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Till Linköpings resecentrum kan du ta dig med alleharrrlrr lcr,,rrl1;'i rlr;rtrl. I r.rrr
resecentrllm tar du buss 202 mot Lambohov. Gä av virl ltpl llrrivr.r'rrlr r, l

Därifrän skyltar vi gängväg till konventet. Tidtabell lör'2O'.), lirrrr:; 1)ir \\ \\ \\
ostgotatraflken.se men notera att torsdagen LinCon-lrclg«'rr ;ir crr r.rl rl.r,l
MängaavSveroksdistriktanordnarbiliigaresortillk<.rrrvt'rr(r'l. Korrl;r1..Lr,lrl
närmaste distrikt för att fä den senaste informationcn.

Sverok Svealand - Värmland, Sörmland, Västmanland, örcbr«r or lr
Uppsala Iänl lO0kroavsettommanvillåkaturoch n.ltrr r.llr r l,;rr,,, r'.'
vägen. Bussarna går från Västeräs, Eskilstuna. Örebr,r. N1l',rprrr,,.. h;rrl ,t.r,l
och Uppsala. Läs mer och anmäl dig senast den 30 april p:i Ii rr r rrrr ,.i , r ,,1 ,

under rubriken Sverok Svealand. Kontakta samuellrrmonlit.yl,,:rrr, :, .,,

Sverok Stockholm: Distriktet ser gärna att du intrcss<':urrrrrlr r rlrl r,,l.rrr
nu sä att en resa blir lättare att organisera. Det gör cltr till:
susanne.vejdemof« stockholm. sverok. se.

Sverok SKUD 5l<.1rrr./
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www.lincon.se
Välkommen!
/\t l(|iilr;rrrlll.trr(orr,r'llltlr'l:;lrclli.otrvlttlll:rliy<lsllt't'r'g:il'd
rrrrl li,orlrll.rl,,rrl llo;rr lr:rr ti;rlloclrvi lirlrcrttlt'r'rtrtLitrCot-t
){l()l rlll llrl,orrrll l,rrr('orr. Mcrl rlcrt vrtnliglt l;lar-rdr-ringen

,rr lrurrr,rr (,( lr l\orrlrollcr;rtl p;rttili iil-vi ltn gang med det
Irrrllrr,;r:;lI L()nV( rrlCl rr:rgottsirt! Gcnom att satsa pä kvalitet
,r'lr lr:rll;r oss iipl>nir liir ny:r idcer ska vi fira de gängna 20
rrrt'rr rrrctl cn tillställning ni, kära besökare, kommer att
minnas!

Var välkomna hit i maj för att spela era favoritsyrt'l, plovrr
så mycket nytt ni bara hinner med, träffa giunlrt v:ittttlt ollr
skaffa nyal Tävla och 1ek!

Tack till alla er som dykcr ttpp! l,r'rlrrirrli.rr, :

funktionärer och spt'llcrlru t', :;orrr rt't ltll rrll
städar ocl-r llillt'r' otrlttittt,, rtlrtvcr::llclrl, lrr
sllclitrt" v;ils ( lrli;rli('lilltlrli;ll rl( l r,olil 1,,ot ;rlll rl, I

l\trttrr i ;\,( tr. ;()tr,

l.tt t('r ttt r lt ttr't r rl'-l( )( ).1

o Kasta tärning

o Ha kul
o Äta glass

o Tappa bort kudden

o Jaga Aiiens

o Flyga

o Köpa spel

o Glo på film

o Imperial march

o Vara vaken

o Mysa

o Glömma tandborsterr

o Gemenskap

o Skriva fåniga artiklar
o Dricka kaffe

o Spela datorspel

o Bli medlem

o Faddra en drake!

o Åkalla cthulh,
o Fäktas med långsvärd

o Slippa TV

o Härma Drakula

o Semester

o Vinna

o Sjunga

o Träffa gamla kompisar

Dctta häfte är tryckt i 5 000 t'xt'trrpl:rt
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Vad är LinGon?
LinCon är ett spelkonvent i Linköping. Deltagare frän hela landet samlas på
Linköpings Universitet, C-huset, under Kristi Himmelsfärdshelgen för att spela
spel, umgås och ha roligt tillsammans. trn del arrangemang är tävlingar och andra
håller man på med enbart för att det är ku1. Det är ett grllene tillfälle att prova på
nya spel, spela gamla godingar och träffa nya och gamla vänner.

LinCon har arrangerats sedan 1984 och denna gång är det den tjugonde gången.
Konventet startades bland annat som tack till dem som arrangerade GothCon sä
att de skulle ha någonstans att äka för att spela och inte bara arrangera. Första
året kom runt 150 personer och man spelade främst rollspelet Advanced Dungeons
& Dragons, men också en del brädspel. Som mest har LinCon haft över 1 300
besökare. Blir det ännu fler i är?

LinCon arrangeras av den linköpingsbaserade spelföreningen Dragon's Den i
samarbete med entusiaster från hela Sverige.

Ingen fär lön för att göra LinCon. Al1a pengar från konventet går direkt till föreningens
verksamhet. Dct allra mesta går direkt till kostnader för att kunna göra konventet,
till exempel hyra, frakter och häftet du just håller på att läsa. Därför är det billigt
att deita pa konvcrrtr't.

SKAH§K& I skanska Maskin
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vvwvrr.lincon.se
Test: Ar LinCon något för dig?
Kryssa det du gillar!

o Spela spel

o Träffa folk

o Käka grillat
o Bli svensk mästare

o Kommendera Panzers

o Dansa

o Tävla

o Tillverka en ringbrynja

o Dricka Coca-Cola

o Koppla av

o Spänning

o Klura

o Spela ännu mer spel

Har du kryssat i tre eller Jler alternatiu bör du noga öueruaga att delta pa LinCon.

wwwska nska.selmaskin
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Vad händer på LinCon?
Brädspel
Vill rlrr virurr? Da är brädspel något för dig! Slä de andra spelarna med hjälp av ditt
i)vt'r.lrigsna intcllckt, din storartade strategi och fantastiska taktik. Har du inget av
clctta k:rn det gä lika bra med tur!
Brädspel har funnits sedan urminnes tider - exempel
pä riktigt gamla sådana är Kalaha, Schack, Go och
Shögi. Nästan alla spel som klassas som sällskapsspel
är i grund och botten brädspel. Man ska göra saker med
pjäser. Tärningar är nästan alltid inblandade. Det kar-r
ocksä handla om kort - Monopols 'Chans'ellcr'l'rivirrl
Pursuits frågekort.

Datorspel
Hand-öga-koordinatiot-r, snlrlrlxr litrllr'rrroclr:;lrclr;lrrlililrll. l)r'l rir vililig:r cgenskaper
om du ska spclrr <littot'sllcl rllir rlrrscr :ilrclv;irlrlcrr rilrrorrr rlirr s;rr'lligrtrs ögon. Om

rlrr rlr':rrrrlonr lr;rr r vlrrrkrirrsllr. I<<lr-idition och
l;rrrr',tii:rl lrrrrr:; rlcl rrrurrcr;r tivt'tt datorspel för
rltri

l);ll()lril)( l( n iir lrolr1,,ty1s rlt:tt modernaste
Ior rrrcrr;rv::pll. I ollr rrrcrl ;rll ltcrsondatorerna
lrlivtl r;;r v;rtrlili;r lr;rt ;'ivltr rl:rlorspelandet ökat.
I l;rl'l nrlrl :rll :;;rclcn lrlir rrr<'r- komplexa; mer
ulrr:rtr;rlrrlt ollr rrrcrl l);ill11' arafik och ljud,
l,rllr'r rl:rlor( t Itil:; I)tcr;llrrr<l:t utvecklingen.

Fig u rspel
Figursltt'llrr-t'tt I<;inttt llr'llliliiirv;rll;rr'1,r'rr::l';rl)( r :;onr ;ir lrr;r liir crr [;rädspelare, men
det iir oclislt t'tt lilrrlt l :rll lr:r lrrrr til,orrnr:rll. ()rrr rlrr rlr':;srrlorrr lit- i:n hejare pä att
hanlcrit liilgoclr pcrr:;t ll);r :;nr;r ylr)r I\;ul rlrr lrlr lrr pt rlt lil Iil,,rusltelare!

www.lancon,se
Lajv
Vill du röra pä dig och agera? Är delta viktigare än att vinna? Vill du vara med om
att skapa en annorlunda stämning och atmosfär? Då ska du absolut uppleva ett
lajv! I ett 1ajv, eller levande ro1lspel som det också kallas, ikläder sig varje spelare
en påhittad ro11 i ett improviserat skådespel. Var man är och vilken rekvisita man
har beror pä temat man har valt. Det flnns lika många olika teman som i böcker
och f,lmer. Lajv har vanligen mellan 1O och 1O00 deltagare.

En variant av lajv som fungerar bra även på spelkonvent är vampyrlajvet. Där
utspelar sig vanligen händelserna i en värld som liknar den riktiga, med skillnader-r
att det även flnns vampyrer, varulvar, magiker och andra övernaturliga väsen som
försöker samsas om världen utan att människorna vet om dem.

Rollspel
Tycker du att lajv verkar spännande, men att det inte är lika viktigt med rekvisitan
och skädespelarförmägan? Dä är rollspel något för dig!

Ro1lspe1 är som en berättelse där spelarnas rollflgurer har huvudrollerna. Det ger
möjlighet att uppleva saker som aldrig skett, att se vär1dar som inte flnns och
att träffa sänt som bara flnns i fantasin. Rollspel har vanligen mellan 3 och 6
deltagare.

Liksom i lajv finns det lika många olika teman som i böcker och fi1mer.

Spelba rer
I speibarerna serweras spel av alla de slag, inte drycker som du kanske trodde.
Det finns barer öppna dygnet rrrnt och de är perfekta för de tillfällen dä du inte
bokat in dig på nägot schemalagt spel. I barerna flnns nästan alltid någon att spela
med. Gär du till rollspelsbaren kan de duktiga och mångsidiga spelledarna hitta pä
äventyr medan du väntar.

övrigt
Lincon handlar inte enbart om att spela spel. Du kan även gä pä en fin spelauktion
för att köpa och säIja spe1. Du kan ocksä se på fllm eller handla i nägon av
spelaffärerna som besöker konventet. Det finns också kunniga personer som kan
lära dig hur man gör ringbrynja, kurser om längsvärd och hur man spelar rollspe1
utan speliedare.

I figttr-spt'lt'rr slyl spcl:rr rur oll;r
minill.yr-ligrut't. Spll:rt n;l lnr::l('
ntttttrt t-oetur nrir ru rl yr lr r r rr l:;1.:; r1 r

rcgr:lsyslt'tn lirr i :rlorl :rcll :rll;r ltrl

Kortspel
Nollstiilll lut:;ililr', lllr, :;l\r( l. ll'lrll or lr lor nrirJ,.;ur rrll :;r' r:rl<t igenom din motspelares
hlrrrtl. Iitrr r'1,1 1riil\irl,( r rrrr ,lrr ',lrllrrr l..rll Korl';pllcrr iir olta actionbetonade och
sltltnrr:rrrrlr'.

Dt'l Iirrns nrv{ l\r'l :rtr;rlrlr;r l.otl ,Ir'l ,orrr l,lttrr. rlii t rlcl titr fem minuter innan du
k:ut llr vunnrl lorr;lrr r';urlr'rr Arrrlr;r l.,r;r\r( r nr( r Pl:rrrcring, exempelvis världens
slrirsllr :;;urrl;rrkorl:;pll. Mlulrr llrr' (i;rllrcrrrr,. Äv, r i ar arrangeras SM i Magic
tttt<lct l,irr('orr
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lrtsl:rt rrtlt' lrv rikt detaljerade
rll lyt li:rs lcda sin arme runt

rrrolslrrrrdaren. Det flnns
rrr;rrr I<lrr''r tänka sig.
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Många hjältar från hela landet hjrilps åt för
att tillsammans göra LinCon. De allra flesta är
medlemmar i spelföreningen Dragon's Den och
det har även alla deltagare på LinCon möjligheten
att bli helt gratis. Alla medlemmar får dessutom
rabatt på entreavgiften till konventet.

Dragon's Den - din
fören ing
LinCon organiseras av spelföreningen Dragon's
Den. Föreningen bildades 1983 och den har idag
drygt 10OO medlemmar. Från början var målet
att försöka samla spelare i Linköping, främst
de som gick på universitetet. Redan året efter
föreningen grundades genomfördes det första
konventet: LinCon -84.
Föreningen är öppen för alla som vill b1i medlem
och vi vill gärna att du också blir medlem, även om du bara tänker delta på LinCon.
Målet med det är att göra deltagarna mer delaktiga i konventet och att engagera fler
personer till att arrangera framtida konvent och annat spännande i föreningen.

Kommer du inte på LinCon, men ändå vill bli medlem i Dragon's Den kal du
registrera dig gratis på föreningens hemsida www.dragonsden.se. Vill du komma
på LinCon utan att bli medlem i Dragon's Den går det också bra, men då blir
entreavgiften till konventet högre.

Föreningen har en lokal i studentområdet Ryd i Linköping och arrangerar
regelbundet spelkvällar och spelhelgen KonVux pä Ryds Herrgård.

Dragon's Dens medlemmar är även medlemmar i spelförbundet Sverok. Om du
väljer att bli medlem i föreningen innebär det bland annat att du kan få förbundet
speltidning Sverox alldeles gratis. Kolla på www.sverok.se för mer information.
Diskutera gärna på förbundets forum på forum.sverok.se.

' Kallelse till Dragon's Dens årsmöte
Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte i Dragon's Den. Årsmötet är den

" 21 augusti 2OO4 klockan 14.00 i Linköping. Exakt plats, eventuella ändringar,
* möteshandlingar och stadgar kan du finna på www.dragonsden.se när det börjar

närma sig.
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Innan konventet
LinCon på webben: www.lincon.se

Detta häfte försöker ge dig all information om alla arrangemang på konventet, men
vissa arrangemang kommer att uppdateras ända fram till konventet. Ändringar
och nya arrangemang kan du hitta på www.lincon.se. Där kan du anmäla dig tilt
konventet och diskutera eller ställa frågor i konventets forum.

Vad kostar det att delta på LinCon?
Eftersom det är gratis och ger rabatt på entreavgiften till LinCon antar vi att de flesta
vill bli medlemmar i Dragon's Den. Därför är medlemsrabatten redan avdragen
nedan, men om du inte vill bli medlem tillkommer 50 kronor på entreavgiften.
. Om du betalar senast den 3 maj kostar det endast 200 kronor i entreavgift och du

är dä nästan helt sdker på att få spela det du vill. Du har även förtur till spelen
på konventet om det blir platsbrist.

. Om du betalar efter den 3 maj kostar det 300 kronor i entreavgift och du riskerar
att inte få spela dina förstahandsval. Dessutom kan du inte räkna med att få
någon bekräftelse på din anmälan innan konventet. Kom därför ihåg att ta med
kvittot på inbetalningen ti1I konventet så att du kan bevisa att du har betalat!

. Om du betalar på konventet kostar det 300 kronor i entreavgift, som beta-las i
receptionen.

Förutom entreavgiften är de flesta arrangemang kostnadsfria. Vissa arrangemang
kan dock ha deltagaravgifter. Dessa extra avgifter är utskrivna på respektive
arrangemang här i häftet och står även på hemsidan www.lincon.se.

Har du inte betalat entreavgiften får du inte delta i några arrangemang, vare sig
spelarrangemang och andra arrangemang och du får inte tillgång till sovplatser.

Alla anmälningar är bindande så du kan normalt bara få pengar tillbaka om det
gäller deltagaravgifter till arrangemang som av någon olycklig anledning har stäIlts
in.

Det är helt gratis att vara på konventet om du bara vill gå omkring och känna av
konventsatmosfären, så länge det flnns plats för de betalande. Ju fler som kommer,
desto roligare! Liten varning för att konventet kan b1i fullt, dock!

Håkan Ackegård visar och säljer
bilder på Lincon!
Precis som vanligt kommer vår omslag-
stecknare Håkan Ackegård till koventet.
I Colosseum du både titta på och köpa hans
fina alster. http:/ lackegard.cornf

il
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Så här anmäler du dig och betalar
För att anmä1a dig ti1l LinCon gar du till vår hemsida på wunr.lincon.se och fö1jer
instruktionerna där. Om du verkligen inte på något sätt kan få tillgång till Internet,
kontakta konventsgenera-len på telefon 073-680 05 53, så hjrilper hon dig!

' När du anmält dig får du en summa och en anmälningskod som du ska använda
när du betalar. När vi registrerat att du betalat skickar vi en bekräftelse per epost.
Skriv ut den och ta med den till LinCon så går det fortare vid incheckningen.

'", På www.lincon.se
1. Gå till www.lincon.se.
2. Registrera dina personuppgifter. Du får då ett inloggningsnamn som också är

din anmii{ningskod. Du kan logga in och kolla dina uppgifter och anmdlningar

"' så ofta du vill.
3. Logga in och registrera dina anmä:lningar. Det går att ändra tills du bestämmer

dig att du är helt klar.
4. När du är helt klar deflnitivanmäler du dig och får veta hur mycket du ska

betala.
Betala via internetbank eller postgiro. Missa inte att ange anmälningskod,
namn och summa för varje person du beta-lar för, annars har vi ingen aning
om vem pengarna kommer ifrån. Betalningen ska skickas till postgirokonto
43 39 61-O (Dragon's Den/LinCon2OO4). Observera att det är dyrare att betala
efter den 3 maj.

konventet
Ställ dig i kö till receptionen.
Fyll i dina personuppgifter i en av receptionsdatorerna. Personal flnns till hands
för att hjälpa till.
Betala entreavgiften och eventuella deltagaravgifter. Observera att vissa
arrangemang redan kan vara fullbokade och att det är dyrare eftersom du
betalar efter den 3 maj.

Hjälp till på konventet och kom in gratis!
Även om LinCon är ett av landets billigaste konvent har du säkert inget emot att
kunna få tillbaka entr6avgiften. Om du hjäLlper oss minst tre pass under konventet
tilI exempel som spelledare eller genom att stå i receptionen, kiosken eller grillen får
du tillbaka entreavgiften. Se till att kontakta oss i förväg, eller prata med receptionen
på konventet, så att det inte uppstår några missförstånd. Varje pass du jobbar får
du dessutom en matbiljett som kan inlösas på konventet!

Bli spelledare och få en massa fördelar!
Vi behöver a-lltid en massa spelledare, så att alla som vill ska få spela rollspel.l Spelleder du minst ett pass får du en cool T-shirt och givetvis får du behalla alla
scenarion du spelleder! Precis som alla andra funktionärer får du mat varje pass.

,, Om du spelleder minst tre pass på LinCon får du hela entr6avgiften tillbaka.
AnmäI dig som spelledare på de pass som du kan hjälpa till och kontakta vår
konventsgeneral Anna Svensson på adress annsv933@student.liu.se eller

I

www.lincon.se
I per telefon på 073-680 05 53. När konventet är slut får du pengarna tillbaka i
. receptionen mot att du visar att du varit spelledare på de pass du lovat. Detta gör
du genom att rollspelsarrangören signerar det spelledarkort du får i receptionen
vid incheckning.

, Stå i kiosken, grillen eller receptionen?
Förutom att spelleda kan du också jobba i kiosken, grillen eller receptionen. Glöm
inte att berätta redan när du anmäer dig att du vill jobba och med vad, då platserna
är begränsade. Vanligtvis fyller vi alla jobbarplatser innan konventet, så vänta inte
till sista sekund! Kontakta respektive ansvarig för mer information:
Receptionen: Joakim Molin, jo arno3O2@student.liu. s e, 07 3 -33227 O 4.

Kiosk och grill: Kristina "Isse" Hagelin, isse_h@hotmail.com, 070-66491O1.

Städhjältar får en extra belöning
Om du vill vara en städhjäIte deltar du under hela slutstädningen av konventet.

. Förutom ära och berömmelse får du då vara med på slutstädsmiddagen som
serveras direkt all städning är klar!

Konventet öppnar onsdagen den 19 maj 2OO4 klockan 17. Det går dock att komma r,". ,,, !

in i skolan hela dagen, så den som är tidigt på plats slipper vänta utanför! l , 
j 

.

Innan receptionen är helt uppbyggd kan det vara svårt att få raka svar, på alla
frågor. Ta det lugnt bara. Vi kommer att jobba stenhårt på att få igång allting så
fortsommöjligt. rr, l.

Eftersom vi kan råka ut för tekniska svårigheter eller högt tryck i receptionen i ,, '
början av konventet behöver du inte ha betalat för att delta i de aktiviteter som går
på onsdagskvällen. Från och med torsdag morgon måste du dock ha checkat in för
att få delta i aktiviteterna.

Checka in på konventet
När du kommer till konventet ska du checka in, så att vi vet att du har kommit och
så att du får ett armband som visar att du har rätt att delta på arrangemangen.

Är du föranmäld är det enklast om du har med din anmälningsbekräftelse. Den har
du fått per epost. Har du inte fått någon sådan, till exempel för att du anmälde dig
sent eller inte alls, är det bäst att du har med ett kvitto på din betalning.

Vill du efteranmäIa dig behöver du bara pengar.

Var ska du sova? Duscha?
Vi förhandlar fortfarande om sovplatser i skrivandets stund. Förbered dig på l
att det kanske inte blir vare sig mörkt eller helt tyst. Ett mjukt liggunderlag och ,

öronproppar kan vara en god idd för den som har svårt att sova. Vill du sova riktigt I

gott rekommenderar vi att du tar med en kudde också. Känner du någon i Linköping,1.
kan du kanske bo hos denna, och är du en riktigt rik knös kan du uppsöka hotell
eller vandrarhem.
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Det flnns de som försöker undvika att sova. Det gär, men tänk på att konventet
är jättelångt, sä s§l1 inte pä någon annan än dig själv om du får nära-vaken-
upplevelser. Om någon påstår att du ser i syne är det dags för en tupplur!
Man svettas på konvent också, kanske till och med mer än vanligt. Lyckligtvis
kommer det att flnnas duschar. Är du ren häl1er du dig frisk. Dessutom är det ett
bra sätt att vakna på.

Sä sov när du blir trött, duscha när du känner dig skitig eller folk går omvägar rrrnt
dig. Information om var man sover och duschar kommer att flnnas i receptionen.

onventet
Bagage
Vår väskinlämning är bemannad dygnet runt och är allde1es gratis! Den flnner du
i Colosseum, i närheten av receptionen.

Kiosk
Vi kommer att sälja allehanda läckerheter, inklusive vår berömda LinCon-burgare.
Det är i kiosken du köper din LinCon-mugg som ger dig tillgång ti11 fri påfyllning av
kaffe, te och saft under hela konventet. Självklart kommer även det vanliga utbudet
av godis, dricka och dylikt att flnnas. Speciellt för i år är att vi kommer att servera
pannkakor! Frukost serveras på morgonkvisten och självklart flnns det vegetariska
och veganalternativ. Vi är dock inte experter på vare sig allergier e1ler specialkost,
så hör av dig till kiosk- och grillansvariga Kristina "Isse" Hagelin, isse h@hotmail.
com, 070-6649107 i god tid före konventet om du har särskilda behov.

Piassava
Piassava är gruppen av hjältar som håller det städat på konventet. Även om de är
duktiga så blir de glada om du kan hjälpa till genom att slänga skräp i papperskorgar
och sopsäckar. Om du ser något riktigt grisigt, ti1l exempel en förskräckligt ostädad
toalett eller om någon har spillt något, tveka inte att kontakta piassava så kommer
de ut med sina attackstädare och rojer upp. Piassava sköter en annan viktig del av
konventet och det är att flytta på saker, till exempel bord, stolar, människor och
utrustning. Kontakta receptionen eller närmaste piassava om du behöver hjälp att
flytta någonting eller har behov av körningar med bil!

Ordningsregler
o Konventet är drog- och alkoholfritt.
. Rökning och eldning är förbjudet i hela skolan.
. Tejpa inte! Väggarna är heliga. Kontakta receptionen om

du vill sätta upp någonting.
. Släng skräp i papperskorgar och skräpsäckar.
. Släng pant i pantsäckar. (Skiljer sig frän skräpsäckarna

genom att det står PANT på dem med stora bokstäver)
. Om brandlarmet skulle sätta igång, gä genast ut. Även

om du är två rundor från att vinna.
Vi förbehaller oss rätten att awisa personer som beter sig
störande eller på annat sätt motverkar konventet.
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Brädspel
Advanced Civilization SM

Se historiens vingslag svepa fram över medelhavsområdet.
Bygg städer, idka handel, fördöm katastrofer och forska fram
nya framsteg innan de andra kulturerna gör det.

Advanced Civilization är ett spel för säväl nybörjare som vana
spelare. Tävlingen är dessutom utformad så att det lönar sig
för erfarna spelare att hjälpa och lära upp nybörjare.

I kvalet spelas en avkortad variant av spelet. Du kan delta i
sä många kvaltillfällen du vill. Ditt bästa resultat räknas. I
finalen tävlar de åtta kvalvinnarna med högst poäng om titeln
Svensk Mästare. För de som nästan nådde finalen kommer en
B-flnal att spelas om det flnns intresse för det. Föranmälda

har förtur, men alla brukar få plats om spelen räcker. Får konventet 1åna ett
Advanced Civilization-spe1 av dig är du garanterad plats!

Arrangör: Christer "Chrisp" Petterson, chrisp@sverok.se

Tider
On 19:00-To 01:00 (Kvalpass 1), samlingssal: T1
To 1O:00-To 16:00 (Kvalpass 2), samlingssal: T1
To 17:00-To 23:00 (Kvalpass 3), samlingssal: T1
Fr 17:00-Lö 03:00 (Final), samlingssal: T1

Advanced Civilization: The Expansion Project
Förkunskapskrav: Du ska ha spelat vanliga Advanced Civllization
forut.
Specialreglerna gås igenom innan passet börjar.

Är Civ-abstinensen för svår? Kanske räcker det inte med bara
en SM-turnering? Isåfall har vi räddningen för dig - nämligen
Advanced Civilization: The Expansion Project. Istället för futtiga
sju spelare flnns det plats for arton. Istället för tolv katastrofkort
finns det tjugofyra. Istället för tjugofyra uppflnningar finns det
trettionio. Helt enkelt Civ - fast större.

Ta gärna en titt pähttp:llwww.civproject.net/ för att se vad det
hela handlar om. För att få lite flyt på det hela har vi satt som
förkunskapskrav att du ska ha spelat Advanced Civilization.
Men det hinner du ju lära dig på torsdagen och fredagen!

Arrangör: Vidar och Aron Ambrosiani, fegpakt@excite.com,
aron@kth.se

Tider
Lö 1O:OO-Lö 16:00 samlingssal: S41
Lö 77:OO Lö 23:OO samlingssal: 541

,I
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Buttonmen turnering
Buttonmen är ett tärningsspel där du använder knappar som du slåss med.
Det kräver mycket taktik när du ska besluta dig om vilken av din motståndares
tärning du ska ta över eller vilken krigare/varelse/knapp som du ska välja. Kom
in i Cheapass rummet så 1är vi dig och kom sedan och stäIl upp i turneringen!

Arrangör: Cheapass Games, samuel(a)sverok.net

Tider
Fr 0O:00-Fr 05:00 (Kvalpass 1), samlingssal: S22
Fr 10:00-Fr 14:00 (Kvalpass 2), samlingssal: S22
Fr 21:OO-Lö 01:OO (Final), samlingssal: S22

Carcasonne turnering
Alla känner väl till brädspelet Carcassonne?

Spelarna utvecklar området kring Carcassonne genom att placera landbrickor.
Varje omgång gör att området växer, ailt eftersom spelarna lägger tilI vägar, fält,
städer och kloster. Spelare kan också placera ut sina följeslagare som strätrövare,
bönder, riddare eller som munkar för att få kontroll och inkassera poäng för
vägarna, fälten, städerna eller klostren. Eftersom spelarna bara har ett begränsat
antal följeslagare, mäste den smarte spelaren noggrant planera sina drag och
bara placera ut följeslagarna när och var han kan få poäng. carcassonne är helt
enkelt en enkelt men klurigt brickspel som ger nya utmaningar vid varje tur.
Du har chansen att kvala dig direkt till flnalen i SM i Carcassonne 2004! Priserna
i turneringen sponsras av Midgaard Games (http://www.midgaardgames.com/).

Arrangör: SARZ, sarz@ynot.nu

Information
Antal spelare per tillfälle: Ju fler desto bättre!

Tider
Fr 17:OO-Fr 23:00 (Kvalpass), samlingssal: 526
Lö 21:OO-Lö 23:00 (Final), samlingssal: 526

Diplomacy
Vem kan man lita på? Det är den ständiga frågan i Diplomacy, spelet där du
hugger dina vänner i ryggen med en blodig dolk. Allt för att avsluta spelet med
flest färgglada plastpluppar på kartan. Ta chansen att prova denna klassiker som
avslöjar dina sanna kvaliteer. Expandera ditt rike i första världskrigets Europa
och bli den ledande stormakten på kontinenten!

Affangöf: Vidar och Aron Ambrosiani, Simon Magnusson , aron@kth.se,
fegpakt@excite.com, simon@pobox.se

Tider
To 1O:OO-To 16:00 samlingssal: T1
Fr 1O:OO-Fr 16:00 samlingssal: T1
Lö 17:OO-Lö 23:00 samlingssal: S41
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Dominions of Supremacy
Dominions är ett strategiskt brädspel som bäst kan liknas vid klassiska datorspel
som exempelvis Master of Orion, Startrek BOTE etc. Man spelar olika raser som
precis börjat kolonisera galaxen. Genom att bygga upp hemplaneterna, skapa nya
kolonier och erövra planeter från motståndarna kan du vinna om du slår ut alla
dina motspelare. Eller, så håller du dig i bakgrunden och koncentrerar din styrka
på att erövra de få kvarvarande artifakterna av en urgammal civilization; nyckeln
till universums hemligheter. Spelet kan spelas av upp til1 4 deltagare per spel (vi
har två) så antalet spelare per pass är begränsat. Vi kommer att inleda med en
regelgenomgång och partierna tar ca. 5 timmar. Det finns många variationer av
spelet och om intresse flnns så kan vi även sätta upp alternativa scenarion. OBS:
spelet är ganska komplext (och kul!), men har du bara intresset så 1är du dig
snabbt grunderna.

Arfangöf : Andreas Johansson, redux@home.se, matbr@home.se

Tider
To 17:00-To 23:00 samlingssal: T31
Fr 10:00-Fr 16:00 samlingssal: T31
Lö 10:OO-Lö 16:00 samlingssal: T31

IcdTowers turnering
Spelet IceTowers är ett abstrakt strategiskt spel utan spelrundor för flera spelare ,i

där varje parti tar 5-10 minuter. Varje spelare har till sitt förfogande 15 stycken ,

små stapelbara pyramider i en speciflk färg. I IceTowers gäller det att enligt fl
vissa givna regler stapla dessa pjäser för att vinna så många staplar som möjligt.
Reglerna är enkla att lära sig och ingen förkunskap krävs, vi kommer att kunna
utse en vinnare i turneringen under passet.

Affangöf : Spelwebben/Looney Labs , olle@spelwebben.se 
-1

Tider
To 17:00-To 23:OO samlingssal: T27
Lö 1O:OO-Lö 16:00 samlingssal: T27
Lö 17:OO-Lö 23:00 samlingssal: T27

Junta
Visa diverse styrelseledamöter vad roffarmentalitet egentligen handlar om.
Försnillning är en konstform som bäst utövas på en mellanamerikansk republiks
knappa banan- och kokainexportinkomster. Där svensk externredovisningspraxis
aldrig slagit igenom och politisk instabilitet är regel snarare än undantag.
Schweiziskt bankkonto är ett måste, pengar det enda som

i" räknas. Junta, helt enkelt. T\rrnering. Eget bräde ger förtur.
Regelgenomgång på plats om det behövs, ni vet - det vanliga.

Arra n g ö r ! Patrik Andersson, patarr2is4 @student. liu. se

Tider
'l To 10'OO-To 16:00 (Kvalpass 1), samlingssal: T2
'' Fr 10:OO-Fr 16:OO (Kva1pass 2), samlingssal: T2

Fr 17:OO-Fr 23:00 (Final), samlingssal: T2

t4
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Midway
En klassiker från Avalon Hill som aldrig dör. Kom och ta kommando över en
flottstyrka och förgör din flende med kanoner och torpeder. Ta chansen att som
amerikan vända kriget i Stilla havet till de allierades fördel eller att som japan
göra kejsardömets seger fullständig.
En turnering i mindre format kommer att köras. Inga förkunskapskrav - reglerna
är i motsats de flesta spel från AH okomplicerade och kommer att gås igenom på
p1ats.

Arra n g ö r : Patrik Andersson, p atan254 @student.1iu. se

Tider
To 10:OO-To 16:00 (Kvalpass 1), samlingssal: T2
Fr 10:00-Fr 16:00 (Kvalpass 2), samlingssal: T2
Fr 17:00-Fr 23:00 (Final), samlingssal: T2

Puerto Rico
Detta är ett handels/intrig/diplomatispel för 3-5 spelare, tar ca
l-2 tirnrnar att spela. Vem skulle inte vilja vara guvenör över en
söderhavsö? Ingen jag vet iallafall. Så kom och spela Puerto Rico
och upplev söderhavets charm.

Regelgenomgång inför varje kval, ta gärna med ett eget spel.
Nybörjarbord om intresse flnnes.

Arrangör: Roger Edblom

Tider
On22;OO-To 01:00 (Kvalpass 1), samlingssal: KoS
To 17:00-To 20:OO (Kvalpass 2), samlingssal: KoS
Fr 19:00-Fr 22:00 (Kvalpass 3), samlingssal: KoS
Lö 12:00-Lö 15:00 (Final), samlingssal: KoS

Roborally turnering
Att leva hela sin existens som universums smartaste datorer kan endast lösas på
ett sätt, nämligen att umgås med unvisersums mest korkade robotar. Kommer
Spin Bot att snurra till tillvaron för alla eller är det kanske Crab Bot som står på
menyn för lustigheterna. I vilket fall som helst vet man att det går att se allt i repris
hos Vid bot. Spela världens bästa brädspel på LinCon! Två kval plus en fina1 för
att utse en vinnare i detta underbara spel där robotdansen är en nyckelfaktor till
success. Eftersom antalet spel alltid är få uppskattas om ni har med eget spel tiIl
turneringen. Eget spel ger förtur vid eventuellt för många spelare.

A r ra n g ö r : Archibald Zimonyi, prince@vekn. nu, arsi@cd.chalmers. se

Tider
To 1O:00-To 16:00 (Kvalpass 1), samlingssal: T2
Fr 10:00-Fr 16:00 (Kvalpass 2), samlingssal: T2
Lö 19:OO-Sö O0:00 (Final), samlingssal: T31
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s.A.D.I.S.M.
Kom och lira lite Car Wars i våran alldeles egna Car Wars kampanj. Hämta en bil,
försök att överleva och påbörja din karriär som Rookie för att en dag har råd att
köpa din egen bil och kanske t.o.m. levla (!!!) (har inte hänt hittils i kampanjen att
nå'n har överlevt så länge).

Har du aldrig lirat förut så 1är vi dig reglerna på ett litet nafs.

Arrangör: M. L B. , rick_s_chris@hotmail.com

Tider: on 20:00-Sö 09:Oo (Drop in), samlingssal: 526

Sagan om Ringen-RISK
"Du har kämpat i många år, du har förlorat många
män. I motgång och medvind har kampen gått vidare.
Med ränker, tillfälliga pakter och svek. G1ädjeskrik
och gråt har avlöst varandra. Äntligen! Du ser ut
över skogarna, bergen och floderna. Du ser på dom
med en känsla av makt, äntligen är det ditt! Midgård
tillhör numera dig!" Under LinCon kommer turnering
i Sagan om Ringen-risk att hållas, den kommer
att arrangeras av representanter från föreningen
Catahya. Förstapris kommer att vara ett exemplar av
Catahyas nyutgivna novellsamling och givetvis den
stora äran att ha makten över Midgård.

Regler: Vi kommer att köra med Sagan om Ringen-Risk. Om du har ett eget
exemplar av spelet och ska delta vore vi mycket tacksamma om du kunde ta med
det eftersom tillgången på spel är begränsade. Inga förkunskaper krävs, iär dig
reglerna på plats.

Arra n gör : Catahya, daniel.andersson@agera. ssu. se

Tider
To 10:00-To 23:00 (Drop-in), samlingssal: Colosseum
Fr 1O:O0-Fr 23:00 (Drop-in), samlingssal: Colosseum
Lö 17:00-Lö 2O:OO (Final), samlingssal: Colosseum

Settlers of Catan
Gillar du träd? Gillar du sten? Gillar du säd? Gillar du lera? Gillar du fär????
BRRRRR. Spela då settlers of Catan! Handelsspel med en gnutta tur... 4 spelare,
tar 1 timma att spela. Regelgenomgång inför varje kval, ta gärna med ett eget spel.
Nybörjarbord om intresse flnnes.

Arrangör: Roger trdblom

Tider
On22;OO-To 01:00 (Kvalpass 1), samlingssal: KoS
To 17:00-To 20:00 (Kvalpass 2), samlingssal: KoS
Fr 19:00-Fr 22:OO (Kvalpass 3), samlingssal: KoS
Lö 12:00-Lö 15:OO (Final), samlingssal: KoS

www,lincon.se
Shögi
Shogi är ett gammalt japanskt spel som är besläktat med schack. Sveriges
Shogiförbund har hela 150 medlemmar, vilket gör oss störst i Europa. Att vi i
Sverige spelar bra shogi bevisades nyligen i Japan, där Sverige blev trea, endast
slagna av Japan och Kina, i det första inofflciella Lag-VM. Testa shogi på LinCon
och se Sveriges bästa spelare göra upp om SM-titeln! Hemsida: shogi.hem.nu

Arrangör: Martin Danerud, martin.danerud@comhem.se

Tider
To 10:OO-To 22:OO (Utrnanarfinaler), samlingssal: Ko16:3
Fr 1O:00-Fr 22:00 (SM-flnaler, dag 1), samlingssal: Ko16:3
Lö 10:00-Lö 22:OO (Ltnköping Open + SM-finaler, dag2\, samlingssal: Ko16:3
Sö 10:00-5ö 16:00 (SM-final, dag 3), samlingssal: 53

SM i Adogit
En gång om året samlas de mäktigaste schamanerna ur de olika klanerna. I en
kamp på andeplanet slåss de om guden Bieggolmais gunst och privilegier. Ta rollen
som schaman och slå ut de andra schamanerna i ett snabbt och händelserikt
brädspel. Vinnaren tar allt. Förhandskrav: Inga Svårighet: Varken lätt el1er svårt

Kostnad: 20 kr (betalas på plats), Info se: aogames.mine.nu

Arrangör: Alfa Omega Games , olof@aogames.mine.nu

Tider
Lö 1O:00-Lö 12:00 (Kvalpass 1), samlingssal: T23
Lö 16:OO-Lö 1B:OO (Kvalpass 2), samlingssal: T23
Lö 20:00-Lö 22:00 (Final), samlingssal: T23

The HellGame
Till sist vände sig ängelen om. Dess vingar rasslade likt
ormar skenande över döda löv."Ja," sa den. "Vad vill det
Oss?" Kom förbi och spela The HellGame. Fortfarande det
första, största och bästa inom Infenalisk UnderhåIlning.

Arrangör: Anders Fager, mail@thehellgame.com

Tider: To 1o:00-Lö 23:00 samlingssal: Colosseum

X-Bugs
Lekte du med loppor när du var liten? Har du spelat Star-Craft? Har du barnasinnet
i behål1? Har du flngerkänsla bättre än en häst?

Om du svaratja på nå'n av dessa frågor så är X-Bugs ett spel för dig. Kom och var
med i denna 1össtiga kamp mellan framtidens insekter.

Arrangör: M. L B. , rick_s_chris@hotmail.com

Tider
To 17:00-To 23:00 (Kvalpass 1), samlingssal: 526
Fr 17:00-Fr 23:OO (Kvalpass 2), samlingssal: 526
Lö 17:OO-Lö 23:OO (Final), samlingssal: 526
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CounterStrike
Tvämanna-lagturnering i CounterStrike - världens största online actionspel!
Baserat på Half-Life, spelet som fått fler än 50 utmärkelser för ',årets spel,,.
CounterStrike är ett strategiskt lagspel där du iklär dig rollen som terrorist eller
antiterrorist. Uppdragen går ut pä att t.ex. eliminera olika nyckelmål eller att
rädda gisslan. Den som missat detta spel har antagligen inte spelat datorspel de
senaste fem åren!

Lincons turnering har plats för 20 lag. Anmäl dig i par eller individuellt.
Anmälningsavgiften är 75:-l person eller 150:-/ par. vid individuetl anmälan
parar vi ihop dig med någon av de övriga deltagarna. Lincons anmärkning: om ni
vill anmäIa er som ett lag över webben, anmäl er separat, betala separat och ange
under "övrigt" vem ni spelar ihop med.

Fredag kl. 12.00 hålls samling för samtliga deltagare. speltider bokas vid
samlingen. T\-rrneringsforrn är 4 rundor swiss med påföljande cupfinal bland de 4
bästa lagen. Priser till vinnarna!

Arrangör: Mikael Andersson, hivetyrant200O(@hotmail.com

www.lincon.se
Gamer Palace med Warcraft III &
Counterstrike
Vi är tillbaka efter succen från förra året dä Vi från Gamer Palace - Linköpings
enda riktiga internetcafe gästade konventet. Då sattes ett nätverk om ätta
kraftfulla spelmaskiner upp. Med tanke på hur populärt det var förra året blir det
antagligen ännu fler i år. Info kommer att annonseras här och på vår hemsida
www.gamerpalace.se Att använda datorerna kostar 3O kronor per timme.
Arrangör: Mikael Andersson, hivetyrant2OOO@hotmail.com

Tider
To 10:00-To 23:00 samlingssal: Colosseum
Fr 10:OO-Fr 23:OO samlingssal: Colosseum
Lö 10:00-Lö 23:OO samlingssal: Colosseum

Karaoke
Karaoke - Skönsjungandets ädlaste konstl På LinCon 2004 flnns det möjlighet att
prova på den kanske mest karaktäristiskajapanska tokigheten som nått Sverige
på ett bra tag. Dra tag i en kompis och sjung ut era lustar för ful1a halsar! I sann
japansk anda kommer huvuddelen av karaokelåtarna vara japanska poplåtar,
rocklåtar eller animeteman, Iåt dock detta hindra er! Skicka in önskemål om en
låt så skall vi se om vi kanske inte kan fixa fram den i fullt sjungbart format tills
LinCon. Eller ta med din egen favoritlåt! När ni nu övat ordentligt och vunnit mod
är det dags för den ultimata utmaningen: att möta publiken på scen och framföra
ditt eget bidrag till LinCons underhållningsrepertoar! Möt publikens jubel i vår
alladeles egen karaoketävling!

Arra n gör : Jeff Eklund, jeff@monkeygames.se

Tider
To 10:00-To 23:OO (Drop in), samlingssal: UG1
Fr 10:OO-Fr 23:OO (Drop in), samlingssal: UGl
Lö 10:00-Lö 12:00 (Inför uppvisningen), samlingssal: UGl
Lö 13:OO-Lö 16:OO (Uppvisning), samlingssal: C3

Warcraft III
TVämanna-lagturnering i Warcraft III Frozen Throne!

Var general över någon av de fyra raserna night elves, undead, orcs eller humans i
blizzards fantastiska 3D-realtidsstragegispel Warcraft. I över 10 år har detta spel
kontinuerligt utvecklats och bjuder nu genom sin fantastiska graflk en otrolig
spelkänsla. Att det flnns massvis med olika truppslag att leda i strid gör förstås
inte saken såmre. Missa inte chansen att möta nya motståndare på årets Lincon.

Lincons turnering har plats för 16 lag. Anmäl dig individuellt och meddela på
plats vem som är vin partner. Anmälningsavgiften är 75:-l person. Torsdag
kl. 12.00 hå1ls samling för samtliga deltagare. Speltider bokas vid samlingen.
T\rrneringsforrn är 4 rundor swiss med påföljande cupfinal bland de 4 bästa lagen.
Priser tiII vinnarna!
Arrangör: Mikael Andersson, hivetyrant20OO@hotmail.com

Dancing Stage - DDR Turnering
"När fötterna rör sig står dansmattan stilla
ordspråk. Kom och spela det hysteriskt roliga
ifrån Konami och få lite motion samtidigt. Eller
dansar på mattan.

Arrangörl Cheapass Games, samuel(@sverok.net

Tider
On 20:OO-Lö 16:00 (Pröva på), samlingssal: S22
Lö 17:00-Lö 18:00 (Final), samlingssal:S22

(p.g.a. tejp)" - Gammalt NärCon
tv-spelet Dancing Stage eller DDR
kom bara och titta på när de andra
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3D-Spank the Monkey
Spela den absurda dioramaversionen av kortspelet Spank the Monkey och
smiska apan i fantastisk technicolor. Om du tyckte att kortvarianten av detta
skrotstaplarspel var rolig har du inte upplevt känslan av att faktiskt försöka
balansera ovanpå ett kassaskåp staplat på tio bowlingkäglor ovanpå ett trasigt
akvarium förstärkt med julgransbelysning.

Arrangör : Gigantoskop, info@gigantoskop.se

Tider
To 10:00-To 23:OO samlingssal: Colosseum
Fr 10:00-Fr 23:00 samlingssal: Colosseum
Lö 1O:OO-Lö 23:00 samlingssal: Colosseum

ClixOff
Heroclix är ett relativt nytt figurspel (ca 2 är garnrnalt). Det är skapat av Wizkids
som har skapat bI.a. Mage Knight. Reglerna är lätta att lära och spelet kan bli
mycket spännande!

Kan du leda X-men till seger??

AIla som har ett 300 poängslag är välkomna att delta i denna turnering.

Arra n g ö r : Mårten Lagerstedt, rnornS2 @hotmail.com

Tider
To 1O:00-To 16:00 samlingssal: Kol4:3
Fr 10:OO-Fr 16:00 samlingssal: Ko14:3
Lö 10:00-Lö 16:00 samlingssal: Ko14:3

Contemptible Little Armies
Plats: Den fransk-belgiska gränsen. När: sommaren 1914. Fransk-brittiska
styrkor befinner sig i ett motanfall för att stoppa och skära av den tyska offensiven
som hotar tränga den brittiska expeditionsarmdn ut i kanalen. Ta befälet över
de anfallande Fransk-brittiska styrkorna eller de tyska försvararna. Reglerna vi
använder är "Contemtible little armies" frän HLBS

Arrangör: Lars-Olov Larsson, mrnisse@hotmail.com

Information
AnmäIan på plats. Plats för 2-3 deltagare per scenario.

Tider
To 10:00-To 23:00 samlingssal: Kol2:2
Fr 1O:00-Fr 23:00 samlingssal: Kol2:2
Lö 1O:00-Lö 23:00 samlingssal: Kol2:2

www,lincon,se
Crimson Skies
Ur det blå dyker de upp; luftpiraterna. Ingen vet var deras hemliga zeppelinare är
ml, men strax är striden igång över de gröna kullarna.
Kom och spela Crimson Skies och kämpa om det sönderfallande Amerikas

rikedomar. Snabbt och enkelt Clix-spel - du lär dig medan
du spelar. Drop-in.

Läs mer pä http : I / www.wizkidsgames.com/crimsonskies/

Arrangör: Carl Cramdr, carl.cramer@home.se

Tider
To 17:00-To 23:00 samlingssal: Ko14:3
Lö 10:OO-Lö 23:00 samlingssal: Ko14:3

De Bellis Antiquitatis
DBA är DBMs lillebror. medans DBM spelas på ett 6x4 fots bord med mellan 30-
150 enheter så spelas DBA på ett 2x2 fot stort bord med "endast" 12 enheter
per sida. Reglerna är också enklare och är därför utmärkta om man vill lära sig
DBx regelsystemen. TROLL kommer att demonstrera DBA under konventet. Så
titta förbi om du är intresserad så 1är vi ut regler och tillhandahäller arm6er och
spelbord. Om du har en egen målad DBA arme i 15mm skala så ta gärna med dig
den och utmana arrangörerna. Anmälan på plats.

Arrangör: Lars-Olov Larsson, mrnisse@hotmail.com

Tider
To 1O:00-To 23:00 samlingssal: Kol2:2
Fr 10:00-Fr 23:00 samlingssal: Kol2:2
Lö 1O:00-Lö 23:00 samlingssal: KoI2:2

De Bellis Multitudinis
DBM är ett historiskt flgurspel som behandlar
tidsperioden från antiken tiI1 renässansen.
TROLL Demonstrerar. TROLL kommer att under
konventet demonstrera DBM. Scenariot som
kommer spelas är följande. Ar 535 e.kr leder Belisarius de Byzantinska arm6erna
mot Italien och det östgotiska kungarike dessa barbarer upprättat 40 år tidigare i
och med västroms slutgiltiga fall och avskaffande. Belisarius och den Bysantinska
kejsarens mål är att återupprätta Roms storhet. Om du sitter på en målad 400
poängs DBM arme i 15mm skala så ta gärna med den och utmana arrangörerna.
Vi kommer att ha flera armeer med oss.

Anmälan på plats. Det kommer finnas plats för 2-6 deltagare.

Arrangör: Lars-Olov Larsson, mrnisse@hotmail.com

Tider
To 1O:OO-To 23:00 samlingssal: Ko72:2
Fr 10:00-Fr 23:00 samlingssal: Kol2:.2
Lö 10:00-Lö 23:00 samlingssal: Kol2:2
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. Diceland är ett pappersfigurspel där tärningarna är dina figurer. Låter detta
, konstigt? Diceland är ett annorlunda flgurspel ifrån Cheapass Games som "' 'o

f; , är enkelt att lära sig och det flnns många variationen och man kan köra olika,,' "

' scenarion och bygga ihop många olika lag. Kom in till Cheapass rummet så lär vi
,, dig och stäIl sedan upp i våran Diceland turnering!

, " 
Arrangör: Cheapass Games , samuel@sverok.net 

:
Tider
To 17:00-To 23:00 (Kvalpass 1), samlingssal: S22

. Fr 17:OO-Fr 23:00 (Kvalpass 2), samlingssal: S22 .*;{Lö17:oo-Lö23:oo(Finäl),samlingssa1:S22
nff{

ai",l,lri
I I . rl

. Dungeon of Doom är en helt nyskapad dungeon för D&D, utvecklad för att
t',1 utforskas under konventets alla dagar. Tillsammans med många andra grupper

,,ls' kommer ni att bit för bit avslöja vad som händer i de mörka tunnlarna under
' . det gIömda templet. Och skulle ni misslyckas, kan ni skapa nya karaktärer och

5 {; försöka igen!

:i - Arrangör: Gunflghter's Guild , western@rollspel.com
I I 

-r 

., ' Iroer
'' To 1O:OO-To 23:OO (Drop in), samlingssal: R27

;ir $ rr 10:00-Fr 23:00 (Drop in), samlingssal: R27
" Lö 1O:OO-Lö 23:OO (Drop in), samlingssal: R27

,ij 'Guld & Bly (Western figurspel)
I GuId & Bly - Western figurspelet under nytt namn Dra ner Stetsonhatten i pannan,

', spänn på dig revolverbältet och rid iväg i solnedgången för snart är uppgörelsens
" " timma slagen. En eldstrid närmar sig obönhörligt och när krutröken skingrats' finns bara en person kvar. Kommer det att vara du?

t' ." Arrangörer: Gunfighter's Guild (Tove Gillbring, western@rollspel.com & Tobias
Eliasson)

I Drop-in, men ej första passet
i, Antal spelare per tillfäIle: Ett gäng.
,,1 Regelverk: Western - flgurspelet

, * .f Förkunskaper: Inga.

,,.*.1 
Aaa"ngör: Gunflghter's Guild, western@rollspel.com

;l r'r." fi6lg1
To 17:00-To 23:00 samlingssal: R27
Fr 10:00-Fr 16:OO samlingssal: R27
Fr 17:00-Fr 23:OO samlingssal: R27
Lö 10:OO-Lö 16:00 samlingssal: R27
Lö 17:OO-Lö 23:00 samlingssal: R27

www,lincbnrse,
, Kellys hjältar

i " They set out to rob a bank... and damn near won a war instead!

För första gången på LinCon: Kellys Hjältar!
Ett lika välkänt som ökänt diorama baserat på fllmen med samma namn. En

,l grupp amerikanska soldater har fått nys om en bank med 16 miljoner dollar inuti.
. 76 miljoner dollar i guld, i lg44 års penningvärde...

Problemet är bara att banken ligger 4 mil in bakom tyskarnas linje, i området
,,;, kring Nancy.

[At a supply depot somewhere in France]

Oddball: We see our role as essentially defensive in nature. While our armies are
," ". , advancing so fast and everyone's knocking themselves out to be heroes, we are

'"; holding ourselves in reserve in case the Krauts mount a counteroffensive which I

+, threatens Paris... or maybe even New York. Then we can move in and stop them.
, ," But for 1.6 million dollars, we could become heroes for three days.

' l Arrangör! Konfliktspelsföreningen YLVA, kellys.hjaltar@foreningenylva.org',

. 
Tider: To 14:OO-Fr O9:OO samlingssal: Colosseum 

,,i,.

Mordheim turnering
Det kommer att vara en turnering där det först kommer att vara gruppspel och , ;,
sedan utslag, eller enbart utslag beroende på hur mycket tid som finns. ' $] '

ril psf kommer inte att vara någon anmälningsavgift och därför heller inget (större)
_r "lr;.ö. 

vinstpris mer än äran i sig. 
rr, i,

' til,':. De som känner att de kan och vill ta med sig terräng är mycket välkomna att göra'*'., I

" , ,, ,, d", eftersom jag bara kan få tag i två grundset och 1vå "Blood on the Streets". Ju
, ''j mer terräng vi har, desto fler matcher kan spelas samtidigt, vilket leder till en

, t' bättre och mer rättvis turnering.

,.' - Alla warbands som finns i grundboken och de som finns listade i den officiella I
' ,delen under Recources pä http://www.specialist-games.com/mordheim/townc. n

htm kommer att tillåtas. l-,, r

lt"d,
, - AIla som är med måste ha de baskunskaper som finns i grundregelboken. { d .

, - Alla som är med måste ha egna flgurer och regler till sitt eget lag.

_ - Det kommer inte vara något krav på WYSIWYG eller att ha målade figurer, MEN
. om du inte har WYSIWYG måste du gå igenom vad varje enhet har för vapen/

utrustning med din motståndare. Om det är något du undrar så är det bara att
maila mig (joel-S55@hotmail.com)

, Arrangöf ! Joel Samuelsson, joel_S5S@hotmail.com

;" Tider l' i
.ii' fo 10:OO-To 23:OO samlingssal: S41 , , l

lt,

r':a' , qi 
1 '+ ,'' '_alr. n S

wwwJiHcon.se
DiceLand turnering
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Om du trivdes eller inte kunde äka på LinCon 2OO4 kanske du redan börjat längta efter nästa k:onvr:nt.
igen! Vil1 du planera, arrangera, sälja eller ordna nägot annat på nästa LinCon? Hör i sä fall arr clig tiil

Boka i så fall in Kristi Himmelsfärdshelgen, 4-9 maj 2005, för redan dä blir det LinCon
arrangemang@;lincon.sverol<.net. Var ute i god tid! Välkommen!
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'd, urwwJiHcon.se

Det monotona motorljudet är öronbedövande. Det är sammanbitna män som tittar
o på varann i mörkret. Bredvid majoren, som koncentrerat stryker mustachen, sitter
,, efl av karlarna och småslumrar. Trots att det är sent på natten har de flesta

, inte svårt för att hålla sig vakna. Bland dem sitter en nervös nykomling vars
r oanvända uniform har pressvecken kvar. Krevader överröstar motorernas dån. En

besättnings man kommer in och tecknar till majoren. Han ser till att mannarna

" kommer i ordning. Besättningsmannen öppnar luckan. Utanför kan man skymta
., kustlinjen. Det är dags. Han drar rocken tätare omkring sig. Hundvakten... Det

blåser kallt och det blir inte bättre av att det är vattenstänk i vinden. Han tittar
upp på den klara natthimlen, längre bort längs kustlinjen ser han ljusblixtar från

9 krevader. Det är långt bort, tänker han och beger sig sakta tillbaka in till värmen.
,. Undrar om någon har några cigaretter över? Hans funderingar avbryts av den
' gälla varningssirenen. Nu är det allvar.

Ett rollspelsdiorama som utspelar sig under februari 1942. Sex spelare, inga

; förkunskapskrav.

''...,SM i Blood Bowl open "The Norsca Cup"
;, ..i Välkommen till kampen om ära på Blood Bowl planen och turneringen som ska,i'l
,. . avgöra vem som kan titulera sig Svensk Blood Bowl Mästare 2004. Regler: Living
.1 " Rulebook kommer att gäIla. Senaste Versionen: http://www.bloodbow1.com.

' , 
* Formatet blir sex rundor Swiss.r- * Lag byggda med 1 000 0OO gc, med alla de offlciella laglistorna tillåtna. Star '

' players får köpas, men priserna ändras: Lägg till (spelaren's pris-100k gc) till r' 
,

. priset..Ex: Griff Oberwald kostar vanligtvis 180k gc att hyra till ditt lag. För' 

. ä..rr" turnering blir det (180-1OO=B01niSO:ZOO| gc Inga trältkarlar tillåts, med 
"l 

,

\ ' . * Efter varje match återställs laget tiII full styrka, och en spelare kan ges en skill
l.d' från sina vanliga listor. En tiläggsskill per spelare max.
, * Poängsystem:

"F . Segerrned2 ellermerTD= 12 poäng. Segermed 1TD:9poäng. Oavgjort= 6
"";, ' poäng. Förlust med 1TD:3 poäng. Förlust rned2 eller merTD = O poäng i

' * Målning kommer också att bedömas, enligt följande:

, . "' Baskrav - lagen ska vara helt målade med minst tre färger. Ingen grundfärg eller
.e; naken metall får synas. Uppfyllt baskrav ger 3 poäng. Laget har även någon sorts
,.r detäljering på basen (t.ex. flock) = +2 poäng.Fulla detaljer (ansikte, lagnummer på

; r - figgen, lagsymbol osv) = a3 poäng. Max poäng: 80. 'l

. ,,' Bft.. fem rundor kommer de två lag som ligger högst i rankningen att spela Final,
,fi.'t. medan resten spelar för ranking o"fr =to.j.
i-i,1,. " Aatangör: David Munro, statto-46@yahoo.se ' .

lii ,* flAer: Fr 1O:OO-Fr 23:OO samlingssal:S41, Lö 16:00-Lö 23:OO samlingssal:S41 
| 

i
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www.lincon.se
Steam, Gore and Heavy Metal
In WAR MACHINE, players take on the role of an elite soldier-sorcerer known
as a "warcaster." While a warcaster is a formidable force on the battlefleld, their
true strength is in their ability to magically control and coordinate the actions
of their mighty warjacks-steam-powered combat automatons that represent the
pinnacle of military might in the IRON KINGDOMS. Each warjack is a fifteen foot
tall ironclad behemoth, a coal-flred engine of destruction with a primitive magical
brain. On its own a warjack is capable of only the most rudimentary actions, but
when bonded to a warcaster its efflciency and deadliness increase dramatically.

WAR MACHINE focuses on battles between warcasters and the titanic forces that
they control. A match is fought with a warjackls thundering cannons, ripping iron
claws and crushing hammer blows, as well as devastating spells wrought by the
warcaster himself. When the dust settles, one side is victorious and the other is.
nothing but smoking scrap metal!

Arrangör: Viktor Carlsson, sikil@msn.com

Tider
Fr 1O:OO-Fr 23:OO samlingssal: S41
Lö 16:00-Lö 23:00 samlingssal: S41

TnrpnVt
rrzrpaä ! rrz rpzit ! r:zrpuir! nefi 4>«vrrr,r, neäÄx<.rrrz. c a,qa np aäor:n !

PzKpfwTiger I. Den legendariska stridsvagnen från andravärldskriget. Spjutspetsen
i anfallet. Ryggraden i försvaret. Insatsstyrkan som förhindrar att fröntlinjen
kollapsar. Kan du som vagnchef i en Tiger I utföra de stordåd som krävs? Prova
din lycka i dropin arrangemanget Tigrii! Bestäm själv svårighetsgraden på spelet'
genom att vä1ja bland följande scenarios, från lättast till svårast:

På Östfronten intet nytt, En dag i underofficer Bix liv, Dr Bäke gör hembesök,
Wittman till undsättning, Tigrar i Lera eller Götterdämmerung.

Arrangör: Tommy Röhs,
tommy_rohs@hotmail.com

Tider
To 1O:00-To 23:00 samlingssal: S41
Fr 10:OO-Fr 23:OO samlingssal: S41
Lö 10:OO-Lö 23:OO samlingssal: S41

Arrangör: Jonas "Texas" Petersson, texas@unit.liu.se

Tider
To 10:OO-To 23:00 samlingssal: Ko14:3
Lö 10:OO-Lö 16:00 samlingssal: Ko14:3

' 1ir
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www,lincon.se
Warhammer 4OK
Nu är det snart dags för LinCon igen. För 4OK-världen innebär detta att en av
rikets bästa och mest välbesökta turneringar går av stapeln. Förra året hade vi
över 90 spelare som krigade på över 20 spelbord. Kvalitet på matcher och spelare
brukar alltid vara hög på LinCon så om du vi11 spela mot hela sverigeeliten så är
Linköping platsen du bör vara på under Kristi Himmelfärdshelgen...
Arm6n
Även i år får din arme bestå av max 1700 poäng uppdelade pä l-2 HQ, 0-3 Elite,
O-3 Fast Attack, O-3 Heavy Support och2-6 Troops. Dqath Company och Imperial
Guards Armoured Company, "trial"-listor och specialkaraktärer får inte användas.
Övriga arm6er beskrivna i Index Astartes (både böckerna och artiklarna i White
Dwarf) får användas. De senast publicerade reglerna gäller.

Arm6sammansättning
Bedömningen av armdn baseras bland annat på hur väl armdn avspeglar den
codex som använts. För att få höga poäng på armdsammansättning bör armdn
vara varierad både vad det gäller truppslag och beväpning.

Armelista skall skickas in senast två veckor innan tirrneringen. Listorna skickar
du med fördel i digital form till mctrl@telia.com eller per vanlig post till Tommy
Runesson, Illervägen 17 A, 612 46 Finspång. Om vi inte fått någon lista från dig
räknas du inte som föranmäld och kan då inte garanteras plats.

Målning
AIla modeller i arm6n måste vara målade och basade. Dessutom måste alla mod.eller ,

vara "WYSIWYG" (what you see is what you get), dvs det ska tydligt framgå vad en
modell är för något samt vad den har för beväpning eller annan utrustning.
Regler och Missions
FAQ och alla Recomended Optional från Chapter Approved . eller senare
publicerade White Dwarf gäller. Inga "Trial rules" kommer att användas så det ,

blir alttså de gamla assault- och fordonsreglerna som kommer att användas (om
inte "trialstatusen" upphävs). Specialskrivna missions kommer att användas
för varje spelpass. Samtliga missions kommer att baseras på Victory Points med
bonuspoäng för genomförda specialuppdrag.

Turneringsform
Tlrrneringen spelas i fyra omgångar swiss där de 16 bästa går vidare till ett finalspel
i cupform. Varje swissomgång är uppdelad i två spelpass. Passbokning görs med
fördel innan konventet per e-post till mctrl@telia.com eller på konvqntet från ca
kI.19.30 på onsdagen. Spel startar förhoppningsvis kl. 21.00 på onsdagskvällen.

Hemsida och forum
Eftersom information är färskvara kan ovanstående text väldigt snabbt bli
föråldrad. För att slippa missa massor av viktig information är det viktigt att du
som tänker spela 40K på LinCon ofta besöker turneringens hemsida på www.
mctrl.com. Där flnns även ett forum där du kan stä1la frågor och diskutera allt
som berör turneringen.

Arrangör: Tommy Runesson, toru@telia.com

Tider: on 20:oo-Sö 09:oo samlingssal: R41

www.lincon.se
Warhammer Ancients demospel
Warhammer Ancient Battles (WAB) är lite av Warhammer 5,5 fast med historien
som spelplats istället för fantasy. Mänga av de nya reglerna i 6th edition har fått
inspiration ifrån WAB så de som har spelat båda Sth och 6th edition kommer att
känna igen sig utan problem. Det faktum att alla armder baseras på "mänskliga
stats" gör att fokus hamnar på att få ett manöverövertag och att unyttja eventuella
specialregler till max för att kunna segra.

Arrangör: Tomas Klingström, tomas.klingstrom@comhem.se "#

Tider
To 1O:OO-To 16:00 samlingssal: R37
Fr 10:00-Fr 23:00 samlingssal: R37

Warhammer Fantasy Battle 6th Ed.
Dragon's Den hälsar er välkomna till en av Sveriges största Warhammer Fantasy
Battle turneringar!
Följande gäller för turneringen
Arme på max 2OOO poäng vald från senast utgivna armdlista. Inga special
characters. Inga Dogs of War enheter förutom i rena Dogs of War arm6er.
Endast målade armder. What You See Is What You Get (dvs aIla enheter måste
representeras av flgurer med rätt utrustning osv.). De alternativa magilistorna . "

från WD 264 används (ersätter regelboken). Dessa berör Beast, Life och Heavens ,

och kommer att flnnas på konventet. De errator och Q&A som finns i WD samt
Annual 2OO2/2OO3/2004 kommer att användas.
Turneringen
Varje deltagare spelar 4 omgångar enligt "swiss-system", dvs man kommer att
matchas ihop med en annan arme med liknande kompositionspoäng i första
omgången, och sedan möta en motståndare med likvärdig poäng i fortsättningen.
De 12 eller 16 bästa (beroende på deltagarantal) går vidare tilI en sista 5:e omgång.
Högst poäng efter denna omgång vinner.
Poängfördelning
Varje match ger max 10 Poäng, Målning max 10 poäng samt
Armeval max 1O poäng. Målning och Armevalskriterier kommer
att uppdateras inom en snar framtid. (Kompositionen kommer
vara en riktlinje inte ett krav, i år kommer en hel del tittas efter
"ternd', har man ett bra tema kan man välja lite annorlunda
enheter (t.ex. väldigt många lika truppval) men kom ihåg att
motivera!).

Ni bör föranmäla er då det flnns 50 platser, men självklart
kommer vi göra allt för att alla ska få spela. Skicka helst in
en tydlig arm6lista i förväg (gärna i ArmyBuilder format),
senast 12 Maj. Maila eller sänd via post tilI: Martin Johansson,
Björnkärrsgatan 13:C10, 584 36 Linköping
Ar ra n g ö r : Martin Johansson, marjo 1 1 1@student. liu. s e (O7 3 - 653267 8l

Tider: On 20:oo-Sö 09:00 samlingssal: P34
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www.lincon.se
Warmachine
Ånga, stål, magi och krut.
Kom och prova på detta nya vanebildande flgurspel där du slipper flppla med att
alltid ha rätt utrustning med dig och där modellerna är så tunga sm de se ut att
vara. Har du egna modeller så tag gärna med dom så kanske vi kan få ihop en
liten turnering (500 poäng). Meiinformation om spelet k{an du hitta på www.
ikwarmachine.com Drop in!

Arrangör: Fredrik Persson, milque@home.se

Tider
To 1O:00-To 23:OO (Drop in), samlingssal: S41
Fr 10:OO-Fr 23:OO (Drop in), samlingssal: S41

Lö 10:OO-Lö 23:00 (Drop in), samlingssal: S41

www.lincon.se
Dream Design försäljning
Kreativa ringsmycken

Har du tröttnat på masstillverkade kedjor och ringar från
riksomfattande guldsmedskedjor? Kom och titta på vad
Dream Design har att erbjuda istället. A1It är handgjort och i material som
aluminium, rostfritt, brons, silver mm. Vill du ha ett unikt smycke? Designa ett
själv, vi gör det på plats. Har du gott om tärningar i fickorna? Varför inte ha dem
i en fräck ringbrynjepåse? Välkommen att titta förbi och prata med oss, titta på
vad vi har och hur vi gör. Vi flnns på plats under hela LinCon i Colosseum.
Väl mött önskar Pär Björkman, info@dreamdesign.se.

Sal: Colosseum

På konventet finns Golem i sal: R22

Vem har väl inte varit på jakt efter billiga rollspel för att få ekonomin att gå ihop?
Eller letat febrilt på lnternet efter ett ställe där man enkelt kan få tag på de saker
man söker tilljust det där speltillfället? Att ha ett brett sortiment med det där lilla
extra, till låga priser, har varit våra ledstjärnor sedan vi startade Golem.se. Som
erfarna rollspelare vet vi vilka krav som ställs och vad spelare ialla åldrar söker.Vi
har något för alla, tjej som kille, erfaren som nybörjare.Välkommen till spelens
underbara värld hos Golem.se under LinCon 2004!

Besökvår ordinarie butik redan nu på \Nst\rw.Wmilffim'§.str

@mmmm
ffi

Warzone - Universe under siege
. * Mutant Chronicles Warzone - Universe Under Siege Lincon blir svensk premiär 

,

för den nya upplagan av Mutant Chronicles:Warzöne och vi kommer dels atti,.,r '

,, io. . demonstrera spelet för aIla intresserade och dels ha en liten miniturnering med l. 'l

" i möjlighet att vinna priser sponsrade av Excelsior Entertainment. Så kom och ta i

..,;,". upp kampen mot den Mörka Legionens zombiestyrkor eller bekämpa någon annan
.ir 

", 
av din megakorporations fiender. Har du redan en arm6? Ta då med den och prova. ir 

'r

'' ' ', pä de nya reglerna! Vi kommer givetvis att ha massor av lånearmeer för alla som " ' ,

,, vill prova på. Ingen erfarenhet krävs! Warzone är tillbaka större och bättre än',
., 
" någonsin! Offlciellt sanktionerad turnering och demo i Warzone med fina priser

r, I sponsrade av Excelsior Entertainment.
, Arfangör! Mattias "Kult" Ahlqvist & Andreas Engström , ahlqvist@excite.com,
coil@chello.se

Tider
To 10:00-To 16:00 (Demo), samlingssal: Ko12:1

' Fr 10:00-Fr 16:00 (T\rrnering), samlingssal:.Kol2:l
t O IOrOO-Lö 16:OO (T\rrnering), samlingssal: Ko12 l

Bara Spel & Hobby
www.spelohobby.se

Träffa oss på LinCon!

Vi håller konventspriser och kryddar med ext
specialerbjudanden under konventet.

Vi har med oss: Brädspel, kortspel, rollspel och DVD
filmer.

Sa1: R26

Wizard-Games
Givetvis kommer Wizard-Games till Lin-
con i år igen! Vi tar med oss vårt breda
sortiment, våra låga priser och, som
vanligt, några överraskningar och god-
bitar.Är det något speciellt du vill ha? Gå
in pä uttut.uizard-games. com och lägg
din bestälning. Skriv "Hämtas på Lincon
i kommentarsrutan så slipper du både
frakt och postförskott!

Sal R23
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BRAWL turnerlng \

BRAWL är ett kortspel som tar 60 sekunder att spela när man lärt sig det. Tänk

dig ett flghtingspel lill ,ågo., tv-spels konsoll i form av ett kortspel där du lägger

etf kort rär 
"a..i" 

slag och block du gör och då har du BRAWL. Hysteriskt kul och

beroendeframkatlanäe! Titta in i Cheapass rummet och 1är dig spela och ställ 'r

, sedan upp i turneringen! Titta gärna in på den offlciella hemsidan för Buttonmen . 
'

'" och BRAWL: http:l/www.beatpeopleup.com 
l

Arrangör: Cheapass Games , samuel@sverok'net

Tider
.' To 17:00-To 23:OO (Kvalpass 1), samlingssal: S22 ,i'

Fr 1O:00-Fr 16:00 (Kvalpass 2), samlingssal: S22
Lö 10:OO-Lö 16:00 (Final), samlingssal;S22

Doomtrooper
1. Doomtrooper är kul.
2. Därför spelar man doomtrooper.
3. Påståendet "The more the merrier" gä1ler även för doomtrooper' 

' 
t

4. Därför arrangerar vi en trevlig doomtrooper turnering för alla glada människor '

som en gång i tiden köpt papperkort för dyra pengar. :i:
5. Man behOver INTE ägatiåtusen kort med minst fem av varje för att vara med. ;;'

7. Lite tråÄgt prat: classic tottrnament rules från \'97 gäller. Likaså regler från.
second edition. För all tänkbar card errata, se www.doomtrooper.net där flnns
också alla intressanta regler. ,, I
g. ,,The more the merrier;gäller som sagt. Hoppas alla som äger minst 6O kort vill ' 

'r

;

Lord of the Rings TCG

.f
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Känner du kampen mot slutet. Nu äntligen är det dags att förstöra ringen
innan Saurons styrkor får tag i den. Klarar du det, eller är det du som hindrar
motståndaren att göra det?

3-5 turneringar enligt följande: i
I king block *

1 fellowship block 
...F

1 tower block
1 open *

1 multiplayer (ant. open eller king block)
* = turnering som blir av med säkerhet (vid minst 8 deltagare saktioneras .

turneringen o"k"å rv Decipher) t

A rra n g ö r : Fredrik Derefeldt, derefeldt@bredband.net

Tider
To 19:00-Fr 01:00 samlingssal: M2
Fr 17:00-Fr 23:00 samlingssal: M2 ;

Pok6mon SM Trial ,'
., 

n*En Pokemon-turnering som kan ge byes till SM. Med en bye menas att du
automatiskt vinner en runda och slipper möta en moståndare. 1:an får tre byes,
2:an fär två byes och 3:an får en bye.

Arrangör: Tredus/Backstab, janssonniclas@hotmail.com 
ro n I

Tider
Fr 10:00-Fr 16:00 samlingssal: M1

SM i Munchkin
J

Nu ska det äntligen avgöras. Vem är den största kobolden i svenska rollspels- r
sammanhang? Det hela kommer givietvis att avgöras genom en turnerin1 ir"t /
kortspelet Munchkin. Vad kommer det vara "o- å. den slutgiltigt mäktigait. i'f
kombon? En Orc-Cleric efter för många Divine Intervention eller kanske en Elf/
Dwarf-Wizard/Thief som vi har sett så många gånger förut?

Jaja, kom och gör din röst hörd i den episka tävling i optning
och regeltolkningar.

trxakta turneringregler kommer offentligöras i samband med
första kvalpasset.

Arrangör
Johan Thorstensson, skvo_dragon@softhome.net

Tider
To 1O:00-To 16:00 (Kvalpass 1), samlingssal: 526
Fr 17:00-Fr 23:00 (Kvalpass 2), samlingssal: 526
Lö 17:00-Lö 23:00 (Final), samlingssal: 526

L,;
ii-.
I

.u lr
,,"

i.,,,

l

. .,r'.

/ i,.i : iil, ." :i.'+

, sfr";,

' .FIi ,

vara med!
9. Om någon som varit

' jättetrevligt om han/hon
' mer korrekta.

på turneringar förut (offlciella sådana) så vore det 
'

ville vara referee så blir regeltolkningarna antagligen lr

Arrangör! Magnus Eriksson, the-super@bikerider'com

Tider
' To 10:OO-To 16:OO samlingssal: T31
- Lö IO:OO-Lö 16:OO samlingssal: T31
ll

: Fluxx turnering
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Spank the MonkeY turnering
Även på LinCon har du chans att smiska apan när spelföretaget Gigantoskop

dyker upp med sitt nya kortspel Spank the Monkey. Turnera i apsmiskning och

knip en kvalplats till årets vär1dsmästerskap på BSK 22. Spank the Monkey är ett
komplett kortspel där det gäller att stapla osannolika skrotprylar på varandra för
att nå upp till och smiska åen retliga apan. Alla andra bygger också torn för att nå
upp till apan, så du måste attackera deras staplar samtidigt som du försvarar dig
mot deras attacker. Må bäste skrotbyggare vinna!

Arrangör: Gigantoskop, info@gigantoskop.se

Tider
To 1O:00-To 23:OO samlingssal: Colosseum
Fr 10:00-Fr 23:OO samlingssal: Colosseum
Lö 10:00-Lö 23:00 samlingssal: Colosseum

Swärje
'Uag svalde aldrig," sa ministern med rösten skälvande av uppriktighet'

Svälj du med. Pröva det nya kortspelet Swärj e. Spelarna
i Swärje s1äss med näbbar, klor och frikostiga Iöften
om makten i just landet Swärje. Vinnare är den som
lyckas föra över störst del av statsbudgeten tiIl sitt
eget konto.

Kom till oss och provspela. Politik har aldrig varit så
roligt.

Swärje är designat av Anders Fager, en av männen
bakom kultspelet The HellGame, och illustrerat av

Patrik Hulten, som bland annat illustrerar tidningen
Codex.

mail@thehellgame.com

Svenska mästerskapen i Magic the Gathering avgörs återigen i Linköping på
Sveriges största Magic-konvent, Lincon 2004. Succen från förra året upprepas,
för förutom mästerskapen arrangeras som vanligt flera sidoturneringar och
aktiviteter. Missa inte att föranmäla dig till konventet sä att du slipper betaia den
högre entr6avgiften.

Samlingssal : (Matsalen i Karallen).

Arrangör: Trendus/Backstab, janssonniclas@hotmail.com

ONSDAG 19 MAJ

FREDAG 21 MAJ

22 MAJ

Onsdag
Classic Trial
En Classic-turnering som kan ge byes till SM i Classic. Med en bye menas att dtr
automatiskt vinner en runda och slipper möta en motståndare.
1:an 3 byes
2'.an 2 byes
3:an 1 bye
Format: Classic, Kostnad: 20 kr
Tider: on 19:00-on 19:45 (Registrering), 2o:00 (Start), samlingssal: M1

35

Arrangör: Anders Fager,

Tider: To 10:oo-Lö 23:00

Vampire TCG
När mörkret faller tar nattens varelser över och gör allt för att behälla kontrollen
över människorna och makten över varandra. Pä LinCon kommer återigen Sveriges

Methuselah spela om vem som är mäktigast i spelet där list och diplomati blandas
med knytnävar.

V:TES turneringen pä Lincon kommer att vara av typen constructed, dvs ni bygger

en lek själva och tar med er den för att visa var skåpet skall stå. Vi kommer att
köra vanliga turneringsregler som gär att flnna pä http:llwww.white-wolf'com/
VTES/veknRules.html som vanligt.

(Drop samlingssal: Colosseum

Arrangör:
Tider
Lö 10:00-Lö
Lö 16:00-Lö

34

Archibald Zirnony i, prince@vekn' nu, arsi@cd.chalmers'se

15:00 (Kvalpass), samlingssal: M2
21:OO (Final), samlingssal: M2

www.lincon.se
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Torsdag
SM kval (standard)
Sista chansen att kvala in till Svenska nationals. De 2Oo/o

bästa kvalar. År du redan kvalad får du inte delta i denna turnering. 7 rundor
swiss, inget slutspel.

Kostnad:5okr,Format:standard(redankva1adefårejde1ta)
Tider: To 09:oo-To 09:45 (Registrering), 1o:00 (Start), samlingssal: M1

SM i Classic
Årets mästerskap i classic är för första gå'ngen ett officiellt mästerskap. Ett
resultat av atlWizards uppmärksammat det stora intresset för typ 1. Svenska
Mästaren erhåIler en inbjudan och resebidrag till vM i classic som hålls på
GenCon i USA. 7 rundor swiss med top 8

Kostnad: 50 kr, Format: Classic, 7 rundor swiss med top 8

Tider: To lO:oO-To 1O:45 (Registrering), 11:00 (Start), samlingssal: M1

Junior Series Qualifier ,'r,

Har funnits i USA en tid och kommer nu till Europa. SM för juniorer (max 15 I

år) kommer att hål1as i oktober/november. 6 rundor utan slutspel där top
8 kvalificerar sig för junior sM. Alla deltagare fär varsitt speciellt promofoil.
Vinnaren i SM får en resa till en Grand Prix tillsammans med en vuxen. Inte illa,
va!?

Kostnad: 0 kr, Format: Standard (max 15 ärs ålder)

Tider: To 18:Oo-To 18:45 (Registrering), 19:oo (Start), samlingssal: M1

Fredag
SM i Magic the Gathering dag 1

. ' Så var det då dags för turneringarnas turnerin g 2OO4. Top 4 får en inbjudan till
vM. oBS! Detta är ingen öppen turnering. Endast de som är kvalade får delta.

Först spelas 6 rundor standard. Top 64 går vidare till nästa format som är
r boosterdraft. (mirrodin, mirrodin, darksteel) Sammanlagt ska1l det spelas
. 6 rundor draft. 3 rundor spelas på fredag och 3 rundor spelas på lördag'
'' Hur,rrddomare ålr Rune Horvik (1vl a).

i-'.,r. Kostnad: O kr, Format: Standard/Boosterdraft (endast kvalade får delta)

'e Tider: Fr 09:00-Fr 09:45 (Registrering), 1O:00 (Start), samlingssal: M1

,' Magic Block
*r För er som inte hade lyckan att kvala in till sM men är sugna på att spela en

... "intressant" turnering kan vi erbjuda "Magic-B1ock". Du får spela med valfritt
' block. Ex Masque-Block, Invasion-Block eller varför inte MVW(Mirage-Vision

', 36

www.lincon.se
Weatherlight). Kom bara ihåg att du måste spela med de restrictions som finns för
det aktuella blocket. Vissa kort är bannade. Dagens fråga lyder: Vilket block är
bäst?
Kostnad: 0 kr, Format: Valfritt block, Begränsad plats: 32 spelare

Tider: Fr 1O:00-Fr i0:45 (Registrering), 11:OO (Start), samlingssal: M1

Junior SM i Classic (U15)
Denna turnering är öppen för alla som är 15 år eller yngre.
Kostnad: 0 kr, Format: Classic (max 15 års ålder)

Tider: Fr 1B:OO-Fr 1B:45 (Registrering), 19:OO (Start), samlingssal: M1

Lördag
SM i Magic the Gathering dag 2
Top 64 spelar de 3 sista rundorna draft. De bästa får spela top 8. I top 8 gäller
single elimination i bäst av fem. Match om tredjepris spelas också. Huvuddomare:
Rune Horvik.

Kostnad: 0 kr, Format: Boosterdraft/Standard (endast kvalade får delta)

Tider: Registreringen avklarad dag 1. Lö 09:00-Lö 17:00 (Start), samlingssal: M1

Fifth Dawn Prerelease
Världspremier för serien som gör Mirrodin-blocket komplett. Lincon har
ensamrätt på att köra prerelease denna helg i Sverige. De som har varit med på
prereleasen kommer även att få köra Side-Events med Fifth Dawn så länge lagret
räcker.

Kostnad: 250 kr, Format: Sealed. OBS! Endast 2OO platser!

Tider: Lö 13:00-Lö 13:45 (Registrering), 14:00 (Start), samlingssal: M1

Highlander Gold (Nattarrangemang)
Du skal1 bygga en 60-korts deck som endast får inneha,lla multi-kort och max ett
av varje. Förutom basicländer får du endast spela med ett varje land också. Dust
Bowl är bannad.

Kostnad: O kr, Format: Crazy Event

Tider: Sö 0O:OO-Sö O0:45 (Registrering), O1:00 (Start), samlingssal: M1

SM i Sten-Sax-Påse (Nattarrangemang)
I vanlig ordning är sista turneringen Sten-sax-påse.

Registrering: sent på natten och spelstart direkt därefter.

Kostnad: 25 kr, Format: S-S-P, swiss.

Samlingssal: M1
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Maffia
Inatt hade det skett ännu ett mord, den enda jag trodde jag kunde lita på var död'

Jag kände mig omgiven av fi.ender fastän jag visste att bara nägra fä verkligen var

ael .rag missånkte min egen granne för att vara en hänsynslös massmördare. Vi

hangde"honom dagen därpå men om han var skyldig eller inte flck jag aldrig reda

pä...

Maffi.a är ett konversationsspel där den goda sidan försöker besegra den onda'

Problemet är bara att de goda inte vet vilka som är onda samt att den onda sidan
inte har någon större lusl att bli besegrade. Ingen spelplan el1er pjäser används

utan dina enda vapen är rösten samt en konspiratorisk hjärna'

Arrangör: Björn Thalen Jakob Törneke, gwaihir@telia'com

Tider
To 10:00-To 16:O0 samlingssal: S35
Fr OO:00-Fr 06:OO samlingssal: 535
Lö 00:00-Lö O6:00 samlingssal: S35

Vampire - The End of Innocence
Linköpings Furste, den ärade Hans af Liljegren av klan Brujha, har kallat samtliga

av stad.ens besläktade till Linköpings Universitet med anledning av det grava hot

som uppenbarat sig under den senaste tiden. Under de fyra senaste nätterna har

tre av stadens äldsta gett vika ät besten. Alla tre lyckades bekämpas av de ledande i
staden innan de bröt maskeradens s§ddande s1öja. All kontakt med omvärlden är

nu avskuren och alla telenät är nere. Bussar, tåg och flyg ut ur staden är instäI1da

av olika "naturliga" anledningar. De besläktade som försöker ta sig ur staden på

egen hand har mötts av en slags okänd barriär som förhindrar dem att passera.

Ai aetta bara en rad olyckliga omständigheter eller har Linköpings besläktade sett

sina sisla nätter?

vampyrlajv för 20-30 roller. 1B-årsgräns på grund av hemskt innehäll. Anmä1an

genom epost till selfdestructodevil@hotmail'com

Arrangör: Mats Ström, ol3-1o4777, Magnus Jacobson, ol3-171941'

Tider
To 22:00-Fr 04:00 samlingssal: U1
Fr 22:OO-Lö O4:00 samlingssal: U1

Verbal Combat
"Jag börjar med en hoPPsPark"

Blev du nyfiken? Bra! Vi delar ut et FINT pris!

Information
Tiden ansläs pä konventet!

38
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#Conspiracy-theories 2.O (för

F-avorit i repris... nästan!
Helt i tidens anda kommer här en'extended edition'! #Conspiracy-theorics ii r'

tillbaka från LinCon 2001, nu med fler karaktärer och extra scener! Fem idir>tt'r'
l-rar fått varsinn överdos av olika former av nördighet... och nu är det upp till <lcrrr
att rädda världen! Men... vad är världen egentligen?
Vad hände inne i det svarta hålet? När kommer utomjordingarna tillbaka? Vt:rn iir'
Päskharen? Och vem i helvete klippte sönder Gandalfs underkläder?!?

Arra n gör : Anna Svensson, annsv933@student.liu. se

Tider
To 17:00-To 23:OO (Smurfpasset), samlingssal: P18
Fr 17:00-Fr 23:00 (Galna passet), samlingssal: P18
Lö 17:00-Lö 23:00 (Kaninpasset), samlingssal: P1B

5 gge--lare)
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I Skuggorna (för 4 sPelare)
Nu är det åter dags för rollspel i H.P. Lovecrafts anda. Denna gång i Upsala

1908. Sista och avslutande delen i Uppsala-sviten är en fristående fortsättning
på föregående års ,,Mörkret mellan stjärnorna" och "ur Afgrunden". Kom och

iO.u.raås över sekelskiftesstämning, studentromantik och namnlös, kosmisk
fasa.

UfIeråkers hosPt.ial
upsa-La, aprlr lvuö

Min bäste Lyth.
Du skrifver mig ti1l och förklarar din oro öfver min son. Du vet icke vad

som drabbat honom; vad för hjärnspöke som kommit öfver honom och manat

honom att isolera sig på sitt gods. Du tafar om något främmande i hans

Iöst och ögon och om de maskiner han uppför och hur de skrämma dig. Och

för alft detta vill du taga på dig skufden. Du såg tecknen, skrifver du,

men handfade för sent.
Gamle vän - aflt detta skall främst lastas mig. Vore det inte fÖr
mittungdomliga oförstånd, förminmissriktade vetgirighet - de drifkrafter.
som dref mig att stjäla den olycksaliga boken i; shefferus gamla hus, den

där natten - skuffe måhända utgången ha bfifvit en annan. Men jag drogs
tiff de gamla sidorna - de sid.or som fy11ts af Rudbecks hemfigaste, mest

förbjudna ord - i tron att jag var en pilgrim som sökte ljuset'
IStäffetvarjagenmafsomflöganingslöStraktmoLelden_ochgick
förlorad.
Min sons nuvarande bel-ägenh.et är bara det sista stadiet i det purgaLorie
jag genomgått och endast jag förstår verkligen vad för olycka som drabbat
honom. Du kanske anar det, kanske minns du något af det jag talte om

innan jag förpassades bakom dessa murar. Men du 1äste sjä}v aldrig i den

gudsförgätna boken och är därför besparad den verkliga insikten. För detta
skalf du var tacksam. sjäIf måste jag dagligen strida med min fruktan, med

den namnlösa fasa som alft i vår värld fy1ler mig med - stjärnhimlen om

naLten, vildmarken kring våra städer, det mänskfiga förnuftet och, kanske
främst, vår ktoniska forntid och de fasor som där vifa i skuggorna.

Min verkliga pröfvotid är dock öfver. Jag är redo att fämna min tillflyktsort,
min asy1, och åter vand.ra bland fria män' Vi ses dock icke mer - vad
jag har inlett skall jag också avsluta. Så snart jag kan reser jag ti1]
Halmbyboda för att där möta det som nu kaffar sig min son. Kanske har
jag kunskap nog att tvätta denna skamfläck från min släkt, kanske går jag

mot min undergång. stor sak i sådant falll vi lefva afla på gränsen ti1l
afgrunden.
Bed för mig.

Din ångerfulle vän tc
L. H. von Heine Liffienberg.

Arrangör: NisseNytt, anders@siames'nu

Tider
To 10:OO-To 16:0O samlingssal: S14
Fr 17:OO-Fr 23:OO samlingssal: S14

Lö 10:00-Lö 16:00 samlingssal: S14

www.lincon.se
Ordo Astaroth (för 4 spelare)
De fyra stod helt plötsligt barfota på en enorm äng. De var alla klädda i samma
kläder som de burit (eller inte burit) när de gick till sängs för att sova samma natt.
De fyra tittade förvånat på varandra och sedan ut över det stora och mycket vackra
sommarlandskapet. Ängen var som klipt och skuren ur ett avsnitt av barnen från
bullerbyn. Färgglada blommor smyckade det smaragdgröna gräset vilket svajade i
den friska sommarbrisen. Den opal blåa himlen var helt molnfri och högt där uppe
flög svalorna i vackra cirklar. Återigen tittade de fyra på varandra.

Ordo Astaroth är ett 1O-11 timmar Iångt Kult äventyr där spelarna ska få uppleva
och utforska alla aspekter av kults spelvärld (inte bara splatter alltså). Hellraiser
faktorn har bantats ner lite för att ge plats åt mystik, intriger, fantasy, märkliga
livsöden och en guidad tur genom Metropolis av en man som kallar sig Leo. Leo
har konstruerat en helikopter i trä.

Arrangör: Teddy Winroth, shagamiri@skehus15.ac

samlingssal:T15, Lö 1O:00-Lö 21:OO samlingssal:T15

Sista striden i Quer6taro (för 4-5 spelare)
J t Krigets kaos kväver allt i sin väg. trlitsoldater står sig slätt mot mexikanska bönder,

som blivit allt bättre organiserade och stridsdugliga under de år som gått. Är
' sista timmen slagen för Greve Allardos brutala styre? Mörka hemligheter avslöjas,
: vendettor drivs till sitt slut i krigets skugga. Varje man har sitt pris, i guld eller

bly. Då sanningens minut närmar sig inspekterar Greve Jean-Pierre Allardo sina

' trupper. Han drar eftertänksamt fingrarna längs mustaschen när han ser hur
decimerade de är. Rebellerna finns därute någonstans, liksom de förbannade

.; 
' och uppgörelsens timma närmar sig. Sista striden i Quer6taro! är den fristående

l avslutande delen av Westerns konventstrilogi Kejsaren av Mexico. Tidigare delar
har spelats på BSK 20 och GothCon XXVIII. Missade du dem där kan du ladda

l hem dem från Westerns hemsida www.rollspel.com

Arrangör: Gunfighter's Guitd, western@rollspel.com

Tider
To 17:OO-To 23:OO samlingssal: R27
Fr 10:00-Fr 16:00 samlingssal: R27
Fr 17:OO-Fr 23:00 samlingssal: R27
Lö 10:OO-Lö 16:00 samlingssal: R27
Lö 17:00-Lö 23:00 samlingssal: R27

USCM
"Det var här skiten tråffade fläkten. Llewellyn drog pIötsligt på sina afterburners,
och drog iväg. En missil hade dykt upp från ingenstans, och detonerade precis
bakom vårt dropship! Skytteln började fly, och Sandstrom öppnade eld med 20:an,

. men den stannade inte. Llewellyn lyckades få iväg en raket och spred smugglarna
över fyra kvadratkilometer, men sedan var han tvungen att skjuta ut sig med

. cockpitkapseln. Under tiden hade vi packat in fångarna i APCn, och brände som\ satan mot oasen för att få skydd. Precis när vi kom in bland träden började oguidade
' 3Omm-raketer slå ned precis överallt. Vegetationen hackades bokstavligen till

' 'l: ,, ,i ,rl'' ', ' 4L

rL!{

.\i

{i

1,{ts.

i

I ,'t

., +."1

r de-i.. $'

a, :.1.'i'r.

I h'u

t, 'r

il ..si

H"i';"'

.$

,t \

,
I
,

40



www.lincon,se
grönsaksstuvning, och APC:n tog en jävla massa stryk. vi misstänkte att basens

äget dropship aniänt, sä vi rafsade ät oss a1la pryiar, tog med en av fängarna,
Jänes, olh kästade oss ut sä fort eldgivningen upphörde. De andra tre stängde vi
in i APCn. Vi 1öpte allt vi hade och tog skydd ute i bushen. Snart slog en grövre,

förmodligen IR-styrd, raket ned i framänden av APCn och gjorde skit av den.

Eldgivniigen korn söderifrån, någonstans längs det krön som vi hade kommit ned

ifrää, sä.rI spanade d.äråt. Och mycket riktigt, snart hovrade ett dropship upp för

att spana av oasen och se om dess må1 var utslaget'"

Lance Corporal Ray Clarke, 5th platoon - Brixton's Fightin'Fives

Spela marinsoldater i en framtidsversion av den amerikanska marinkären - US

Colonial Marine Corps. Miljön är til1 stor del hämtad från Alienfilmerna (främst

2:an\. Yi kommer att köra scenarion enligt ett rullande schema under hela

konventet, leta upp vårt bord för att boka en tid. spänning och mycket action
utlovas. För mer information besök vår hemsida www.l1scm.tk och ställ gärna

frågor på värt forum.

Arra n gör : Oskar Grindemyr, oskgrl 27(f student'1iu'se

Tider
To 10:O0 To 23:OO (Drop in), samlingssal: Colosseum
Fr 10:OO-Fr 23:OO (Drop in), samlingssal: Colosseum
Lö 1O:00-Lö 23:00 (Drop in), samlingssal: Colosseum

Welcome to Silent Hill (för 5 spelare)
,.Den svarta kupolformade tunnelöppningen gapade mot oss som ingängen ti11

helvetet självt. Det var endast vägskyltens proklamering om att det verkligen
fanns en "tra 

pa andra sidan som gjord.e attjag överhuvudtaget övervägde att gå

in där."
,"Om det inte hade vart för den hår förbannade dimman hade vi kunnat gä runt'"
Det var som om Brett, den stora muskulösa bikern hade läst mina tankar'
-,,Tvärt om, tunneln erbjuder bäde den rakaste och därmed snabbaste vägen tiIl
staden samt eliminerar risken att gä vilse' Inte sant?"
Rösten tillhörde clen försynte och skallige Dr.J.Frost som hjälpt mig stoppa

näsblodet efter olyckan. Han och den tystlätna tillika kostymklädda Mr'Kel1y

försökte få radion de hittat i bussen att fungera men a1lt de verkade fä in var

bruset av etern. En liten hand smög sig in i min och jag tittade ner på den sista

medlemmen I vårt udcla gäng. trlizabeth kunde inte vara mer än tolv är ändå säg

jag mer vishet än hos vilken vLlxen som helst. Hon ätergäldade tankfullt min blick
och sa -"Nä, skal1 vi gå?"
...och det gjorde vi."
trtt Skräck-Action scenario baserat pä Kult och Konamis spel til1 playstation'
Förkunskaper: Inga, men man har lite roligare om man spelat TV-spelen.

Scenariot riktar sig främst till spelare över 15 är

Arra n g ö r : Lo Wallmo, natureil-yoghurt(alhotmail. com

Tider
Fr 0O:00-Fr 06:00 samlingssal: R44
Fr 17:0O-Fr 23:00 samlingssal: R44
Lö 17:OO-Lö 23:00 samiingssal: R44
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se m i n.rrie r och worksLtops
Avskaffa spelledaren
Har du ocksä tänkt, "vad år hon/han egentligen bra för?" när du blickal rr('r' rn()l

kortänden av spelbordet och sett den parasit som sitter där och dikterar villl<ott'rr
för dig och dina vänner. E1ler har du aldrig undrat över vad spelledaren cgt:rrt ligt'rr
gör där? Om ni tycker att ni tänker själva... FriSpel säger: Avskaffa spcllt'rlirrcrt,
berätta sjä1va! Kom och ta de1 i starten av en ny folkrörelse mot spelledcricl s lirsot
i lite äkta friformsrollspel under lättsamma förhällanden. Vi försöker leimtrt <k'l

som sinkar oss, spelledaren, bakom oss och kryssar lugnt ut på kreativitett:rrs ltrtv
utan att fastna i de malströmmar som lajv och impro-teater redan snurrerr i.

Vårt mäl: Efter genomgången Workshop skal1 deltagarna aldrig mer beh<iv:t t'tt
spelledare när de spelar rollspel! FriSpels-gerillan framträder på LinCon mccl virtl
som bäst kan beskrivas som rollspelsbar, workshop och despotistisk propagarrrlrr,
a1lt i ett. Följ kampanlens framskridande pä frispel.webhop.org!

Arrangör: Martin Svahn, bauginx@hotmail.com

Tider
To 17:00-To 23:OO samlingssal: R19
Fr 1O:00-Fr 15:OO samlingssal: R19

Ri ng brynjeti I lverkn ing
Kom och 1är dig sätta ihop ringar til1 din egen ringbrynja e1ler varfor intc t:t (

matchande smycke. Seminariet är öppet för alla som vil1 prova pä för första gltngt:tt
eller de som redan kan men vill lära sig några nya mönster eller tekniker. Har <ltt

cgna tänger, ta gärna dessa dä det är först till kvarn som gäller. Välkomna!

Arra n g ö r : Pär Björkman, info(nldreamdesign. se
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Kurs i Långsvärd
"Lär dig hantera ett Långsvärd.

Följ med oss till medeltidens Europa. Under en halv dag kommer vi att lära er
grunderna i långsvärd så som det användes i Italien under 1300-1500-talet. Du
behöver inte ha några förkunskaper och vi välkomnar både män och kvinnor.

Kom i lösa kläder och gymnastikskor. Ta gärna med ett par handskar. Övningarna
utförs i sådant tempo att kontroll över vapnen alltid finns. Ingen kontakt är
överhuvudtaget tillåten mellan svärd och kropp. De svärd som används är
historiskt korrekta men inte skarpa.

Arrangör: ROST, sormlandspojke@swipnet.se

Tider: Många tider; se www.lincon.se.

www.lincbn.se
Catahya
Catahya är en förening med syfte att främja fantasy och spel, ansluten till Sverok.
Föreningens centrala punkt är hemsidan, www.catahya.net, som består av ett
community, diskussionsforum, artiklar, recensioner, språklektioner samt möjlighet
för medlemmarna att publicera noveller, dikter och konst. Utanför hemsidan
anordnar Catahya regelbundet IRl-träffar och nu till hösten ett lajv utanför
Jönköping. Vid Catahyas bord kan du köpa t-shirts och föreningens novellsamling,
eller bara hänga i närheten av några som redal insett hur bra det är att vara
medlem i föreningen.

Arrangör: Catahya, daniel.andersson@agera.ssu.nu, tauriel_elfsoul@msn.com

Tider: To 1O:OO-Sö O0:OO samlingssal: Colosseum

Hip Hip Hurra!
LinCon fyller 20 år... självklart bjuder vi på en överraskning och ett litet katas! Vi
hoppas att ni alla kommer tiIl Colosseum för att fira födelsedagsbarnet!

Tider
To 16:00-To 17:00 (Födelsedagskalas), samlingssal: Colosseum

Novell- och dikttävling
Självklart ska även LinCon ha en egen dikt- och novelltåvling! Reglerna är korta,
och enkla: Bidragen ska tillhöra genrena fantasy, science fiction eller skräck och
helst inte överstiga 15 datorskrivna sidor. Språk är svenska eller engelska. Plocka
fram det bästa från byrålådan eller skriv någonting helt nytt! Bidragen'lämnas
in vid Catahyas informationsbord, senast på 1ördag morgon (exakt tid meddelas
på konventet), och förstapriset i båda tävlingarna är ett exemplar av Catahyas'
novellsamling.

Arrangör: Catahya, daniel.andersson@agera.ssu.nu, tauriel_elfsoul@msn.com

Tider
To 10:00-Lö 10:OO (Inlämning), samlingssal: Colosseum

Svenska Magic Årsmöte
Föreningen SvenskaMagic har som vanligt sitt årsmöte på Lincon. SvenskaMagic
är en ideel förening som arbetar för att främja kortspelet Magic i Sverige och sajten
www.svenskamagic.com. Är du medlem så kom och bestäm nästa års budget,
styrelse och andra frågor. Är du inte medlem så kan du bli det utan kostnad på
www.svenskamagic.com. Vill du lämna in motioner till årsmötet kan du göra det
på hemsidan innan söndag den 2:e maj. Där hittar du också dagordning, budget
och andra intressanta dokument.
Väl mött!

Arrangör: Martin Jordö, martinjordo@telia.com

Tider
Fr 19:OO-Fr 22:OO (Årsmöte), samlingssal: U14

-,; Auktion
Satja. Vi1l du bli av med dina gamla spel? Har du något som ligger i en kartong..

, ,, ' och samlar damm? Vill du lägga det där förlegade spelet i pappersåtervinningen,
" - ,' men är rädd för rättsliga efterspel? Överlämna ditt skräp till LinCons proffsiga

".1. 
varukrängare till auktionsutropare och få en slant för smörjan. Våra månglare

'r ',, kan sälja allt, även uppstekt lagom söt konserverad gröt, så varför inte ditt gamla .. 1,
*''" "." , trasiga Drakar & Demoner som ligger på vinden? , '1,,

i'
,, Köpa.Kom till LinCons auktion och upptäck en vär1d av rariteter som säljs till

underpriser. Ingen anar att det som ser ut som lump egentligen kan säljas på
' Sotheby's Auction House för tio gånger mer pengar. Genom smarta budgivningar
, kan du utmanövrera de andra köparna så att du kan få det du vill ha i det närmaste . ..

gratis.

På torsdagen kan du lämna in det du vill sälja till Auktionsinlämningen.
Auktionens prdvision är 5 kronor per utrop. Vi tar emot ett begränsat antal prylar,

. så kom tidigt till inlämningen. På fredagen är det visning av alla prylar. Då kan '

du, om du inte kan delta på auktionen, komma och lämna skriftliga anbud på det
som ska säljas. Alla anbud är givetvis bindande. På lördagen är själva auktionen.

, Det är givetvis kontant betalning som gäller.

Arrangör: Anders Blom, blom@post.com

," Tider
To 11:00-To 17:OO (Inlämning), samlingssal: Colosseum
Fr 11:OO-Fr L7:OO (Visning), samlingssal: Colosseum

;: Lö IO:OO-Lö 12:00 (Auktion), samlingssal:

. Filmsal
I Koppla av en stund i vår härliga filmsall Programmet är än så länge hefhligt.

t'Tider
-, To OO:OO-Lö 09:00 samlingssal: C4

Lö 17:00-Sö 08:OO samlingssal: C3
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Alfa Omega Games
Vi erbjuder en blandning av egna tillverkade spel. Vi har bland annat Adogit, där
du spelar schaman, Die of Fate som är ett strategiskt rollspel, Sticks and Straws
som är ett snabbt brädspel för den logiska tänkaren! Besök: aogames.mine.nu

Arrangör: Olof Lindqvist, olof@aogames.mine.nu '

Tider: To 10:00-Sö O9:OO samlingssal: T23

Cheapass Games Kort- och Brädspelsbar
När du kommer till LinCon får du inte glömma att titta förbi Cheapass games
rummet. Här kan du lira några favoriter som KiII Dr. Luc§, Witch Trial e1ler ställa
upp i några gratis turneringar som BRAWL, Buttonmen, Diceland och vinna flna''
priser. Du behöver inte kunna något, vi hjzilper dig med allt hugg bara tag i någon
av oss!

Arra ngör: Samuel Åström, samuel@sverok.net

Tider: To 1O:00-Sö 09:00 samlingssal: S22

Varför inte besöka Looney Labs demorum och prova på partyspelet "Are you a 
"

Werewolf.?", det flippade kortspelet Fluxx, Stoner Fluxx, Chrononauts, Aquarius, ,

Nanofictionary, The Big Cheese, Q-Turn, Proton, Cosmic Coasters eller något av alla ''l
spelen som kan spelas med Icehouse-pjäser. Vi kan presentera de flesta av Looney
Labs spel för dig som vill prova på något n1'tt spel. Spelwebben är en nystartad
systersida tiII www.rollspel.nu, men Spelwebben är inriktad på brädspel, fi.gurspel
och kortspel. På Spelwebben flnns artiklar, recensioner och ett diskussionsforum .,r'

för ovanstående speltyper.

För tillfället flnns det abstrakta brädspelet Alchemy och ett flertal expansioner till
Ultra Ducks, men mycket mer är på väg och du kan läsa om det på www.spelwebben. 

"i

se Under konventets gång kommer vi förutom att informera om hemsidan och ha
drop in-provning av alla våra spel även hal1a i turneringar i följande spel: Ultra
Ducks, Alchemy, Mech Ducks och Ducks in Space med ny spelplan, nya karaktärer
och nytt scenario specialskrivet för LinCon! Besök: www.spelwebben.se

Arrangör: Olle Johansson, oll@spelwebben.se

Tider: To 1O:00-Sö 09:00 samlingssal: T27

Midgaard Games Brädspelsbar
Midgaard Games, www.midgaardgames.com, ger ut underbara och roliga brädspel
och kortspel. Passar både för tjejer och killar, unga som gamla. Suveräna spel som
Carcassonne, Kingdoms, Citadels är bara några av de läckerheter du finner i vår
brädspelsbar. Dessutom kommer några av vårens nya spel att kunna spelas hos
oss. Vi kommer att ordna flera olika miniturneringar, där man kan både lära sig
spelet och vinna det. Tror du inte att det är roligt? Try US!

www.lincon.se
Steve Jackson Games
Ni vet att vi kommcr vara där. Vi vet om du kommer vara där. Om du intc k«lmmcr
vara där så behöver du inte säga det till oss. Vi vet redan... Kaffe är bru lör dig
och det gär 24 ((5.(3+2;1-157(3+2))) timmar på ett dygn och det är ocksä sä mänga
timmar vi har öppet. Per dygn! Drick gärna cola, men spill inte på våra kort, fiir dö
får du torka fort. Vilka vi är, det vet du inte nu, men vilka vi var, det stär att läsa
i dur. Så släng i dig en extra burgare och kom till Steve Jackson Games spelbar
med alla de glada Men In Black som du har lärt dig att ä-lska, vare sig du vet om
det eller ej.

Om du inte vet vad du vilI spela så dra en vända med Kapten Yid vid rodret. De
biista 55 minutrarna du kommer ha den närmsta timmen. Nåja, alla vet ju att vi
kommr:r hrr mt:d oss (5+32-5+3+(2^5)-3+2) olika spel (eller andra produkter) och
dcssa lir rrlllsri:

Battle Cattlc: 'l'lrt: (hr<l Camc, Car Wars, Car Wars: The Card Game, Chez Dork,
Chez Geek, Chez (ireel<, ()lrr.z Crunt, Crime Lords, Dino Hunt, Dork Tower, Frag,
Frag PvP, GURPS, llrrt'l<er', llltrminuti, In N«rmine, Knightmare Chess, Munchkin,
Munchkin Fu, Mturclrkirr ltl'(i, Nirr.ln l)rrrger, OGRE, Principia Discordia, Proteus,
Snits, Spooks, Stur Mtrrrt'ltl<irr, Strrrrrl4c S.ynt:r11y, The Awful Green Things From
Outer Space,'l'ile Chern, 'l\xrrr, 'l'r'illt.s, VigiLrntc och X-Bugs.

Arrangör: M. L I1, , r'ir.l< n r,lrris{rrrlrolrunil,r.om

Tider: on 20:00-S(t ot):(X) (l)rtp irr), snrnlitrgssul: 526

Rollspelsbaren
Rollspelsbaren - dert l'{lrnlrr oclr ettrlrr lotrrlt slumpmåssigarollspeligabarupplevelsen!
Acceptera bara hilgkvrrlikut ivrr sr r lrsl il t rl I

Vi bockar, bugar och rrttnLrt'onn llnrrrr t.rr gring I'«ir att roa, underhålla och sysselsätta
de rollspelssugntt l,itt(lltt lresllkru'rrrr. l,l«'r'clrtct är enkelt; slumpa fram tre koncept
och ta del av i ctt korl rollallelnncrnrrrio I'rrin dem. Resultatet är... slumpmässigt,
kaotiskt, spännrtnde, nkrlltttnrrrrr«lr, llvcrviildigande, överaskande och/eller/men
nyskapandel Har tltr altlrig provrrl pii tlelln tidigare? Ta chansen! Har du fått blodad
tand? Prova igenl Vnt'rlet vrrtrxirrnigl trril<igl li)rra gängen? Ge oss en ny chans! Vi är
på LinCon för <lin skrrll,,, rx'lt lttr rrtt lrrr kr-rl, förstäs. Gör oss sdllskap!

Antal spelarc: 3 och tt1l1lrlt, rrren vi rcl<ortrncndcrar 4-6

Arfangöf: Cunnrrr Söderlrlg, ,lerrs (hrlbcrg, Henrik Rindlöw,
info(rQrollspe:lsllrr rer r. sr.

Tlder
'lll I0:00 'lil 2ll:00 srrrnlingssul: Coklsseum
l,'r l0:00-Fr 23:00 sumlingssal: Coklsscum
Lti l0:00-Lö 23:00 samlingssal: Colosscum

, ,1'o Arrangör: SARZ, sar@ynot.nu

i'l''t Tider: To lo:oo-sö 09:oo samlingssal: s26
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