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Välkommen!
LinCon 2005 närmar sig, och för tredje året i rad gästar vi 
Linköpings universitet. Årets stora experiment blir dock 
datumet – Kristi Himmelfärd invaderas i år av en stor 
musikfestival i Linköping, så LinCon tvingas överge sin 
vanliga helg och ta sin tillflykt till det varma sommarlovet.

Vi ser oss försiktigt omkring på den nya helgen. 
Någonstans i söder växer skuggan av Hultsfred, och likaså 
samlar Dreamhack sina horder. Vi kan bara bygga vår 
fästning av ljus som en fyr i detta mörker och hoppas att 
alla spelälskare hittar hit och inte faller på vägen eller tas 
av dessa båda krafter.

De som når fram till oss kommer att finna alla sorters spel, både gamla 
favoriter och nya spännande upptäcker. Behärska Tolkiens Midgård, vinn andra 
världskriget, överlev undergångens hålor eller smid förrädiska allianser med 
dina fiender!

Välkomna till Linköping 16-19 juni!

Anna Svensson,

LinCon-general 2005

Detta häfte är tryckt i 5 000 exemplar.

Redaktör: Christer ”Chrisp” Pettersson.

Ansvarig utgivare: Lars ”Molle” Johansson, ordförande Dragon’s Den.

Foton: Lars ”Molle” Johansson, Henrik Tölander med flera.

Omslag: Håkan Ackegård.

Copyright 2005: Spelföreningen Dragon’s Den.

Alla rättigheter till illustrationer och texter tillhör  
respektive upphovsman, förening eller företag.

I detta häfte finns förkortade arrangemangsbeskrivningar. 
För fullständig information och nya arrangemang, besök:

www.lincon.se
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Vad är LinCon?
LinCon är ett spelkonvent i Linköping. Deltagare från hela landet samlas på 
Linköpings Universitet, C-huset, den 16-19 juni 2005, för att spela spel, umgås 
och ha roligt tillsammans. En del arrangemang är tävlingar och andra håller 
man på med enbart för att det är kul. Det är ett gyllene 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 tjugoförsta 
gången. Konventet startades bland annat som tack till dem som arrangerade 
GothCon så att de skulle ha någonstans att åka 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 år?

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

Ingen får lön för att göra LinCon. Alla pengar från konventet går direkt till 
föreningens verksamhet. Det 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 delta på konventet. I år sänker föreningen entréavgiften 
till konventet. Det kostar endast 150 kr om du betalar senast den 1 juni och 
väljer att bli medlem i spelföreningen Dragon’s Den. Medlemskapet i föreningen 
är gratis. Även om du väljer att inte bli medlem är entréavgiften bara 200 kr. Om 
du betalar senare än 1 juni kostar det 300 kr, även detta en mycket låg summa.

Vad händer på LinCon?
Brädspel
Vill du vinna? Då är brädspel något för dig! Slå de andra spelarna med hjälp av 
ditt överlägsna intellekt, din storartade strategi och fantastiska taktik. Har du 
inget av detta kan det gå lika bra med tur!

Brädspel har funnits sedan urminnes tider - exempel på riktigt gamla sådana är 
Kalaha, Schack, Go och Shôgi. 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 kan också handla om kort - Monopols ’Chans’ eller 
Trivial Pursuits frågekort.

Datorspel
Hand-öga-koordination, snabba fingrar och stresstålighet. 
Det är viktiga egenskaper om du ska spela datorspel där 
du ser spelvärlden genom din spelfigurs ögon. Datorspelen 
är troligtvis den modernaste formen av spel. I och med att 
persondatorerna blivit så vanliga har även datorspelandet 
ökat. I takt med att spelen blir mer komplexa; mer 
utmanande och med bättre grafik och ljud, följer datorernas 
prestanda framkanten av den tekniska utvecklingen.
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Figurspel
Figurspelaren kännetecknas av alla egenskaper som är bra för en brädspelare, 
men det är också en fördel att ha bra ögonmått. Om du dessutom är en hejare på 
att hantera färg och pensel på små ytor kan du bli en perfekt figurspelare!

I figurspelen styr spelarna ofta varsin stor armé bestående av rikt detaljerade 
miniatyrfigurer. Spelarna måste vara taktiska för att lyckas leda sin armé 
runt naturtrogna miniatyrlandskap och utmanövrera motståndaren. Det finns 
regelsystem för i stort sett alla tidsepoker och världar man kan tänka sig.

Kortspel
Nollställt ansikte, tur, skicklighet och förmågan att se rakt igenom din 
motspelares hand. Bra egenskaper när du spelar kort! Kortspelen är ofta 
actionbetonade och spännande. 

Det finns mycket snabba kortspel som Fluxx, där det tar fem minuter innan du 
kan ha vunnit första gången. Andra kräver mer planering, exempelvis världens 
största samlarkortspel, Magic the Gathering.

Rollspel
Har du överskott av fantasi? Är det viktigare att delta än att vinna? Vill du vara 
med om att skapa en annorlunda stämning och atmosfär? Då ska du absolut 
spela rollspel!

Rollspel är som en berättelse där spelarnas rollfigurer har huvudrollerna. Det 
ger möjlighet att uppleva saker som aldrig skett, att se världar som inte finns och 
att träffa sånt som bara finns i fantasin. Rollspel har vanligen mellan 3 och 6 
deltagare.

Det finns lika många olika teman i rollspel som i böcker och filmer.

Spelbarer
I spelbarerna serveras spel av alla de slag, inte drycker som du kanske trodde. 
Det finns barer öppna dygnet runt och de är perfekta för de tillfällen då du inte 
bokat in dig på något schemalagt spel. I barerna finns nästan alltid någon att 
spela med. Går du till rollspelsbaren kan de duktiga och mångsidiga spelledarna 
hitta på äventyr medan du väntar.

Övrigt
LinCon handlar inte enbart om att spela spel. Du kan även gå på en fin 
spelauktion för att köpa och sälja spel. Du kan också se på film eller handla 
i någon av spelaffärerna som besöker konventet. Det finns också kunniga 
personer som kan lära dig hur man tillverkar en ringbrynja, konstruerar 
brädspel och bygga modeller.



5

www.lincon.se

Vilka gör LinCon?
Många hjältar från hela landet hjälps 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 entréavgiften till 
konventet.

Dragon’s Den – din 
förening
LinCon organiseras av spelföreningen Dragon’s 
Den. Föreningen bildades 1983 och den har 
idag drygt 1000 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 bli 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 kan 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 
entréavgiften till konventet lite högre.
Föreningen har två lokaler i studentområdet Ryd i Linköping och arrangerar 
regelbundet spelkvällar och spelhelgen KonVux på 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 2005
Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte i Spelföreningen Dragon’s Den lördagen 
den 30 juli 2005 klockan 1300 i Linköping, på Herrgår’n i Ryd i samband med 
föreningskonventet KonVux. KonVux börjar fredagkväll och håller på till söndag 
eftermiddag och är öppet för alla medlemmar. Kolla www.dragonsden.se när det närmar 
sig! Där kan du även läsa föreningens stadgar. Begränsad övernattningsmöjlighet, så 
föranmäl dig till molle@sverok.se om du vill ha sovplats.
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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 till konventet och diskutera eller ställa frågor i konventets forum.

Vad kostar det att delta på LinCon?
Eftersom det är gratis och ger rabatt på entréavgiften till LinCon antar vi att 
de flesta vill bli medlemmar i Dragon’s Den. Därför är medlemsrabatten redan 
avdragen nedan, men om du väljer att inte bli medlem tillkommer 50 kronor på 
entréavgiften.
• Om du betalar senast den 1 juni kostar det endast 150 kronor i entréavgift 

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

• Om du betalar efter den 1 juni kostar det 300 kronor i entréavgift 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 till konventet så att du kan bevisa 
att du har betalat!

• Om du betalar på konventet kostar det 300 kronor i entréavgift, som betalas 
i receptionen.

Förutom entréavgiften 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 entréavgiften får du inte delta i några arrangemang, vare sig 
spelarrangemang eller 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 arrange-mang som av någon olycklig anledning har 
ställts in.

Det är helt gratis att vara på konventet om du bara vill gå omkring och känna 
av konventsatmosfären, så länge det finns plats för de betalande. Ju fler som 
kommer, desto roligare! Liten varning för att konventet kan bli fullt, dock!
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Så här anmäler du dig och betalar
För att anmäla dig till LinCon går du till vår hemsida på www.lincon.se och 
följer instruktionerna där. Om du verkligen inte på något sätt kan få tillgång till 
Internet, kontakta konventsgeneralen på telefon 073-680 05 53, så hjälper 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 anmälningskod. Du kan logga in och kolla dina uppgifter och 
anmälningar så ofta du vill.

3. Logga in och registrera dina anmälningar. Det går att ändra tills du 
bestämmer dig för att du är helt klar.

4. När du är helt klar definitivanmäler du dig och får veta hur mycket du ska 
betala.

5. Betala via internetbank eller postgiro. Missa inte att ange anmälningskod, 
namn och summa för varje person du betalar för, annars har vi ingen aning 
om vem pengarna kommer ifrån. Betalningen ska skickas till postgirokonto 
43 39 61-0 (Dragon’s Den/LinCon 2005). Observera att det är dyrare att 
betala efter den 1 juni.

På konventet
1. Ställ dig i kö till receptionen.
2. Fyll i dina personuppgifter i en av receptions-datorerna. Personal finns till 

hands för att hjälpa till. 
3. Betala entréavgiften och eventuella deltagaravgifter. Observera att vissa 

arrangemang redan kan vara fullbokade och att det är dyrare eftersom du 
betalar efter den 1 juni.
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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 entréavgiften. Om du hjälper oss minst tre pass under 
konventet till exempel som spelledare eller genom att stå i receptionen, kiosken 
eller grillen får du tillbaka entréavgiften. 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 alltid en massa spelledare, så att alla som vill ska få spela rollspel. 
Spelleder du minst ett pass får du en cool T-shirt och givetvis får du behålla 
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 entréavgiften 
tillbaka.

Anmäl dig som spelledare på de pass som du kan hjälpa till och kontakta 
vår konventsgeneral Anna Svensson på adress annsv933@student.liu.se eller 
per telefon 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 anmäler 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, reception@lincon.sverok.net, 073-3322704.

Kiosk och grill: Cissi ”Blond”, kiosk@lincon.sverok.net

Städhjältar får en extra belöning
Om du vill vara en städhjälte deltar du under hela slutstädningen av konventet. 
Förutom ära och berömmelse får du då vara med på slutstädsmiddagen som 
serveras direkt efter att all städning är klar!

Piassavachef: Per Erlandsson, pererlandssons@hotmail.com
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I början av konventet
Konventet öppnar torsdagen den 16 juni 2005 klockan 18 med Invigning. Första 
spelpasset börjar klockan 19. Det går dock att komma in i skolan hela dagen, så 
den som är tidigt på plats behöver inte vänta utanför!

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 
fort som möjligt. 

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 efteranmäla dig behöver du bara pengar.

Var ska du sova? Duscha?
Vi förhandlar fortfarande om sovplatser i skrivandets stund. Förbered dig på 
att det kanske inte blir vare sig mörkt eller helt tyst. Ett mjukt liggunderlag och 
öronproppar kan vara en god idé för den som har svårt att sova. Vill du sova 
riktigt gott rekommenderar vi att du tar med en kudde också. Känner du någon 
i Linköping kan du kanske bo hos denna, och är du en riktigt rik knös kan du 
uppsöka hotell eller vandrarhem. Vi kommer att rekommendera närliggande 
vandrarhem på konventets hemsida.

Det finns de som försöker undvika att sova. Det går, men tänk på att konventet 
är långt, så skyll inte på 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 finnas duschar. Är du ren håller du dig frisk. Dessutom är det ett 
bra sätt att vakna på.

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

Håkan Ackegård visar och säljer 
bilder på LinCon!
Precis som vanligt kommer vår omslags-
tecknare Håkan Ackegård till koventet. 
I Colosseum du både titta på och köpa hans 
fina alster.         http://ackegard.com/
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Under konventet
Bagage
Vår väskinlämning är bemannad dygnet runt och är alldeles gratis! Den finner 
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 till fri 
påfyllning av kaffe, te och saft under hela konventet. Självklart kommer även 
det vanliga utbudet av godis, dricka och dylikt att finnas. Frukost serveras 
på morgonkvisten och självklart finns det vegetariska och veganalternativ. Vi 
är dock inte experter på vare sig allergier eller specialkost, så hör av dig till 
kiosk- och grillansvariga Cissi ”Blond” på kiosk@lincon.sverok.net 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, till exempel 
en förskräckligt ostädad toalett eller om någon har spillt något, tveka inte att 
kontakta piassava så kommer de ut med sina attackstädare och röjer 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
• 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 från skräpsäckarna 

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

om du är två rundor från att vinna.
• Det är totalförbjudet att ha tråkigt på LinCon. :-)

Vi förbehåller oss rätten att avvisa personer som beter sig 
störande eller på annat sätt motverkar konventet.
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Brädspel
Advanced Civilization SM

Nybörjare eller spelat 100 gånger? Advanced Civilization 
är ett spännande spel som passar alla! Det handlar om 
kulturerna runt Medelhavet från yngre stenåldern till 
romarrikets grundande. I spelet sköter du ett folk i deras 
kamp för att växa, bygga städer, deras handel, överlevnad 
och vetenskapliga utveckling. Det var detta spel som gav Sid 
Meier idén till ett av världens mest sålda datorspel!

Det finns tre möjliga kvaltillfällen och en final. I kvalet 
spelas en kortare variant av spelet, medan finalen spelas tills 
spelets slut eller till den tid finalisterna kommit överens om i 
början av spelet. Du kan spela ett eller flera kval på vägen till 
den hägrande finalen.

Arrangör: Christer Petterson, chrisp@sverok.se

Information: Tar du med ett Advanced Civilization som turneringen får låna 
har du förtur.

Tider:  To 19:00-Fr 01:00 (Kval) samlingssal: P42

 Fr 09:00-Fr 15:00 (Kval) samlingssal: P42

 Fr 16:00-Fr 22:00 (Kval) samlingssal: P42

 Lö 16:00-Sö 08:00 (SM Final) samlingssal: P42

Britannia
Det var gryning, dimman låg tät. Mina spejare hade återvänt 
med bud om att romarna var kamperade bakom en pallisad på 
kullen. Detta skulle göra mitt lätta kavalleri obrukbart men med 
natten som skydd skulle det nog gå vägen...
Var med i de djärva plundringstågen i Britannien. Skapa 
riken, störta civilisationer och bli kung av England. 
Spelet gjordes under den tid då Avalon Hill var ledande 
spelutvecklare.

Arrangör: Fredrik Bonander, fredrik_bonander@hotmail.
com

Tider:  Fr 16:00-Fr 22:00 (Kval) samlingssal: R44

 Lö 23:00-Sö 05:00 (Final) samlingssal: R44
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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 kvalitéer. Exapandera ditt rike i första världskrigets 
Europa och bli den ledande stormakten på kontinenten!
Arrangör: Aron Ambrosiani, aron@kth.se
Tider:  Fr 09:00-Fr 15:00 samlingssal: P42
 Lö 16:00-Lö 22:00 samlingssal: P42
 Sö 09:00-Sö 15:00 samlingssal: P42

Carcassonne
Alla känner väl till brädspelet Carcassonne? Spelarna 
utvecklar området kring Carcassonne genom att placera 
landbrickor. Varje omgång gör att området växer, allt eftersom 
spelarna lägger till vägar, fält, städer och kloster. Spelare kan 
också placera ut sina följeslagare som stråtrövare, 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, måste 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 finalen i SM i Carcassonne 2005! Vi 
spelar med den första expansionen (värdshuset och katedralen), men utan 
”floden”.
Priserna i turneringen sponsras av Midgaard Games. (http://www.
midgaardgames.com/) Du hittar oss i S.A.R.Z. Spelsbaren.
Tider anslås på hemsidan och på konventet!
Arrangör: SARZ, sarz@ynot.nu
Information: Drop in, turneringskostnad: 20.00 kr, samlingssal: S26

Carcassonne: Jägaren och Samlaren
Om du tycker om att spela brädspelet Carcassonne, skall du verkligen pröva 
på Carcassonne: Jägaren och Samlaren. Det blir inga bondekrig denna gång 
nej, men däremot skall du placera dina jägare, samlare och fiskare på ett 
smart sätt, så att du kan få så mycket poäng som helst för att vinna över dina 
motståndare. Dessutom innehåller spelet tolv st bonusbrickor och en hel del nya 
spelmekanismer, som gör att Carcassonne: Jägaren och Samlaren är ett måste 
för alla brädspelsdiggare. Kom och var med på vår miniturnering. Då har du 
chansen att vinna spelet! Priserna i turneringen sponsras av Midgaard Games. 
(http://www.midgaardgames.com/) Du hittar oss i S.A.R.Z. Spelsbaren.
Arrangör: S.A.R.Z., sarz@ynot.nu
Arrangör: SARZ, sarz@ynot.nu

Information: samlingssal: S26
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Civilization: The Expansion Project
Är Civ-abstinensen för svår? Kanske räcker det inte med bara en SM-
turnering? I så fall har vi räddningen för dig - nämligen Civilization: 
The Expansion Project.
Civilization: The Expansion Project är en utökad version av 
Advanced Civilization, och är liksom originalet ett spel för såväl 
nybörjare som vana spelare. Alla är välkomna. Du behöver inte ha 
spelat någondera tidigare för att ha kul. Du lär dig spelet medan 
du spelar det.
Skillnaden mot originalet är att istället för futtiga sju spelare finns 
det plats för arton, istället för tolv katastrofkort finns det tjugofyra, 
och istället för tjugofyra uppfinningar finns det femtioen. Det är 
helt enkelt Civ - fast större, och ändå lite enklare!
Känner du för att vidga din spelhorisont bör du prova den här 
varianten. För att hinna med allt tar vi hela lördagen i anspråk - det ingår dock 
en rejäl matpaus efter halva spelet, så att vi orkar hela vägen ut. Ta gärna en titt 
på http://www.civproject.net/ för att se vad det hela handlar om.
Arrangör: Jon Severinsson & Aron Ambrosiani, aron@kth.se
Tider:  Fr 16:00-Fr 22:00 samlingssal: P42
 Lö 09:00-Lö 15:00 samlingssal: P42

Colossal Arena
I detta spännande gladiatorspel satsar spelarna guld på monstren de tror 
kommer att segra. Men var försiktig, varje monster är begåvat med unika 
färdigheter och du måste sköta dina stridskort smart, medan du ser till att dina 
vad ger så stor vinst som möjligt. Spänningen stiger allt eftersom ett monster 
slås ut varje rond. Kommer din favorit att segra? Eller kommer din kämpe att bli 
besegrad och dina rikedomar gå förlorade.
Reiner Knizias Colossal Arena är ett nytryck av klassikern Titan: The Arena, 
som tidigare publicerades av Avalon Hill. Colossal Arena innehåller nya 
fantastiska illustrationer och fyra sprillans nya monster, som inte ingick i 
originalversionen. Detta gör Colossal Arena till en ny och unik spelupplevelse. 
Priserna i turneringen sponsras av Enigma Distribution. (http://www.
enigmadistribution.com) Du hittar oss i S.A.R.Z. Spelsbaren.
Arrangör: S.A.R.Z., sarz@ynot.nu Typ: Miniturnering
Arrangör: SARZ, sarz@ynot.nu
Information: Drop in, samlingssal: S26

Dominions of Supremacy
Dominions of Supremacy - A game about galactic exploration, colonization and 
conquests.
Dominions är ett strategiskt brädspel som bäst kan liknas vid klassiska 
datorspel som ex. Master of Orion, Startrek BOTF, etc. Spelarna representerar 
olika raser som precis börjat kolonisera galaxen. Genom att bygga upp 
hemplaneterna, skapa nya kolonier och erövra planeter från motståndarna 
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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 civilisation; 
nyckeln till universums hemligheter.

Spelet kan spelas av upp till 5 deltagare 
och har moment av strategi, diplomati 
och uppbyggnad. Vi kommer att inleda 
med en regelgenomgång och partierna 
tar cirka 4-5 timmar. Det finns många 
variationer av spelet och om intresse 
finns så kan vi även sätta upp alternativa 
scenarion.

Arrangör: Andreas Johansson och Mathias Broxvall, redux@home.se

Tider:  Fr 09:00-Fr 15:00 samlingssal: R44

 Lö 09:00-Lö 15:00 samlingssal: R44

 Sö 09:00-Sö 15:00 samlingssal: R44

Doom the Boardgame
Den stilbildande datorspelet Doom tar nu steget från datorskärmen till ditt bord. 
I Doom the boardgame kontrollerar en av spelarna de horder av inkräktare som 
har brutit sig in i UAC´s bas på Mars, medan de andra spelarna tar rollerna 
som vältränande marinsoldater som kämpar för att rädda sina liv . . . och hela 
mänskligheten. För att vinna måste marinsoldaterna använda sina unika 
egenskaper att fungera som ett lag när de utforskar de krokiga korridorerna och 
monsterfyllda rummen på basen. Skulle de misslyckas kommer undersåtarna 
från helvetet att krossa all mänsklighet! Prova spela detta häftiga brädspel du 
med!

Enigma Distribution (www.enigmadistribution.com) sponsrar spelen till 
demovisningen. Du hittar oss i S.A.R.Z. Spelsbaren.

Arrangör: SARZ, sarz@ynot.nu

Information: Drop in, samlingssal: S26

Egna spelprototyper
Har du gjort ett eget spel? Ta med det och få det testat! Reglerna är enkla: - 
Du skall ha en vettig prototyp och alla delar skall vara med. - Du skall kunna 
presentera spelet och ha någon form av skrivna regler (punktform duger bra). 
- Spelet skall ha testats några gånger tidigare. - Man skall veta ungefär hur lång 
tid det tar innan varje spel startar (tidsgränser kommer att sättas upp.

Arrangör: Johan Forsell, johanforsell@hotmail.com

Information: Både föranmälan, anmälan på plats och drop in

Tider:  Fr 09:00-Fr 22:00 samlingssal: R41

 Lö 09:00-Lö 22:00 samlingssal: R41
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Ett litet brädspel, å sånt
Vi är en liten grupp brädspelare från Uppsala som tillsammans har byggt ett 
brädspel som vi hoppas att ni, kära konventare, kommer att tycka om. Spelet 
handlar om erövringen av den nya världen och är för 3-5 spelare. Spelet tar cirka 
4 timmar att spela och innehåller flera moment såsom handel, krig och allmänt 
stabbande.

Arrangör: Björn Nordlund, nissebn@hotmail.com

Tider:  Fr 09:00-Fr 15:00 samlingssal: R41

 Lö 09:00-Lö 15:00 samlingssal: R41

Europa
Smygpremiär på Speltjänsts nästa brädspel: 
”Europa” - från Romarrikets fall till korstågen!
Europa är ett spel för 3-4 spelare som kan spelas 
på 2-3 timmar. Vi förklarar reglerna på en kvart. 
Vem vill inte få spela Attila, Vilhelm Erövraren, 
Barbarossa, Saladin eller Rickard Lejonhjärta? 
Dessutom kryllar spelet av goter, romare, vikingar, 
araber, vandaler och mycket mer...

Arrangör: Jocke Persson och Jonas Jepson, jocke@speltjanst.com

Tider:  Fr 16:00-Fr 22:00 samlingssal: KoS

 Lö 09:00-Lö 15:00 samlingssal: KoS

 Lö 23:00-Sö 03:00 samlingssal: KoS

 Sö 11:00-Sö 15:00 samlingssal: KoS

Go
Go är ett fascinerande brädspel som funnits i årtusenden. Go spelas av miljoner 
mest i Asien men även i USA och Europa. Det har sagts att det tar minuter att 
lära men en livstid att bemästra. Spelarna turas om att spela svarta och vita 
stenar på ett träbräde i en strid om kontrollen över den. Vinnaren är den som 
genom att hota att döda och isolera motståndarens stenar kan ta över störst 
område.

Arrangör: Johan Liedman, J_liedman@hotmail.com

Information: Drop in

Tider:  Fr 09:00-Fr 22:00 (Drop in) samlingssal: C-fiket

 Fr 16:00-Fr 22:00 (Drop in) samlingssal: C-fiket

Kablamo
Kablamo är ett nytt spel av gänget bakom kortspelet Spank the Monkey, 
Gigantoskop. Till skillnad från Spank the Monkey, så är Kablamo ett brädspel. 
Spelet kan sägas vara en blandning mellan ”rysk roulett” och ”memory”.
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Med andra ord, så bidrar ett parti Kablamo med så mycket nervkittlande känsla 
du någonsin får! Det gäller bara en fras i detta spel: Last Man Standing! Kom 
och spela, om du törs!

Gigantoskop sponsrar fina priser till turneringen. Du hittar oss i S.A.R.Z. 
Spelbar.

Arrangör: S.A.R.Z., sarz@ynot.nu Typ: Miniturnering

Arrangör: SARZ, sarz@ynot.nu

Information: Drop in, samlingssal: S26

Kill Dr Lucky
Varför ska Cluedo börja efter att allt det roliga är över? Varför inte vara med om 
allt det roliga, själva mordet? Varför inte spela Kill Dr. Lucky?

Tag rollen som en i ”The Lucky Mansion” och jaga Dr Lucky, plocka upp ett 
vapen, träng in honom i ett hörn och se till att ingen ser dig, och försök sedan 
att plocka honom. Om han bara inte hade haft all denna tur...men den måste väl 
ta slut någon gång. Du hittar oss i S.A.R.Z. Spelbar.

Arrangör: S.A.R.Z., sarz@ynot.nu Typ: Miniturnering

Arrangör: SARZ, sarz@ynot.nu

Information: Drop in, samlingssal: S26

Krigsspelsrummet
Känner du ett behov av stora kartor, tusentals blippar och strategiskt tänkande? 
Ser du hexagoner i dina drömmar? Vill du träffa likasinnade? Kom in till 
krigsspelsrummet och upplev gemenskapen!
Vi bakom www.krigsspel.se vill ta tillbaka de klassiska konfliktspelen till 
konventen igen! Vi puttade ingång det på Borås Spelkonvent, på GothCon 
spelades det mycket krigsspel igen och nu är det dags för LinCon! Vi kommer att 
ha ett eget rum där vi kommer att ha olika arrangemang under hela konventet. 
Såväl långa spel som spel du kan spela på några timmar. Oavsett om du är en 
ärrad veteran eller en nyfiken nybörjare hoppas vi kunna erbjuda någonting för 
dig.

Exakt vilka spel vi kommer att arrangera var inte bestämt när denna folder 
gick i tryck, så det kommer du att kunna hitta på LinCons hemsida, eller på 
www.krigsspel.se när det är bestämt. Spel som har diskuterats är OCS Korea, 
Advanced Squad Leader, EastFront, Harpoon, Blue Max, Britannia, WW2:ETO, 
Micro-slag i olika tidsepoker m.m.

Vad vill du att vi ska arrangera? Gå in på www.krigsspel.se/forum/ och påverka 
oss!

Arrangör: Tobias Eliasson & Henrik Holmgren, 
rummet@krigsspel.se

Information: Drop-in.

Tider:  To 19:00-Sö 15:00 samlingssal: R42
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LoveSoap
Vare sig om du tycker om dokusåpa 
eller inte, måste du ta och pröva spela 
kortspelet LoveSoap! Ta med dina vänner, 
smickra dem, förnedra dem och rösta 
ut dem. En sanslöst rolig konversation-
komplex-backstabber-paktbindande-
sällskapligt kortspel.

Du kan pröva spelet i S.A.R.Z spelbar

Arrangör: SARZ, sarz@ynot.nu

Information: Drop in, samlingssal: S26

Morgondagens spel
Skulle du velat ha varit med om att testa spel som Puerto Rico, Settlers of Catan 
eller Kingdoms. Gillar du spel som Civilization, Citadel, Camelot legends, Kill 
dr Lucky, Mystery of the Abbey, clayorama, Pirates Cove, Bang med flera, då är 
detta något för dig.

Prova redan nu på spel som, om de ges ut, kanske kommer ut nästa år. Vi 
har samlat ett antal spelprototyper från nya designers och företag runt om i 
världen. Varför inte prova spel som Knights glory (taktiskt bluffspel där det 
gäller att föra sin riddare till seger), Art attack (Rita ditt monster och krossa de 
andras monster: Aggressivt och roligt). Chicago (ni har 72 timmar på er att hitta 
mördaren bland Chicagos maffia), Sands of time (ett spel som tar upp kampen 
med Civilization, History of the world och Republic of Rome), Worms 3D almost 
alive (få de häftiga vapnen, se effekterna och hör de coola kommentarerna, nu 
som tabletop) och många fler.

Arrangör: Johan Forsell, johanforsell@hotmail.com

Information: Både föranmälan, anmälan på plats och drop in

Tider:  Fr 09:00-Fr 22:00 samlingssal: R41

 Lö 09:00-Lö 22:00 samlingssal: R41

Mutant Chronicles - ”Kampen om 
Citadellet” -Turnering
Ta på dig rollen som elitsoldaten i något av de fem fraktionerna Bauhaus, 
Imperial, Capitol, Mishima eller Cybertronics. Sträva genom okända gångar 
i den mörka legionens näste. Ladda dina tärningar för en omgång av seriöst 
mutantsmiskande!

Arrangör: Andreas Nilsson, baron_margarin@bredband.net

Tider:  Fr 16:00-Fr 22:00 (Kval / drop in) samlingssal: P42

 Lö 16:00-Lö 22:00 (Semifinal) samlingssal: P42

 Lö 23:00-Sö 05:00 (Final) samlingssal: R42
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Puerto Rico
Detta är ett handels/intrig/diplomatispel för 3-5 spelare, 
tar ca 1-2 timmar att spela. Vem skulle inte vilja vara 
guvernör över en söderhavsö? Ingen jag vet i alla fall. 
Så kom och spela Puerto Rico och upplev söderhavets 
charm!

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

Arrangör: LinCon, annsv933@student.liu.se

Tider:  Fr 16:00-Fr 22:00 samlingssal: Ko12:2

 Lö 16:00-Lö 22:00 samlingssal: Ko12:2

 Sö 12:00-Sö 15:00 (Final) samlingssal:

Renju/Luffarschack
Alla har spelat luffarschack på mattetimmarna i skolan. Passa på och prova 
renju, den japanska varianten av luffarschack. Renju spelas inte på papper, utan 
med svarta och vita stenar på ett träbräde. Det är även den varianten som det 
spelas internationella tävlingar i. Vi ser fram emot att få träffa er =)

Arrangör: Richard Sandström, rick1337_@hotmail.com

Tider:  Fr 16:00-Fr 22:00 samlingssal: C-fiket

 Lö 09:00-Lö 22:00 samlingssal: C-fiket

RoboClash
Förra årets brutalitet är tillbaka i år igen. RoboClash är en blandning av 
RoboRally och BloodBowl. Du tar kontrollen över en radiostyrd liten robot 
och ska tillsammans med din lagkamrat göra så många mål som möjligt på 
motståndarlaget(och naturligtvis hålla nere egna insläppta mål).

I år utlovas snyggare spelfält, bättre signalöverföring, bättre kontroller och 
dessutom nu två robotklasser! Lagspel för lag om två personer. Vi spelar två 
kvalpass där lagen får spela alla mot alla. De fyra bästa lagen som samlat ihop 
mest kvalitétspoäng(baserat på antal matcher spelade och resultat) går vidare 
till ett finalpass. I finalpasset spelar vi cupstil, bäst av tre matcher.

Arrangör: Conny Larsson, tfy97cln@mds.mdh.se

Information: Lagspel om 2 personer. Max 8 lag per pass. Kostnad: 10.00 kr. 
Antal platser är begränsade till 8.

Tider:  To 23:00-Fr 05:00 samlingssal: T27

 Fr 16:00-Fr 22:00 samlingssal: T27

 Fr 23:00-Lö 05:00 (Final) samlingssal: T27
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Runebound
Runebound är ett nytt spel, där allting kretsar runt ÄVENTYR. Ondskan börjar 
ta form och du som hjälte måste stoppa det. Åk runt i landet för att samla på 
värdefulla föremål eller kraftfulla följeslagare, för att förbereddda dig för den 
slutgiltiga striden. Låter spelet som ett fantasy-rollspel? Jo, det är rollspel, fast 
i brädspelsversion. För ALLA som tycker om rollspel och/eller brädspel. Enigma 
Distribution (www.enigmadistribution.com) sponsrar spelen till demovisningen. 
Du hittar oss i S.A.R.Z. Spelsbaren.

Arrangör: SARZ, sarz@ynot.nu

Information: Drop in, samlingssal: S26

S.A.R.Z. Spelsbar
S.A.R.Z. Spelsbar började för två år sen i LinCon. Nu kommer vi åter igen för att 
fira vårt tvåårsjubileum på just detta sköna spelkonvent! Med firandet menar 
vi att vi kommer att ha fler turneringar/miniturneringar, priser, presenter, gott 
skratt och allt möjligt som är roligt finner du horder av, här hos oss.

I vår ”S.A.R.Z. Spelbar” kan du komma in och spela alla möjliga spel, eller delta i 
någon av de turneringar och miniturneringar som vi ordnar. Vi har bl.a. ett stort 
utbud av spel från Midgaard Games, Enigma Distribution, Gigantoskop, Card 
Cabinet och Cheapass Games! Passar både för tjejer och killar, unga som gamla. 
Suveräna spel som Carcassonne, Kingdoms, Citadels, Runebound, Colossal 
Arena, Doom the boardgame, Kablamo, Spank the Monkey, Kill Dr. Lucky, Witch 
Trail och LoveSoap är bara några av de läckerheter du finner i vår spelsbar. 
Dessutom kommer några av sommarens nya spel att kunna spelas hos oss. Vi 
kommer att ordna flera olika miniturneringar, där man kan både lära sig spelet 
och vinna det. Hos oss är möjligheterna obegränsad för dig, så det är bara att 
välja och vraka. Du kommer minst sagt att hitta många favoritspel i S.A.R.Z. 
Spelbar. Tror du inte att det är roligt? TRY US!

Arrangör: SARZ, sarz@ynot.nu

Information: Drop in

Tider:  To 19:00-Sö 15:00 samlingssal: S26

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. Glädjeskrik och gråt har 
avlöst varandra. Äntligen! Du 
ser ut över skogarna, bergen 
och floderna. Du ser på dem 
med en känsla av makt, 
äntligen är det ditt!
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Under lördagen kommer Catahya hålla i en turnering i Sagan om Ringen-Risk. 
Denna turnering kommer att starta mitt på lördag dag, för att ha sin final sent 
på kvällen/natten. Det kommer självklart finnas möjlighet att träna/spela hur 
mycket man vill under tors-fred också!

Arrangör: Catahya, askatt@hotmail.com

Tider:  To 19:00-Lö 15:00 (Drop in) samlingssal: S41

 Lö 11:00-Lö 22:00 (Turnering) samlingssal: S41

 Lö 23:00-Sö 05:00 (Final) samlingssal: S41

 Sö 09:00-Sö 15:00 (Drop in) samlingssal: S41

Senator
I Senator tar spelarna rollerna som senatroer i antikens Romerska Republik. 
Ställd inför motsägande agendor om krig, skatter, uppror, handel och 
allmännyttiga åtagande, måste du besluta om vilka du vill stödja och vilka 
du är beredd att överge. Om du fullbordar flest agendor så kommer du att ha 
tillräckligt med makt för att upplösa senaten, utropa dig själv som Kejsaren 
och därigenom vinna spelet! men var försiktigt - dina motståndare kommer att 
försöka sabotera dina ansträngninar med deras politiska inflytande, motstridiga 
agendor och kallblodiga lönnmördare. Priserna i turneringen sponsras av 
Enigma Distribution. (http://www.enigmadistribution.com) Du hittar oss i 
S.A.R.Z. Spelsbaren.

Arrangör: S.A.R.Z., sarz@ynot.nu Typ: Miniturnering

Arrangör: SARZ, sarz@ynot.nu

Information: Drop in

Settlers of Catan
- Hmm, hörru Nisse, har du några Bä? 

- Nä, jag har använt alla mina Bä’n för att 
bygga byar, du får skaffa dina egna Bä’n! 

- Har du lite Säd då? Eller Klägg? 

- Jag vill inte byta med dig, du byggde in mig i 
öns sämsta hörn!
Settlers of Catan - ett handelsspel med en 
gnutta tur, för 4 spelare. En runda tar ca 1 
timma att spela. Regelgenomgång inför varje 
kval, medtag gärna eget spel. Nybörjarbord om intresse finnes.

Arrangör: LinCon, annsv933@student.liu.se

Tider:  Fr 09:00-Fr 15:00 samlingssal: Ko12:2

 Lö 09:00-Lö 15:00 samlingssal: Ko12:2

 Sö 09:00-Sö 12:00 (Final) samlingssal: Ko12:2
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The Great Dalmuti - keep the game alive
Livet är inte rättvist och det tänker vi demonstrera med ett maratonparti 
Dalmuti. Planen är att hålla ett parti, inte nödvändigtvis de individuella 
deltagarna, igång under hela konventet.

Spelet startar torsdag 20.00 och slutar söndag 11.00.

Arrangör: Fredrik Persson, kroid@homegrown.se

Information: Drop-in.

Tider:  To 20:00-Sö 11:00 samlingssal: Colosseum

Witch Trial
”- ...as we can see here, she has friends, can anyone here tell me one sane woman 
that has friends? She must be a witch, press her to death with stones I say! - I 
don’t know what sick country you come from but here we all have friends, don’t 
we? And look here, she has a cute little dog, how can this poor woman be a witch? 
- A dog! A pet that she has been using in her evil experiments. Honoured jury, I rest 
my case...”
Det är en mörk tid i amerikansk historia. Samhället har bestämt sig för att 
göra sig av med inflytande från ”häxor”, det vill säga ogifta kvinnor, fritänkare, 
vegetarianer, hemlösa och andra oönskade. Och såklart är du där och försöker 
tjäna så mycket pengar som möjligt på detta. Tag rollen som åklagare eller 
försvarsadvokat och vänd fram och tillbaka på bevisen för att övertyga juryn och 
kamma hem så mycket pengar som möjligt. Du hittar oss i S.A.R.Z. Spelsbaren.

Arrangör: S.A.R.Z., sarz@ynot.nu Typ: Miniturnering

Arrangör: SARZ, sarz@ynot.nu

Information: Drop in

World in War SM
Erövra Europa med små, små 
stridsvagnar och slagskepp i plast! 
World in War är ett extremt lättlärt 
brädspel om 2:a världskriget som 
tar 2-3 timmar att spela. Kom 

och lär dig spelet under något av våra drop in-pass, eller slåss om titeln ”Svensk 
Mästare” och vinn fina priser!
SM kommer att spelas med 2-spelarvarianten. Föranmälda har förtur. Ingen 
anmälningskostnad.

”Svensk spelglädje...briljant stridssystem”, recension i Sverox nr 39

Arrangör: Jocke Persson och Jonas Jepson, jocke@speltjanst.com

Information: Föranmälda har förtur.

Tider:  Fr 09:00-Fr 15:00 (Drop in) samlingssal: KoS

 Fr 16:00-Fr 22:00 (SM) samlingssal: KoS

 Lö 09:00-Lö 15:00 (Drop in) samlingssal: KoS
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Datorspel
Funting!
Naruto (GC): Gekitou Ninja Taisen 2 är uppföljaren till den berömda cell-
skuggade fightingspelet ”Naruto”. Spelet är än en gång baserat på den berömda 
japanska animeserien och erbjuder uppdaterade karaktärer från den andra 
säsongen av tv-serien. Den här gången kan upp till 4 spelare slåss samtidigt.

Glove on Fight (PC): Spelet är skapat av Watanabe Seisakujo och är ett 
animeboxningsspel med karaktärer från bla. dessa animeserier: Kanon,Di Gi 
Charat och To Heart. Enkla combos, galen grafik och härlig/udda japansk pop 
gör det här spelet extremt kul! Endast 2 spelare.

Arrangör: Magnus Pfemfert, magnus.pfemfert@gmail.com

Tider:  To 19:00-Fr 00:00 samlingssal: S41

 Fr 10:00-Lö 00:00 samlingssal: S41

 Lö 10:00-Sö 00:00 samlingssal: S41

 Sö 10:00-Sö 15:00 samlingssal: S41

Gamer Palace
Internetcafét Gamer Palace dyker upp på årets LinCon med ett gäng sjyssta 
datorer! Att använda datorerna kostar 25 kronor per timme - så dra med några 
kompisar och utmana dem på en mängd olika datorspel som t.ex. Warcraft III 
eller Counterstrike. Endast drop in!

Arrangör: Mikael Andersson, hivetyrant2000@hotmail.com

Tider:  To 19:00-Sö 15:00 samlingssal: R26
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LinCon LAN 2005
Det var längesedan det var LAN på LinCon men nu kommer det tillbaks under K-
Jak crew regi. Vi har fått en sal till förfogande och den tänker vi fylla med datorer 
och folk så vi kan ha ett riktigt festligt LAN!
Legal Announcements:

- Vi har lås på salen och den kommer låsas av Admin när 
han/hon känner att det passar.
- Vi tar INTE ansvar för saker som blir stulna eller tappas bort, dock kommer vi 
göra ALLT för att inget sådant ska ske
- Det kostar 40 kronor och dom pengarna kommer gå till ngn sorts turnering 
under LANets gång.
- Vi tar inte ansvar för vad deltagare har på sina hårddiskar vad gäller 
priatkopior etc.

Random Announcements:

- Ta med dig din längsta Ethernet kabel (ej Korsad)
- Patcha alla dina spel ordentligt (kör STEAM) och spara gärna patcharna du 
installerar så att de som glömmer kan dra dom.
- Det kommer inte finnas tillgång till Internet
- Vi har ett demokratiskt LAN så att om du vill spela ett specifikt spel så ta 
gärna med det så att vi alla kanske kan spela det
- Som sagt kommer en turnering anordnas, hur denna turnering kommer se ut 
bestäms på plats.
- Du kommer ha tillgång ett eluttag (som du kan koppla in grensladd i) och 1 
ethernet port i switchen, ta dock gärna med dig en extra dator om du får lust att 
köra en Dedicated server.
Hoppas ni tycker det verkar som en kul idé och anmäler er! Det 
finns bara 16 platser så se till att ni gör det snabbt!
För mer information besök gärna: http://wuup.no-ip.com/lan
Arrangör: Carl Horned, k.horned@gmail.com
Information: Kostnad: 40.00 kr. Antal platser är begränsade 
till 16.
Tider:  To 19:00-Sö 15:00 samlingssal: S25

Tv-spelsturneringar
Sverok-föreningen Catahya kommer from. torsdag kväll att ha tre tv-spel som 
kommer stå till allmänt förfogande. Dessa är: Mario Kart, Duck Hunt och 
Tekken.

Turneringar kommer att köras i alla spelen under helgen, schema för detta 
kommer att anslås i spelrummet!

Tv-spelsturneringar - Individuellt arrangemang

Arrangör: Catahya, askatt@hotmail.com

Tider:  To 19:00-Sö 15:00 samlingssal: S41
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Figurspel
BattleLust
För befälet över en skvadron riddare, en manus fotsoldater eller en 
hord av odisciplinerade barbarer. Manövrera för att överlista din 
motståndare, använd dina truppers styrka och anfall när det är 
som gynnsammast.
BattleLust är ett figurspel för mindre strider med unika individer, 
i en medeltida/fantasy-miljö. Figurerna som används är 25 mm. 
Ett mindre slag tar 1-2 h och ett större 4-6 h.

Arrangör: Michael Bjurshagen, Robert Bjurshagen, Mattias Lejbrink, 
michael@bjurshagen.se

Information: Drop-in.

Tider:  Fr 18:00-Fr 22:00 (Drop-in.) samlingssal: Utanför C4

 Lö 09:00-Lö 22:00 (Drop-in.) samlingssal: Utanför C4

 Sö 09:00-Sö 13:00 (Drop-in.) samlingssal: Utanför C4

CLA
Det är den 4:e september 1914. De Tyska styrkorna har avancerat nästan ända 
fram till Paris från den Belgiska gränsen. De tyska styrkornas kringgående 
manöver genom Belgien har tagit de allierade arméerna med överraskning. Den 
brittiska expeditionsstyrkan har dock genom sitt hjältemod lyckats hindra den 
tyska frammarschen tillräckligt länge så att fransmännen har hunnit omgruppera 
sina arméer inför slaget om Paris. Priset har dock varit högt och den lilla 
professionella brittiska expeditionskåren har lidit enorma förluster. Nu håller hela 
Västeuropa andan... Ska de allierade lyckas hindra Hunnern att inta Paris. Slaget 
om Marné har börjat.
CLA är ett relativt enkelt och snabbspelat skirmish-figurspel som behandlar 
perioden omkring 1900-talets början.

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

Information: Vi kommer att köra ett antal demonstrationsspel. Tider 
kommer att anslås på konventet. Vi har ingen föranmälan utan det är ”drop-
in” som gäller. Först på plats får spela. Inga regelkunskaper är nödvändiga. Vi 
tillhandahåller allt som behövs för att spe

Tider:  To 19:00-Sö 15:00 (Drop-in.) samlingssal: Utanför C4
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Confrontation SM
Confrontation, ett skirmish-spel (5-15 figurer som rör sig individuellt) i fantasymiljö 
med extremt välgjorda figurer. Här får du chansen att lära dig reglerna, spela och 
se figurerna på nära håll. Det är ett stabilt, detaljerat och balanserat system som är 
helt inriktat på skirmish-spel.

Har du sett figurerna har du säkerligen skaffat ett lag. Var med i 300p SM-
turneringen med fina priser!
Turnering, demonstrationer och fritt spel i Confrontation. Nyaste informationen 
och de internationella turneringsreglerna finns på www.gamemaniacs.se.

Officiellt sanktionerat Svenskt Mästerskap där de tre högst placerade spelarna 
kvalificeras till de Europeiska Mästerskapen i Paris i oktober.

Arrangör: GameManiacs, info@gamemaniacs.se

Information: Drop-in till demonstrationer och fritt spel. Anmälan krävs till 
turneringen och sker BÅDE till rustan@lysator.liu.se och konventets system.
Tider:  Fr 13:00-Fr 15:00 (Demospel) samlingssal: U3
 Fr 16:00-Fr 20:00 (Turnering pass 1 och 2.) samlingssal: U3
 Fr 20:00-Lö 00:00 (Demospel) samlingssal: U3
 Lö 09:00-Lö 13:00 (Turnering pass 3 och 4.) samlingssal: U3
 Lö 13:00-Lö 15:00 (Demospel) samlingssal: U3
 Lö 20:00-Sö 00:00 (Demospel) samlingssal: U3
 Sö 09:00-Sö 15:00 (Fritt spel) samlingssal: U3
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DBA
DBA är ett relativt enkelt och snabbspelat historiskt figurspel som behandlar 
perioden från antiken till medeltiden.

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

Information: Vi kommer att köra ett antal demonstrationspel under konventet. 
Kom förbi och testa spelet om du har en lucka mellan alla spel.

Tider:  To 19:00-Sö 15:00 (Drop-in.) samlingssal: Utanför C4

Diceland
”Varför spela med figurer när man kan spela med sina tärningar? Varför inte 
kasta sina figurer på motståndarens figurer för att välta dom? Varför inte spela 
Diceland?”
DiceLand är ett pappersfigurspel där tärningarna är dina figurer. Låter detta 
konstigt? DiceLand är ett annorlunda figurspel ifrån Cheapass Games som 
är enkelt att lära sig och det finns många variationer och man kan köra olika 
scenarion och bygga ihop många olika lag. Du hittar oss i S.A.R.Z. Spelbar.

Arrangör: SARZ, sarz@ynot.nu

Information: samlingssal: S26

EPIC 40 000
’Armageddon, en värld vars namn är känd över hela Imperiet.
Armageddon, en värld vars namn har blivit likställt med krig och förstörelse av 
massiva mått.
Armageddon, där tusen världars öden avgörs.’
Epic Armageddon är ett snabbspelat strategiskt figuslagsspel som utspelar sig i 
samma tidsepok som Warhammer 40 000.
Arrangör: Lars-Olov Larsson, mrnisse@hotmail.com
Information: Vi kommer att köra ett antal demonstrationsspel. Tider 
kommer att anslås på konventet. Vi har ingen föranmälan utan det är ”drop-
in” som gäller. Först på plats får spela. Inga regelkunskaper är nödvändiga. Vi 
tillhandahåller allt som behövs för att spe
Tider:  To 19:00-Sö 15:00 (Drop-in.) samlingssal: Utanför C4

Flames Of War
Testa på att rulla fram med pansartrupper mot fiendens linjer! Led dina modiga 
ryska soldater i kamp mot fascisterna! Från dom nordafrikanska öknarna till den 
ryska tundran.
Kom och pröva på Flames of War, figurspelet som börjar få fotfäste även i 
Sverige. Ett historiskt figurspel i 15mm skala om WWII.

Arrangör: Simon Talltorp, talla@greenfaces.se

Information: Drop-in.

Tider:  To 19:00-Sö 15:00 (Drop-in) samlingssal: U4
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Om du trivdes eller inte kunde åka på LinCon 2005 kanske du redan börjat längta efter nästa konvent. Boka i så fall in Kristi Himmelsfärdshelgen, 24-28 maj 2006, för redan då 
blir det LinCon igen! Vill du planera, arrangera, sälja eller ordna något annat på nästa LinCon? Hör i så fall av dig till arrangemang@lincon.se. Var ute i god tid! Välkommen!
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Guld & Bly - 
Figurspela i 
Westernmiljö
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?
Guld & Bly är det som tidigare 
gått under namnet Draw stanger! 
I samband med att det börjar likna ett riktigt spel har vi dock beslutat att byta 
namn till det klassiska Guld & Bly. För är det inte det som allting ändå handlar 
om i slutändan?

Western Figurspelet har drop-in under så gott som hela konventet! Välj bland 
färdigskrivna scenarier och figurer, eller hitta på nya till just er spelomgång.

Arrangör: Western, western@rollspel.com

Information: Drop in
Tider:  Fr 09:00-Fr 15:00 samlingssal: R19
 Fr 16:00-Fr 22:00 samlingssal: R19
 Lö 09:00-Lö 15:00 samlingssal: R19
 Lö 16:00-Lö 22:00 samlingssal: R19
 Sö 09:00-Sö 15:00 samlingssal: R19

Heroclix SM
”Its Colobbering Time” Hulken, Stålmannen, Ben Grimm och Doc Ock samlas alla 
för den största striden i svensk Heroclix historia, nämligen SM 2005.

Det är första gången som det arrangeras ett SM i Heroclix så var inte blyg utan 
damma av dina superhjältar (eller superskurkar om du är lagt åt det hållet) och ta 
chansen att bli Sveriges första svenska mästare i Heroclix.

Upplägget är på 300 poäng och de som har 
ett lag med ett klart tema kommer att få 
vissa fördelar. Själva finalen är på lördagen 
och kvalar in gör alla som känner att dom 
har styrkan att leda sina hjältar (eller 
skurkar) till seger.

Under fredag kommer det att finnas 
möjlighet att prova på spelet för de nyfikna 
samt att finslipa sina strategier inför SM 
spelet för de mer erfarna spelarna. Vid 
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många föranmälningar kommer det att hållas semifinaler under fredagens spel. 
Mer info om detta kommer sättas upp senast torsdag kväll.

Arrangör: Mårten Lagerstedt, David Dalling, morn82@hotmail.com

Information: För mer info eller om ni känner för att ta en runda clix under 
konventet är ni välkomna att kontakta oss.

Tider:  Fr 16:00-Fr 22:00 (Träning) samlingssal: U6

 Lö 09:00-Lö 15:00 (Kval) samlingssal: U6

 Lö 16:00-Lö 22:00 (SM slutspel) samlingssal: U6

Homegrownhörna
Favoriter från tidigare LinCon gör comeback! I Homegrown Pod Racing sätter 
du ihop din egen pod och tävlar mot andras farkoster på en racingbana med ett 
vektorbaserat förflyttningssystem. I Cave Wars försöker goblingäng göra upp om 
tillgången på magiska svampar i en gammal övergiven dvärggruva. Regler och 
mer info om Homegrownspelen finns på www.homegrown.se Bromsa kan man 
alltid göra nästa runda.

Arrangör: Fredrik Persson, kroid@homegrown.se

Information: Drop-in när vi inte behöver hålla Dalmuti igång.

Tider:  To 20:00-Sö 11:00 samlingssal: Colosseum

Hunt for the Warpnode
3” models Battling each other in the down and dirty brawls.

Setting: Play a Adeptus Mechanicus tech recovery team out to find a lost artifact. Or 
the group of absolute enemies that above all needs to stop the stupid humans from 
doing a horrific deed.
Arrangör: Stefan Mikael Kvist, tfy95skt@mds.mdh.se

Information: Drop-in.

Tider:  To 19:00-Sö 15:00 (Drop-in.) samlingssal: U6

Lord of the Rings: TMG Challenge
Testa vad du går för, utmana Sauron eller ett Cave Troll på strid till döds! Låna 
figurer och bygg din arme och se om du klarar att besegra din nemesis.

Arrangör: Thomas Andersson, warcry@tifozi.net

Information: Inga förkunskaper behövs, drop in.

Tider:  Fr 09:00-Fr 15:00 samlingssal: Ko14:3

 Lö 09:00-Lö 15:00 samlingssal: Ko14:3

 Sö 09:00-Sö 15:00 samlingssal: Ko14:3
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Lord of the Rings: TMG demo
Upplev sagan om ringen på ett nytt sätt, detta unika och lättspelade figurspel från 
Sabertooth Games låter dig åter ge dig ut på äventyr i Midgård.
Varje figur har all info som behövs för att spela och markörer på basen för att 
hålla reda på variabla stats, allt du behöver göra är att hålla huvudet kallt och 
följa din plan. Många leenden utlovas!

Hemsida: http://sabertoothgames.com/lotrtmg/

Arrangör: Thomas Andersson, warcry@tifozi.net

Information: Drop in

Tider:  To 19:00-Fr 01:00 samlingssal: Ko14:3

 Sö 09:00-Sö 15:00 samlingssal: Ko14:3

MechWarrior demo
Det klassiska BattleTech figurspelet i ny form, nu med WizKids patenterade 
clickbase system. Gör dina Battlemechar redo, mana på ditt infanteri och 
understöd dem med luftvärn och pansar. I framtiden fins bara krig och DU är i 
frontlinjen!

Hemsida: http://www.wizkidsgames.com/mechwarrior/

Arrangör: Thomas Andersson, warcry@tifozi.net

Information: Inga förkunskaper behövs, drop in.

Tider:  Lö 09:00-Lö 15:00 samlingssal: Ko14:3

Målarstugan
Ta med egna penslar, sätt dig ner och måla figurer.

Det finns ljus, Vallejofärger och dämpad musik.
Figurmålningsrum, det enda du behöver ta med är pensel. 
Speedpaintingtävlingar anordnas, tider anslås på konventet.

Arrangemanget sponsras av GameManiacs.

Arrangör: Patrik Jönsson

Information: Drop-in. Vid frågor ring Patrik på 0739921031 eller skicka ett 
mail till Rustan på rustan@lysator.liu.se.

Tider:  To 19:00-Sö 15:00 (Drop-in.) samlingssal: U4
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Pirates of the Spanish Main demo
Arr matey!
Sätt segel och ge dig ut på det roligaste äventyr du upplevt. Sätt ihop dina skepp, 
bygg din flotta, mönstra din besättning och ge dig sen ut att samla alla skatter 
du kan. Räkna inte med att få göra det ostört dock då varenda skepp på havet är 
ute efter att sänka dig och hinna före till skatterna. Pirates of the Spanish Main 
(eller Crimson Coast som första expansionen heter) är ett nytt och innovativt 
spelsystem som blir roligare ju fler man är, definitivt beroendeskapande!

Hemsida: http://www.wizkidsgames.com/pirates/

Arrangör: Thomas Andersson, warcry@tifozi.net

Information: Inga förkunskaper behövs, drop in.

Tider:  To 19:00-Fr 01:00 samlingssal: Ko14:3

 Fr 09:00-Fr 15:00 samlingssal: Ko14:3

 Lö 16:00-Lö 22:00 samlingssal: Ko14:3

Pirates of the Spanish Main Sealed 
Turnering
Testa dina sjöben och slåss om herraväldet på the Spanish Main. 
Nybörjarturnering för er som är sugna på mer...

Arrangör: Thomas Andersson, warcry@tifozi.net

Information: Avgift: Ta med 3 oöppnade game packs, i övrigt gratis. Inga 
förkunskaper behövs, drop in.

Tider:  Sö 09:00-Sö 15:00 samlingssal: Ko14:3

Pirates of the Spanish Main SM
WizKids Games tillsammans med Enigma Distribution inbjuder till SM i Pirates!
Under LinCon kommer det första officiella SM:et i Pirates att hållas med fullt 
support från WizKid Games (fina priser!). Formatet är standard 30 poängs 
constructed och spelaren ansvarar för att ha med allt behövligt spelmaterial. 
Tid för turneringen är pass 7, Lördag mellan 16-22. Vid stort deltagarantal kan 
finalrond hållas på Söndag morgon under pass 9, 9-15.
Föranmälan eller anmälan på plats senast Lördag förmiddag.
Arrangör: Thomas Andersson, warcry@tifozi.net
Tider:  Lö 16:00-Lö 22:00 samlingssal: Ko14:3
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Star Wars Attacktix lekstund
Trött och oseriös? Varför inte snubbla in och testa Star 
Wars attacktix, ett nytt roligt figurspel baserat på Star 
Wars - Revenge of the Sith.
Spelet är mycket enkelt och går ut på att flytta runt sina 
trupper och avfyra deras vapen, de figurer man lyckas 
välta är ute ur spelet och sist kvar med stående figur 
vinner...
Hemsida: http://www.hasbro.com/starwars/attacktix/
Arrangör: Thomas Andersson, warcry@tifozi.net
Information: Inga förkunskaper behövs, drop in.
Tider:  Fr 02:00-Fr 08:00 samlingssal: Ko14:3
 Fr 23:00-Lö 05:00 samlingssal: Ko14:3
 Lö 23:00-Sö 05:00 samlingssal: Ko14:3

Ultimate Warzone och Chronopia
Demonstration av Ultimate Warzone och Chronopia samt öppet spelande för alla 
intresserade.
Har du egna figurer ta med det och möt nya motståndare. Aldrig spelat? Kom 
förbi och prova på!
Arrangör: Andreas Engström och Patrik Möllerström, andreas.engstrom@gmail.
com
Tider:  To 19:00-Sö 15:00 samlingssal: U6

Warhammer 40K
Mission Control gör ett bejublat framträdande även i år, denna gång tillsammans 
med Rogue Trader Stockholm, se http://rto.roguetrader.nu/
Turneringsform Turneringen spelas i fyra omgångar swiss där de 50% bästa 
går vidare till en femte omgång. Sedan spelas en sjätte omgång där de 16 bästa 
gör upp om finalspel och match om tredjepris. Varje swissomgång (förutom den 
femte) är uppdelad i två spelpass. Passbokning görs med fördel innan konventet 
per e-post till mctrl@telia.com eller på konventet från ca kl.19.30 på torsdagen. 
Du kan naturligtvis inte boka omgång 5, 6 eller finalpasset...

Nytt för i år är att vi kommer att vi från omgång fem kommer att köra med 
differentierade turneringspoäng för hur stora segrar det blir. Under omgång ett 
till fyra kommer vi dock att köra som de senaste åren på LinCon vad det gäller 
turneringspoängen. Det vill säga utan differentierade poäng för hur stort man 
vinner.

Vi lägger till komppoäng redan från första matchen och all spelordning avgörs på 
komp om spelarna har samma poäng i övrigt. Ytterligare en nyhet för i år är att 
vi till omgång fem lägger på kompen en gång till. Det kommer alltså vara extra 
viktigt att försöka få till bra komp. Första spelpasset startar förhoppningsvis kl. 
21.00 på onsdagskvällen. Schemat för söndagen kan komma att komprimeras 
något om de som går vidare till slutspelet känner att de klarar det.



35

www.lincon.se
Spelschema 
Torsdag 21-01 Omgång 1, Fredag 09-13 Omgång 1, 

Fredag 13-17 Omgång 2, Fredag 17-21 Omgång 2, 

Fredag 21-01 Omgång 3, Lördag 09-13 Omgång 3, 

Lördag 13-17 Omgång 4, Lördag 17-21 Omgång 4, 

Lördag 21-01 Omgång 5 (endast de 50% bästa), 

Söndag 09-13 Omgång 6 (endast de 16 bästa), 

Söndag 13-17 Final och spel om 3:e pris.

Regler Warhammer 40.000 4th edition regler med FAQ för respektive codex 
gäller. Publicerade regler (i White Dwarf eller egen publikation) gäller om inget 
annat meddelas här.

Armén Även i år får din armé bestå av max 1700 poäng uppdelade på 1-2 HQ, 
0-3 Elite, 0-3 Fast Attack, 0-3 Heavy Support och 2-6 Troops. Death Company 
arméer och Imperial Guards Armoured Company får inte användas. Övriga 
arméer beskrivna i Index Astartes (både böckerna och artiklarna i White Dwarf) 
får användas. De senast publicerade reglerna gäller. Inga så kallade »trial«-
listor eller specialkaraktärer får användas. Armélista skall skickas in senast 
två veckor innan turneringen. Listorna skickar du med fördel i digital form till 
mctrl@telia.com eller per vanlig post till Tommy Runesson, Illervägen 11 A, 612 
46 Finspång. Om vi inte fått någon lista från dig räknas du inte som föranmäld 
och kan då inte garanteras plats.

Armékomp Bedömningen av armén baseras bland annat på hur väl 
armén avspeglar den codex som använts. För att få höga poäng på 
armésammansättning bör armén vara varierad både vad det gäller truppslag 
och beväpning. Vi kommer även i år vara hårdare mot Chaos, Space Marines och 
Necrons men snällare mot de andra arméerna. Kompbedömingen kommer att 
göras helt subjektivt och möjlighet till preliminärbedömningar kommer att finnas 
på forumet.

Målning Alla modeller i armén måste vara målade och basade. Dessutom måste 
alla modeller 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. Större avsteg från WYSIWYG kan leda till poängavdrag eller 
diskvalificering.

Den mest aktuella och korrekta informationen rörande turneringen hittar du 
som vanligt på http://www.mctrl.com/

Arrangör: Tommy Runesson, toru@telia.com

Information: Anmälan Anmälan görs till konventet som vanligt. Betala 
både avgiften för konventet och 40K-turneringen. Vi kan tvingas sätta ett tak 
för antalet deltagare. Detta innebär att vi kommer att titta på när folk har 
anmält sig och när armélistan skickats in. Kostnad: 50.00 kr. Antal platser är 
begränsade till 100.

Tider:  To 21:00-Sö 17:00 samlingssal: U7
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Warhammer 40K Battle 
companies DEMO
Battle companies är en warhammer 40K mod för 
att köra erfarenhets kampanjer som tex Mordheim 
och Necromunda. Battle companies startade som ett 
försök att använda sig av Necromunda för att köra 
40k. Under arbetet me d att konvertera alla delar av 
40K 4:ed till Necromunda(som i mångt och mycket 
är warhammer 40k 2:nd ed) tyckte jag det började 
bli jobbigt. Vilka delar skulle inte översättas hur skulle man balansera poängen 
och codexen. Då kan man säga att jag började om med grunderna, vad var det 
som jag ville göra?

Målet var att:

1. Spela ett skirmish spel med 40K figurer 2. Ha en kampanjdel som liknar 
Necromunda 3. Att kunna använda så mycket färdigt material som möjligt

Med dom målen blev det mera naturligt att utöka 40K 4:ed med lite nya regler för 
bland annat kampanjhanteringen. Så det var vad jag gjorde och resultatet blev 
det här.......

Mer information finns på: http://hem.bredband.net/w40kbc/

Arrangör: Robert Grönlund, Mattias Ahlqvist, Rolf Strandin, r.gronlund@gmail.
com

Information: Drop-in.
Tider:  Fr 09:00-Fr 23:00 samlingssal: U6
 Lö 09:00-Lö 23:00 samlingssal: U6

Warhammer Fantasy
I skrivande stund är all information tyvärr inte tillgänglig om 
turneringen i Warhammer Fantasy.

Senaste informationen om detta arrangemang hittar du på 
LinCons hemsida: www.lincon.se
Arrangör: David Dynefors, lincon2005_14@hotmail.com

Information: Anmälan görs BÅDE till konventets system 
och till David Dynefors, lincon2005_14@hotmail.com

Kostnad: 50.00 kr. Antal platser är begränsade till 50.

Tider:  To 19:00-Sö 15:00 samlingssal: U7

Warmachine
Warmachine, där 6 ton tunga järnkonstruktioner stöter samman med den 
destruktiva kraften av ett tåg och blykulor från kanoner äter genom rustning lika 
lätt som genom kött och ben.



37

www.lincon.se

En plats där virvelvindar av magi sätter slagfälten i brand i så Ragnarökslika 
proportioner att gudarna själva räds att beträda marken...

Kom och prova detta nya tabletop där mäktiga magiker slåss mot varandra hjälpta 
av stora robotar i en fantasyvärld av tidigare sällan skådat slag! Inga förkunskaper 
krävs, du kommer snabbt att lära dig spelet och kunna spela ett spel på plats!

Eller flera spel, när du har blivit biten...
För dig som redan är biten anordnas en 500p-turnering med fina priser.

Turnering, demonstrationer och fritt spel i Warmachine.

Nyaste informationen finns på www.gamemaniacs.se.

Arrangör: GameManiacs, info@gamemaniacs.se

Information: Drop-in till demonstrationer och fritt spel. Anmälan krävs till 
turneringen och sker BÅDE till ravenwing@portentmail.com och konventets 
system. De enda reglerna för armékomposition är de som står i WARMACHINE:
Prime för en 500p-armé.

Tider:  Fr 09:00-Fr 13:00 (Turnering pass 1 och 2.) samlingssal: U3

 Fr 13:00-Fr 15:00 (Demospel) samlingssal: U3

 Fr 20:00-Lö 00:00 (Demospel) samlingssal: U3

 Lö 13:00-Lö 15:00 (Demospel) samlingssal: U3

 Lö 16:00-Lö 20:00 (Turnering pass 3 och 4.) samlingssal: U3

 Lö 20:00-Sö 00:00 (Demospel) samlingssal: U3

 Sö 09:00-Sö 15:00 (Fritt spel) samlingssal: U3
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Kortspel
BANG!
Turnering i spelt BANG!, kortspelens svar på maffia! Handlingar säger mer än 
ord då man inte kan lita på någon. 4-7 spelare per parti och strategi en essentiel 
del av spelet.

Nybörjare eller elit, tveka ej... detta beroendeframkallande spel är lätt att lära sig 
och olagligt roligt att spela.

Arrangör: Mauricio Arias och Henrik Steensland,  
mauricio.ariascarreno@gmail.com, henrik.steensland@gmail.com

Tider:  To 22:00-Fr 04:00 samlingssal: C-fiket

 Fr 09:00-Fr 15:00 samlingssal: C-fiket

 Fr 16:00-Fr 22:00 samlingssal: C-fiket

BRAWL
BRAWL är ett kortspel som tar 60 sekunder att spela när man lärt sig det. Tänk 
dig ett fightingspel till någon tv-spels konsol i form av ett kortspel där du lägger 
ett kort för varje slag och block du gör och då har du BRAWL. Hysteriskt kul och 
beroendeframkallande!

Du hittar oss i S.A.R.Z. Spelsbaren.

Arrangör: SARZ, sarz@ynot.nu

Information: drop in

CyberPunk CCG introduktion
Framtiden är mörk, framtiden är hård, bara de starkaste överlever i striden mellan 
korporationer och hackers. Har du vad som krävs för att klara dig?
CyberPunk 2020 CCG bygger på det klassiska 
rollspelet från R. Talsorian och är trogen genren.

Arrangör: Thomas Andersson, warcry@tifozi.net

Information: Inga förkunskaper behövs, drop in.

Tider:  Sö 09:00-Sö 15:00 samlingssal: Ko14:3

Duelmaster
Duelmaster är ett kortspel med enkla regler som gör att vare sig 
kortspelsveteraner eller nybörjarna kommer att ha roligt. Är du redo att bli en 
DUELMASTRER då?

Demovisningsmaterial sponsras av Enigma Distribution (http://www.
enigmadistribution.com). Du hittar oss i S.A.R.Z. Spelsbar. Du hittar oss i 
S.A.R.Z. Spelsbaren.

Arrangör: SARZ, sarz@ynot.nu
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Fluxx-turnering
Fluxx är kortspelet utan regler och vinstmål, dess spelar man istället ut under 
spelets gång. Det är inte bara hejdlöst roligt att spela och enkelt att lära sig - det 
kräver även en hel del taktik, även om det är mycket slumpmoment i spelet. Vi 
anordnar en turnering i Fluxx under två pass på LinCon, och eftersom det går så 
fort att spela kommer vi att utse en vinnare på varje pass.
Arrangör: Catahya, askatt@hotmail.com
Tider:  Fr 16:00-Fr 22:00 samlingssal: S41
 Lö 16:00-Lö 22:00 samlingssal: S41

Horus Heresy demo
Återupplev den episka kampen mellan Kejsaren och Horus, mönstra dina legioner 
och delta i Warhammer rymdens största kamp, the Horus Heresy.
Horus Heresy CCG är baserat på figurspelet Warhammer 40000 och utspelar sig 
under Horus upproret (ca 10000 år innan dagens Warhammer 40000), spelet 
tillför mycket ny bakgrund och låter fans uppleva en period som inte täcks av 
figurspelet.

Hemsida: http://sabertoothgames.com/horus/
Arrangör: Thomas Andersson, warcry@tifozi.net
Information: Inga förkunskaper behövs, drop in.
Tider:  Fr 09:00-Fr 15:00 samlingssal: Ko14:3
 Fr 16:00-Fr 22:00 samlingssal: Ko14:3
 Lö 09:00-Lö 15:00 samlingssal: Ko14:3
 Lö 16:00-Lö 22:00 samlingssal: Ko14:3

KULT TCG
Verkligheten som du ser den, är en lögn. Världen vi ser omkring oss är en 
illusion, tillverkad för att dölja den fruktansvärda verkligheten. En illusion 
skapad för att tillfredställa mänskligheten, och förhindra vårt uppvaknande. Nu 
har du möjligheten att ta kontroll över illusion som mänsklighetens fångvaktare. 
Du spelar en Arkont eller Dödsängeln och påbörja den blodigaste och mest 
fruktansvärda kamp som någonsin utkämpas; slaget om framtidens öde. Gå över 
gränsen, genom verklighetens fängelse, och upptäck hur världen egentligen ser 
ut . . .

Har du också en KULT kortspelslek hemma liggande på vinden? Då får du 
vara med på vår KULT kortspelsturnering. Det officiella regler i regelboken 
gäller, med en lek inte mindre än 59 kort. Dock är ”Astharoth rör om” och 
”Gränslandet” banned. Det finns även några kort, som man bara få använda en 
gång under spelets gång. Kortnamnen finns på plats. Card Colletor (http://www.
cardcollector.nu) sponsrar fina priser till turneringen. Du hittar oss i S.A.R.Z. 
Spelsbaren.

Arrangör: SARZ, sarz@ynot.nu

Information: Drop in
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Myths & Legends
Nytt samlarkortspel som nyligen lanserades i Sverige. 
Testat av över 100 SVEROK föreningar med mycket god 
kritik ! Ge dig in i en mytisk kamp mellan världshistoriens 
legender och försvara din borg från din fiendes allierade. 
Utnyttja dina guldreserver väl för att kunna bestycka dina 
hjältar med kraftfulla vapen och magiska krafter!

S.A.R.Z. kör demo på Myths and Legends under hela 
konventet.

Arrangör: SARZ, sarz@ynot.nu

Spank the Monkey
En apa har klättrat högt upp i en skrothög och irriterar högljutt omgivningen. 
Din chef är inte glad över det, så därför kommer han att ge en belöning till den 
person som först kommer upp i höjd och kan smiska till apan, så den håller tyst. 
Nu gäller det för dig att stapla ett torn av all skrot du hittar på tippen så snabbt 
som möjligt. Du skall även förstöra dina kollegors torn så att du är den första 
som når upp till apan, smiskar till den och får din belöning! ”Spank the Monkey” 
är ett otroligt kul och roligt kortspel, som är enkelt att lära sig, men svårt 
att bemästra. Det kommer att ordnas en turnering, där du kan vinna spelet. 
Gigantoskop (http://www.gigantoskop.se) sponsrar fina priser till turneringen. 
Du hittar oss i S.A.R.Z. Spelsbaren.

Arrangör: S.A.R.Z., sarz@ynot.nu Typ: Miniturnering

Arrangör: SARZ, sarz@ynot.nu

Information: Drop in

WarCry demo
En enkelt och mycket roligt kortspel baserat på Warhammer Fantasy Battles 
där du ska mönstra dina trupper och försöka besegra din motståndare med list 
och kraft. Spelet är en guldgruva för fans av GWs spelvärld då den utvecklar 
befintligt fluff samt tillför nya element.

Hemsida: http://sabertoothgames.com/warcry/
Arrangör: Thomas Andersson, warcry@tifozi.net
Information: Inga förkunskaper behövs, drop in.
Tider:  To 19:00-Fr 01:00 samlingssal: Ko14:3
 Fr 09:00-Fr 15:00 samlingssal: Ko14:3
 Fr 16:00-Fr 22:00 samlingssal: Ko14:3
 Lö 09:00-Lö 15:00 samlingssal: Ko14:3
 Lö 16:00-Lö 22:00 samlingssal: Ko14:3
 Sö 09:00-Sö 15:00 samlingssal: Ko14:3
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Wars Constructed Turnering
Visa vem som härskar i solsystemet, ta med ditt deck och slåss om förstaplatsen!

Arrangör: Thomas Andersson, warcry@tifozi.net

Information: Föranmälan via anmälningssystemet eller på plats senast kl 08 
fredag morgon, förkunskaper och eget deck önskvärt. Kostnad: 10.00 kr.

Tider:  Fr 16:00-Fr 22:00 samlingssal: Ko14:3

Wars Demo
Ett alldeles nytt spel från Decipher games som är baserat på spelmotorn från 
deras nu nedlagda StarWars kortspel. Spelet är naturligtvis Sci-Fi och utspelas 
i vårt eget solsystem i framtiden där människor slåss mot människor likväll som 
inkräktande aliens. Bara den starkaste överlever!

Hemsida: http://warstcg.fanhq.com/

Arrangör: Thomas Andersson, warcry@tifozi.net

Information: Inga förkunskaper behövs, drop in.

Tider:  To 19:00-Fr 01:00 samlingssal: Ko14:3

 Fr 09:00-Fr 15:00 samlingssal: Ko14:3

 Lö 09:00-Lö 15:00 samlingssal: Ko14:3

Wars Sealed Deck Turnering
Sugen på att testa dina muskler efter demon, varför inte delta i en 
nybörjarturnering. Allt du behöver för att spela ingår! (Och du får behålla korten 
efteråt). Avgift: 10:- (man får en gratis starter på köpet, värde 120:-)

Arrangör: Thomas Andersson, warcry@tifozi.net

Information: Föranmälan via anmälningssystemet eller på plats senast 
klockan 15 på fredagen, inga förkunskaper behövs, men ett demobesök 
underlättar. Kostnad: 10.00 kr.

Tider:  Lö 16:00-Lö 22:00 samlingssal: Ko14:3

Yu-Gi-Oh
Testa Yu-Gi-Oh! på LinCon. Detta animé-inspirerade samlarkortspel har slagit 
Sverige med storm sedan lanseringen 2004. Vinn över din motståndare med 
hjälp av monster, effekter och traps i intensiva dueller. Kombinationerna är 
oändliga och ju mer du spelar desto mer finns att lära. Häng med karaktärerna 
Yugi och Kaiba i den eviga kampen mot ondskan. Let´s Duel!

S.A.R.Z. kör demos och turneringsspel under hela konventet.

Arrangör: SARZ, sarz@ynot.nu
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Magic
SvenskaMagic arrangerar...
SvenskaMagic (www.svenskamagic.com) arrangerar i år Magic på Lincon. SM 
i Magic har flyttat till hösten, men Lincon kommer att vara fullspäckat med 
turneringar och arrangemang kring Magic inklusive en av få turneringar som 
kvalar till SM! Se den senaste infon och hela schemat i SvenskaMagics Lincon-
Center. Där kan du också se vad de olika formaten betyder, vilka priserna är i 
turneringarna, hur SvenskaMagic-mästerskapen fungerar, etc. Det går inte att 
föranmäla sig till turneringarna, men se till att föranmäla dig till Lincon. Alla 
turneringar som är möjliga att DCI-sanktionera är det.

SvenskaMagic-mästerskapen 2005 hålls i år på LinCon och kommer att bestå 
av fyra olika format. De åtta bästa spelarna går vidare till en ärorik final i ett 
annorlunda format på söndagen med riktigt feta priser. Var och en av de fyra 
stora turneringarna i de olika formaten har också separata cashpriser till de 
bäst placerade.

Huvudturnering: Extended
PTQ-säsongen är över och det nuvarande Extendedformatet med alla kort från 
Tempest och framåt tillåtna kommer aldrig mer att spelas utanför Pro Touren. Ta 
den sista chansen att lägga ut Academy Rector och Masticore.

Arrangör: SvenskaMagic, svenskamagic@svenskamagic.com.

Information: Kostnad: 50.00 kr.

Tider:  To 19:00-To 20:00 (Registrering) samlingssal: T1

 To 20:00-Fr 02:00 (Turnering) samlingssal: T1

Huvudturnering: Vintage (Typ 1) SM-
KVAL!!
Det kortmässigt största formatet spelas givetvis även på LinCon. När alla kort 
från Ancestral Recall till Pale Moon är tillåtna, vem är då bäst? Vinnaren får 
3 byes (gratisvinster) till Vintage SM, tvåan får 2 byes och trean och fyran får 
varsinn bye.

Arrangör: SvenskaMagic, svenskamagic@svenskamagic.com.

Information: Kostnad: 50.00 kr.

Tider:  Fr 08:00-Fr 09:00 (Registrering) samlingssal: T1

 Fr 09:00-Fr 16:00 (Turnering) samlingssal: T1

Huvudturnering: Standard (Typ 2) SM-
KVAL!!
På Lincon startar SM-kval-säsongen med en typ 2-turnering. Affinity har 
äntligen fått på tafsen av DCI. Vad kan man nu sätta ihop med de kort som finns 
tillgängliga från Mirrodin och framåt?
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Arrangör: SvenskaMagic, svenskamagic@svenskamagic.com.

Information: Kostnad: 50.00 kr.

Tider:  Fr 11:00-Fr 12:00 (Registrering) samlingssal: T1

 Fr 12:00-Fr 20:00 (Turnering) samlingssal: T1

Huvudturnering: Booster draft
På LinCon sker något som är ganska ovanligt utanför Pro Touren: en 
hel turnering i draft, det format som många betraktar som det mest 
skicklighetskrävande och roliga Magic-formatet. Två drafter (Champions, 
Betrayers, Saviors) skapar en top 8 som sedan draftar en sista gång för att 
avgöra segraren. Anmälningsavgift: 200:- (inkl. 6 boosters, du behåller korten 
du draftar)

Arrangör: SvenskaMagic, svenskamagic@svenskamagic.com.

Information: Kostnad: 200.00 kr.

Tider:  Lö 08:00-Lö 09:00 (Registrering) samlingssal: T1

 Lö 09:00-Lö 18:00 (Turnering) samlingssal: T1

SvenskaMagic-mästerskapen slutspel
Genom ett poängsystem utses de åtta som har klarat sig bäst i de fyra 
turneringarna. Dessa möts på söndagen i ett slutspel. Vilket format som spelas 
här har vi inte bestämt än, men lita på oss när vi säger att det kommer att bli 
något ovanligt. Vinnaren av SvenskaMagic-slutspelen vinner ära åt sig och sina 
barn och sina barns barn i nio generationer, och dessutom 2000 kronor cash 
i näven. Tvåan plockar hem 1000 kronor, trean och fyran 500 kronor var, och 
femman till och med åttan 250 kronor var. Anmälningsavgift: 0:- (bara öppet för 
de 8 som kvalar in)

Arrangör: SvenskaMagic, svenskamagic@svenskamagic.com.

Tider:  Sö 09:00-Sö 09:15 (Spelarmöte) samlingssal: T1

 Sö 09:15-Sö 14:00 (Turnering) samlingssal: T1

Emperor Legacy
Samla ihop ett lag på tre personer med en kejsare i mitten och två generaler på 
flankerna. Första laget att slå ut motståndarens kejsare vinner. Formatet på era 
lekar är Legacy som enkelt sagt är Vintage utan restrictade kort, dvs. anything 
goes! Reglerna finns i SvenskaMagics Lincon-center.

Arrangemang för lag om 3 personer

Arrangör: SvenskaMagic, svenskamagic@svenskamagic.com.

Information: Kostnad: 50.00 kr.

Tider:  Fr 20:00-Fr 20:30 (Registrering) samlingssal: T1

 Fr 20:30-Lö 01:00 (Turnering) samlingssal: T1

foto: Peter Ljungkvist
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Priceguy Multiplayer (Twoheaded Giant)
Bilda ett lag på två personer som delar på 40 liv och banka ut två andra spelare. 
Denna turnering är ett kval till SvenskaMagics PGMP-final senare i höst. 
Reglerna finns i SvenskaMagics Lincon-center.
Arrangemang för lag om 2 personer
Arrangör: SvenskaMagic, svenskamagic@svenskamagic.com.
Information: Kostnad: 50.00 kr.
Tider:  Lö 18:00-Lö 18:30 (Registrering) samlingssal: T1
 Lö 18:30-Sö 00:30 (Turnering) samlingssal: T1

Junior Series (Standard)
Vi har en speciell Standard-turnering för spelare som är 15 eller yngre. De bäst 
placerade kvalar in till Junior Finals där man tävlar om resa och hotell för två 
pers. till en europeisk Grand Prix. Alla deltagare får en JS foil Slith Firewalker, 
top8 får en JS foil Royal Assasin.
Arrangör: SvenskaMagic, svenskamagic@svenskamagic.com.
Information: bara öppen för de som är 15 år eller yngre Kostnad: 50.00 kr.
Tider:  Sö 09:00-Sö 09:30 (Registrering) samlingssal: T1
 Sö 09:30-Sö 14:30 (Turnering) samlingssal: T1

CAP-magic
Linköpings eget lokala format där spelarna själva röstar fram vilka kort som ska 
vara banned resp. tillåtas. En hel del Unglued och Unhinged är tillåtna liksom 
Portal-serierna. Ni kan bli den som gör det tillåtet att spela med 4 Black Lotus i 
leken. Se www.serieborsen.se/lincon2005 för banned-lista och annan info.
Arrangör: Peter Andersson, serieborsen@bredband.net

Magic the Pokering
Som alla andra har du en massa usla rare och foil-kort (Magic the Gathering) 
liggande i byrålådorna. Dessa är det dags att ta med sig för att använda som 
insatser vid Texas hold’em-bordet som vi hoppas hålla öppet för spel ofta och 
länge. Det värsta som kan hända är du får med dig fler kort hem. Se www.
serieborsen.se/lincon2005 för mer info.
Arrangör: Peter Andersson, serieborsen@bredband.net

Side-events
Vid sidan av SvenskaMagic-mästerskapen kommer vi givetvis att köra side-
events i alla format ni kan komma på. Hitta åtta spelare som vill spela samma 
format, så kör vi ett side-event direkt. Allt från draft till Highlander Gold, valet 
är ert!
Arrangör: SvenskaMagic, svenskamagic@svenskamagic.com.

Övriga Magic-evenemang
Vi planerar också en massa andra Magic-arrangemang på Lincon. Vill du ha 
hjälp med din lek så kan du besöka SvM:s lekdoktor på plats. Vill du lära dig om 
draft så finns det en workshop. Vill du sälja power-kort eller hela samlingar så 
går det bra att lämna in dem i SvenskaMagics butik. Föreningen SvenskaMagic 
håller också ett möte för att få fram nya idéer för året. Och gissa vad... Ja, 
all info om dessa evenemang finns i SvenskaMagics Lincon-center på www.
svenskamagic.com!
Arrangör: SvenskaMagic, svenskamagic@svenskamagic.com.
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Lajv
Love Soap Live
SMICKRA MIG; PAKTA MIG; FÖRNEDRA DIG!!!
Det kan inte längre råda något tvivel om att dokusåpakändis är det läckraste 
man kan syssla med. Och på LoveSoap Live får du för en dag  chans att vara lika 
subtil som Robbam, djup som Linda och påklädd som  Janne. Lägg två timmar 
av ditt liv på braksuccén LoveSoap Live och känn  öset. Då måste ha spelat 
LoveSoap för att kunna deltaga. Föranmäl dig gärna.  Vi har 12 platser. Jämna 
par har företräde. Par som är osams har  företräde över vilka jämna par som 
helst. Par utklädda till något av  paren i LoveSoap har företräde över allt annat.
Arrangör:Anders Fager, mail@thehellgame.com 
Information: Antal platser är begränsade till 12. 

Tetris Lajv
Arrangör: Catahya, askatt@hotmail.com 

Rollspel
Abarax hand
Sebastian såg på gruppen. Den här gången hade han hittat rätt gäng! 
Till att börja med har de Rupert - gruppens magiker. Kanske lite disträ, men en 
klippa när det gäller. De hade träffats precis som Sebastian försökte fly från den 
drake som just hade ätit upp hans förra grupp tappra äventyrare. Rupert stoppade 
draken genom att förvirra den med ett regn av blommor och räddade Sebastians liv. 
Gruppens helerska kallas Gnista. Hon är väldigt duktig på örter och helande och 
tar sitt arbete på yttersta allvar. Hon tar alltid tid på sig och är väldigt noggrann. 
För grottor och tunnlar har de värvat en dvärg vid namn Damdim, som är den 
största karlakarl Sebastian råkat på och en klippa vid stridigheter. 
Till sist har en skogexpert anslutit sig till gruppen - en alv! Även om hans praktfulla 
kläder kan stå ut lite i skogen, men han vet säkert vad han gör - han är ju alv. 
Helt enkelt en perfekt kombination av äventyrare, det tidigare misslyckandet kunde 
Sebastian lämna bakom sig. Enda molnet på horisonten var de skulder gruppen 
hade och hur de skulle lyckas betala av dem innan det fick knäskålarna krossade. 
Nåja, det löser sig nog.
Abarax hand är en traditonell fantasyquest, med en så gott som “normal” 
äventyrargrupp. Fast lika mycket en såpopera i fantasymiljö. Kanske lite mer 
lämpat för lite mer erfarna grupper och folk som uppskattar humoristiskt 
rollspel.
Arrangemang för lag om 5 personer

Arrangör: Rollspelsbaren, info@rollspelsbaren.se
Information: Kostnad: 75.00 kr.
Tider:  Fr 09:00-Fr 15:00 samlingssal: S18
 Lö 09:00-Lö 15:00 samlingssal: S18
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Dungeon of Doom
Den gamle mannen såg med trötta ögon på 
gruppen framför sig. De kom vandrande längs 
den vältrampade stigen, upp för Drakens berg, 
genom Mörkrets skog, som så många före 
dem. De bar sina tunga packningar med böjda 
ryggar, och släpande steg. Vapen, mat, rep och 
facklor. Allt för att besegra monstret, och vinna skatten. De här var i alla fall väl 
förberedda jämfört med dem som kommit innan. Åldringen suckade trött och reste 
sig sakta upp. Han hade för länge sedan slutat hoppas på att någon skulle lösa 
förbannelsen som band honom vid templet. Och han såg inget hos nykomlingarna 
som tydde på att de skulle lyckas där otaliga andra misslyckat, där riddare och 
magiker dukat under, där tjuvar och präster mist livet. Där inte dvärgakungens 
livgarde lyckats, där inte alvernas stolta krigare segrat.

Oraklet stödde sig på staven. Han höjde handen till en hälsning, och log kallsinnigt 
mot äventyrarna. Han kunde i alla fall förutsäga en sak. Det övergivna templet 
väntade på nästa grupp. På nästa offer. Det behövde man inte vara ett orakel för 
att förutse...
Vågar ni utmana bergets hemlighet? Ingen som har försökt har återvänt. Varför 
skulle just ni vara bättre än alla andra?

Speltid: sällan mer än en timme
Individuellt arrangemang

Arrangör: Speltidningen Fenix, fenix@speltidningen.se
Information: Drop in
Tider:  To 19:00-Sö 15:00 samlingssal: Colosseum

Friform...för en liten stund
Efter två smygtestningar i både CrossCon (i Gislaved) och i GothCon (i Göteborg) 
drar vi igång på riktigt med vårt rollspelsarrangemang ”Friform...för en 
liten stund” här i LinCon! Det hela är egentligen ett slags experiment mellan 
rollspel, drama, friform, karaktärsgestalning och framför allt att ha roligt på 
ett sällskapligt sätt (!?), inspirerat av scenarioskrivande spelföreningar såsom 
ASF, FriSpel och RÖ30. Inga märkvärdiga eller mäktiga roller, inga kluriga eller 
konstiga intriger, inga ”du lever, men egentligen är du död”- eller ”du är död, 
försök inte leva nu”-scenario. Och en sak till. . . inga begränsningar av hur 
många som kan vara med!

Förstår du fortfarande inte vad jag menar? Kom och var med, då kommer du att 
göra det. Du kommer inte ångra heller! Jag lovar. =)

Bara rent rollspel. Bara rent karaktärsgestaltning. BARA RENT FRIFORM!

Individuellt arrangemang

Arrangör: SARZ, sarz@ynot.nu
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Huset - rum för vilsna historier
Lite senare, när du har vaknat, kan du inte minnas vad du drömde. Du famlar efter 
bilder som verkar vilja berätta någonting, men allt du får fatt i är spillror som inte 
passar ihop: Gamla män på ett tåg, brinnande kors under stjärnhimlen, en död 
kvinna i ett förkolnat hus, stora salar fyllda av gröna arkivskåp, afrikanskt hat, 
dagdrömmar och ett brokigt målat dockskåp.

Du försöker tänka på någonting annat ett tag. Du hoppas att ditt undermedvetna 
själv skall lägga ihop pusslet, att du plötsligt skall se helheten.

Istället bleknar bara drömmen allt mer och till sist, det är nu middagstid, minns 
du bara en enda sak: Huset. Det är stort och byggt i tegel. Det har ett torn, en stor 
veranda och många rader av blint stirrande spröjsade fönster. När du blundar ser 
du det framför dig så tydligt att du undrar om du verkligen drömt det. Om du inte i 
själva verket har bott där.

Men du kan inte minnas var det ligger, eller ens hur omgivningen såg ut. Var det en 
stad? Var det en savann?

Efter ett tag minns du inte längre huset och det är som om ingenting har hänt.
Ett samarbete mellan arrangörsgrupperna NisseNytt och Frispel. I Huset - rum 
för vilsna historier får du på ett spelpass deltaga i två rollspelsscenarion på 
runt två timmar styck. Det kommer finnas en mängd historier att välja på och 
de enskilda berättelserna finns att läsa om på www.siames.nu/nissenytt/rum. 
De sträcker sig från skräck, våld och action till kafkaianska byråkratiska 
snårdjungler, socialrealism och exotism. Scenariona har vitt skilda fokus och 
idéer och inbjuder till en rad olika sorters rollspelsmöten, allt efter vad du är 
sugen på. Olika verkligheter väntar dig, det är bara att ta steget in i huset.

Vi tar med ca 6 kortscenarion. Det går för en spelgrupp att spela detta flera 
gånger eftersom det finns olika scenarion att välja på. Därmed kan man anmäla 
sig till upp till tre pass. Själva valet görs på plats och när spelgruppen valt 
ett scenario väljer spelledaren ytterligare ett, man får det man vill ha + en 
överraskning!
Arrangemang för lag om 4 personer

Arrangör: Frispel & NisseNytt, anders@siames.nu
Information: Kostnad: 75.00 kr.
Tider:  Fr 09:00-Fr 15:00 samlingssal: P26
 Lö 09:00-Lö 15:00 samlingssal: P26
 Sö 09:00-Sö 15:00 samlingssal: P26
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Mörkrets fördrivare
Don Antonio d\’Ardon har all anledning att vara nöjd när han ser ut över sin egen 
ö Isle Alba, långt ifrån snokande ögon. Han är till sist ensam ägare till familjens 
alla pengar och den vision han fick från underjorden för tjugo år sedan har nu 
utvecklats till en enorm organisation i Hargors tjänst. Ingen av de tre kyrkliga 
ordnarna eller inkvisitionen känner till deras existens. Snart är förberedelserna 
färdiga för hans herres uppstigande från sitt underjordiska fängelse och de tre 
dårar som vågat störa hans tjänare ruttnar nu bort bakom lås och bom.

Men allt ser inte så ljust ut som Don d’Ardon tror. De kyrkliga ordnarna må vara 
omedvetna om sektens sanna natur och skepnad, men de är inte helt ute ur leken. 
Kvinnan med det märkliga utseendet är kanske inte så hjälplös som hon verkar. 
Slutligen så kanske paret från Castle le Gris (en stor, viktig hamnstad) blivit slagna 
och berövade sin kraft, men ännu är de inte döda.
Arrangemang för lag om 4 personer

Arrangör: Björn Apelqvist, bjoap101@student.liu.se
Information: Kostnad: 75.00 kr.
Tider:  Fr 16:00-Fr 22:00 samlingssal: S14
 Lö 09:00-Lö 15:00 samlingssal: S14

Rollspelsbaren
De hade väntat länge nu. Tekannan var nästan tom. Några hade börjat spela 
ett kortspel. Den glade friformaren Calle stod och diskuterade regler med den 
sadistiske improvisatören Peter. Jim kom precis tillbaka med en glass i sin hand 
när fem mystiska främlingar skred fram till disken. - Vi har en timma att döda, vad 
kan ni göra för oss?
Rollspelsbaren är en drop in-aktivitet för hela laget. Vi serverar improviserat 
rollspel för grupper från tre personer och uppåt.

Rollspelsbaren - som ni aldrig sett oss förut.
Arrangör: Rollspelsbaren, info@rollspelsbaren.se
Information: Drop in för 3 personer och uppåt
Tider:  To 19:00-Sö 15:00 samlingssal: Colosseum

Ruttnande magi
Äventyrarna samlades kring det sönderbrända liket som låg på marken framför 
dem. Med grimaser av avsmak undersökte dem försiktigt kadavret. Dem kunde 
lätt urskilja att kroppen en gång tillhört en äldre man, klädd i något som kan ha 
varit en magikerkåpa. Elden som bragt honom om livet hade härjat hans kropp från 
knäna och uppåt. Det enda som fortfarande var intakt var nedre delen av mannens 
byxor, hans stövlar samt en magisk stav han troligtvis tappat precis innan han 
antänts. Hur äventyrarna kunde räkna ut att staven var magisk var ganska enkelt, 
inte nog med att den var rikligt ornamenterad med kryptiska runor så kröntes den 
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högst upp av en stor kristallkula. Kristallkulan innehöll en blåaktig rök som verkade 
leva ett eget liv. Prinsessan Misadora tog upp staven i sina händer, putsade den 
försiktigt och började tyda några av runorna. De andra äventyrarna tittade på 
henne under stor andakt och väntade otåligt på vad prinsessan skulle kunna tyda 
på staven. Prinsessan lyfte blicken från texten och sade: Vid nödfall krossa glaset !
Arrangemang för lag om 5 personer

Arrangör: Teddy Winroth, shagamiri@skehus15.ac
Information: Antal spelare: 4-5 Kostnad: 75.00 kr.
Tider:  Fr 16:00-Fr 22:00 samlingssal: S10
 Fr 23:00-Lö 05:00 samlingssal: U4
 Lö 16:00-Lö 22:00 samlingssal: S35

Skuggor ur det förflutna
Du kan knappt tro att det är sant. Du är på väg tillbaka till den plats du svurit att 
aldrig återvända till. Colorado Territorial Prison. Snart kommer du att behöva se den 
förbannade skitstöveln Arthur Rowland igen. Fängelsedirektören. Men med lite tur 
kommer han inte att se lika självbelåten ut som vanligt...

Det har bara gått någon månad sedan du senast var där. En intensiv månad, 
som började så bra. Du återsåg dina vänner och ni genomförde den största och 
mest lyckade svindeln hittills. Du och Cathrine blev ett par, efter alla dessa år. 
Tillsammans med Jonathan lämnade ni Colorado bakom er och åkte till San 
Francisco. Det var den bästa tiden i ditt liv.

Men den blev allt för kort. Cathrine är död nu, liksom så många andra av dina 
vänner. Mördade av James Teague, en kallblodig hyrd mördare. Skitstövel. Alla 
spår leder tillbaka mot Rowland, men du kan inte för ditt liv begripa varför han 
gjort det. Kanske kan Pinkertondetektiverna räkna ut det, du är ju trots allt på väg 
till fängelset igen i deras sällskap...
Skuggor ur det förflutna är det tredje och avslutande äventyret i kampanjen 
Änglar & Skitstövlar. Det kan även spelas helt fristående.
Arrangemang för lag om 5 personer

Arrangör: Western, western@rollspel.com
Information: Kostnad: 75.00 kr.
Tider:  Fr 09:00-Fr 15:00 samlingssal: P18
 Fr 16:00-Fr 22:00 samlingssal: P18
 Lö 09:00-Lö 15:00 samlingssal: P18
 Lö 16:00-Lö 22:00 samlingssal: P18
 Sö 09:00-Sö 15:00 samlingssal: P18



50

www.lincon.se
Sofie de Curages hjärta
Sofie de Curage är traktens mest eftertraktade ungmö. Enastående vacker och 
ensam arvtagare till Reimont de Curage, rikets starkast lysande stjärna. Hennes 
far ser mer än gärna att hon gifter sig, men Sofie verkar ha andra planer. Trots det 
tänker tre dödsföraktande unga män försöka vinna hennes hjärta. Men här kommer 
mer än charm att krävas. Sofie de Curage bor tillsammans med sin till åren komna 
barnflicka i ett torn vars många rum kan tänkas innehålla mycket mer än speglar 
och garderober. Hennes tama drake kommer vid minsta tecken från Sofie att köra 
iväg alla ovälkomna gäster. Och slutligen finns risken att Sofie blivit bättre på att 
kasta de krukväxter som den senaste friaren sände henne.
Arrangemang för lag om 5 personer

Arrangör: Björn Apelqvist, bjoap101@student.liu.se
Information: 3-5 spelare Kostnad: 75.00 kr.
Tider:  Fr 09:00-Fr 15:00 samlingssal: R34
 Lö 16:00-Lö 22:00 samlingssal: R34
 Lö 23:00-Sö 05:00 samlingssal: P18

Strike Team: Luna
»I det 23:e århundradet har mänskligheten tagit klivet ut bland stjärnorna. 
Fortfarande förundras vi av dessa nya underverk, men samtidigt ställs vi inför 
många nya hot och faror både inom och utom vår egen sfär. Utomjordingar, öde 
kolonier, konkurrerande regeringar, hänsynslösa storföretag, organiserad 
brottslighet och aberrantmutationer som alla vill ha all makt själva. I 
centrum av dessa konflikter finns en ny sorts människor - män och kvinnor med 
psykiska krafter - vars handlingar kommer avgöra hela mänsklighetens framtida 
öde.«
Jag minns fortfarande texten som fanns annonserad överallt i media. 
Naturligtvis nappade jag på erbjudandet att kämpa för allas vårt bästa, när det 
stod klart att jag var en av de få lyckligt lottade som hade psioniska krafter. 
Inte trodde jag att det skulle bli så här spännande, omväxlande, välbetalt och 
framförallt roligt. Jag minns slaget vid rymdstationen Mir II där jag och några 
vänner lyckades bekämpa en ung Aberrant med gigantiska nävar. Fasiken så 
hårt det blev, förlorade rymdstationen och två vänner till dennes stenhårda 
järnnävar, jag menar monstret slog för sjutton sönder rymdstationen med några 
få slag! Med mina isblixtar fick jag den såpass långsam att mina andra vänner 
kunde börja steka honom med sina laserstrålar. Det finns ingenting som går upp 
emot att se avskyvärda drägg som Aberranter bli penetrerade med laserstrålar!

Nu skall jag tydligen iväg till Olympus på månen för att få ett nytt uppdrag 
i en ny grupp, har inte träffat någon av dem tidigare faktiskt. Vet egentligen 
ingenting förutom att det handlar om något diffust kring rymdpirater. 
Förhoppningsvis blir det lika spännande och härligt som uppdraget som slutade 
med slaget vid Mir II!

Äventyret skrevs till GothCon XXVIII.
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Arrangemang för lag om 4 personer

Arrangör: David Hagman, david@spelwebben.se
Information: Kostnad: 75.00 kr.
Tider:  To 19:00-Fr 01:00 samlingssal: T11
 Lö 16:00-Lö 22:00 samlingssal: T11
 Sö 09:00-Sö 15:00 samlingssal: S18

Under Svart Himmel
Kungadömena över kontinenten ligger i svåra plågor. Svält men främst epidemier 
skördar mer offer för varje dag. Hanlas Hyr från Slättheim har vandrat långa vägar 
från sina drabbade hemtrakter för att slutligen ha kommit fram till de sista nordliga 
hedningarna och deras hemtrakter. Han tänker vandra ytterligare norr ut mot den 
vita skogen och han vet att han kommer att behöva hjälp för att komma igenom 
den. Hanlas utlovar en riklig belöning för alla frivilliga till detta märkliga uppdrag. 
Skogen har länge varigt mytomspunnet och de gamla talar alltid om de hemskheter 
som väntar där. Tre hedningar trotsar varningarna och visar sitt intresse för Hanlas 
färd och anmäler sig. Gruppen är samlad, en blandad skara av fyra individer med 
olika ursprung ska göra sina sista förberedelser innan avfärd mot den så länge 
föraktade skogen.
Under svart himmel är ett äventyr med skräckmoment och där problemlösning 
går före strid men där strid kan bli oundvikligt. Rollpersonerna kommer att 
sättas i en pressad situation där flykt känns omöjligt och där felsteg betalas 
dyrt.
Arrangemang för lag om 4 personer

Arrangör: Peter Andersson, neko_peter@yahoo.se
Information: Kostnad: 75.00 kr.
Tider:  To 19:00-Fr 01:00 samlingssal: S35
 Fr 23:00-Lö 05:00 samlingssal: R37
 Lö 16:00-Lö 22:00 samlingssal: R37

Universalis
Universalis är ett berättarspel som går ut på att tillsammans berätta en historia. 
Spelarna konkurrerar om makten över historien med hjälp av spelmarkörer. 
Universalis är väldigt fritt och flexibelt: alla sorters historier kan berättas med 
spelets hjälp. Mer information om Universalis går att hitta på spelets hemsida: 
http://ramshead.indie-rpgs.com/
Individuellt arrangemang

Arrangör: Karl Bergman, seppu_kong@yahoo.se
Information: drop in
Tider:  Fr 09:00-Fr 22:00 samlingssal: Colosseum
 Lö 09:00-Lö 22:00 samlingssal: Colosseum
 Sö 09:00-Sö 15:00 samlingssal: Colosseum
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USCM
Spela en soldat i United Systems Colonial Marine Corps. Detta är ett snabbt 
och actionfyllt rollspel med mycket taktik och hög dödlighet. Inspirationen har 
hämtats från miljöer som Aliens och Starship Troopers. Leta upp vårt bord i 
Colloseum och anmäl ditt lag.

Service guarantees citizenship. Would you like to know more? www.uscm.tk
Individuellt arrangemang

Arrangör: Oskar Grindemyr, oskgr127@student.liu.se
Information: Drop in, grupper om 4-6 spelare
Tider:  To 19:00-Fr 01:00 samlingssal: Colosseum
 Fr 09:00-Fr 22:00 samlingssal: Colosseum
 Lö 09:00-Lö 22:00 samlingssal: Colosseum
 Sö 09:00-Sö 15:00 samlingssal: Colosseum

We’re so Screwed
Den Nya Republiken är instiftad och det finns bara spridda rester kvar av imperiets 
styrkor som fortfarande håller stånd i ett fåtal system.

Jediriddarna har åter byggt upp en utbildningsakademi och står nu inför ett 
vägskäl. Skall de ta en mer aktiv roll i politiken eller är det bäst att återinstifta 
Jedirådet och därifrån leda jedis arbete. Det stora hotet kommer nu utifrån och bär 
namnet Yuuzhan Vong, dessa främlingar är humanoider med stark tro på sin 
religion. De har också innovativ biologisk teknik med sig och är förvånansvärt 
kraftfulla i strid. De lägger snart ett stort antal stjärnor under sitt våld på vägen mot 
Coruscant. Det är bara en tidsfråga nu innan Coruscant självt faller till Yuuzhan 
Vong.
Stjärnornas Krig We’re så Screwed är ett tempofyllt arrangemang där spelarna 
skall lösa gåtor, slåss mot fasansfulla utomjordingar, hemska monster och 
mäktiga naturkrafter. Bit för bit kommer grupperna av äventyrare att komma 
vidare i episoden och förhoppningsvis klara av den under konventets sista dag. 
Nu ännu bättre, ännu hetare, inte lika dödligt och framförallt mer av allt! Du 
som spelade detta under GothCon kommer inte få reprisen, allt är nytt!
Individuellt arrangemang

Arrangör: David Hagman, david@spelwebben.se
Information: Drop in
Tider:  To 19:00-Fr 01:00 samlingssal: Colosseum
 Fr 09:00-Fr 22:00 samlingssal: Colosseum
 Lö 09:00-Lö 22:00 samlingssal: Colosseum
 Sö 09:00-Sö 15:00 samlingssal: Colosseum
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Workshops
Ringbrynjetillverkning
Passa på att lära dig hur du sätter ihop din egen ringbrynja. Eller varför inte lära 
dig hur du kan göra enkla men snygga smycken, påsar eller t o m klädesplagg med 
hjälp av ringar.
Seminariet är öppet för alla som vill prova på för första gången eller de som 
redan kan men vill lära sig några nya mönster eller tekniker. Har du egna 
tänger, ta gärna dessa då det är först till kvarn som gäller. Seminariet är helt 
gratis. Välkomna!
Arrangör: Pär Björkman, info@dreamdesign.se 
Tider:  Fr 14:00-Fr 16:00 samlingssal anslås på hemsidan
 Lö 16:00-Lö 18:00 samlingssal anslås på hemsidan

Skapa Brädspel
Gillar du brädspel? Har du någonsin gjort ett eget brädspel, eller funderat på att 
göra ett?
Vi kommer under större delen av konventet att finnas tillgängliga för att hjälpa 
er som har lust att prova på brädspelsmakandets ädla konst. Vi kommer att 
ha materiel tillgängligt för att göra alla möjliga sorters olika brädspel och kan 
även hjälpa till med vår erfarenhet från skapandet av spel som Ultra Ducks 
och Alchemy. Om ni vågar kan ni även utmana oss att på tid göra ett brädspel 
utifrån vissa givna ramar.
Utöver detta kommer vi även ha med oss ett flertal olika brädspel som är under 
utveckling och som ni kan få speltesta och hjälpa till att utveckla vidare. Har vi 
tid kommer vi även själva att försöka göra färdigt ett nytt spel under konventet 
då det har blivit en tradition för oss att göra ett spel under varje LinCon.
Mer information hittar ni på webbplatsen http://www.spelwebben.se/sil
Arrangör: S.I.L., sil@spelwebben.se
Tider:  Fr 17:00-Fr 21:00 samlingssal: Colosseum 
 Lö 19:00-Lö 22:00 samlingssal: Colosseum

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. Allt 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 finns på plats under hela LinCon i Colosseum. 

Väl mött önskar Pär Björkman, info@dreamdesign.se.

Sal: Colosseum 
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Tillverkning & Framställning: Warhammer
Vill du som spelar Warhammer lära dig om hur man producerar egna roliga 
eller speciella modeller? Eller kanske eget scenario? I så fall bör man titta förbi 
min lilla workshop där jag kommer att lära ut, tipsa, och även sälja mina egna 
färdiga modeller.
Alla varmt välkomna!
Arrangör: Alexander Henriksson, itagun@msn.com
Information: Drop in
Tider:  Fr 21:00-Lö 00:00 samlingssal anslås på hemsidan
 Lö 18:00-Lö 21:00 samlingssal anslås på hemsidan

Övrigt
Auktion
Sälja: Vill 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 
varukrängare till auktionsutropare och få en slant för smörjan. Våra månglare 
kan sälja allt, även uppstekt lagom söt konserverad gröt, så varför inte ditt gamla 
trasiga Drakar & Demoner som ligger på vinden?
Köpa: Kom till LinCons auktion och upptäck en värld 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 fredag eftermiddag kan du lämna in det du vill sälja till 
Auktionsinlämningen. Auktionens provision är 5 kronor per utrop. Vi tar emot 
ett begränsat antal prylar, så kom tidigt till inlämningen. På lördagen 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 lördag kväll är själva auktionen. Det är givetvis kontant betalning 
som gäller.
Arrangör: Anders Blom, blom@post.com
Tider:  Fr 15:00-Fr 21:00 (Inlämning) samlingssal: Colosseum
 Lö 14:00-Lö 20:00 (Visning) samlingssal: Colosseum
 Lö 21:00-Sö 23:00 (Auktion) samlingssal: C2
 Lö 23:00-Sö 00:00 (Utlämning) samlingssal: C2
 Sö 12:00-Sö 15:00 (Utlämning) samlingssal: Colosseum

Dance Dance Revolution
Under hela helgen kommer Catahya ha två dansmattor som kommer stå å gå. 
Passa på att utmana dina vänner i en stegtävling, eller varför inte prova på 
att köra Tekken med fötterna! Eventuellt kommer det att hållas en turnering i 
Tekken på dansmatta, detta anslås i så fall i salen!
Arrangör: Catahya, askatt@hotmail.com
Tider:  To 19:00-Sö 15:00 samlingssal: S41
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Dikttävling
Catahya kommer under helgen att hålla en dikttävling. Man kommer när man 
vill att kunna lämna in sitt bidrag i en låda i Catahyas rum och under söndagen 
kommer en vinnare att utses. Vi tar emot bidrag på både svenska och engelska, 
maskinskrivet eller snyggt handskrivet.
Arrangör: Catahya, askatt@hotmail.com

Maffia
Hela byn sover. Allting är tyst och stilla. Men så plötsligt smyger några skuggor 
förbi. Endast ljudet av ett fotsteg och knäppandet av en led når öronen hos en 
bybo som vaknat till under natten. Och så sker det - ett liv släcks och maffian 
försvinner lika tyst som de kom. Kan den dödes identitet ge byborna någon 
ledning om vilka de skyldiga är? Till vem ska läkaren ge sin värdefulla hjälp? Vem 
ska sheriffen utreda, när det är ont om tid och han inte hinner undersöka alla? 
Avslöjar du maffian innan de kommer till dig om natten, eller faller du offer för 
maffians manipulativa planer och förvandlas till deras syndabock?
Spela maffia - om du vågar!
Arrangör: Mauricio Arias och Henrik Steensland, mauricio.
ariascarreno@gmail.com, henrik.steensland@gmail.com
Tider:  To 23:00-Fr 05:00 samlingssal: P18
 Fr 23:00-Lö 05:00 samlingssal: P18
 Lö 23:00-Sö 05:00 samlingssal: P18

LinConBio 2005
På LinCon spelar min inte bara spel utan man ser även på film, så även i år. 
I filmsalen på LinCon 2005 så kommer vi att visa all möjlig och omöjlig film. I 
år bjuder vi på storslagna äventyr, häftiga filmer med skruvad handling, roliga 
filmer som framkallar skrattkramp, coola skräckfilmer från det glada 80-talet 
och filmer som du inte ens visste fanns. Så när du börjar få ”nära-vaken-
upplevelser” och börjar fundera på att gå och lägga dig, tycker vi istället att du 
ska komma och träffa alla andra cineaster i filmsalen. Väl mött på LinConBio 
2005
Arrangör: Marcus Caesar, ccc_bianca@hotmail.com
Tider:  Fr 00:00-Sö 15:00 samlingssal: C4

Twister
Twister är ett roligt spel där du får en chans 
att utmana din egen viget och envishet!
Twister kommer att finnas hos Catahya 
under hela helgen, så det är bara komma 
förbi och gå en match mot dina vänner.

Arrangör: Catahya, askatt@hotmail.com

Tider:  To 19:00-Sö 15:00 samlingssal: S41



Färdväg med tåg/buss
Till Linköpings resecentrum kan du ta dig med allehanda reguljärtrafik. Från 
resecentrum tar du buss 202 mot Lambohov. Gå av vid hållplats Universitetet. Därifrån 
skyltar vi gångväg till konventet. Tidtabell för 202 finns på www.ostgotatrafiken.se.

Många av Sveroks distrikt anordnar billiga resor till konventet. Kontakta ditt närmaste 
distrikt för att få den senaste informationen.

Sverok Stockholm
Bussen avgår torsdag den 16/6 kl. 18.00 från Klarabergsviadukten (Stockholms central) 
och går direkt till LinCon. Bussen går tillbaka till Stockholm på söndag klockan 16.30. 
Priset är 100:- oavsett om man åker enkel resa eller tur och retur. Vi du veta mer eller 
boka plats maila buss@sthlm.sverok.se Mer information om bussarna kommer att finnas 
på Sverok Stockholms webbplats http://stockholm.sverok.se/

Sverok Väst
Sverok Väst kommer att ha minst en buss, antagligen två, en från Hamstad, FBG, VBG, 
Borås och sen direkt till Lincon. Den ”norra” går från GBG till Lincon via Trollhättan, 
Uddevalla mm (är inte helt 100 på den exakta rutten). Kolla på distriktets hemsida  
http://vast.sverok.se då och då för mer information!

Färdväg med bil
Det går att parkera vid P. Det 
finns gratis parkeringsplatser, 
men observera att vissa rader är 
avgiftsbelagda.

Avsändare
Dragon’s Den
c/o Lars Johansson
Östgötagatan 18 A
582 32  Linköping

Sverige
Porto 
betalt

B

Missa inte 
SM-kvalet 
i Magic the 
Gathering!
Läs mer på 
sidan 42!


