
Hiärtligt välkommen till GothCon )OilX!
GothCon-saben hälsar er lrjiirll igt välkomna
till Sveriges äldsta konvenr och hoppas att
ni kommer att ha mycket roligt. Innan vi
hörjar har vi några tråkiga men nödvändiga
punkter att la upp om ordning och regler.
För att alla ska trivas oclr för att vi ska
kunna upp$lla kraven som ställs fijr att vi
ska fä hyra lokalema så finns det ett anral
regler som det är speciellt viktigt att de
efterlevs. Personer som brvter mot dem
riskerar att ayvisas från konventet.

. Det finns utrymmen på skololna som
: vi inte disponerar och som inte är

låsbara. Det iir inte tillåtet att passera
avspärrningar eller att uppehålla sig i
utrymmen och salar som inte är
markerade som tillhörande
konventslokalerna. Lämna lokalernas
irrredning ifred.

. f)et iir inte tillåtet att fl1tta bord och
stolar mellan salar. Städpersonalen Iär
ett eliinde med att pussla in saker på
rätt plats.

. För allas trevnad, släng skräp i
papperskorgen, liimna platsen prydligt
iordningställd niir ni har spelat klart. Det
är irte roligt att slutstäda fem
byggnader...

. Rökning får inte ske inomhus. Vid
rökning ulomhus skall fimpar kastas i
därliir avsedda behå,llare. Alla salarhar
rökdetektorer som reagerar på
cigarettrök och vite för
brandkårsutryckning iir 8000 kronor
PLUS moms. Alkohol och droger far
inte nyttjas inom skolans område.

. Det finns en personalbostad under
korridoren vid gymnastiksalen. Visa
hiinsyq gå tyst och diimpa samtalen i
detta område.

. Liimna inga våirdesaker utan tillsyn. Det
hiinder tyv?irr varje ar att någon blir av
med spel,/figurer/pengar etc. Håll koll
på prylarna så att vi slipper sådana
tråkigheter i år. Nyttja
bagageinliimninget

RECEPTION
Receptionen kommer att vara ftirlagd till
samma byggnad som tidigare ar, liingst in i
matsalsbyggnaden. Den är öppen 08.00-
02.00 varje dag under konventet. l)ock
kommer vi inte att stiinga natten mellan
torsdag och fredag.

BAGAGEINT-T,M+TXCPN
Invid huvudingangen till tlvitfeldtska Norra
hittar du var trogna bagageinlZimning. som
är bemannad slörre delen av dygnet. Här
kan du lämna in värdefulla och/eller
olympliga ting som du inte vill lämna
obevakade-

\,'ÅGBE,SKRI\,,l\lING
Se karta i längre bak i utskicket.

öpperuDER
På fredagen den 25 urars öppnas dörrarna
klockan 08.00. Mellan klockan 09.00 och
09.45 sker invigningen i aulan. Lokalen
stiings söndagen den 27 mars klockan I 8.00,
efler avslulningen som äger rum från 15.00
rill 16.00.

PARKERING
Vi kommer att ha ett begränsat antal
parkcringstillstand ftir parkering utanftir
llvitfeldtska gymnasiet. Tillstand delas ut
i receptionen så länge de räcker. Observ'era
att parkering utan parkeringstillstånd kan
medliira P-böter. Fordon som parkeras
utanltirP-rutoma kommer att bogseras bort;
skulle olyckan vara framme, måste
brandkåren kunna komma fram. Om
parkeringen vid Hvitfeldtska iir full så
rekommenderar vi parkeringarna vid
Chalmers eller på Heden.

OM INSLÄPPET
Insläppet sker i receptionen. Till
funktionZiren uppger du ditt namn och
fiidelseår och far då en butt som skali bäras
väl synlig under hela konventel Var rädd
om butten - den är ditt kvino på att du har
betalat ditt inträde. Besökare som inte skall
spela eller delraga i någon annan aktivitet.
utan bara är nr,fikna på vad vi syssiar med,
kommer naturligtvis in gratis. Den som inte
är fiiranmäld betalar 290 SEK (250 SEK
om du blir medlem i GothCon Vänner, vilket
kostar 0 SEK) ftir hela konventet, eller I 00
SEK per dag.

OVER}JATTNING
Övernattningen kommer huvudsakligen att
ske på Vasa vuxengymnasium. Dessutom
finns vissa sovsaiar i Hvitfeldtska Norra
och i Tekniska. vilket är en ny byggnad ftir
i år. Det åir den skola du passerar på vägen
till Vasa. Det finns två olika sorters sovsalar,
en tidig och en sen. Vilken du vill sova i

anger du niir du checkar in dig. Sovsal
tilldelas man av receptionen.

,Observera att övemam.ling endasr Iår ske i
därliiravsedda och markerade salar. Om du
ska ör,ematta i en sal på kouventet skall du
ha anmält detta till recEptionen (så att vi
kan veta vem som finns var om brand skulle
bryta ut). Den person som liirsl. placeras i
en sal svarar ltir ordningen i denna under
övemattningen och att salen l?imnas i gott
shick.

MÅT .. ..
I caföterian som ?ir öppen dygnet runt kan
ni köpakaffe. td, smörgåsar. liisk, godis och
frukt. Vi fortsätter vår kanrpanj ftr ett
nyttigare konventsliv genom aft sälja rner
yoghurt. frukt och smörgåsar. På fredag,
lördag samt söndag morgon kommer det
även att finnas möjlighet att köpa frukost
och det kommer också att finnas varm mat
(medelst mikrovågsugn) att köpa vid öwiga
tider, även under natten. Givetvis serverar
vi GothKorv även i år, nu också med mos!

Middagama serveras enligg

Fredagl9.00-22.00

Lördag 19.00 - 22.00

Frukost serveras 08.00-tC.00, fredag till
söndag

Liksom tidigare å,r kommer en cafdteria att
irnnas i Hvitfeldtska Södra fast med något
mindre utbud åin den vid receptionen.

ÅKTIVITETER
Se efter i schemat när och var samling till
respektive turnering äger rum. Varje
tumering och arrangemang kommer att ha
ett eget utrymme på anslagstavlan i
matsalsbyggnaden- Där kommcr viktig
information att anslås, till exempel vilka
som har gått vidare i turneringen samt om
det eventuellt skulle ha skett någon schema-
iindring eller dylikt.

Det finns fortfarande en chans att få
plats i många av turneringarna!

SMYGSTART
Som vanligt kommer konventet att
smygstarta redan på torsdag kväll. l8:00
öppnar vi dörrama 19:00 kan vi börja ta
emot folk i receptionen.

BUSSRESOR
Bäde Sverok Väst ooh Sverok SKuD kör
bussresor till konventet. Bussen från Sverok
Slockhohn har tyvåirr blivit inställd. SIutli-
gen delar Sverok Svealand ut resebidrag.



. Htrra pÅ corHCoN
Det finns fem olika hyggnader på GothCon:

Matsalen

I matsalen hittar du receptionen, calEterian
ochköket. I år anviinder vi även den matsal
som finns på våninger under, i den matsa-

len kommer ni att hitta olika brädspels-
arrdngemang.

Norra

I norra håller rollspelen till, det är också här
invigningen och avslurningen häls. Det hru:rs

även sovsalar och duschar

Södra

Här hittar ni brädspel, figurspel och kort-
spel. Det är även i södra sonr alla butiker
finns och på 400-plan hittar ni Torget, där
nikan tråffa diverse mindre butiker och olika
organisationer.

Tekniska

Tekniska lir en ny byggnad som vi inte har
anvåint tidigare. Hiir hittar du dock endast
sovsalar. inga arangemang hålls i denna

byggnad.

Vasa

I Vasa hittar du rollspel och sovsalar. Nytt
ftir i år iir att filmvisningen hålls i Vas4 så

räkna med en stöne filmvisning, med be-

kviimare stolar!

FRAGOR
V:ind dig i ftirsta hand till receptionerl i
andra hand till GothCon-stabens
medlemmar, vilka kiinns igen på sina vita
GothCon-skjortor med svart tryck.
Turnerings- och övriga ansvariga kommer
att bära svarta t-shirts med vitt tryck. Se

även anslagstavlan i matsalsbyggnaden ör
aktuell information. Denna kommer att
användas för anmälningslistor,
tillkiinnagivande av resultaq med mera.

ROLLSPEL
Det nåder fortfarande brist på spelledare
till konventet! Vi erbjuder gratis
inträde, en cool t-shirt och mat till de
personer som ställer upp. Kontakta
rollspel@gothcon.se fiir anmälan eller
mer information.

Arrangemanget Snövit tomhet har fall ny
inforrration, nämligen att detta även har
,urangerats på Borås Spelkonvent 20.

Till Heta linjen skall man vara fem spelare

och inget annat.

Arrangören t111. Ghostage har en ny
mailadress: konventlilintlredark.nu

Guranga tar emot max 40 spelarc, inte 40
per lag som det råkade srå i foldern.
Föranmäl er till arrangören om ni vill vara
med-

Lajv el En m i dsommarnatl s (m al dröm har
tyviirr bl ivit instället

Arrangemangei Alea har lätt en ny
informationstext:

AIea Iacta Est iir ett rollspel med såväl
klassiska inslåg som en hel del egna idder.

Framftrallt har vi anviint tankar från
viildigt blandade sammanhang, och
samftirt dem sam! i vårt tycke, finslipat
och fdrbättrat dem. Då vi bäde har, ,', ., ,

sådana vanliga klasser, som magiker och
krigare, har vi även många helt egna

versioner, som "Spirit Wielder" och
"Essencist". Vi anvåinder både klassiska
regelverlg som HP och skydd, och egna

regelverk, som stridssystemet, magi-
systemen och specialtalanger.

I hela rollspelet lbrsöker vi, så mycket
som det iir möjligt utan att komplicera
det onödigt mycket, att implementera
strategi istället ftir ren slump- Detta utaD

att ta bort slumpen, då den fortfarande är
väldigt nlirvarande i alla handlingar, och
vi anser själva att strategi nu spelar
betydligt större roll, i så väl sådana

sammanhang som att viiljaräft ftirdighe-
ter och talanger.

Rollspelet utspelar sig i viirlden
Cantiron, diir fem raser lever. Fyra av de

fem rasema iir baserade på de fura
elementen; jord, eld, vatten och luft-
Jordens folk" erthus, iir stora, snälla,
tålmodiga och mycket hjälpsamma. De
söker fred och balans, både i naturen och
mellan folken, något de andra raserna inte
alltid ?ir lika intresserade av. Eldfolket
iglis, ?ir stmka, både fusiskt och
psykiskt, egoistiska och hetlevrade. De
dyrkar och älskar eld, och har ett starld
hat gentemot både vattnet och dess folh
celesti. Celesti är, som sagt vattnet folk,
och mycket intelligenta aristol«ater i ett
väldigr komrpt och byråkratiskt
samhälle. De söker ständigt kunskap och
makt, ofta det Iiirsta Ilir att tillskansa sig
det senare. Slutligen är luftfolket, ai14 de
vackra och karismatiska av de ffra
folken. De sätter stort vlirde i sång,

musik, teater, poesi och skönhel, och
den aila som inte inneharnågon av dessa

lormågor blir ignorerad och har väldigt
svårt att bli erkänd. Som beskrivet har
alla fyra folken både positiva och
negativa inslag med ertlus som undantag
vilka saknar egentliga elaka drag. Dock
ska man inte tolka dem som onda, utan
snarare mitnskliga. Den femte och sista
rasen, vilken också är ganska annorlunda
de andra och utvecklad på ett helt annat
sätt, iir måinniskor. De finns med främst
som kontrast och jämftirelse, så att man
lättare kan se styrkor och svagheter i ett
bättre perspektiv.

Allting i rollspelet kretsar kring, och
beror till stor del på, den historia vi har

skapar- Alltings ursprung går d?ir att
finn4 och ocksä orsaker till sakers

tillstånd.

Vi hälsar också ett nytt arrangemang
välkommet till konventet:

Loi,iSoap Live' '. '', ',,t

Arangör: The Card Cahinet.
butler@lovesoap.biz

Anmälan och kostnad: Gar att
fiiranmåila sig till arrangören, men det

är inget krav.

Speltillfiillen: Lördag 00:00-02:00

Antal spelare per tillfiille: Ett gäng

Förkunskaper: lnga.

Äntligen kan du ftir en stund vara lika snygg

som Lind4 lika smart som Robban & Iika
våilklädd som Janne. LoveSoap Live ger dig

chansen att vara med i en riktig dokusåpa

utan att du riskerar bli sedd halvnaken och
haivfull på TV. Och istället ftir att sitta
inburad i 100 dagar så tar det bara ett par

@*,
Viilkommen.

Jt)mna par har företröde.

Liis mer om LoveSoap: www.lovesoap.biz

: BIIADSPEL
Alla ni , som är anmälda till
brädspelsturneringama Iår gärna ta med er

egna spel om ni har möjlighet.

Mafiaarifieentumering, och diirftir iir det

ordinarie spel på både Pass 1, Pass 5 &
Pass 7.

Lagturnering i brödspel lå'ter meddela att
de spel som kommer att ingå i år iir Modern
Art @udgivning), Race (Racing), Rette sich
wer kann (Förhandling), Maya (Aralysera
mera) och Nur Peanuts (Puch your luck).
Observera också att kostnaden på 100 SEK
iir per lag! Mer info om turneringen finns
på www.sheherazade. com/tyska/

Lite mer inönn ationldtng A dv an ce d S q u a d
Leader har dykt upp ocksä:

Turneringsformat:
Spelformatet är s k minitumeringar.
Totalt kommer 6 miniturneringar att
organiseras, 4 stASLmed olika teman

och 2 st ASL Starter Kit. I va{e
miniturnering kan 4-8 spelare delta.
Beroende på antal spelare tar det alltså
2-3 omgångar att Iä fram en segrare.

Endast segraren går Vidare efter varje
omgang, Iijrloraren slås ut och kan
därmed ägra sig åt annat spelande. Md 5-
7 deltagare kommer spelare att lottas in i
omgång 2. Motståndarna i varje mini-
turnering kommer att lonas mot varandra

och ingen seeding eller dylikt kommer att
anviindas. Skulle manga anmäla sig till en



mini-turnering, kan det bli så att det - .r:,,.,,

spelas två stycken.
Till varje omgång kommerspelarna att , , :

kunna välja mellan 3 i ftirväg utvalda
scenarios. Scenariona kommer ej att
listas i ftirväg, diiremot kommer de
spelkomponenter som behövs Iör
respektive tema att listas i fiörväg.:ri,,.,:::.r.::,..,

Fördelen med detta format gentemot ett
mer traditionellt format tir au mOjligh'et':,,.r-:
ges att delta i en (eller två) ASl+urnering
samtidigt som man hinner att spela andra
spel under konventel
För dom som inte deltar i tumeringen,=.::.':=,

öppetASL spel att tillhandahållas: .r .,,.,: :.;

Aklivitsschema

Fredag(25/3)
Miniturnering - Tema: Västfronten 40
Miniturnering - Teme Östfronten
Miniturnering - Starter Kit
Öppet spel

Lördag(2613)
Miniturnering - Tema: Västfronten 44
Miniturnering - Tema Stilla Havet
Miniturnering - Starter Kit
Öppet Spel

Söndag (2713)

Öppet spel
Prisutdelning

Hålltider ftir minitumeringan
8.45 Smling
9.00 - 13.30 Omgång I
14.30 - 19.00 Omgång 2

20.00 - 00.30 Omgång 3

Föranmäan
Föranmälan sker till Klas Malmström
(klas-malmstrom@yahoo.se). Ange dagl
mini du önskar att deltaga i - ange giirna
prioritet mellan mini-turneringama per
dag. (T.ex. fredag, t - Östfronten,2-
Våistfronten, om du helst vill spela i
Östfronts- minin).
Det åir "ftrst till kvam" som gäller för
anmiilan till mini-tumerin gama-

Föranmäan 2ir endast nödviindig om man
vill ftirsöka ftirsiikra sig om en plats i
minitumeringama, den är alltså ej
nödvändig om man endast vill delta i det
öppna spelet. Om ftranmäld spelare ej
dyker upp på samlingen förfaller
ftiranmälan och platsen blir därmed ledig.
Så fort det iA möjligt kommer vi att
meddela dom som fdranmiiler sig om
vilka mini-tumeringar dom iir klara ffir.

På GothCons hemsid4 www.gothcon.se,
finns det också en lista över vad som

behövs ftir att spela pä turneringen.

Ett nltt arrangemang har tillkommit också.

The'HellGam'e: ,:
Arrangör: The Card Cabinet

Anmälan och kostnad:

Spcltillfiitlen: Alla pass.

FO'rkl.nlrunenlrgi ' , . ,.. ,

Kom ftirbi The Card Cabinet och prova på
au spe6 The HellGame

Nu med expansionen Extra Evil. M visar så

ofta vi orkar, hela konventet.

Läs mer orn The HellGame på
u,ww.thehelIgame.com

FIGURSPEL
Reglema tillDeiadwalk again gii,r att hämta
på rvu'u'.pm-production.nu/dw'a./-

Arrangörerna frår Warhammer 40K har ny
mail wh40k3c@hohnail.com

Ett nytt arrangemang har vi också:

DBA
Arrangör: David Johansson,

david_amj @hotmail. com

Anmälan och kostnad: Drop-in, gratis

Speltillfillen: När arrangören inte

, spelar WHFB.

Antal sprlare per tillfiille: 2, eventuellt
4.

Regelvcrk: DBA v. 2.0

Förkunskaper: Inga

DBA är ett regelsystem för historiska
figurspel som sträcker sig fran år 3000 fttre
kristus till 1400 efter.

Det iir enkelt och snabbspela! ca. en timme.

Jag har med nägra armder så det är bara att
komma och provspela. Ni är också väl-
kornnamed era egna armder.

KORTSPEL
Infon iör VTes Swedish Ope,? blev fel i sche-
ma1, Det iir Pass 5 & I'ass 6 som gäller!
Turneringsstart I 6:00 på lördag alltså.

Massvis mecl info om Magic girnu att finna
på wwr,r,.gothcor.se, men vi kan ju nämna
att del arrangeras Viistsvenska miisterskape,
inte mirrdre än TVÅ PTQ:er och givervis
ett gänåövriga turneringar och sidevents.

LovdSoap
Arrangörer: The Card Cabinet.

butler(@lovesoap.biz

Anmälan och kostnad: I)rop-in, gratis

Speltillfiillen: Hela konvenlet

NiirAndersFager giorde The HellGame sä

var de1 bara en uppr'ärmning inftir spelet
om'. den , verkliga ondskan i
DOCKUSÅPAN- Kom fitrbi The Card
Cabinets bord och pröva pä LoveSoap du
nred.

Tamed dina viimer. smickra dem, ftimedra
dem och rösta ut dem.

Liis mer på w'uq,.lovesoap.biz

Swrirje
Arrangör: The Card Cabinet,

post@swarje.se

Anmälan och kostnad: Drop-in. gratis

Speltillfiillen: Hela konventet

Antal spelare per tillfiille: 4-6

Förkunskaper: Inga.

Swärje - Kampen om makten rasar vidare.
Blir du den ftirste att dra till Maurilius med
hela departementsbudgeten i en golfbag &
med Gudrun Sc§manpå armen? Kom fiirbi
oss fran The Card Cabinet och pröva på
hur det känns att ha ruggigt mycket makt.

Låis mer om Swiirje på wmliswarje.se

SM-Kval i Yu-Gi-Oh!
Arrangör: Mikael Gauffin (OP/

Eventmanager), 031-7 42 66 2l

Anmälan och kostnad: Gratis

Speltillfiillen: Söndag, registering 09:00-
1 0:00, seating 1 0:30.

Antal spelare per tillfiille Ju fler desto
bättre

Top 20 kvalar tiI SM i Stockholm den 5
j*i.
lngen kan viil ha missat senaste kortspels-
succdn vilken har l0ggr fler utövare lin
Magic, Fragan iir bara om Yu-Gi-Oh spela-
rna hittartill GothCon. Av någon anledning
brukar konvent vara en Magic-borg.

Yu-Gi-Oh kommer att promotas på
GothCon fiir de som vill prova på ett nytt
kul spel. Trendua kommer att ha personal
fiiratt dema speletmellan 18:00-20:00 varje
dag.

Backstab kommer äver att köra små
tumeringar i samband med att spelet demas.

Konventserbjudande: I st. YGO Evolurion
starter, 2 st. YGO Metal raiders boosters
& 2 st. YGO Spell rulers boosters fiir 200
SEK.

Endast engelska kort åir tillåtna. Tillåtna
serier, limited cards och forbidden cards. se

rvww.ude.com,/policy/.



:1onra pÅ corscoN
. Om du arbetar på GothCon så får du en t-

..;l.shirt,och Iör varje pass du -iobbar fär du

.:.r: även en liten måltid. Arbetar du re pass Iär
du tillbaka hela din inträdesavgift (ett pass

.:: far du tillbaka 2\o/o,tväpass 50olo). Vill du

,' jobba så ta kontall med C Personal, Carola
Karlsson.

oBs!

Även i år kan du faktiskt spela alla passen
'' men ändå få tillbaka delar av din

inträdesavgift! IIur iir detta då möjligt? Jo,

du kan anmäla dig till städare på slutstädet.

Slutstädet liir GothCon sker under söndag
kväll, efter avslutningen och fortsätter
sedanrmder måndqgen. Söndag kviill riiknas
som ett pass och mändagen som två. f)et
finns ett begriinsat antal platser, och viss
belöning kan fiirekornma. Mll du vara med
på detta så kontakta C Städ, Andreas

KOW
C GothCon
Tobias Eliasson
073s-69s064
ordf@gothcon.se

§ekreterare
AnnaLundin
0704-977146
sekr@gothcon.se

C Reception
Mikael Jemstig
0732-006764
reception@gothcon.se

C Caf6
Stefan Carli
a705-471278
cafe@gothcon.se

C KöK
Jesper Schröder
0708-960170
mat@gothcon.se

C §täd
Andreas SjOsnOm
070'7-941446
stad@gotlrcon.se

C Personal
Carola Karlsson
0739-386960
personal@gothcon.se

C Tävlingar
lngemarKnaving
0739-973842
v9Sknain@vtelc chalmers. se

Rollspel & Lajv
Christofer Colliander
0730-340276
rollspel@gothcon.se

C Kortspel
Niklas "Flax" Kiirrstrand
07$-467416
kortspel@gothcon.se

C Figurspel
Morgan Johansson

0703-r 84789
frgurspel@gothcon.se

C Brädspel
Per Danngärde
0706-732255
bradspel@gothcon.se

Mall ar Anders Quest.

Uppdaterad att
Tobias Eliasson

w\ilv/.gothcon.se

Alltid senaste nytt!
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