
Vi har mycket atr'biuda på under årets SydCon. Vi är stotta över
att ha lockat titl oss ett antal Svenska Mästerskap i diverse spe[.
Bland dessa hittar du:

Warhammer 40K
Buttonmen
Western Figurspelet

Generater
Andreas Brodin (Ekonomi och administration) generat@sydcon.org
Åsa Roos (Arran gemang) genera[@sydco n. ory, 07 02-8867 34

Vi har även en fantastisk website, www.sydcon.org, där vi håtter
er underrättade om vad som komma skatt. Varmt vätkomna ti[[
SydCon 10.
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Fötj med på resan...

Stolt presenterar vi ett brett utbud av scenarier. Riktiga
dundertitlar btir det. lngenting som tåt att missas.

Columbian Necktie
Arr: Erik Lundström
Gangsterthritter i bottenskiktet av södra Londons undre värtd, med
titthörande skurkgatteri.

The Factory
Arr: Björn Larsson
En rak adrenatinstinn höger

lnga spår efter Alex
Arr: Jan Salomonsson och Tobias Wrigstad
"Det är ju för fan vi som är fri-form i det här jävta tandet. Vi är
från Stockhotm." Ett muttigt finger rätt upp i fyrkantighetens
scenarioröv.

Pelargirs Gator
Arr: Fredrik Jönsson, Orchis & Svettis
lnbördeskrig och motståndsgrupper i ett stormigt Gondor. Vj,,håi
saknat den gamle J.R.R. 

.,....,'''

Tintin och rymdskeppet t'
Arr: Per-Ota Otsson
Tintin. Genialiskt. Jag har redan börjat damma av Herg6s gamta
album. /I .,..,.n''

Uppgörelsen I ",,.Arr: Tove och Anders Gittbring
Tittbringa ett par timmar i ett härjat Wyg'"ptie, btanQi§Fij
ittusioner och hänsynslösa gunslingers. t'

White-out: Las Vegas
Arr: Otte Jonsson och Anders Nygren
Förbittring i me[lanvästern, korrugeratrT0-tal i täckväst

Vad Gud gör är gott .J"'
Arr: Jonas Fritzett, ASF _.i
Karaktärsspet, andra värtdskriget, icke-andrar{äd$§liriget.lritzett
i högform. _,f ."," -t' -/.

lnnan Hösten
Arr: Martin Brod6n
Ett titet ödmjukt jävla experiment meltan lajv och fri-form,
uppbackat av neoptatonisk drömgotik. Ni kan ju förstå att det btir
fett.

Svarta Rosen
Arr: Lina Andersson och Stefan Axetsson
Snutkaffe, förhör, kartor med nåtar och bevispåsa;-Befiiiver jag
säga mer? Mordutredning i bästa polisfilmsstj.l,.-''-"

Hått noggrann kott på SydCons hemsida, det börjar hända saker på

kortspelsfronten. Är du kanske en av dem som vitl få saker att
hända? Kontakta kortspet@sydcon.org.

I år kommer det att arrangeras många roliga och spännande
brädspel. Vi vänder oss givetvis som vanligt både titt nybörjare och
titl proffs. At[a kan speta brädspet, så vi ser fram emot en bred
front.

Den stora kärleken i förnedringens tid
Arr: Erlend Eid#m Hansen \.,-.",..:''

uatrt-e-ygfr'hätften kvinnoq.uÄftIBrlgräns: 1 8 år

rtir
Granite,,t'eaves \.. l' ,tr
Ar:r: Elrik Fattand och Mike Pohjöla ,t"
Expgfimentiettt, HC ,,,"

.j ,l'
-J ;"

Iyst i klassen ..,/'

Reatistiskt nutidslajv som inte rniislyckas att beröra och uppröra.

'Arr: 
Carotine Andersson, Mundus l4vefsus

Störst och hårdast i Sverige.
- 80 platser
-Atla regter kommer att finnas på hemsidan

bjuder Syd§on på en fantastisk samling figurspel och
: Mer informat'ion kommer att komma upp kontinuertigt

Fantasy World och Fanatic
n death does duty end"

Atta trevtiga turneringar i exempetvis "SoutCalibur" på Dreamcast
e[ler "Tekken" på Ptaystation 2 samt a[[a tänkbara PC-

spelsturneringar, kan hittas under Dataspelssektionen på
wwwsydcon.org. Titlsvidare frestar vi med:

SouI Calibur
Arr: Åsa Roos
"The Legend Mt[ Never Die". Kick ass!


