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Linc«rn@ 95
Linköpings elfte spelkonvent. Den 2-5 juni 1995

Välkomna till LinCon 95!
Spelftireningen Dragon's [)cn arrangerarlinCon
ftir ellte gången. Wizar ds of the Coast's offrciella
Svenska Mästerskapen i MAGIC the
Gatfrering kommer att håIlas på konventet. Vi
hoppas naturligtvis attlinCon 95 ska bli ett kon-
vent att minnas. Eftersom LinCon har ett stort
utbud av aktiviteter skall vi nog kunna tillfred-
stiilla de flestas önskemål.

Konventet invigs lördag klockan 9:30, men
vi tjuvstartar spelandet redan på fredagen kl
18.00 och fortsätter sedan hela pingsthelgen åinda
framtill måndag,Annandagpingst, klockan 16:00
då avslutningen håIls.

LinCon håller i år med spelledare till alla
aktiviteter dåir spelledare behövs. Lag behövcr
alltsåintetamed sigegnaspelledare till konventet.

Inträde och kostnader
Inträde på LinCon kostar vid ftiranmiilan 250
kronor eller 200 kronor fiir Sverokmedlemmar.
Vid anmodan måste du kunna uppvisa att du är
medlem i Sverok. Vid dörren kostar det 300 kro-
norfiirhelakonventeteller l50kronorperdag, så
se till att ftiranmiila er. Anmiilningskostnaden iir
ett enhetspris som gtiller ftir alla aktiviteter. Ny-
fikna och liiräldrar som bara vill se vad vi håller
på med kommer naturligvis in gratis.

Anmälan och betalrring
Anmiilan görs pädcn blankett som ligger i mitten
au fuiftet. Eftnrsom en del tävlingar harbegråinsat
antal platserbör du anmiila digi godtid. Fylli den
aktivitet du vill deltaga i under respektive spel-
pass.Anmäilan iN bindand.e säkommerduinte på
konventet betalas inga pengar tillbaka. Kan vi
inte tyda din anmälan kan du naturligtvis inte
garanteras plats. Vi iirinte kriminalgrafologer så
texta tydligt. Så snart du iir inskriven skickar vi
bekr2iltelser.

Plats och lokaler
Plats ftir årets LinCon zir Katedralskolan i
Linköping. Eftcrsom alla salar är bokade under
hela konventet hänvisas fritt spel till matsalen.

Hur man hittar till LinCon
Från Linköpings centralstation följer du
Jtirnvägsavcnyn och Vasavägen. Vid konserh
hallen, där lhgc Danielssonstatyn star, tar dutill
höger in på Ostgiitagatan. Nu har du Katedral-
skolan på din hiigra sida.

Övernattning
Man lår sova i alla tillgängliga salar, under liirut-
sättning att mzrn inte stiir aktiviteter som pågår
och atl antalct sovande inte överstiger femton
personer per normalsal eller trettio personer per
större sal. l)uschar finns.

Frukost & Konventskiosk
Frukost kommer att sorveras varje morgon och
serveras som själlplockning. Denna fmkost kos-
tar 25 kronor pcr dag. AII servering sker i skol-
restaurangcns lokaler. Mikrovågsmat kommer
att säljas som du kan tillaga i tillgängliga
mikrovågsugrrar. Konventkiosken kommer att
hålla öppet dygnet runt och siilja det mesta i mat-
och godisväg.

Försäljning
Inga personer, organisationer eller Iiiretag får sälja
sina varor eller tjänster utan tillåtelse av de
konventsansvariga. TiIl LinCon kommer tre spel-
afiiirrr. Dessa iirFlamman, TfaditionGiiteborg samt
Tiimingar & T\rmult. Afi?irerna har ett fullgott
sortiment av spel. Dessutom kommer SF-bokhan-
deln att säljaböcker och filmer ochHakanAckegård
kommer att sälja teckningar under konventet .
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Uni{<>r'rncring
Välkomna

Militära uni[rrrrrrtl scrrrrr.c iin 1800 ärftirbjudna.
Permissionsu rr ilirr.rrr liir.viirnpliktiga i det svenska
ft)rsvaret ii r rlrx k r r rrrlu ntagna. Liveklåder, men
inte livevalron, ril rl:irr:rnot tillåtna.

I) rog- och killerfritt!
Som vanligt, rir straffet for odrägligt uppl,nirlande
avstängn ing li;r resl,en av konventct.'l'ill orlr.:i;1li11t

uppträdanrlc riiknas tex slagsmål murl livlvrrpr,n
och bärandcl av paintball- e1ler so{tai rgrr r r v: r p,.,,
Vill du into bli avstängd tag intc mecl rlig rlvlili;r
ftremål. I tvcksamma fall beslutzrr liorrvcrrtr;
ledningen om åtgärder. Använd sulrt [i)rrrrrli !

Reception
Receptionen kommer att hållas i)ppcn rilrrrirr
stone mellan 8:00 och 22:00. Till rccopt,ioncrr
kan du vända dig om du vill ställa {rägor eller
anmärka på någonting som hänt under
konventet.

Anslagstavla
En anslagst,irvltr korn rrlr' ;r 1.1, vrr tlr rr1l1tsat,1. u1,:rrr

formatsalcn. l)iir k;rrr rlrr ltl,rr r.llr,r rlcrr :rhl,ivil,cl,
just du ska spoltr. Orrr nligllr rirrtlriitg:rl skt'r
under konvenLcL kornmor dt'sslr lrl,l, itnsliis Ilir'
forst.

Aktiviteter
I)e aktivitcter som kommer att hå1las på Lin-
Con är uppdelade i rollspel, brädspel, dioramor
och övriga arrangemang. För att vara säker på
plats måste du foranmäla dig till de tävlingar
och aktivitetcr du vill deltaga i. Efter-
anmälningar kan göras hos den som ansvarar
{ör aktiviteten.

Frågor & viktiga personer
Har du fiågor som inte besvaras av detta håiite
karr du höra av dig till LinCons kansli eller till
någon av nedanstående personer.

LinCons kansli, fler häften,etc
6013-148740

Köpmansgriind 4,582 24 Linköping

Per Svensson, huvudansvarig
a013-213023

Riittaregatan 18,583 32 Linköping

Fredrik Persson, an'angemangsansvarig
a 013 -17 38 88

email: m9 lfiepe@embassaden.liu. se
Mårdtorpsgatan 13, 2 tr,592 48 Linköping

: :': :'.'..' LlnUOn . ..,,::,
ir ett iCgistreiat narumärke,ffi av

Drag'ohls, Den, Ötillåtet anviindande av: namnet,medliir rattsligq å ei;,

Detta häfte är tryckt hos Linus & Linnea AB,
Linköping. DD kontrollerad upplaga:

3000 exemplar.

Sista anmälningsdag till lågpris

28 april



Vilse i pannkakan

Innfuk lnpp, Didrik uon Dunkzl, wn karrunir &er
fifr.n dc dixk for att Win Landet från dzn dapisha
hmgeq h.arbeqmts ut hungens lnndgåttgnamön^,
Ni iir de sista någd eä nör miiktiga per«l,rwna i dm
snabbt swnmanfdlandp matstå.ndsrörel*n Nu
hiinger ollt på er - nen hur skall ni klnra lfu hanh&?
FW md N nuoglna duendr &iraiuiindcrfira
åtuts öuenlyr bah @h frun^

AD&D: Individuell tåvling. Arrangör: Ingemar Ragnemalm & Fredrik Bonander, Dragons Den
G 013-212180 Meriter: Individuella AD&D på LinCon 86-89 och 94. Förkunskapskrav: Iåga
Tid: Lördag 10-16 och söndag 19-01

End of the tour
Gudars {lävlar,vadtiden g$r saktantirman ilrensam,tånkte
mannennärhanklevwdenmetallic-blåChrystlem somhan
nyss hade parterat på den skitige uppfarten. Helt ensam var
han dock inte, i bagaget låg Henrietta, 18 indr lång, med en

vackerkolvi mörkbrunjapansk rtidek. Honvarhavande i 9:de

månaden och bar på 7x72 5,9 grams blyhagel som iwigt
vaintadepå att se dagensljus. Honhade(liinathonom väl ifl era

av de "job" han hade utftirt åt Nice guy Eddie.

Knappt hade han tiinkt tariken ftirriin han fick en oviintad
påhiilsningfiån en gammal ochkiirviin. Det var inget schyst

slutpå en dåligdag, men det var en bra start på ett nytt liv
Resan hade bara tiirjat
Citat:Thercs'a girl with a crutn and, a yzptef whn's on

WLSD, and shz wys thnt tltz wru isn't thd its been, ottd. sltz's

thinkirg ofgoing homz"

"I,Ieuer to po.r't sinn thz day we mzt out on Interstote 91. I
was bnt mzAl you uerc a flaming wreck, uhzn we kissd,

at thz werpass."
The End ofthe Tbur - They Mieht Be Giants.

: Lagtiivling:4 spelardlag.AmrangönMarkus llallshtim & TbnyGustavsson, Pekings
4013-1203&lMeriter:framståendeplaceringarpåettantalkonvent.Förkunskapslcav: Scenariotkråiver
ett öppet sinnelag oÖmottaglighet ftirn1a ideer från spelarnas sida-
Ttd: firedag 18-00Jördag 1G16, 1&00, måndag 0915
*Riittelse Enligt LinCon foldem ftir 9{ så höll PekingsApjävlar i Kult tumeringen detta ståimde ej*
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Ett skepp kommer lastat...
eller vin iir tjockare än vatten-.

'lVlina herrar. Böljan denblå har lockat åtskilliga
äventyrare med sina stora faror som lurar under
ytan. Tång och saltvatten, vinden viner, vad mer
kan rnanbegiira? Såni skall ingalunda ä ftirer
att ni iir ensarmur om att segla dessa vatten.
Lycksökare, mina herar, lycksökare! sådana
fins det gott om. lira, pengar, makt och beriim-
melse... Vem lockar inte det? Jodå, mina herrar!
På flaekan?Vilkenid6? Jamen glömfdrallandel
inte att -ja det ärju som skaldon skriver - eller
vad dotdu slrrev detFtein? Inte? FörbaEkatgott
fUrresten, det här lantvinet...'

Demoner: Individuelltiivling.Arangör:BjömKauppi, D7. a 08-51178732 Meriter: DoD
LinCon 94, Mutant 2, StockCon 95. Förkunskapskrav: inga
Tid: fredag 18-00, söndag 19-01 och måndag 09-15.

...där vågor mot stranden slå.
Remhadegivetvisvuittillfullbelåtsrhet Denhailepågåtttre wcko4

chhade wit§lldmed slldle*pel, middaguvidkaptenembcd ah
goda konvenationer med bevliga medpa*gm Redaiet Bufreys
stiiretalaysm, I![r§l NewAmsterdm, mtidigm mderfm åntid
baf ksat ilennomAtlmten utånmiaqitdeq shiivadenuini Celebmjiin

ch stte km mot Mndrc. Det w då ilet hiinde! Den nypemionerade

adwkatenBenjminFerilon mtidigrehadevistpmvpåattbesitta
alla de iidla ch oHmderliga karaktåqdrag sm utmårk€r en sm
gentleman, bfiade nu fuska ohejdat i det shrfiespel mm pågick på

fdrstådådi Fi,ratttiu enbfimhasköttsinuppgift ompoiimgriiknm
på ett utniirkt siitt, iivergick nu hen Fenlon till att "glinnma borf den

kmkta poiingstiitlningm. Fltiken Holleingswoths p<ningsuma på

19 poiing nduemdes till 9 genm att hen Fenlon gimde en rnbb
wepandsriimls öv{potuigtavlaq meddenblötatrm MenviiEtav
alltvu iindå niirhmlåtsadeehaått eyn påenfiirgglad Bauåaufågel,

oh lyckades lm ner mtliga nedspelm till akterdiich meilan hm
qjiilv tinihade spelma*i,mm liige till sin egen {iirdel. kofwr
IluChamp hade givetvis uppmiirksmmatherFenlorefirL menhade

ilen goda maken attinte avslöjahonm. Indnbodskokade hm dmk av

ilska Just en snl4ggre ilethiir, tiinkte profwm.

Call of Cthulhu: Lagtivling: 4 spelare/lagArrangör: lbny Gustavsson & lVlarkus llallsh'irm, Pekings
Apjavlar. c 013-120384 Meriter: fiemstående placeringar på flental konvent. Förkunskapslrrav: nasal
fiirmfua att kunna uttrycka sigveöalt.
Tl& lördåg 10-16, 18-00, §öndag 19{1, måndag09-15

:.t



Rollspel
AI(TI\ruTETER,

AD&I)
Bitardc islyfa

LagtrivlingiS spelare
Arrangtir: Daniel Roup6, Dragon's Den
lble:0&293612
Meriter: Mutarrt Stockhohns spelkonvent 95
Förkunskapskrav: Inga
Tt& söndag 1941, måndag 01{7

Illslg ttddc infc sina @on^ Hanlnde bora utintat sig
att funa dcn bldrörstige björnen som jogat han*
folk" Förtroilningen uar total Han std, arcikte mot
ansikte md. m fantastish sköilmL lwlr infrusen i
isuiiggen- Föttrollnitgen opbröts tutirt ao urfrlzt från
dpn skriickiryiogande björnen som rusode rukt mDt
Irsie...

Arsmagica
Ilen oude,Dmgode 6sh den negisLe

ellecReeanDiL
Iagtåvling/3 spelare

Arrangiir:Daniel Brod6n
G 01& 69e194
Meriter: frams\iutna placeringarpå ettflertal kon-
verrL
Förkunskapehnv: kårula $r sagofantasy
Ttd söndag 0$17, måndag 0$15

Molfrrunts, dpn erwrmt stora uh miikriga d;mken
ufilade. - Förfu,wwd, uate du sm störde min srimn
Egon anrude ulan att dana p& rbteru
- Jog ör din hnB, Mobbracus.Yi lwrlcut kwadc
hnge n4 u.ndcr ön ui.lja. MA &t ftrtiitos ut
diftfdtdighdens uh dcn. sonrn gdltdens blifran

$wnnly*s upp au mhl.dformuljus, wrs
iNeryliinste ollt. Druken utstiittc efr wnsinnigt diXl"§ski
trh Ustnode dan" Hounanw. Holger dailNde glnfr
omkrirq; iurigt sh.rihande. -Eeou dil har &frpt dtvhzn,
F4ua Egoa EGON ! ! ! fuon uii&tes abrup ur sin sköna
d.fiim. Stå inrc dÅr qh hbm, din ftrfunnadpbwt*hntg
*rck mAikcrn M Gek'm. - Niir du iir hlar md stoa
slenhand,utada,sg.EgonryektetiJl,tngwltfu nah@
ffi W fi wnåt, wtte fuen i hinken @h for på, add. I{tthan
Geru*shmnrlB elakt.

IheamPark
FömaLavBagnarök
Lagtåvling6 spelare

Arrangtic DanielRouft, Dngon's Den
r 0&293612
Merriter: Mutantpå §tockCon 95
Fiirkunskapshw: inga
Ild: lördag 1G16,Iödag 1&%

DrwmPwk, fmmlidcns nöj6ptk...
I{om u'h ryela, hmt u'h spJn. Hd,r fir ni oe m fi amtid. nm
den funfu uofit ellzr kanshc srlrn dcn komms afi bli. thr
md, un m upplcuele som ni ald.rig trot wif möjlig.
Siman Ckffotd" Iaura Higgins, Staten Wesu, Michapl
Binnings xh Tlnmns Brimwd tiinde genas N idfh

HarunasterRPG
Dagem efter-

Individuell tiivling
Arrangirc n€ddk Ihorstenssoa Dagm's Den
r 013-120992
Ftbkunskapslrrav: inget (regelgenomgång)

lld: siirxlag0$17

fuli lntulz gdnrnn, Md. Hon önshf,dp att dd atiga
risandd sfutndg uh a.fr i,nn &inrun luktnde fi illn.
Plb&igl stawrndp oilt upp och eniiegandd fiån mhiist
beblmdadBs md.miinnishnn I mörkrdhaprydps &rli att
hans ön*ning bkuir qidd. llll xh md, skinnen wr ett
lnftare ile M dat wn ryttnma uillz ge hawm...

Judgelhedd
llilerciless Ieelfiecy and the 1}Iary ll{eyhem Mob

Iagkivling6 spelare
.qrrangör.tmas Ruzic & Christnffer Krtimo, IIEX &
Jade Septrum
a 040-977771
Meriter: Vampire: SydCon 94; WHtrRF SydCon 92, 93
Förkunskapslcav: ska ha enk insla ftirhurman
ska spela enJudge.
Tf& firedåg 1940, lördag 1$00, söndag 1900.

'Ett gang galna, fundamcfialistiskt religi,ösa
ryruampbemuta,nls frorn thp Cuxsed Edtth lwr
ohupmt MegaCity Efr s bldbank samt tngir p,erw
nnlcn" ea dngis uh magreentingets sm gisslnA" -

tumq (thp cilyhall compticr)
"OlngliSf' - Judge les rncryy.
I(onstuktörcrna garanlerur det bld,igaste xh ur
olh tiinkfura syruinkln e da mest omatiaemde uh
ontf,igt uåld,mmma wnariat i l(onuentsweriges
histario...

Kelter

Lagtåvling/4 spelare
ArrangönT aila \4tbe"g
l' 08-53173551
Meriter ettflertalarrangemangpå ettflertallinCon
Förkunskapshav: ingen
1l& söndag 19 - 01

Med,ydd. Hinfu ri*doftcn gannt. rc&d. Å1\ dat
faruw uärmc ooh kansh,e mat olldples i nnrhdpn!
Han hdmpdc eig ftam Senom ha,shti.ndama rh
blzu tillslfi uaru en gffia uN uilken ett inbjudmdc
shm lyste Han lwrklade sig, hastade den genom-
stt;a mntteln dter orcln rch *q in Tbe fuoAnade
ansikten udndcs emat hnrntn-
- fiilåt mig afi tA prcentcru mig. Jog tir Medydd
ap GWn OlaD, Miistet:fuid, Ofu*s beningarc,
&ngens okr1* korrung. Vlha, iir ni rnitn lwna,r?
- Cian d.ruid^..
-Marhgea dru.id^..
Våm ulimpr dn t iderna på, nya iiuentyr i dcn
helrishntnytolqin.

Kult
Ochpå den sjunde dagen-

Iagtiivling6 spelare
Arrang0r: lbbias Wriesta{ D7
c 0841I"6736
Meriter: Star Wai's StockC,on 95, hjrilp till D&.D
LinCon94
Förl«rnskapshrav: inga ftr spelare, ev. någon ftir
SL.
Tf& fredag1&00, lördag 1840, söndag 1S01
Ovrigt: Arrangemanget tar även individuell
anruilan

"Tlllkomme d.itt rike, ske dinuilja..." Boftsett
från d,et tysta mumlandet aar rutnmpt tlst som
grauen För mindte iinfent. m,iru.ter sedan hadc
postor Hamm.ars diklsskrik fulll den tomma,
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ffi &hörama gjorde tafatta försök att förstå, hur
1 ou, rtidda uh gAmda i skyddsrurnmd urdcr mycket "tjugosermeter" egentligen uar mcd,ans

I Jacobshyrkans ftrsamlingshus d.esperot de tu& berlittarna utuöclod.e blickan Klaus log
ftrsöhand,es h&lla uansiwtcts d,emoner borta." lile generat.
För guds skull! ! Sluta rabbla Fader V&r!! - Var? Var hntn "gör dcm dnt?" Frein lutade sig
Inser du inte att det itute l4jdlper? Yi dr s& gott fram öuer bord,et och uisko.d.e i hand,s Ora.
sorn red,an i heluetet!" Det ,notwtonn md,ssan- - Åtana. Lumpare trtisk, I dc lugnaste uattgn.,.
det upphördc och ersattee au suwa
snyftningan Jan sttlhte sina hönd.er mot det Neotech
isol.erad.e taket. "GIV MIG STYRKA!!!" skrek
han i uredesrnod. mot asbesten som uilligt sög, ffiffifi:Hffi:f-
sig oarenda ord. "Nej dct har går inte... Et an Arrangör: Fredrik perssor,, D"ugor* D"r,
dicm Septum, Gudrnin Gud, uarfiirhar du o OfS-fZSgAS
öuergiuit mig..." Förkunskapskrav: låga

Lakefront City Blues Tid: ltlrdag 00-08' lördag 18-00

Individuellt arrangemang -Första budet liir oss:Du skall inga Gud,ar haua
Arrangör: Fredrik Persson, Dragons Den jdmte mig. vi skall inte leka Gidaa Guds ptan
Tble: 013-173888 m&ste hä sin g6ng Miinniskan, skapeiwns
Förkunskapskrav: överdrivna kånsloyttringar, krona, fär bara yarindras med. Guds kiaft. Sa-
skarp analytisk ft)rmåga, E{Ugf våldsten- tans uirk m&ste utpl.ånas! Den som inte år med,
denser och/eller djup "rädda dig själrr'- menta- mig iir etnot mig!
litet, sinne ftir kliche6r önskvärt men ej krav. Cllartie Dee tysinod.e och spiind,e bittert ögonen
Tid: söndag 19-01 i dc ftrsamladc

Utanftr ftll ett stilla regn sonx giorde gatan Rollspelet'Bollspel'
spegelblank. Gaslyktornas bleka sken letadc sig stockhotm lstz
ingenom ft)nstret uh målod.e siluetter på goluet Lagtävling/4 spelare
framfi)r skriubordct. Phillips tog linnu en rnun- Arrangör: Laila Wiber[
full au dcn uiirmandc drycke_n och sttilld.e sedan o OS-SOOSf Z
ifrå,nsigflaskan. Hantittad,eö7nue7så,yey.ot Meriter: otaliga arangemang på oråikneliga
telefonen. Inte hellcr denna.g&ng riy.S!.9 !.e.n.. tonvent.
Steg nirmadc sig ute i komid.oren. Instinktiut Ftirkunskapskrav: god inlevelseftirmåga!
tittad.e han mot dörren, men såg bara den udlbe- n
k an ta spegetu art o tot 

"i, 
uä'iii. ;;i;;;," ;i.' r'id: lördag 10- 16

Mutant , fm.';!:;#{:'#m":i:#:,!:;"Hff
I de lugnaste vatten... till natianalsocialistiska arbetarpartiets öppna,
LagtZivling/5 spelare möte..,

Arrangör: Jakob Wohlert, D7 Han tittod,e upp pA nlannen framftr sig, kra-
Tele: 08-4116736 mad.eflygbladcttillenlitenbollochkastod.edpn
Förkunskapskrav: inga ftir spelare, låg ftir auer axein. Manncns ansikte blir rijd, au ilska,
SL' hangriperefter pojken somuigt böjer sig und.an
Tid: fredag 18-00, lördag 10-16, söndag-00-07. och happa, upp på. cykeln.
Övrigt: arrangemanget tar åven individuell -,lag uii nogiäi aubo1 Xomrnunistyngel!anmälan' Gustao uiikar glatt, korsar sp&,ruagnsrölsen

-Host,Host! Klaussdtteenbitskroumå.liurång- 
ochiiru"''a""rr"riotävling

strupen.
-H-hur stor sade d,u att dcn uar? TZ lutad,e sig
tillbakai stolenoch myste. Han sög på,uarenda
stauelse i ordet.
- Tjugosexmeten..tjugosexrneter- och uit. De fem
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Spel till lågpris!
Atlos, Austrolion Design Group, Avolon Hill, BTRC, Choosium,

Closh of Arms, Columbio, FASA, GDW, Gome Reseorch & Design,
Gomers, Gomes Workshop, Gomescience, GMT, Hero Gomes,
lCE, Leoding Edge, Moyfolr, Milton-Brodley, Nutmeg, Pollodium,

Ropport Gomes, Simulotlon Design, SPl, Stellor Gomes, Steve
Jockson Gomes, Stroi-O-Motlc, Supremocy, Sutton Hoo,

Tolisorion, Toskforce, Timellne, Trl Toc, TSR, Unlcorn, Vlctory
Gomes, West End Gomes, Whlte Wolf, Wizord of the Coost,

WWW, XTR, Loncelot, NeoGomes, Äventyrspel, Citodel,
Grenodier, Heortbreoker, MetolMogic, RAFM, Rol Portho m fl

Ring eller skriv efter grotis prislisto och intormotion om hur du kon
köpo spel och miniotyrfigurer med upp till 25 o/o roboti.

HOBBYSPDL POS"ORDER
Box 2003 75O 02 UPPSALA

Tel 0]8 - I I 15 90 Fox 0]8 - l5 B0 32

I Mutant, Starwars, DoD och Shadow:rua
Arrangör: Tobias Wrigstad, D7
G 08-4116736
Förkunskapshav: god inlevelseftimåga!
TtaL när just ni har lite dt dtid fiamfirr er...

I{onstrukiirqruppen D7 hÅllpr en wnnrinfrtrneing
undcr hauxnlBt *rn hammcr att rulla 24 timmcr om
dygnsh Ddb§år au be wnnriantill DoD,he wnn-
rbn till Star wa,rs, fre wnarion t'rll Mutfrnt, he wrm-
rbn till Shadat; rm,. furwricrna iir skriww & ax dp

hansplr*induuid,udJtellpr sm en vrip. fudr gjdn
for attkurw sp)nsp&23 timmar per wnnriompn
han md. liilthzt brodzns ut au splldnre tiil ofr to,

kinge tid.. Det fim.s dwt. dt dru-wrurb till D&D,
hnlnt D&D.clnssir, & Hasi*t duenlyr d la fiA.
funmfuma iir till ftr an kuma kims igernm snnbbt
(m 30min) rh splns undcr diil.tid, fihonuentdtm
de ingår också, i en turnering md mmmn ptestige nnt
öuriga atrangemang. Al,ln wrurier innehÅlJcr fiird,iga
koaktrircr Md ntalt fidon wrnricr fims det alltid.
nåqfi afi gina N hnn»enteL B&a in D73 wrnricr nu

for dt garflnlprst rd,igt kowent utan en mass, dikhkl!
Ingen firanmiilning hrau s fi» dtssa mm for dtt ui *nil
f&. ett hum om hur många u, au uorje wrnfia ui §hnll
tycha upp lär ni awniila intres* till Linbn-gruppn.

Shadovrrun
En iskalliLondon

Ldividuell- ellen lagfiivling/5 spelare
arrangör ilugi Ljötssor, D7
G 08-4116736
Förh:nskapslrrav: inga ftir spelare, medel fth SL
Tid: lördag 10-16, siindag 0S17 och måndåg 01{7
&rigt: arrangemang* tar även individuell anmä-
lan.

M{oy mtt nm vanligt och år på Clnn4's nfr,r lnn
plötsW firk w hur lw» botdgruwnnnsiktc
ftrurds i a omAnshhgt CritL Oroligt kd.lnde hnn
S,er an de hrc år u) tunxmn, mat men når giistcn i
niista sekundftrc&te sig på att sudfu §olen
ftrstnd lwn ofi dzt uar ucirre stöllt tin fi^ Förfti.md
såg Mccoy fihurhclairuul.ningenåts Wp aa
g(isten som fiots het$ifa.ndet hcla tidcn blpu qnligt
mrgrare uh inrnn personnlcn in#t a,fr giisten
irde alltkl hnde nin ah hunnit i.ryripa ftU han.
till marken fiir afi - ånni;rxnw uod M&oy t ddc-
al.d,rig mer rcw sig. Enunfurligt kkitld. ma.n sm
affiir nÅgru. bord. bokom M{oy hleu fram uh
matnde boft rcs:taurangperwnnlcn sonx sprdng
runl somyrahbw. Han so,ttetrcfiigmr fiDt
giistens panna rch mumlodc nÅga nm M{a1
inte kund.e uppfd.tta. Plötsligt satte sig
den "d"ixle" upp och ft)rsökte bita mannen,



d.ennc hostodc sig ba.kå,t, formad,e
horntechnet uh shrek nå,got som McCoy
inte förstod.. Den " dödz" föll ihop ftr Sott.
McCoy försökte f&. en skymt au den
und,erlige tlannen. Denne etod ingenstans
att finna,. Han reste sig sahta. Han hade
plötsligt tappat all rnatlust, Ett daut
mullrandc shralt ehadc i etern niir han
gick ut frå,n Clancy's ft)r att aldrig siitta
sin fot ddr igen...

Spelledarmiisterskapet
Rollspelstävring där spelarne bedömer

epelledaren.
Inöviduell tävling

Arrangör: Ingemar Ragnemalm, Dragon's
Den
Tble: 013-212180
Meriter: spelledarrnästerskapet på
LinCon 85-91 & 94 samt UppCon 92
Förkunskaper: inga
fid: söndag O9-17

Sueriges största spelledartiiuling! I kualet
skriuer d,u ett scenario for ditt fauoritspel
efter ett bestiimt terna^ Sedan spelnr ett pdr
testgrupperde scenarion somg&r uida,re till
final. N ågorlund.a lättbegriplig a sy s tem un-
derkittar scena,riotestet. Det uinnande sce-
nariot publiceras i Dragon's Dens fanzine
Thc Beholden

Spökbussen
Lagarrangemang:/5 spelare

A:rangör: Calle Dybedahl, Sir Lancelots
Vtinner
c 013- 2LL751
Meriter: Amber och Kult på LinCon 94
Förkunskapskrav: bör ha spelat rollspel
någon gång tidigare.
Tid: söndag 9-17

Det hiir iir ett helt uanligt ua.nligt rollspels-
iiuentyn Med gåendc i gångar; kta.nd.e efter
hemlig a dörrar bilj akter, stornl,trooper s sotn
skjuter dåligt, klena koboldcr och allt an-
nat som hör ett helt ua.nliet rollspelsiiuentyr
till.

StarWars
Lagtävling/5 spelare

Arrangör: firomae Burgess, D7
G 08-4116736
Förkunskapskrav: inga men du bör ha
sett filmerna!
Tid: lördag 00-07, söndag 09-17, måndag
09-16.
Öwigt: arangemanget tar även
induviduell anmäilan.

Imbongaren öppnade ft)rst det stora, och
sedan det lilla ögat. Bioteknikerna på Ir
had,e giort sitt. "Det tir suart!" sade
Imbongaren tafatt genorn den öure mun-
nen. " Dina fotoreceptiska sensorkretsar
har inte kommit igå,ng önnu, uiinta ett
litet tag" sade öuerteckniker Kza,rth,
mcirkbart stå.lt öuer sin skapelse. Sahta
bleu det ljusare i Imbongarens utirld,.
Konturer börjadc framtriida,, en krafrig
man stod, frarnft)r honom. Ha,n utstrå,ladc
harisrna, ledaregenskaper och Han Solo!
Den borne ledaren, tiinkte Imbongo,ren
och bongadc Tfu.can Tbggleu)dre.
- O store, mtiktige, iilskade och högt tiradc
man. Er blotta existens få.r mig att ui-
brera, au lycka.
- TLll Septentrio, med, den diir? ltucan
kunde inte dölja sin ausky fi)r
Imbonga,ren. Susan tog sig ftir pannan,
- Jag har en obehaglig fi)raning orn det
htir...

Traveller
Koemisk fara

Lag1"irvling/6 spelare
A:rrangör:Andreas Björklind & Peter
Nordgren, LSFF
G 0\3-274463
Meriter: har arrangerat denna turnering
under flera år.
Förkunskapskrav: inga
Tid: fredag 18-00, lördag 18-OO, måndag
o9-15

Tio &r sed.an Silent Runner störtade i den
hiir dyngpölen .Tio å,r au suett och rnisiir
bland tölpar som slauar ft)r små.ahtiga fur-
sta.r i höga. slott-.. uilken utnött klichö. Efier
tio å,r mitt i elandet cir ui också, gansha

-10-

tröttu pA d,et. De hdr resurserna,
ren och ettjörngrepp onx niiringstillshotten
man behöuer fOr att öuerleua pesterna sorn
hiirjar htir.V.tir fem skeppsbrutna - menui
uar bra på, uod. ti §ord.e. och ui har lcirt oss
hantera förnnågor ui inte kundc förestd.lla
oss ftr tio &r sedan.
I natt skall ui eröura stjörnorna... och
Gud nåd.e dcn som stå.r i uår udg!
TYaueller bland, sutird,suingande
teknobarba.rer? IIur g&r detta ihop? Betal,a,
spela. och se. Science fantaey-dventyr ftr
fem spelare.

Call of Chtulu
Valkyrian

Lagtåvling/5 spelare
Arrangör:Laila Wiberg och Johan Jons-
son
Tble: 08-53173551
Meriter: otaliga arrangemang på oräkne-
liga konvent.
Förkunskapskrav: god kunskap i CoC.
Tid: kval fredag 18-00, Iinal söndag 09-17

-Och sed,o,n hade jag tiinkt mig attualkyrio-
rna skall komrna in till hiist, ui har eldcn
hiir och uo,ttn.. Giooannino stiilld.e sig upp
och stirrad,e med gapande mun på, d,en,
galne scenograf som stod framft)r honorn.
Miistertenoren ftå,n Neapel striikte ut ett
darra.nd,e pekfinger;
-Du din galning som tuingade oss att sjunga.
st&ende upp till kniina i uatten ft)rra &ret "o
Wien" Du-..d,u!
Hans röst driinktes i d,en öuriga
ensatnlens protester;
-Han kan inte rnena, a,lluar!
-Jag iir allergisk!
-Yar iir regissören!
Call of Chtulu scenariot sorn utspelas i
operamiljö. Dammet yr, intrigerna frodas,
ringbrynjorna och hornhjiilmarna putsas.
Och uad hal Tbi - Sirius - Orion forbundet
med, det hela. att göra?

Tbon
Super§ältar

Individuell tävling
Arrangör: Måns Målsson, Dragons Den
c 013-U0206
Meriter: Toon -94
Förkunskapskrav: man bör ha en viss
ftrkiirlek ftir tecknade frlmer.

Tid: lördag OO-03, 03-06, söndag 0O-03,
03-06

"Ärade Publikum! Nu ska det iintli.gen ske! Vi
ska f& svar på en fråga som har gisslat miinsh-
ligheten iind,a sedan tidernas begynnelse: Vem
iir starkast? Stå,lmannpn ell.er Hulken? Är dct
den trik&kladde pyj amasfj anten eller det grötw
nxonstret med IQ som en fiskmås? Öh... tyuiirr
hunde ingen au d.em strilla upp idag, men ui h.ar
and,ra, exceptionellt skicklig a superhj tiltar med
oss. Dessa kornmer mötas i en må,ngh,atnp uars
like uiirld.en ald.rig n&gonsin har skåd,at ftrut!
En kamp mellatl intellckt och sty rka, hjiirna och
muskler.. och... Ah... ja, d,et rir scihert mcr!
.. M& bdste man, kuinna eller det uinna!"

Ar tonxten en superhjtilte? Har han en chans mot
Rostat bröd,-mannen? Och hur ligger
d,ammsug arhu inrwn till? Kan en o anlig murare
uara en superhjiilte? Vatfir kundn inte Hulhen
homma? Vern_.hejar Dolly Parton p&? Och u arftr
gör hon dct? Ar dnt något bra på TY ikoöll? Vlka
u inner allsu ensk an i fotboll? Börj ar mirn frågor
ta slut nu? Varfi)r iir d.et så suå,rt att homma p&
fler? BAr de uara releuanta? Vad siigs om d,en
hdr? Suaret på dessa frå,gor får ni antagligen
inte. Vinner gör den som har roligast.
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Brädspel

1880
Brädspelståvling

Arangör: UIf Craemer, Dragont Den
nol.3.t27923
Meriter: Linköping §tockholm lbR med SI i
våras...
Förkunskapslrav: Inga.
Regelgenomgång: lördag 09.30
Tid: kval lördag 10-16, final måndag09-15

tuff, Tbt Köp xh siilj akticr uh å,k tåg-

Advanced Civilization
Brädspelstiivling

Arrangör: Christer Petterson, Dragon's Den

' 013 - 272303
Meriter:Advanced Cifization en rnassa år.
Förkunskapskrav:inga
Tid: fred"g 18-00, (Regelgenomgång lördag 10-
11) lördag 11-17, kva} lördag 18-00.
final söndag 08- 18.

Vll du utueckla. en framståendc httgkuhur vid.
mcdelhauet? Börja p& stenåldern med en liten
folkspi.llra - sluta vid, romarrikds grundandc,
Und,er tiden ha,r ditt folk utt*it och liirt sig allt
mcllan smidcskottst och demokrati. Med. handcl
rch list öuentinner du dina, grannnr i ett ftrsök att
bli dnn rnest utueckla.de ciuilisatiarun. Eget spel
gerftrAndc.

Aliens
Brädspelsaktivitet

Arrangör: OskarU Segmar, Dragon's Den
r 070-5307941
Förkunskapskrav:Lrga men gärna en god inle-
velseftirrnåga,
Tid: liirdag 0G07, söndag 0G07, måndag 01-07.

Försök göra ett bättre jobb iin Hicks...

Blue Max
Brädspelstlivting

Arrangör: Henrik "Sniper" lbnkin, Dragon's
Den
a 013-143669
Eget epel ger ftirtur
Förkunskapslcav: inga.
TId: lörd8g 00-07, söndag 00-07, måndag 01-07

Motto : Bratta-bratta-bratta...
Mass- sHt slag i luftm öuer ftotrtcn i Fra nkrike.
1bg clwnsen och beuisa d.irw flygaregenshaper i
dptta srwbba och dramatiska spel. Bhte Mo.x
spelos uarje natt.

Britannia
Brädspelstiivling

Arrangör: Henrik Nehler, Sir Lancelots Våinner
c 013- 213040
Förkunskapskrav: inga.
Tid: kval söndng 10-16, semi söndag 19-01, firal
måndag 09-15

Var mcd i dc d,i iint a plund.ring st åge n i B ritannipn.
Skapa rike4 stilta ciuilisatiannr uh bli slutligen
hung au E nglnnd. i d,ett a eröu ring s spel fr å.n.4» ahn
Hill. Ny U)rj are bör kamma på regelgetnmgå.ngen^
Eget spelgerftrarddc.

CarWars: SADS Open
Brädspelstiivling

Arrangör: Henrik Giese, Sitidertiilje Automobil-
Duellerings Suillskap
Meriter: Car Wars på tidigare LinCon.
Förkunskapskrav: ktinna till spelet.
Tider: fredag 18-00; lördag09-17, 19-01; söndag
09-17. final söndag 19-01

Då,nande uaplt sbiknnde dn& eh 6'uth au pfuad.

mdnll Shall just dl qmi aterun ellu
fiLk dE till dp ftibtfrnda rh dindsdinas fubrwnns
*nru? I år hamns en, §Dt arcrw att arwiindas,
Rqkr: Enda§ matuial gdhtint au amtikan*a
rihsftrbundd" Endad bikps, tikes, Eh uts. Pawge.
we dr striingligat ftrtjtdno. Delwz Car Walr, d
Untlc Altu*b Catulogtu Ftorn Hal gdllpn Enatu filn
ADQ gdllpr, bnshrt ftudz au SADS Wwwl lir
augöande. R4lo P altcrnaa arcwfirunn glilla,
Antingen Mrunnas @md au en ftrure bN, pA ffi
SE ellpr au forun @h *t'fr Wda N nmmailngt N
SP Inea fird.EhErer öua +2. Då dd pss d.u shnll mula
i brjoa sb)l ditt fudon uam Ndiedt ignar ach Hn t
frr hanhoL. I mån au tid tur ui tuohernt and fodan ftr
hanndlundotdiganpaa

Dlplomacy
Brädepelståvling

Arrangör: Roger Edblom, Dragon's Den

' 013- U6138
Förkunskapskrav: inga.
Tid: endast en regelgenomgång kl: 17.30 fuedag.
kval fredag18-00, lördag 10-16, söndag 09-17,
final måndag 09-15

MiLimra genid,rog uh ma chzt d.iplnmatiskt smir:ker

tir d,et enda som behöus för att bli
Diplnmwymttstate. Ett liret rå.d. dock: Ibg md. en
uälslipod dalk.
"J ag iir så bra på. d.iplnmaq så, ingen u ågar stabba
mig". Annld uon Dorf. Fd^ Diplomaty rltista.re...
Eget spel ger ftretrii.dp.

Illuminati
Brädspelsaktivitet

Arrangör: Mikael Weissman, Chirurgery Needed
c 0L2g-12226
Förkunskapskrav: inga
Tid: söndag 00-07, måndag 0l{7

Ett idintkul sryl om maktkampen bakom
hulisserna.Th mcd, eget spel.

Junta
Brädspelstiivling

Arrangör: JohanAverin, Sir Lancelots Viinner
i 013-213906
Meriter: AD&D Ravenloft, LinCon 94
Eget spel ger ftirtur
Förkunskapskrav: Inga.
Tid: kval söndag 19-01, final 09-15
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hupper iir uatdngsmat. Rcgelgernmgå.ng uid, bor- Bf 109 G-6 I R2
dct uid. belw. Eget spl ger ftrdrö.de.

LinConBowlII
BnidspelsHivling

Arrangör: IGnneth Johansson, Dragon's Den
G 0120-15251
Meriter: LinCon Bowl I odr Space Beatniks på
LinCon -94.
Förkunskapskrav: inga, men kul om du kiinner
till något om amerikansk fotboll.
Tid: lördag 18-00

ivaurautlFanatic?
Brukar &t. kurww ftnase hut proffslagen fr N
hommeranspelz?
Ellcr har du rall h& pA anurika.nsh futbll men
iir bru fi. att lÅ,so, tabllar?
DA har dil olla frinrtsffiningar ofr ta diS An& i
Lh0on fuul" LinOorx öpyw mästa*ap i htalnn
Hills enkla men rcliga spl i Amcrimn Fotboll.

Neobunnies
Bnidspelstivling

Arrangör: Grmnar Södeft€rg & NicHås nönnb€rg

' 01$zi12tl6
Meriter: Neobunnies LinCon 94'

Fihhrnskapshav: inga
Td: kval fredag 18 - 00, kval lördag 18 - 00, final södag
09-17

Poing, Poing pl&a morött4 Poittg, göra haninA Poing,
Pcing, iita morötbr; Poing, ta moktc4 Poing, i bmte-
shageA Poing, Poing, Poing, Poing. Egd spel,Ser forfriide"

Reichsverteidigung
Feindliche Bonber in §ektor Rudolf -

Oskar...
Brddspelstrivling

Arrangör: Göran "1\4ode" Ahlström , Dragon's
Den
G 073-775437
Meriter: tävlingar på både LinCon och
UppCon.
Förkunskapskrav: inga, men du har god nytta
av att kunna Over the Reich ellerAir Superiority.
Tid: lördag 11-16, söndag 09-17.

17 18 1943. 9th AI ftrbereder sitt stora anfall
mat kullagerfabrikema i Schweinfurt och mes-
serschmittfabriken i Regensburg. Ett ao de ftr-

Du spelar en (ell.er flera) pilot(er) och 1rt", Oru
eget rnesserschnittjaktplatu mot dc au spel-
ledarna kontrollerad.e flygandc föstningarna.
Tturncrin4en spelas uid. tuå tillfiillen och d.u
bestlimmcr sjölu om d,u uill uara mcd, i end.ast ett
eller biigge possen! Vnnare blir d,en spelare
u ar s öu erleu andc pilat har flest nedskj utrw bom -
bare sammanWt efter bagge speltillfiillem.
Spelsystem,et hornmer att uara Oyer the Reictl
De som ör okunniga orn sytemet mÄste rtiruara
ui.d, regelgenomgå,ngen p& lörd,ag hl 10. Spel-
led.arna kommer att uaro behjiilpliga mcd prah-
tiska dctaljer undcr spelets g&ng.

Roborally
Brädspelstiivling

Arrangör: Flammans spel
Förkunskapskrav: inga.
Tid: anmiilan på konventet

Prqramera din robt till seger Buffa, suönga,
hnuffa, skjuta, backo, presso, folla.. End,of
progr$m...

Östfronten42
Briidspelsttivling

Arrangör: Fle&ik Irurings, Svenska Institutet
ftir StrategiskAnalys
Tble:08-6535405
Meriter: AHouse Divided på alla konvent
Förkunskapslo:av: Inga (regelgenomgång), vis
kiinsla ftir taktik
Tf& Iördag 1&00, Sitindag 19{1, Måndag 09-15

Den tyska offensiuen fortstittet; mcn luir och drir
biler ryssarrn tillbaka. Mfurot spelas med Fire-
fly-reglen

-16- -17-

Dioramor
Apocalypse
Dioramaävling

Arrangörer: lMalin Ryd6n och Carl Johan Ilåkan+
gon

Meriter: Så jävla mycket Apocalypee Svuige runt
att våra huvuden bltider.
Förkunskapshav: Du bör vara vid medvetando
niir spelomgångenffiar. Efteråt skall du haft gå

jävla kul att du inte mkar etå.
Tlder: Vi terroriserar dygnetrunL

Vet d.u inle uad,Ap)yry Aa e är du ps#" F\tJlt
ös, me&)etslfs.. Tbm rh ghm fum uanligt &
bjutur ui fi grymma lfudSektzr (som *ingmr de
tuqtn md. bkkligo öron), Wktan@ mdol.l N
bniabolym eh trwW splldarc. Yes! Vi skall
ha shithuM{om in eh ilncka ellpr måla, me-
ningen tir att ttffi brtrcm,nta miinnisknn Ja ju,§
da jq ui spelar m ldfiiel eN @k& (pe bailn
diarumar sm Molin WSgt). Glöm alla ard.ru
anetni,*a tadz-toponangemang, ui kör hfudast!
P.S. V. fur om urslikt till. ftrru &rcts Warlntnmcr-
arrangörcr ft'ruår ljudlolym. Den hammer att
uppepos, mcniqen wl. Thtain & bjuder ui på.

endrirka!
DBAdrcpin
Dioramatiivling

Arangt r: CarlJohan Badrcfirer, Sisa Uppsala
Meriter: IIar arrangerat figurspel i 5 år i Uppsala,
Stockholm och Bålsta-
Förkunskapsloav: [nga, det tar 1F2O min att lära
sig reglerna och det görs på plats.
Tt& lördag 11-23, söndag 11-23

Enkln uh snnbfu historiska figwsW. kir d.ie ry-
brna, på 15 min rch spela p& 20 ndn! Mychzt taktik
Du kan spel m.d. armfur fiå.n dc tid.iga Egpticrru,
drcr folkuandringstidcn frann til.l medellklcn Runf
50 fiirdigmå,lnde armcör finnzs. Yi kommcr euentu-
eht @ksåhaett sbne slng iDBLs stoebmDBM
mcd, mer detoljerafu rcglcr rch flcr figuter Niir mnn
splnr DBA iir man med i en seric i uilhcn enui,wwe
homs.

Epic Spacemarine / Ittan Legions
Diorarnat€ivling

Arrangör: Markus Berglund
Förkunskapslrav: låga,. Tttan Legionreglema

gäller
Tt&fiånfredag 18o&framÅqtroligenhelakonventet

The Orks sunpu.nded tltc &ua,t strcnghald, wilh a
a nsiderubbfurte, anfaini;ng at lmst two Garganls,
os i;nside tlrc §rcnghdd, Warhd, Nmar deidd tn
mnkp thp solly. Suddpnb oru Garganlb munitinns
stotw blpu) - tlv Gatgar* was owund by tlame in
tfu spe of o wnt fal wnds. Tlwn tlw Garyantb
baru s iShtd,the M)pngianr's brother and. thc mnhcr
d a.ll amhts began^ Wilhin a feut minurps, thc
sumss f thc xily unid. be decidd.. . .

Att lw md. sig: En målad. arme p& @00 pcii,ng, utan
clnmc*rs, ett glatt humör och gö,rna en banan att
ituta turneringsld.arcwnd,.
Inforntdian om "lwu* rules" ah dylikt fr pla*.

lVlan o'war - tlre clash at sea of claws
DioramaUivling

Arrangtir Mikael Andersson & Mari Hö&erg
Meriter: se Warhammer 40K arr.
Förkunskapslrav: spelgenomgång fredag kL 18

Tf& kval fredag 1&07, lördag 10-16, lördag 1&07,
söndag 0$17, final lirndag 19{1.

Tbg giinw med qta båar Grund.twlcrna giillcr
och sisådrir 1000 y*W målodebåtar iiruiil
logom.

Warhammer40K
"Battle of Catachan"

Dioramatiivling
Ar:rangiir:Mkael Andersson
Tble:01$261538
Meriter: Space HuIk & WHFts UppCon 92,93.
WH40K & Spae Marine DalCon 93. WHFts
GothCon9S.
Förkunskapslirav: Medel tiJl hög. Djrurgelbriefing
fredag 18 fiir samtliga.
Ttd: fredag 18{7, Iiirdag 10-1Q 18{7, Söndag0g-
17, 19-07, Final måndag 0$15

Utslngsturnerirg med. plnts ftr 32 spelane. Förbed.
diru trupper rt)r bld.iga sttidpr i Catochuts fiiktiea
djung el,. WH0K stnndnd.tpslpr uh Da,* Milkniam
giilLer mmt Cd.u" Medtag absohtt: Egen (mål.ad.! ! !)
armc om 2000 PY samt kisbar amftlistn^ Mdfog
gd,rna,: Ma" rWelfukerWa,ryu,r a,rds, wchit
mrds, uehiclc mrds eh, goft humör



§verige mästerskap

Magic The Gathering

För fiirsta gången anordnas det Svenska Mästerskapen i
Magic The Gathering.

Tlrrneringen iir sanktionerad av Wizards ofthe Coast och är en klass 1 tunnering.
(Dvs alla expansioner är tillåtna)

Tävlingen kommer att vara en örekt utslagsturnering.

Arrangör: StefanWrammerfors i semarbete med Tladition SvenskaAB

'r 013-148740
Förkunskapskrav: kunna spelet, egen kortlek. Concovation klass 1- regler.

Tld: ftirsta omgångarna borjar på lördag,
i slutspelet på söndeg kommer SydCons basta att delta.

De furu friimsta blir koalifiterodp till GenCon Yiwnren få,r sin USA-resa till VM p& GenCon som
ftrstapris.
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I{ortspeI

Doom trooper
Individuell kortspelståivling

Arrangör: Iladition
Förkunskapskrav: inga
OBS!!!Anmrilan på konventet i spelbutiken.

Illuminati: New World Order
Individuell kortspelstävling

Arrangör: Tbmmy Runesson, Sad Dragon RPC
c 0122-t5757
Förkunskapskrav: kunna spelet egen kortlek,
Tid: lordag 18 och framåt...

Ta öuer oiirld,en med hjiilp aa Finland. sorn
kontrolleras au CIAsom hontrolleras au Ryss-
l,and (uiuisste dct!) som kontrolleras au
snnbbmntskedriorna som kontrclleras au Prins
Charlcs som naturligtuis kontrclleras au Fidcl
Castro som kontrollerus au Druifurna som
h,ontrcll,eras au Japan som konttollcros au
Flourtantema sorn kontrolleras au hrternatia-
nelln kokainsmtqglarna som kontrolleras au
skatteuerket som kontrolleras au Ninjorna som
h,ontrollcras au Vatikancn som konfiolleras au
Björne som kontrolleras au Den internatianella
h,ommunistkonspiratbnzn som konlrolleras au
Eluis som horrtrcllcms au Kina som kontrolleras
au Kiirnkraftsmotst&ndarna sorn kontrolleras
au l{abel N som kortroll.eras au Mossad, sorn
honlrollcras au NASA sorn konlrolleras au
Posten som hontrclleras au SCA sorn kontrcllc-
ras au Högsta d,omstolcn som konlrolleras au
Brasilicn som kontrollnras au KKK som kontrcl-
lems au Pentagon som kontrolleras au Riida
korset som, kontrolleras ao Maffia,n som kofirol-
leras au FN som,kofiroll.eros au Vampyrernn
som kontrolleras au Demakraternn som kontrol-
leras au Republikancrnn som kontrollems au
Drakuln som hortrollcrux au MIG ! ! !

Jyhad
Individuell kortspelstävling

Anangör: IQj läfström, Dragons Den
c Ol3 174127
Förkurskapskrav: kunna spelet, egen kortlek.
Tid: måndag 01-07

Kortspel som bygger p&Vampire tbe rcleplaying
game.

Magic: Rainbow Battle
Individuell kortspelståivling

Arrangör: Larg Johansson, Dragons Den

' 013-140600
Förkunskapskrav: låga kunskaper i magic och
egen lek.
Tid: fredag 18-00

Wkenftirg iir bdst? Th,g dinfauoritftrg rch gör
en spellek. Nla med samma fcirg mirter oaran-
d,ra i en enhel trtslagsturnzring @t*t au 3
matclwr) och i firuL möts den bciste frå,n uarje
fdrg. Rpstriktioncr: Inga artefakter; Ingen sidkk,
inga specialkinder; endast en ftirg i spelbke4
inga kortbyten mellnn matcherna. Byte au 15
hort tir till&ten till finalzn

Magic: Common revised
Individuell tävling

Arangör: Henrik Riistlund, Dragon's Den.
a 013-148338
Meriter: inga
Förkunskapskrav: låga kunskaper i Magic odr
egen lek.
Tid: söndag 18-00 och måndag 00-07.

Va.d, ar ilxt? Spelnren eller lcken? I d.enrn
turnering möts manm.ed enkla kort fti'r att se
uem som spelar Uist, inte uenl sorrl hnr btist (mh
dyrost?) spelleh! Endnst Contmou reuised ed..

hot till&ts.



w

Ovriga arrangemang

Auktion
Arraneirr Lincon
Utopare: Mkael Mfalk
r 013-1487,10
Meriter: auldimer på Lfurcon
FtirlsrDskapshzv: kortanter vid kiip, anrurs inget.
Metriter: fantåstisk aulrtionsuh,opare på ett flertal
Linconauktioner!
ltd: inLimning liirilag 15-18. visning söndag 18-02,
au}timen må«lag 10 och framåt..

Gomln rh nla spel byUr iigare. Vafir inte höp, e spel,
sW)a dd dt tag xh filja det fr niista horuxnr?

Clay0-Rama
Arrangernang

Arrangtir: Lars lagemfuiim, Dragur's Den
n 013-160319
Meriter: Clay0Rama LinCm 94, StnckCon 95
Fiirlnrnskapsloav: inga
lld: dropin-aldivitet, tider kommer att stå på anslag-
stavlan

I{om xh sp)n da diga speld diir mutar ltirska,t uh diir
dn mdcloar fran da hemsha madtiimsmonster j rut du
*nsp)n

Ttrygg.Tb*el Barbarrcn
Aktivitet

Arrangth IGrin Rappe, Dragon's Den
n013-274780

Ftrkunskapshav trya
lld: lördag 1&%.

Ett attianfullt spel ftr t nmt ffittnnt på att rdlspl iir en
*, uiktig Mörnningqgrund,. Bra for er *m inn uill liis
pfilcm hdbn NJt sm riiknas iir att slå bra på tiirning-

Nattbio

Arrangih Mårten Isakson, Dagon's Den
c 013-120787

Meriten nattlio på LinCm 94
Ffrhmkapslozu inga
lld: dmppin-aktivitet u:rder nätterna

Är du bbfr på de frudigakarun*flmcrrn? I dcrun salang
slippr du : Lod,y Hut\ Stnr War s, Prinms Bride nfl ,. lbg
nd. dE nndstiånrna uh slå dig ilag md, nafrudffin.

I§FF
Aktivitet

Arrangth: Andrcas BjtuHind, I,SFF
n0l3-27M3
Meriter: arraageratpå Linftn sedan 1990.
Fiirtrunskapslaav: inga
lld: kontinuerligt under hela konventet.

Linkbpings *iene Fbtian-Fi»eninC LAFD arundtw
nm uanligt xienn fiaianoktiuitptur på linCon under
lwln haruentat uiwr ui fira fueningffikti»itete4 ui ui,m,r

rcklnnfiln om l,SEfi ui riil.jer nya uh gamla ruilmnpr aa
rfri hiindn fomingstidniry M&nfuld Nfu oi arwdnar
den ppuliitastc SF -fifrgesprtoa rch mychet" myc*et an-
nat. W du lw en pts i rtllspelnndet hm ui loua dig en
stimulcrande stunds auhnpfl.ing rch stimulans (iitliga

flygailde tdat! ) uid, LSFF s hbm au karunntet!

Legohörna
Aktivitet

Arran$irTluls Johansson, Dragon's Den
1blq013-121577
Meriter Riddarlego LinCon 94.
Fiirkunskapshav: hga
Ild: Drmppin-alrtivitef, llder kommer att stå på

anslagstavlan

Viilhamna till knCor* Wohörna diir lckfarbriterna lhtls,
Ragu oeh llfii&s lår dig efr mer maga fi»hillningsin till
I4o, hnnlliktcr xh ttirningar..

DOOM
Datoraktivitet

Arrangdr Jesper Hansson ochAnders Runeesoq Sad

DagonRFC
lble:0129-15757
Fihkunskapshnv: Inga
Ild: söndag 0S17 och 19{1
Yar mcd fi. LinCons forsta datarsWlstrmpriW.
Sylct iir dct ppuliita NOM 2 sm harnmcr ott splns fi
sWialdpsignnde banor i "Dulh'mntrh''form

&ebyradslag
Levande mllspel

Arrangir: IJlf Craemer, LLRF
lble:013-127923
Fiirkunskapshav: krga
Tid: Något pass under konventet.

Ett mdpltidn öplamatlintrie liue sm dsrylff sE
under enfinmemhltid,.
Niir knConfddem Wks iix dd inrz hlnrt md lfrnl
menu&r ftrlwppning iir att gwnntfiradat frett dott
intclånglfr fr ,nlinhbping.Ifu hadenhammprotthmnna
runt lN - lil kr lÅter dettaintressanf" anrnfil dig fott!
Det tir &grtinwt anrnl dlcr Ange tnd, d.u uill speln u:h

ett rtslnnltznwtiu (Add, prtist, borgory bondz). och eu.

hmoktfrrdrog. Skicha din awniilan p& enil,astz siitt

tilt : LinCon, I(bpmanqriind. 4 582 % Linhöpiry. Ctbn
intc att skriua ncd ditt telcfonnummer!!!

Föreningen LinCon
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