtliga medlemmar gått ur ahiv tjtinst. ExaH vad som hrint med Amqzon,

Bluewing, Syphon och Wildcat rir cinnu ol«int. Det enda som eir sdkert i nukiget dr att vi
just nu rir totalt oslEddade mot övermcinskliga hot. Vår framtid ser mörk ut..."

överste Bartley stcingde av TV-skrirmen. "Ja, ni minns vril alla det hrir nyhetsinslagetfi)r

några månader sedan. Men jag tvivlar på att ni harfitt se detta tidigare. DetJilmades av

en övervakningskamerd i kontrollrummet på Sizewells kcirnkrafnerk hciromdagen." Han

gjorde ett tecken och sl«irmen ttindes igen. Hela bildrutan var fylld av ett ansikte

tillhörande en kvinnq vqrs hud liknade aluminiumfolie. I bakgrunden syntes att antal
andra minst lika konstiga figurer Rtimnade viiggar och fi)rstörda konsoler vittnade om

de frulaansvcirda krafter de var kapabla att slcippa lös. Metallkvinnan bdriade tala: "Vi

rir Freaks of Nature, biffikten av m(inniskans hrinsynslösa exploatering av iorden. Vi

har nu besttimt oss för att slå tillbaka och göra jorden till en bcittre plats. Vi lvriver qtt

regeringen stcinger samtliga l«irnkrafnerk nu - om så inte sker kommer vi sjrilva att göra

det. Denna gång gör vi ingen skada, men nrista gång kommer ni inte att ha liht stor tur
Stdng l«irnkrafnerken -Jör er egen skull." Överste Bartley började tala igen. "Sjtilufollet

kan vi inte gå med på dessa krav, men vi kan heller inte riskera att de förstör våra

l«irnlvaf»erk. Det cir hrir ni kommer in i bilden. Mina damer och herrar ertfi)rsta uppdrag

som den nya Fource cir att stoppa Freal<s of Nature!"

Ett superhjältedrama i en akt, med allt som en bra superhjiiltehistoria bör ha: Action, spdnning,

underliga skurkar med galna planer, os§ldiga människor som omedvetet befinner sig i
livsfara, samt givetvis hjältar som bara är lite mer än människor.

Drokor & Demoner - lntroduktionsöventyr

Prova att spela de klassiskn introduhionsiiventyren "Frilagningen" och "I drakens

ldftar" från Drakar & Demoner -91. Även introdulctionsciventyret "Blodshrimd" från
Drakar & Demoner Chronopia kommer att spelas. Var inte blyg, pröva du också!

Homlet

Att vara eller icke vara - frågan
betyder: rir det modigast att tåla
ett vidrigt ödes hugg och pilari eller
att ta till vapen mot ett hav av plågor
och drripa dem beslutsamt? Axfå dö -

att sova, inte meri och tro att sömnen
gör slut på hjcirtats vdrk, de slag och stötar
som köttet Jär till arvedel - det vore
ett slut att stilla bedia om.

HamletItr:I

Återigen är något ruttet, denna gång i mellankrigstidens Skottland. Hamlet är ett

experimentellt friformscenario baserat på det klassiska dramat av Shakespearc, dår

forutsättningarna fiir att ett lyckat skådespel skall äga rum är att ni har viss vana vid
friformrollspel och viljan att rollspela.

Senoste nytt pÖ www.gothcon.se
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Det är olliid förcent
"Helgade vare de som vandrar utan tviyel genom jordenatten, slryddade från slcrcicken
av tron på ljuset bortom.
Fruha skola tvivlarna, ncir deras tvivel burit frukt och de ser oss som vi cirl som vcirlden

födde oss "

I Herrens är 1293 kryper den bitande §lan ned från bergen och in över det fruktbara
landskapet tidigare än någonsin forr.
I en liten avskild bergsby i Bervoche ftirbereder sig en ensam man på en resa.
Nu är han äntligen beredd att skänka världen det den flortjänar.

Ett mognifikt uppdrog

Det var en ny kcinsla. Maxander visste varken ut eller in. Aldrig tidigare hade han insett
att det faktiskt inte fanns saker som han inte klarade av. Hans experiment hade gått
lysande, men den stora explosionen på slutet hade dockvarit något ovcintad. Nu befonn
han sig på en mörk plats som han inte kcinde igen.

Maxander har försvunnit och det dr rollpersonernas jobb att hitta den fcirgstarke
trollkarlen. Varje rollperson år en "vrin" till den ökcinde Maxander. Var och en har sina
egna sldl till att följa med på denna vansinniga expedition. Den gamle mdstermagikern
Belkor Gulik hade dock varit bestcimd på en punkt: kommer Maxander till skada så blir
det inga mer pengar.

Årets Eon-turnering kommer lorhoppningsvis bli den största genom tiderna. Var ddr eller
bli fyrkantig.

En kisto full med dollor
Död. Ija, det var det öde du planlagt åt honom, men inte såhcir. Någon annan hannföre.
Någon som uppenbarligen inte fottade vad han gjorde, ftr nu skall den jriveln begravas.
Snacka om slöseri.
Du ser på den sorgliga samlingen igen. Ingen i staden vet vem den döde cir och du tror
inte de bryr sig heller. Men de har alla charmats ay hans vacltra unga rinka. De frirsöker
steilla sig in och vara till lags. Å'nkan. ja... Det cir någonting bekant med henne, du har
sett henneförut, men minns inte var.
Prcisten mal på en evighet med sina vrilsignelser, då han firbereder den döde ftr den

sista resan. I ögonvrånfår du syn på honom och kan inte låta bli att hånle. Nog hade du
vrintat dig att han skulle dyka upp. Men du hade inte vrintat dig att se honom hcir redan,
med tanke på de villospår du lagt ut. Det spelar ingen roll nu, den hrir gången kom ni
bådaför sent...

En kista fulI med dollar är ett konventsäventyr till Western ftir 4 spelare. Det är den forsta
delen i den dollartrilogi som kommer att spelas i flistående delar under våren. Del 2 spelas
på LinCon och finalen på SydCon. Riktigt bra lag kan kvittera ut en belöning i presentkort
på Tradition. Det lag som vinner turneringen f;ir 75li,2:anfrr 500:- och 3:an får 250:-.Den
högsta belöningen kan inte kvitteras ut forrän på SydCon, då kampanjen spelats till sista
blodsdroppen. 1000:- i presentkort väntar vinnaren av hela kampanjen.

Arrangör - Det är alltid försent
Cell Entertainment
i nfo @c e I I e n t e r t a i nm e n t. s e

Antal spelare
5 (anmälan på talongen)
Förkunskaper
Viss kännedom om spelsystemet och
framför allt världen
Regler
Gemini

Arrangörer - Ett magnifikt uppdrag
NeoGames
Marco Behrmann
marco@l,neogames.s e
Carl-Johan Ström
cjs@neogames.se
Antal spelare
5 är lagom
(anmälan på talongen)
Förkunskaper
Kunskaper om Eon är nödvändiga ftir att
få maximal behållning. Samtliga spelare
bör känna till hur Eon magisystem
fungerar.
Regler
Eon regelbok. Mystik & magi.

Arrangörer - En kista full med...
Rävspel
Anders & Tove Gillbring

w e s t e r n @, r ct I I s p e l. c o m
Antal spelare
4 (anmälan på talongen)
Förkunskaper
Egen spelledare ger garanterat plats i

turneringen
Regler
Western

Sisto onmölningsdog : I morc
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Arrangörer - AIla dessa gånger
AF-X

Bjämemalm & Silvercrona
AF-X@biglfoot.com

Antal spelare
13 (individuell anmälan, samt anmälan

på talongen)

Arrangör - Zombielajv
Torbjörn Hestad

tbh@tripnet.se
Antal spelare

anmälan på plats)
Regler

Får man på genomgången
Förkunskapskrav

Inga (mer än att man har sett en eller
flera zombiefilmer)

Arrangörer
Martin "MJO" Jordö

martin@porta I are a. c om
Niclas "Champ" Jansson

j ans s onnic las @ho tmai l. com

Registrering 08-10.00, söndag.
Därefter spel

Anmälan på talongen

Vrilkommen till Gothcons Magic-arrangemang.

fidrran, och det finns alltid folk att spela mot
spelas:

Hcir kommer Magic-spelarefrån niir och
Följande Magic-varianter kommer att

AIlo desso gönger

Vem hade...?
Varför hade...?
Vem ville...?
Varftr ville...?
Ren galenskap!!

Arrangörforeningen X presenterar stolt en Bjämemalm & Silvercrona-produktion.
Ett vampireJajv i AF-X typiska stil fiir l3 deltagare.
Kontakt m. arr. (Silvercrona) 07 0-23 15 24, AF -X@bigfoot.com

Zombieloiv

Zombiekungen rir död... Leinge leve

Ett live Iör er som endå inte har tänkt att sova under konventet och som därmed är ofrivilliga
Zombies.
Zombiekungens sista beståndsdel ramlade sönder hdr om dagen. Och nu har allt fler zombies
upptäckt detta och vissa har till och med tänkt en tanke - en tanke om att man borde få en ny
zombiekung - men nej, så mycket tänkande var for mycket, eller...?
Klarar du att hålla tanken om att bli zombiekung så länge, att du kan få nog med anhängare

och skaffa fram nog med kunskap, att du kan bli nästa zombiekung?

Registrering 09-1 1.00, lördag.
Därefter spel

Anmälan på talongen

Mogic Clossic (Typ U
Spela med den riktiga kraften. Det här är Magics ursprungliga format, alla serier från Alpha
till Nemesis är tillärna. D C I - s anlcti oner a d.

Mogic Stondord (Typ 2l Srr^{«AL
Kvala in till SM i det
prestigeSzlld turnering.

populäraste tumeringsformatet. Räkna med 150+ deltagare i en
Kort från Urzab Saga och framåt är tillåtna. DCl-sanktionerad.

Tid: 19.00 fredag
Anmälan på talongen

Mogic Booster Droft
Visa vem som är bäst genom att drafta smart.2 boosters Mercadian Masques + I booster i
grupper om 8. D C I- s anktioner ad.

Registrering 08- 10.00, fredag.
Därefter spel

Anmälan på talongen

Mogic-Speciolore "Highlonde/'
Av gammal håvd arrangerar vi varje år en specialturnering. I fiol avgjordes ett mästerskap i
Emperor. Årets format är Highlander. Om du sett filmen känner du till citatet "there can only
be one". Du skall bygga en Magic-deck med minst 60 kort där det bara fär finnas ett

Senoste nytt pö www.gothcon.se
Forts...
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exemplar av varJ'e kort ftirutom basic länder. Om du till exempel väljer att spela en helgrön lek

fiir du bara spela med en Pouncing Jaguar, en Wild Dogs, en Rancor osv'

Tillåtna expansioner dr de samma som i Standard.

Side-Events

Mogic, Pok6mon, Stonrors

Vi kommer i år att återuppta {olarets succ6. Side events är mindre 8-mannade parallellt med

de större arrangemangen. Side-Eventsen rullar på dygnet runt med start kl. 12.00 på fredag.

I turneringslokalen fimer du information om vilkaturneringar som är aktuellla och när de

börjar.

Formaten på side-eventsen är som öljer:

Magic Standard Magic Classic
MagicSealed Deck Magic Minimaster
Magic RochesterDraft Magic Booster draft
Magic Highlander
Pok6monConstructed Pok6monBoosterdraft
Starwars Sealed Deck.

Passa på och ha roligt samtidigt som du pumpar upp din ranking. Vad vore konvent utan all-
nigters?

En lista över tillåtna kort i de olika Magic-formaten hittar du på

http://www.decklab.com/archive/archive.asp. Glöm inte att ta med DCl-nummer och penna.

Stortlllorc
That is the system, and I am sure Sbnualker is with them.

Ohh, go away beastly thing!
Ha !, When I left i was but the learner, now I am the master!

De som vet var dessa citat kommer ifrån, kan räkna sig som "riktiga" spelare.

Decipher-sanhionerad Star-Wars turnering. Rymdgalna happenings. Om du gillar lite mer

intelligensbaserade kortspel och feta rymdslag är Starwars-arenan ett måste.

Stor Trek
Årets Trek-träff på Gothcon kommer att bjuda på en prestigefull Constructed tumering

samt en Sealed Deck. Så det är bara att beama sig hit till kommando-bryggan och möta alla

andra Klingons. För er som kommer med egna ryrmdskepp finns platser kvar till höger om

"the Enterprise"

Pok6mon
Såvida du inte har isolerat dig i en garderob de senaste 6 månaderna, kan du inte ha missat

det nya spelet som tagit världen med storm. Ett kul lite Manga-inspirerat spel från Japan

som engagerar både "feskarbröder" och "kids".
Man pucklar på sin motsåndare med Charizardeq "blastande" sköldpaddor och Hitmonchor.

Ord som är rena latinet ftir den oinvigde.

Vi har äran att arrangera den forsta DCl-sanktionerade Pok6mon-turneringen i Sverige. Du
behöver inte skaffa dig ett nytt DCl-nummer om du redan har ett från Magic, detta går bra

att använda även för Pok6mon.

Sisto onmölningsdog : I mors

Arrangör - side-events
Niclas "Champ" Jansson

j ans s onnicl as @ho tmai l. c o m

Anmälan
Man anmäler sig i Kortspels-receptionen,
på plats.

Arrangör - StarWars
Per-Johan Widberg

Anmälan på talongen

Arrangör - StarTrek
Kaj Suokko

Anmälan
Ange på talongen om du vill deltaga i
Constructed och / eller Sealed Deck

Arrangör - Pok6mon
Martin "Professor" Jordö
mar tin@p o rt al ar e a. c o m

Niclas "Machamp" Jansson
j ans s o nni clas @ho tmail. c o m

Anmälan på talongen



Arrangör - Middle Earth SM
Oskar Silow

osilow@hotmail.com
Anmälan på talongen

Arrangör - Legend of the five rings
David Tomic

d avi d. t omi c @te I i a. c o m

Regler
De senaste, vid tiden ftr GothCon

f,'örkunskaper
Spel- och turneringsregler

Anmälan på talongen

Arrangör - INWO OWE
Björn Lagerström

r i c k _s -c 
h r i s @h o t m a i l. c o m

Regler
INWO wdh 1.1

Förkunskaper
INWO wdh 1.1

Anmälan på talongen

Arrangör INWO SM-kval
Björn Lagerström

ri c k_s _c hri s @ho tmai l. c o m

Regler
I grunden INWO wdhl.l + senaste

Errata och FAQ's.
Förkunskaper

Vi kommer att köra med alla officiella
errator som finns att läsa på: http://

www.sj games.c oml invto I erratal
Tider

Kval 1: Pass två o tre på fiedag
Kval 2: Pass ett o två på lördag

Final: Pass tre lördag samt pass ett
söndag

Anmälan
Anmälan på talongen

Fullstndiga listor med kortens vanlighet/
ovanlighet finns på:

http ://www. sj games.com/inwo/li sts/
Tyska kort får givetvis användas, men

då måste man använda "INWO Spricht
Deutch"-reglerna som finns på:

hxp : //www. sj gam es. c om/inw o /rul e s /
germanenglish.html

För att ta reda på vilka som går vidare
till kval-finalen kommer "Percentage of

Goal Scoring System" att användas och
de reglerna finns på:

h t tp : //www. sj gam e s. c o m/inwo /rul e s /
v ar ian ts / inwo - tourney - rul e s. html

Vi kommer även att köra med 'Agents
of Ennui" och "UFOs Classic". De finns

pa:
h np : //www. sj game s. co m/inwo/rul e s /

v ari ant s /agen ts ofe nnui. htm I
hup : //www. sj game s. com/inw o/rul e s /

vari an ts /ufo s c I as s ic. h tm I
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Middle Eorth Srl^
Vi känner oss hedrade över att få kora årtusendets forsta svensak mästare i Middle Earth.
den gamla sagan om ont och gott i Tolkiens mästerliga berättelse. Bygg ett par lekar och
träd in i Midgårds värld lor att göra upp med den uråldriga ondskan eller ftir att bekämpa de
fria folkens löjeväckande motstånd alltmedan du intensifierar sökandet efter den enda
ringen.

Format 2-Deck
Alla expansioner är tillåtna inklusive "Baalrog"

Legend Of The Five Rings
Fu'leng må vara död, men hans underhuggare konspirerar fortfarande i det tysta i
rokugan. Nrir klan vrinds mot klan och nrir de som Jörvdntas vara noblastvisar sig vara
de mest genomkoruumperade, kan man då begrira stabilitet i landet?
Nrir dessutom shtrpionklanen tar med sig frtimlingar till Rokugan i ett naket fiirsök att
vinna mah, ja dåfattas bara en armö av Gaijin också, så rir yanriran komplett.
Oavsett om dina medel tir intrig och nån giftpil, eller strid och duell, eller rentay
storpolitiska tjcinster och gentjrinster samt någon vcilplacerad muta, så krrivs all din
skicklighet för att övervinna motståndarna och srikra din rrittmritiga plats på Rokugans
tron.

Tirrnering i 40/40-format där alla kort är tillåtna, snabba matcher, ett parti per motståndare
forutom finalen där det är bäst av he. Glasklart? Självklart! Anmäl dig nu, fina priser till
vinnaren. . . eller vinnarna

INWO Rondom OWE Swedish
Chompionships
Den lNWO-spelform som visar spelskicklighet bäst.

Vi tar en Factory-set (One With Everything) och tar ut vissa kort som refererar till dubletter.
Varje spelare ffir varje match tio Groupcards och tre plotcards på hand. Dra en Illuminati
osedd, och dra en Group osedd. Härifrån kör vi. Man skall spela 4 matcher. Alla bästa poäng
(Percentage of Goal Scoring) gårtill f,rnal.

Turneringen rir sanktionerad av Steve Jackson Games

Illuminoti New World Order SA - I«AL
Vi1l DU spela SM-final i INWO i årpå LINCON?

Då ska du dyka upp på detta arrangemang. Det hiir är nämligen en av de kval-omgångar som
kommer att hållas innan finalen.

Det finns två kvalomgångar. Den ena spelas under eftermiddagen på fredagen och den
andra spelas på lördag formiddagen. 50oÄ av alla anmälda till varje pass går vidare till f,rnal.

Finalen spelas på lördag kväll samt söndagen formiddag. 215 av alla som når finalen är
sedanklara for SM-final på LINCON.

Man får deltaga på båda kvalpassen om man vill, men då får man betala dubbel
anmälningsavgift. Under varje kvalpass spelar man 3 matcher, med start ca 2.5 timmar
mellan varje. Man får byta lek mellan varje omgång utan några som helst restriktioner.

Finalen kommer att spelas på samma sätt som kvalspelet med det undantaget att man i
lorsta hand får spela mot finalister fran det andra kvalet.

Priser:

Priserna kommer bestå av GRATIS INTRÄDE TILL LINCON 2000 lor att där kunna vara
med och spela finalen. Observera dock att man på Lincon givetvis får spela andra saker
också utan att behöva betala något extra (forutom anmälningsavgiften for de arrangemangen
då ftirstås).

Senoste nytt pö www.goltrcon.se
Forts...



14
Turneringen rir sanhionerad av Steve Jackson Games

Vi kommer att köra med en restriktion på hurmånga kort av varje man ffir använda.
Dessa iir foljande:
Ultra-Rare: Max 1 kort avvarje
Rare: Max 2 kort av varje
Uncommon: Max 3 kort av varje
Common: Max 4 kort av varje

Advonced Civilizotion
Medelhavet iir tillräckligt stort for oss alla, men skall det få hindra våra ambitioner atl ffi
herravälde över den kända världen? Knappast: att handla, kriga, sprida sjukdom och elände
och intrigera är alla redskap i din ädla strävan att roffa åt dig mer än du behöver.

Britonnio
Var med om att skapa den riktiga smältdegelen, där pikter skottar romare och en hel massa
andra folkslag forsöker visa vad skåpet skall stå. Självklart vet du detta bäst - detärbaraatt
övertyga dina motståndare om saken.

Skriv om englands historia på ett roligt och konstruktirt sätt, spela Britannia på gothcon.
Ps. Ta gärna med egna bräden Ds.

Setflers
Två Briri mot en Gegga - någon?
Kolonisera Catan! Bygg stiideq byar och vägar intill rätt sorts naturtillgångar och utnyttja
demmaximalt.

RoboRolly
Roborally - spelet som borde spelas med ljudeffekter från Don Martin.
Styr din i glada färger målade robot i akt och mening ftir att forstöra din motståndares
infernaliska planer på att komma forst i mål - en ära som borde vara din alena.
Som vanligt är det bra om ett bräde kan medtagas lor att forsäkra sig om att alla får spela.

History Of The World
Ska sumererna inta Kina? Kommer Romarriket att bli så stort? Vad kommer att hända?
Kom och spela History of the World - spelet där du kontrollera sju olika imperierunder sju
epoker i mänsklighetens historia! Befria ländema från deras ondskefulla ledares ftirtryck
och var själv en mild envåldshärskare...
Arrangör: Niklas Känstrand (03 I -281252),bradspel@gothcon.se

Diplomocy
Det klassiska brädspelet om Europas sju stormakter vid
seklets början. Spela, ha roligt och hugg dina vänner i ryggen.

Arrangör - Adv. Civ
Per Danngärde
d a nn gard e @h o tm a i l. c o m

Arrangör - Britannia
Markus "Mof' Gustafsson
d0mof@d tek. c hal me rs. s e

Arrangör - Settlers
Jonas Kristhammar

Arrangör - RoboRally
Niklas "Flax" Kärrstrand
bradspe l@go thco n.se

Arrangör - HotW
Niklas "Flax" Kärrstrand
bradspel@gothcon.se

Arrangörer - Diplomacy
Tobias Bende J96tobe@dd.chalmers.se
Anders Mårtensson
s kalm an @dd. c h alm er s. s e

Antal spelare
7 per bräde. Bräden finns det gott om...
Anmälan
Föranmälan på talongen ger företräde.
Anmälningslistor för varje pass finns på
plats, fiir de som inte foranmäler sig.

Arrangörer - Kompostmasken
Gnu Today
Olof Dahl
Alexander Dahl
gnutoday@swipnet.se
Antal spelare
4 per bräde.

Anmälan
Individuell anmälan både påtalongen och
till arrangörerna, så att antalet bräden
räcker.

Kompostmosken
Virutaren från florra årets "Bygg ditt eget brädspel" iir tillbaka! (Med forbättringar.) Ett
enkelt och snabbt spel, där din kompostmask söker ftida, såsom matrester och andra maskar,
ikomposten.
Må bäste maskaren vinna!

Sisto onmölningsdog : I morc
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Arrangörer - WH 40K
David Tomic

david. tomic@telia. c om,
dav id. t omi c @w a b c o - au t o. c om

Hannes Leijon
arke -b@hotmail.comAntal sPelare

Fyra per sida, dvs totalt åtta
Regler

WH40K, senaste versionen samt
specialregler för scenariot

Förkunskaper
40K-reglema. Specialregler gås igenom

innan spelets början

Arrangörer - Arnes Bilhantering
Parok

Tommy Daivald
tommy@dalvald.nu

John Helmfridsson
antiheros@usa.net

Anton Schindelar
mer -mat@hotmail.comAntal spelare

3-12

Arrangörer - EFS Lego-gillet
Parok

Tommy Dalvald tommy@dalvald.nu
John Helmfrids son antih ero s @u s a.net

Anton Schindelar
mer-mat@hotmail.com

Antal spelare
Ungefiir fyra

Förkunskaper
Star-Wars filmerna 4-6 tack. (mest 5&6)

Worhommer 40 K
I en plötslig attack mot Wytefeldskaja har eldarerna intagit flera viktiga områden på
planeten. Emellertid har striderna övergått i ett stcillningskrig ... rinda tills nu. En

överrashtingsattack rev upp det kejserliga gardets norrallank och panik började spridas

bland de kejserliga trupperna. En halvordnad retrcitt som lcimnade tusentals fångar samt

lemldstade och döda kroppar innebar att eldarstyrkan plötsligt hotade den kejserliga

staden Gothenburghus - nyckeln i imperiets noruaflank. De keiserliga trupperna uppbådar

allt de kan i ett desperat fi)rsök att rridda staden och förskansar sig i dess gytter av

griinderi berg och kanaler
Kommer det kejserliga gardets kårchefsven Rydell och hans tre divisionschefer att hålla
stånd mot tharasdiels framstormande dödsmaskin? Snart kanske den rödsvarta Samm-

Hainflaggan yajor över staden ... om inte kejsarens 3:e armö kommer till undscittning,

eller eldarernas jörnödenheter tryter innan dess.

Tag kommandot över endera sidan i detta massiva 40K stadsmiljöscenario med flera
befälhavare över varsin arm6, ingen egen anne behöver medtagas. Många specialregler

liknande dem i White Dwarf nr 187 (inget krav på att den läses) med bla Fog of war, bensin,

hidden movement, kommunikationsproblem, off table support osv.

"If you occupy Majorna by the evening, we will give you a medal, if youfail - you will be

shot!" -Tharasdiel

Ames Bilhontering v4.42
(Ur "Kalle Ankas pocket" w l22 sid 194)

K-De kör ikapp oss, titta!
J-Lugn i stormen Kalle!
K-En j rittes tor boxhandske !
J-UFFF!
K-Boxning cir inget för mig.

F-Åh nej, TV-kameran gick sönder!
J-Det heir skall stå honom dyrt!
F-Nu tar de sats igen!

Tommy-Åmci, hallå...hur lcul rir det hrir då?

John-Vi var ju så jdvla mycket bdttre fi)rra året.

Tommy-Åh, vi låter dom drir micro-killarna vinna i år.

Spela gärna Arnes på gothcon, for det är skojigt och går fort. Muta gärna spelledama med

godis (John tycker om vaniljglass).

EFS Lego-gillet

Hjc)rna och Våld
Lego-dioramornas tid dr tillbaks, denna gång med en del Star-Wars (Vad annars? Och

nej - inte Episode I !)
Mer kan vi inte berätta...

Grovplotskompen
Grovplåtskampen är ett figurslagsspel i 2Omm-skalan. Du ftirbefålet över en mindre grupp

stridsvagnar och forsöker manövrera ut fiendens stridsvagnar och slå ut dessa. Stridema

utspelar sig bl a på ryska fronten.

Nytt for det nya Millenniet: Vi har flytat striderna även till öknen där tyska (italienska??)

Senoste nytt pÖ tmmr.golficon.se
Forts...
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fordon möter brittiska! ! ! ! !

Tidsåtgang: 1-3 timmar med 4-6 deltagare.

Arrangörer - Grovplåtskampen, Blod
& Mod, Kampfgruppe och Gliders
The Loyal King Tigers Association (2"d

Edition)
Mats Antonsson
bat tle mats.w arz one @te I ia. c om
AntaI spelare
Se respektive spel

Förkunskaper
Nix
Tider
Grovplåtskampen:
Fredag 1l-21,tördag l0-21 och söndag
10- 15
Blod & Mod:
Fredag och/eller lördag 12.00
Kampfgruppe:
Lördag 12.00
Anmälan
Om man vill föranmäla sig till något av
spelen kan man göra det på plats, under
fredag Iiirmiddag.
Se även
hnp : //we lcom e. to /b attle mats -warz o ne

Arrangörer - DroidZone
Pontus Jarenskog

p42@hotmail.com
Pontus Unger
Antal spelare
2 spelare,/bräde, vi har minst 2 bräden.
Regler
Millennium utgåvan: [battle for brains]
Förkunskaper
Onej

BIod & Mod
Blod & Mod utspelar sig på den ryska fronten. Kommer tyskarna att stå emot den ryska
anstormningen som utspelar sig under forsta kvartalet 1944.
Blod & Mod åir ett figurslagsspel i 20mm-skalan.
På grund av spelets omfathring kan endast ett begränsat antal spelare deltaga. Anmälan tas

upp fredag formiddag. Endast ett scenario kommer att spelas på fredag och/eller lördag.
Startkl12.00.
Inga forkunskaper.

Tidsåtgången är ca 6 timmar + . Eventuellt kommer detta att tidsbegränsas.
Med maximalt 6- I 0 deltagare.

Kompfgruppe
Kampfgruppe är ett figurslagspel i 20-mm skalan som utspelar sig under andra världskriget.
Du har befiilet över en infanterisektion som är en del av en större anfalls/forsvarstyrka på
denryska fronten, medeventuelltunderstöd.Vilket scenario somkommeratt spelas meddelas

under fredagen.

Kampfgruppe kommer endast att spelas vid ett tillfiille under lördagen!

Tidsåtgangen beror på hur länge du kan hålla din grupp vid liv! !

Gliders
Glid dig till seger och ett pris med Gliders. Detta kommer att spelas som en utslags-tumering
med maximalt 32 spelare. Vad är Gliders?? En variant av curling till bords.
Gliders startar på fredagen och spelas fram till finalen antingen fredag kväll eller någon
gång under lördagen.

Tidsåtgång: Max 30 minuter/spel

SHQ Miniotures
Presenterade av The Loyal King Tigers Association, jör fi)rsta gången i Sverige!

Figurskulptören Michael Percy gästar konventet och visar upp delar av SHQs sortiment.
Michael Percy kommer atlvara tillgänglig ftir Era funderingar om WW2 Wargaming och
framforallt färvi tillfiille atttaredapåhur en figur egentligenkommertill m.m.
Alla är välkomna att komma och prata med Michael i var sal under konventet. Detta dr unikt
tillf;ille, så missa inte detta!

Välkomna!

Droidzone lbdtle for broins]
Yin Shebutzu rörde sig snabbt över slagfåltet, runt omkring honom ven kulorna från
Nekrokraternas automatvapen och han var stolt. Det var idag exakt 5 år sedan han hade

skrivit på kontraktet for the Neo Asian Federation. Då hade han varit 65 är garnmal, hans
fingrar hade varit stela av reumatism och 40 åLrs arbete som kulspetspenmonterare. Idag var
han en hjälte, en Droid, och att hans gamla kropp fiirmodligen var bränd och glömd fiir
länge sedan, spelade inte längre någon roll..

DroidZone är snabb elak action, våld, hjiirnoq snygga scenarion och lagom mycket seriositet
i ett paket.
Titta fiirbi och spendera mycket lite pengar på väldigt mycket nöje.

Sisto onmöfningsdog : I mors



Arrangör - Frynt
Erik Malmcrona

ghost@netg.se
Antal spelare
8, med lite tur...

Regler
Fryntl 5/beta

Arrangör - Klizow
Daniel Staberg

stabergd@cin.nu
Antal spelare

6-15
(kan ta in så många som 22st men det

blir bäst med 8-12)

Arrangörer - Mordheim
Tommy Fransson

tommypunk@telia. com
Thomas Wegebrand

wegis@cd.chalmers.se
Regler

J-files tumerings system, med ett flertal
spelbord.

Förkunskaper
Man bör ha spelat något av GW:s

figurspel innan ftir att delta i
turneringen. Det kommer att finnas

möjlighet fiir nybörjare att spela
fristående slag.

Anmälan
Anmälan på plats. Föranmälan till

arrangörer ger ftirtur.

o"'"*ll;Xrllå
Regler

Warhammer Fantasy Battle 5th ed
Förkunskaper

Kännedom om Warhammerreglerna och
den egna arm6n.

Tag med
Sjysst, målad arm6, armÖlista+bok, kort,

tärningar, etc.
Anmälan

Föranmälan på talongen fiir
turneringsspel.

17

Frynt
Den uppgående solen strålar ner på de glittrande lansspetsarna i alvernas raka linjer.
Tunga lansirirer, tcitt packade spjut, bågslqttar påJlankerna. En god dag att möta orcerna,

tdnkte Galahadra.

Regler ska finnas på wwwnetg.se/-ghost/Frynt15/), med lite tur ska vi alla tillsammans
lyftabetatill alfa...
Förarbete: Vill ni ha egen arme så regementes-basa den på 7.5x4.5cm's plattor; 15+ ftir
infanteri, 5+ ftir kavalleri, 3* ör stora beridna monster, 2+ for krigsmaskiner; J* regementen

blir lagom (kolla med Flamman for figurer, de har dels Chariot och dels lite RalPartha kvar).

Och ta med fem T12:or... Notera att det torde gå att ta en 'historisk' arme lika giirna som en

från fantasy-gemen. Drakar? Jodå, det gar bra det oxå - med en per regementesbas.

Sloget vid Klizow 1702
Efter att ha hrivt belägringen av Riga och jagat ut de Sachsiska styrkorna ur det svenska

Livland (dagens Lettland)så har Karl XII ft(öljt den Sachsisk-Polska armen ner i Polen.

Efter att ha erövratWarszawa går den svensko armen mot Polens andra hu,,udstad Krakow,

strax norr om Krakow vid byn Klizow så gör den sachsiska armen halt ochförberder sig

för batalj.
I gryningen den 9:e juli så striller den karolinska armön upp ochföreberder sig jör strid,
12000 man med 4 kanoner stiills mot den sachsiska arrnens 16000 man och 46 kanoner.

Dessutom rir den polska Kronarmen i antågande ifrån Krakow, 8000 man av vcirldens

brista kavalleri.
Kan Karl XII lyckas övervinna oddsen iinnu en gång eller skall futrolinernas saga sluta
redan hrir i södra Polen?
Fatta vcirjan och var med!

Mordheim
Finally the last skaven fell beneath Hildegard von Höckertb hammer Now she qnd the

few remaining sisters of her band could catch their breaths after a long and bloody
battle. After afew, and all too short, minutes the sisters quickly cleared the area of it's
tainted wyrdstones. Holy Sigmaa how few there were left of them, gone was sister Agnes

and both sister Gretchen and Beatrice the novice were so badly hurt that they wouldn't
be to much helpfor a couple of weeks at least.

-If we only could reach back to the Twisted Goat Hildegard sighed. There we could meet

up with sister Marias band and joinforces and get back to work...

Vi kommer att använda en version av J-files turnerings system, en multispelarversion
med ett flertal spelbord.
Endast Warbands från regelboken och White Dwarf är tillåtna i turneringen och endast

utrustning från regelboken.
Tag med eget warband, helst egen regelbok, lärningar, linjal etc.

Terräng kommer att finnas men om extra terräng tas med så är det ok att spela fristående

spel i lokalen eller i närheten.

Worhommer Fontosy Boftles
2 000 -po rings -turnering. B ehöver man s riga mer?

Fullt ös, medvetslös!

Genomgång sker i böf an av pass 1, därefter spelas det kontinuerligt. Varje spelare behöver

spela tre pass.

Förutom turneringen ges möjlighet till dropin-spel niir utrymme finns. Då iir nyfikna välkomna

att spela med lånad arm6.
Begränsningar: Arm6storlek: 2000 poäng; Erratan fran WhiteDwarf 222 gäller; max 50-

poängsftiremåVrewards/runor/VC-powers, inga allierade, inga specialkaraktdrer; total power

är brytbat inga magiker över nivå 3; regelfrågor som inte kan lösas av en snabb koll i

Senoste nytt pö wunr.gothcon.se
Forts..-
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regelboken hänskjuts till arrangören. Arrangören tolkar och misstolkar enväldigt reglernas
andemening.
Bedömningskriterier ftirturneringen: Vunna slag, målning, arm6sammansättning, MrNice
Guy.

Worhommer Ancient Bottles
Skottarnas hdr var enorm. Tusentals lwigare och bönder av både större och mindre
klaner ,utrustade med allt ifrån yxor och svrird till liar och högffiar ,stod redo fr)r sitt
livs strid.
Romarnas hcir var inte fullt så stori men dess styrka låg i blanka svrird, rejr)la sköldar
ochframjör allt disciplin ,som skottarna verkade sakna helt.
En general skulle segra i stor triumf, och den andre var dömd ttll att stupaför sitt land
och sitt folk. Stridsropen ekade nr)r skottarna avancerade framåt. Tiden var inne...

Nu är det dags Itir WH Ancient Battles Turnering. Vi kör med 25mm medeltida arm6er
t.ex. Romare, Kelteq Vikingar, m.fl. krävs ,och reglerna gäller enligt . Föranmälan är tyviirr
ett måste p.g.a. diverse anordningar.
Frågor angående regleq tider, väder,m.m.. är ni välkomna att komma med.

Kelly's hföltor
Spelet som är baserat på filmklassikern "Kellys hjältar" med Clintan, Telly Savales och
Donald Sutherland i några av hur,udrollerna. Scenariot utspelar sig i september 1944tng.4
mil bakom fronten i Nancyområdet. Målet ftir de amerikanska spelarn a dr att räna en bank
fyllt med tyskt guld djupt bakom fiendens linjer. Kellys hjältar har spelats till och från under
16är.

Worhommer 4OK Turnering
Har ni vad som krävs flör att vinna, typ en 1500-poängs arm6? Medtag renskriven arm6lista
for granskning senast en timme innan furneringens start.
Skicka gärna listan innan via E-post.

W4Ok Hidden
Guardsman Hudson, bcirandes på sitt raketgevcir tog stcillning vid en låg mur. En skepnad
syntes vid en ruin i ndrheten, - Men, det dr ju El Blulfo, utbrast han föntånat. Hmm, en
belöning på 30 000 krediter.... -SKOTT KOMMER, skrek han. -KLART BAKÅT syarade
hans laddare Hicks. BVOOOSCCCHH .... BLAAAAAAAM. - Jagfick honom ... kolla fall
han lever Hicks...

Nopoleons Botttes
b. Aug. 15, 1769, Ajaccio, Corsica
d. May 5, 1821, St. Helena Island
French infull NAP)LE)N B)NAPARTE, original ltalian NAP)LE)NE BU)NA?ARTE,
byname THE CORSICAN, or THE LITTLE COfuPORAL, French LE CORSE, or LE PETIT
CAPORAL French general, First Consul (1799-1804), and emperor ofthe French (1504-
1814/15), one of the most celebrated personages in the history of the West. He
revolutionized military organization and training; sponsored the Napoleonic Code; the
prototype of later civil-law codes; reorganized education; and established the long-
lived Concordat with the papacy.

Hill of the living deod (dödens kullel
Benny i svcingen tittade med misstro upp mot det Heliga Korsets Kapell. Frugan kunde
sriga vad hon ville, han var lik förbaskat sciker på att han sett någon smyga omkring
bland gravarna igår natt. Det var som en kitt I'rokig silluett som liksom svcivadefrån sten
till sten i scivligt tempo. Frugan hade förstås förkastat det hela på sitt vanliga vis.
"Nonsens, Benny!" Men Benny var sciker på sin sak. Sriker som amen i lqtrkan. Ån sciÄrare

Sisto onmölningsdog : I morc

Arrangör - WH Ancient
Rickard Abrahamsson
Regler
Ancient Battle boken+New Game Rules i
Armies of antiquity boken
Förkunskaper
Kännedom om reglerna och den egna
arm6n.
Tag med
En egen arm6 på 1500 poäng.
Anmälan
Föranmäian på talongen, samt till
arrangören.

Arrangörer - Kellys Hjältar
Andreas Johansson
a. rj o h ans s o n@t e li a. co m
Birger Hanning
Martin Ho1m6r
Antal speltillfällen
l, (2-Lör ->söndag)
Antal spelare
ca35-45
Regelverk
Käns1an
Förkunskaper
Kunskap om att slä tärning.
Anmälan
Intresseanmä1an (Ej bindande), dyk upp i
tid, haffa oss på konventet fiir säker plats.

Arrangörer WH40K Turnering
Christian Friberg
c h r i s t i an.fr i b er g (@g b g.fr o n t e c. s e

Andreas Johansson
a.r.j o hans son@tel i a. c om
AntaI speltillfällen
fredag -> lördag.
Final lördag.
Turneringstyp
Inverterad Cup
Antal spelare
Alla anmälda.
Regelverk
Grundregler 3rd Edition + Al1a Codex +
WD t o m Gothcon. Inga specialkaraktärer
Förkunskapskrav
Kunna W40k 3rd Edition, ha en arme,
målad givetvis.
AnmäIan
Föranmälan krävs, efteranmälan fredag
senast en limme innan start.

Arrangörer - WH40K Hidden
Birger Hanning
Jeremia Koroschetz
AntaI speltillfällen
fred,ag-l,2,3
lördag- 1

Antal spelare
4-10 per tillf;ille
Regelverk
Känslan
Förkunskap
Kunna slå täming
Anmälan
Drop in

Arrangörer - Napoleons Battles
Fredrik Jacobsson

b or o dino 1 8 I 2 @hotmail. co m
Jarmo Kuutti
Antal speltillfällen
lördag- 1 ,2,3
Regelverk
Napoleons battles + ett fåta1 husregler
Förkunskaper
Inga.
Anmälan
Anmälan vid spelets start
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Arrangörer - Hill of the living dead

Borås Spelkonvent 18

Andreas Carlsson
bsk@sverok.se

Speltid
2 timmar

Antal spelare
5+

Förkunskaper
Inga

Tider
Dioramat spelas kontinuerligt

Arrangör - Krash, Nerve och Lab
Cell Entertainment

Arrangörer - Warzone och
Chronopia

Target Games UK
Anders Mörch

anders@mensa.se
Ricard Fransson

ricard@mangakai. org
Antal spelare

2 per turnerings-parti
Anmälan

Föranmälan på talongen

hade han blivit nrir han nu ikvrill hörde ylandet uppifrån kapellet Tur då att han under
dagen hunnit uppmdrksamma lErkans mön om sqken. De hade snabbt satt ihop en liten
krisgrupp som nu, under allvarliga formea var på vög bort mot kullen dtir kapellet låg.
Såg man inte ett svagt sken genom kapellets glasftnster friruesten!?

Nåir folket i byn Grephult upptäcker mystiska nattliga aktiviteter uppe vid det Heliga Korsets
Kapell blir det fart på kyrkans män. Är ryktena sanna? Har man faktiskt sett de döda vandra
omkring diir bland gravstenar och monument? Och vem ligger i så fall bakom denna oheliga
handling? Kyrkan sätter samman en liten trupp ftir att ta reda på sanningen, och göra något
åt den.

Detta är ett diorama från de kända dioramabyggama på Borås spelkonvent. Det är en
forsmak av Borås Spelkonvent l8 som går av stapeln allhelgonahelgen 2000. Välkommen!

Krosh
KRASH är ett rykande och dieselosande bilspel som slagit världen med häpnad. Spelets
enkelhet, flexibilitet och halsbrytande hastighet gör det lättall"lara sig och roligt att spela.
Cell Entertainment kommer genom hela konventet att demonstrera spelet och hålla drop-in
tumeringari sinmonter(både i KRASH ochKRASH Expert somkommerivår). Ni ärhjärtligt
välkomna!

Nerve
NERVE är ett kortspel och en serietidning som kombinerar det bästa från beat 'em up spel
och kortspel. Ikläd dig rollen som någon av serietidningens huvudpersoner och kasta dig
in i viwlande dueller med din motståndare. Cell Entertainment kommer genom hela konventet
att demonstrera spelet och hålla drop-in turneringar i sin monter.

Lob
LAB är figurspelet där du är en galen vetenskapsman besatt av en infernalisk plan: att nå
världsherravälde. Under spelets gång bygger du ditt laboratorium av rostiga, knarrande
och röksprutande maskiner och skapar sedan bisarra monster som kämpar mot de andra
vetenskapsmännens horder. Du är välkommen att prova spelet i Cell Entertainments monter,
eller ta med dig dina egna maskiner och monster och ställ upp i någon av drop-in
turneringama.

NM]ETER!

Självklart kommer det att finnas spännande nyheter som presenteras på plats. I skrivande
stund tänker vi dock inte avslöja mer än att de kommer att finnas där.

Target Games UK, Warzone + Chronopia

Worzone och Chronopio
Jaha, då var det dags ftr dnnu ett mcihigt GothCon, konventfararnas Mecka.

Target Games UK kommer som vanligt att skicka sin eminenta frilansargrupp
INQUISITION att grista GothCon XXIV För att cinnu en gångfulla era liv med det brista
av vad figurslagshobbyn har att erbjuda.
För att kunna erbjuda så mycket som möjligt under årets GothCon så har vi beslutat att ha
krav på ftiranmälningar till årets turneringar. Det krävs åtta foranmälningar ftir att det skall
bli en tumering och riktigt fina priser utlovas som vanligt. I mån av plats kan man formodligen
också anmäla sig på konventet men loranmälningar kommer premieras. Förutsatt att deltagare
finns så kommer det att anordnas turnering i både Warzone och Chronopia. Senaste utgåvan
av båda gäller. Då även Empire Chronopia borde finnas ute i handeln till GothCon XXIV

Senoste nytt pö unrw.gothcon.se
Forts...
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kommer även turnering i detta at| äga rum. Har Du inte en arm6 till detta nya I Omm system
kommer sannolikt demonstration att hållas i detta i mån av tid och plats.

Du skall ha hela din arm6 nedskriven i form av en lättläst trupplista fiir att arrangörerna lätt
och snabbt skall kunna kontrollräkna poäng, se att arm6n är giltigt sammansatt etc. I övrigt
är reglerna är enkla, ta med en arm6 till ett värde av max 1000p ur valfri trupplista och alla
figurerna skall vara målade. Detta gäller både Warzone och Chronopia samt ftir Empire
Chronopia om inte annat nämnts.OBS! Trupplistor skall inlämnas innan ltirsta spelpasset
på fredagen, spel sätter igång under forsta spelpasset och fortsätter flytande under
konventet. År du anmäld till något arurat skall du givetvis kunna deltaga även i detta. Vi
skall göra vårt bästa ftir att man skall kunna deltaga i åtminstone två av turneringarna om så

önskas.
Vi sidan av kommer vi fiirsöka hålla frispel i gamla klassiska bräd- och sällskapsspel, diverse
pyssel samt kanske även något eget påfund. Har du något snabbt och kul spel som Du vill
se spelas, plocka med det!

Westem
Draw stranger! - Figurspela i Westernmifö
Det cir hetare rin i helvetet i den lilla pueblostaden precis på grtinsen till Mexiko. Byborna
har sedan lringe låst in sig i sina hus och bommat fi)r fi)nsterluckorna., allt för att
undvika att trciffas av en förlupen kula. För att det skall bli eldstrid rir det ingen tvekan
om, rylctena har cirkulerat i Jlera veckor om den stora uppgörelsen.

Du tillhör inte de som låst in sig, utan är en av de som gör staden osäker när du spelar
Western figurspel. Det iir drop-in under så gott som hela konventet! Välj bland f;irdigskrivna
scenarier och figurer, eller hitta på nya till just er spelomgång.

Det är en drop-in aktivitet vi kommer att köra så gott som hela konventet (med kortare break
Itir sömn). Ingen foranmälan, inga ftirkunskaper.

Arrangörer - Western
Rävspel
Tove Gillbring & Magnus Gustavsson

western@rollspel.com
Antal spelare
2-t6
Förkunskaper
Nix
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