


Hjärtligt välkommen till
Borås Spelkonvent 16, 1998!

Du håller nu i din hand utskicket till Borås Spelkonvent

16. I och med detta öppnar sig också en värld av fantasi-

fulla spelkreationer för dig att ta del av. Bladdra, läs och njut av informationen

om Sveriges äldsta, bästa och mesta spelhändelse, under hösten - Borås

Spelkonventl

Vi presenterar stolt årets fyra huvudturneringar i Rollspel; Call of Cthulhu

- "Vinterspel" av Anders Hallberg och friforms äventyren "Ett fall för inspector

Pooh" av Christoffer Krämer, "Ndr domedagen nalkas" av Björn Westling och

"Viigen" av Magnus Alm och Jonas Frizell.

Utöver dessa fyra huvudturneringar i rollspel är det i år gott om minitur-

neringar och fristående rollspelsarrangemang. Brädspel i matsalen eller i en tuff
turnering, Dioramor som skulle platsa som installationer på konstutställning,

Datorspel i nätverk, Kortspel av både mer och mindre seriös art och det obli.

gatoriska nattsmygandet vid Live kommer naturligtvis till sin fulla rätt på Borås

Spelkonvent 16. Det finns för många godingar för att nämna här - ingen nämnd,

ingen glömd! Du hittar allihop längre fram i utskicket.

Vi hälsar också den lite mer kommersiella delen av hobbyn välkommen

till konventet, nämligen butikerna Fbmmans Spel,Musketitrerna ochTradition,

spelföretaget Neogames samt konstruktörerna av Western och Parabellwn.

På nästa sida och framåt hittar du det finstilta och ännu längre fram pre-

senteras de olika arrangemangen. Jag hoppas och tror att Borås Spelkonvent 16

blir en oförglomlig upplevelse!

Hjutligt c)iilkommen

John Bredal - Konuentsordförcu'Lde



Det finstilta

Allmant
Detta utskick skall ge dig all information om Borås

Spelkonvent 16 som behövs. En bekräftelse

kommer att skickas, till alla som anmäler sig, så

att den är framme ungefär en vecka innan kon-
ventet. I bekräftelsen får du i forsta hand reda på om

du och ditt eventuella lag har ordinarie e11er reserv-

plats i respektive turnering, men också eventuella

ändringar i schemat, nya arrangemang och mer

dartill. Om du anmält dig som spelledare så kom-
mer scenarion och annan information tillsammans

med bekräftelsen.

Knapp kommer att användas som bevis på

att du har betalat för din tid på konventet. Denna

knapp skall fästas väl

synlig på dina klader.

Utan knapp äger du inte

rätt att deltaga på kon-

ventets aktiviteter och

får heller inte vistas där.

Åskådare eller nyfikna

som inte önskar delta utan bara vill se vad vi andra

sysslar med är dock mycket välkomna att besöka

konventet under en kortare tid.

Liksom tidigare år har vi alla rollspels-

huvudturneringarna och några miniturneringar
på en annan skola, Engelbrektsskolan som ligger

ca 300 meter från Bäckangskolan. På Backang-

skolan kommer alla andra aktiviteter att hållas,

liksom Reception, Kaf6teria och annat trevligt.

Tider
Konventshelgen är förlagd 30:e Oktober till 1:a

November 1998. M öppnar dörrama klockan 09.00

på Fredagen och invigningen äger rum klockan
10.00. Det allmänna spelandet borjar 11.00.

Under avslutningen som ar forlagd till Söndagen

den 1:a November klockan i5.00 har vi prisutdel-

ning. De som inte finns på plats under prisutdel-

ningen går miste om sina priser.

Om du av särskilda skä1 måste komma till
konventet under Torsdagen, ring då först kansliet
(033-13 55 90) och meddela detta. Vi har tyvärr

begränsade resurser att ta hand om personer som

vill komma då, så undvik gärna det.

Kostnader

Å."t. ko.ru"r-rt kostar för en person som inte är

medlem i SVEROK (se separat annons) 240:- SEK,

medan en SVEROK-ansluten medlem endast

betalar 7?.0:-. För detta pris får du tillgång till
ALLI roligt som händer på Borås Spelkonvent 16,

inklusive alla arrangemang förutom rollspelstur-

neringarna och vissa kortspelstumeringar som kos-

tar extra. Detta är en policy vi fortsätter att hål1a

starkt på, därför är vi tacksamma om du säger till
i Receptionen om du finner ett arrangemang där

arrangören försöker sno dig på pengar.

Har du betalat för sent (efter 9:e Oktober)
eller inte betalat via föranmälan alls, betalar du

när du kommer till konventet. Detta gör du vid
Receptionen och har efter det rätt att stanna på

resten av konventet. Det går inte att betala för
endast en dag. Priser som gäller for betalning på

konventet är som följer;
300,- om du kommer på

Fredag, 250,- om du

kommer på Lördag och

50,- om du kommer på

Sondag (på Borås spel-

konvent sker byte av

dygn klockan fem på morgonen). Vi vill med dessa

priser betona att det är smartast att betala via för-

anmälan, detta förenklar nämligen hela vår han-
tering avsevärt. Dessutom är det ju de föranmälda

som har första tjing på att få spela de turneringar

som har begränsat deltagarantal.

Incheckning
När du kommer till Borås Spelkonvenr 16 som i år,

liksom tidigare år, är förlagt på Bäckängskolan,

letar du dig fram till huvudingången. Där kommer

det under Fredag förmiddag att finnas specialbe-

mannade bänkar for Incheckning, medan du under

resten av konventet anmäler din ankomst i Recep-

tionen. Incheckningen vid huvudingången kommer

att vara sorterad i ett kösystem baserat på de för-
anmäldas efternamn.

OBSERVERA! ÄR DU EJ FÖRANMÄLD,

ANMÄLER DU OCH BETALAR FÖR DIG

I RECEPTIONEN!

Efter incheckning är du en stolt ägare av en

Borås Spelkonvent 16-knapp som berättigar dig
tilltrade på konventet (se ovan).

Information
Vi1l du veta något som du kanske har glömt av

eller inte kan hitta information om någon annan-



stans! ? Gå då antingen till receptionen, där du

kan finna ett begränsat antal utskick som delas

ut gratis, eller till Konventets Anslagstavla som

finns uppsatt vid Receptionen. Finner du ändå

inte vad du letar efter, fråga då våra specialut-

bildade Receptionister, som kan svara på ALLT
som rör konventet!

Föranmälan
För att föranmäla dig till konventet fyller du

lämpligast i det medfoljande inbetalningskor-

tet på det sätt som beskrivs nedan (se även skiss

vid inbetalningskortet). Detta inbetalningskort

betalar du sedan på [ampligt särt. senasl

Fredagen den 9:e Oktober, som är sista anmäl-

ningsdag.

1. lnträde till Borås Spelkonvent 16 kostar 240:-

för personer som inte är

medlemmar i SVEROK-

ansluten förening och

22O:- för SVER0K-

anslutna personer. Sätt

ett kryss i där för avsedd

ruta och skriv namnet på

den SVEROKJörening som du eventuellt är medlem

i. Tänk på att du som SVER0K-medlem skall kunna

visa upp ditt giltiga medlemskort när du checkar in

på konventet.

2. Namn på den Sverok{örening du är med i.

3. Skriv ditt födelsedatum respektive telefonnum-

mer (tel ej obligatoriskt).

4. Här skriver du det lagnamn ni vill använda på

Rollspelsarrangemangen.

5-7. Föranmälan till arrangemang På de arrangemang

som det går att föranmäla sig till finns ett tvåsiffrigt

föranmälningsnummer. Detta nummer skriver du i de

rutor som finns på lnbetalningskortet.

5. Huvudturneringar i Rollspel. Hår skriver en av lag-

medlemmarna i de Rollspelsturneringar ni vill vara

med i och skriver ert lagnamn på avsedd linje. Den

personen är den ende som betalar turneringsav-

giften på 75:- per turnering. Efter föranmälningsrutan

finns en ruta med texten"SL" här kryssar man om

man har med sig egen spelledare (läs under Roll-

spelsturneri ngar i utskicket).

6. Föranmälan lvlagic. Här fyller du i föranmälnings-

nummer för de Magic turneringar du önskar deltaga i.

Det kostar 30:- per turnering.

7. Föranmälan Övriga spel. Här skriver en av lagmed-

lemmarna ide Miniturneringar i Rollspel ni vill vara

med i. Miniturneringarna är gratis. Här skriver du även

i vilka brädspel och övriga spel du önskar deltaga i.

8, Om du har fått utskicket per post finns också en

adressetikett fäst på baksidan av utskicket. Ovanför ditt

namn på denna etikett finns ett fyrsiffrigt nummer,

detta är ditt Konvent+egistreringsnummer. Om adressen

på etiketten stämmer med din nuvarande räcker det

att du fyller i detta nummer som avsändare, istället

för hela din adress, för att din föranmälan ska regis-

treras på rätt sätt. Om något på adressetiketten inte

stämmer (du kanske har flyttat, eller någonting är fel-

stavat), fyll då i de rätta uppgifterna tillsammans med

registreri ngsnumret, och di n

föranmälan kommer han

teras riktigt, och dessutom

uppdateras till nästa år!

Om du inte har fått något

utskick i brevlådan eller

kanske anmäler dig via en

kompis måste du fylla i hela ditt namn och adress. Då

får du ett registreringsnummer till nästa år. TEXTA tyd-

ligt tack! Kan vi inte läsa vad det står så gissar vi.

Detta innebär att 'Löfstedt' lätt kan bli 'Lövfjärt' t ex.

9. Du som anmäler lag eller vill deltaga i avgiftsbelagda

kortspel fyller här i den totala kostnaden för de turne-

ringar som ni vrll vara med i, plus din inträdesavgift.

Andra, som inte anmäler lag eller vill deltaga i avgifts-

belagda kortspel fyller endast i inträdesavgiften här!

Är ni flera som vill anmäla er och bara har

tillgång till ett förtryckt inbetalningskort kan ni
göra er anmälan via en tom postgiroblankett. Skriv

i så fall extremt tydligt, så besparar ni oss och er

själva en massa problem. Använd gärna illustra-

tionen som ma1l. lnbetalningen görs till:
postgironummer 4O3 02 43 - 2,

betalningsmottagare John Bredal.

Föranmälan är bindande; inträdesavgiften

återbetalas inte. Erlagda avgifter för turneringal

där konventet inte har kunnat erbjuda plats åter-

betalas fr o m Söndag klockan 12.00 vid Recep-

tionen. Tiots att bekräftelsen säger att duiditt lag

har reservplats är det möjligt att andra perso-

nerilag uteblir vilket ger dig/ditt lag en chans att

vara med. Detta innebär att personer/lag som inte



har varit vid samlingen i respektive turnering inte
kommer att få sina utgifter tillbaka, eftersom

konventet i ett sånt lage faktiskt har kunnat
erbjuda plats!

Ordningsfrågor

Arrangörerna önskar att den konventsordning
som råder på de flest av Sveriges konvent bibe-

hålles även på Borås Spelkonvent 16. Det vill
säga; Ingen rökning inomhus, inga provocerande

uniformer, inget bråk, ingen skadegörelse, ingen
alkohol, inga Paintball- eller vattenvapen o s v.

Alla störande personer kan, och kommer att,
awisas från konventet.

Vill du sova lugnt under konventet är det
lampligt att göra det nattetid i skolans gymnastik-

sal eller på Bäckängskolans tredje våning. Denna
våning är avsatt för
sömn mellan 24.00

och 07.00. Behöver

du inte lugn när du

sover får du sova när
och var du vill, på

egen risk.

Har du bagage som du

inte orkar bära om-

kring på går det alldeles utmärkt att lämna in
sådant i vår fina bagageinlämning som du hittar
på tredje våning. Denna service är kostnadsfri

och öppen under dygnets alla timmar. M ansvarar

inte för inlämnat bagage, men gör naturligtvis så

gott vi kan for att hålla högsta möjliga säkerhet!

Att hålla rent omkring sig är i allmänhet bra, och

på konvent i synnerhet. Därför kommer konven-
tets specialutbildade Stadkoboldstyrkor att hålla
skolan så ren som möjligt. Vi ber också dig som

Konventsdeltagare att hålla din sal så ren som

möjligt, städa spelsalarna efter dig och hlalpa
Städkobolderna i deras hårda arbete.

Vill du duscha på konventet går det också bra. Det
kommer finnas duschtider och platsanvisningar

för detta i Receptionen.

Mat
Som vanligt kommer konventer arr förhandla till
sig bra deals med några närliggande restauranger.

Mer information om detta kommer att finnas
uppsatt på Anslagstavlan under konventet.

Annars kan man hitta näring för hung.

rande konventsmagar utan att behöva ta sig utan-
för dörrarna, genom att gå till Kaf6terian.

Vad gör man annars...?

Förutom digra tumeringar, tunga spel och hålla-sig-

vaken-så-länge-som-möj ligt aktiviteteq finns det

många andra intressanta arangemang som kommer

att äga rum under Borås Spelkonvent 16.

Till exempel kan du...
...se på film nästan dygnet runt. Storbildsprojektor

och maktig ljudanläggning kommer art förgylla film-
salenl En komplett lista på vilka filmer som visas

kommer att finnas på Konventets Anslagsravla.

Filmerna visas i Samlingsrummet på våning I.

. . .avnjuta en vistelse på Konventsauktionen som

äger rum under Söndag förmiddag klockan 10-14.

Visning sker 9-10.
Här kan du som van-
ligt göra riktiga fynd.
Bidrag till auktionen
lämnas in senast Lör-
dag klockan 24.00 i
Bagageinlämningen.

Konventet tar fem (5)

kronor per sålt utrop.

...ha roligt i Konventets Kaf6teria, som är samlings-

punkt för konventets alla deltagare. Har koper du

billigt godis, mat, dricka, kaffe m m och kan sedan

vandra runt i matsalen där man spelar som bäst.

...spatsera i de affiirer som kommer till årets Konvent.

Dessa verkar i dagsläget bli Tiadition, Musketörema

och Flammans spel. Tä dig en titt i deras rum och
du kanske finner vad du alltid har letat efter!

....spela haftiga datalir i Konventets datasal. Vi fort-
s'åtter att ha konventssveriges största satsning på

digitala spel och kommer kanske att ha mer än en

datasal. Mer information om detta får du under

konventet.

Har du några frågor?

Ring då någon av nedanstående personer:

Frågor om Konventet:

Konventsordförande: John Bredal 033.13 55 90,

vg@sverok,se

Frågor om Rollspel:

Mattias Flyckt 033.13 64 26.



Frågor om Brädspel:

Tomas Davidsson 033-13 B0 20,

buh96096@ped.utb.hb.se

Har du några frågor som hör direkt till ett särskilt

arrangemang kan du ringa arrangören (se arran-

gemanget i fråga for telefonnummer).

Arrangemang

Arrangemangsanmälan

Endast de arrangemang som finns med på inbe-

talningskortet kräver föranmälan, om inget annqt

anges under något specifikt arrangemang. Föran.

mälningarna betas av i datumordning (det datum

du betalade för dig/ditt lag), vilket innebär att

forst till kvarn får först mala.

Samma princip gäller också på de arran-

gemang där föranmälan inte krävs, d v s; Forst på

plats får först spela. Det är upp till de som kommer

först till ett arrangemang att se till att godartad kö-

struktur bibehålls. Det går inte alls att föranmäla sig

till ett arrangemang som inte kräver föranmälan!

Rollspelsturneringar
"Vinterspel" (Call of Cthulhu) , " Ett f all for inspector

Pooh" (friform), " N ilr domedagen nalkas" (friform)

och "V iigen" (f"f*) är Huvudrollspelstumeringar

på Borås Spelkonvent 16.

En huvudturnering måste ditt lag föran-

mäla sig till för att få spela. Vem som får spela avgörs

enligt "först anmäld-principen", det vill säga, den

som har anmält sig forst får spela forst. Mll ni vara

säkra på att få spela i den/de turneringar ni har

anmält er i anmäler ni också en spelledare som

kommer att spelleda ett annat lag under turne-

ringen. Spelledaten måste komma till spelledar-

samlingen! Uteblir spelledaren från spelledarsam-

lingen eller huwdsamlingen till tumeringen i fråga,

flyttas ert lag ner till sista reservplats. Ett visst krav

på spelledarna stäl1s naturligtvis också, Scenarion

till spelledama skickas i samband med bekriiftelsen'

Till miniturneringar i Rollspel går det också att

föranmäla sig, det går även bra att anmäla sig på

konventet. Dock går föranmälningarna före.

Brädspelsturnetingar

För Brädspelshuvudtumeringama gäller att de ingår

i det så kallade Spelhjulet. Alla tumeringar i Spel-

hlulet spelas två gånger under konventet, en gång

dagtid och en gång nattetid. Samlingarna sker i

samband med spelstart på de platser som anges i
schemat. Du får endast deltaga en gång per tur-

nering i Spelhjulet.

I samband med varje brädspelskvalomgång

anges också antal bord som kommer att spelas

under den omgången. Listan på de anmälda kryssas

av enligt först-anmäld principen vilket innebär att

de som inte får plats på borden den första spelom-

gången betas av nästa omgång.

Kortspelsturneringar
Vi har nöiet att kunna presentera två Magic tur-
neringar. Det går att fomnmä1a sig till samtliga kon-

spel men man kan även, i mån av plats, hoppa in på

konventet. M tar ut en avgift för Magic-turnering-

arna, dessa pengar går till att finansiera finare

priser i respektive tumering. Dessutom spelas

Legends of the Five Rings och The Great Dalmuti.

lJtöver dessa kortspei genomförs SM i ett klas-

siskt kortspel.

Dataspelsturneringar
Borås Spelkonvent fortsätter även i år att ha den

största dataspelssatsningen i konventssverige.

Målsättningen är att det skall finnas minst en

dataspelsturnering i gång nästan hela dygnet.

Naturligtvis kommer alla turneringar att köras i
nätverk och på vassa maskiner. Ingen av turne-

ringarna kostar något att delta i och anmälan

sker på konventet.

Arrangemangstyper

Huvudturnering
Alla huvudturneringar finns med på inbetal-

ningskortet. I dessa turneringar får endast de

som betalat konventsavgiften delta. Arrangörer,

utbytes-Sl och butikspersonal får vackert hitta
någon annan sysselsättning. Priser delas ut till dem

som placerar sig bland de tre främsta i samtliga

huvudtumeringar.

Miniturnering
Alla som har rätt att vistas på konventet får delta

i miniturneringarna. I de flesta av dessa tävlingar

kommer det att delas ut ett fint eller burleskt pris

till vinnaren.

Arrangemang
Allt organiserat spelande som inte är en huvud-

eller miniturnering är ett arrangemang. Samma

villkor gäller för dessa som för miniturneringar-

na med det undantaget att inga priser utdelas.



ROLLSPEL

De misstänksamma
Ansvarig: Gustav Edman 031-68 50 40, ASF.

Rollspel, Friform.

Antal Spelare/Ti llfäl le: 4

Timmar/Tillfälle; 5

Antal Tillfällen:2
Fredag 12.00-17.00
Lördag 18.00-23.00

Det är natt i Göteborg. Inne på en krog på Avenyn

sitter fyra män och planerar en stöt mot en av

stadens största banker. Hjärnan bakom rånet, Max

Fredrilsson (någon av er), har handplockat de bästa

han känner till for just en stöt av den här typen.

Efter noggrann planering av kuppen är de redo att

göra sitt livs stöt. Men när tiden väl är inne går

något snett och en hetsyakt på de fyra inleds...

Efter Nu

Ansvarig: Fredrik Engström 031-28 89 82, ASF.

Rollspel, Friform.

Antal Spelare/Tillfälle: 4

Timmar/Tillfälle: 5

Antal Tillfällen:2
Fredag 20.00-01.00
Lördag 10.00-15.00

"JefferssonkiinÅe hur plattntlångsant siinktes ner och

hw kylan omkring honom gav upphou till kraftiga

rlsningar. Med ett mekaniskt klick slat sig öppningen

ovutför honom och det vinaÅe fu hrms ögon i smrma

ögonblick som kryofrysens kusliga brummande blev

harbart. Ärhundr alena niirmale slg hastigt. "

Efter Nu är ett framtidsdrama i friform där

du som spelare anförtros ett hedersfullt och ärorikt

uppdrag, som tar dig genom flera kommande epo-

ker och millenium. Framtiden konlionterar dig med

både skrämmande katastrofer och nya upptäckter,

och tvingar dig till en och annan insikt om tillvaron.

Ett fall för lnspector Pooh.

Ansvarig: Christoffer Krämer 040-93 97 90.

Rollspel, Friform, Huvudturnering.

Antal Spelare/Tillfälle: 5

Timmar/Tillfälle: 5+

Antal Tillfällen: 1

Spelledarsamling Fredag 1 1.00

Fredag 12.00-17.00
Kostnad: 75 krllag

Föranmälningsnummer 1 1

En morgon, gonska så långt efter det att Inspector

Pooh lost fallet med ex constable Owls förwwmo
klockstrtng, l.åg han i sin s.ing och funderade. Om
jag kiinner honom riitt så tiinkte hon nog på om han

skulle ha mjalk eller honung till sitt frukostte eller om

det kanske uore biist med mjalk OCH honung, uton

te. ()ch om jag verkligen kitutner honom så vdl som

jag uor, så beslutade han sig denna morgon, som alla

andra morgna.r, för det senare. Denna morgon bleu

det dnck ingen frukost för Pooh.

Den lilla sömniga universitetsstaden Shire

skakas av mordet på sin mest berömde författare

och sjumiladistriktet mobiliserar sina främsta kraf-

ter. Inspector Pooh, Constable Tigger, Inspector

Piglet, Sergeant Kanga och Inspector Rabbit får

en hård nöt att knäcka.

Ett fall for Inspector Pooh är ett väldigr

brittiskt whodunnit med mycket te och kakor. Det

är ett scenario för er som gillar problemlösning och

sympatiska karaktärer samt föredrar att tillbringa
ett par timmar med Morse, Frost, Dalgliesh eller

Tennyson framför att göra något nyttigare.

Hon var ett bejs
Ansvariga: Magnus Alm 031-28 80 38 &
Jonas Frizell 031-40 80 79, ASF.

Rollspel, Finsk Friform Totalteater.

Antal Spelare/Ti llfälle: 1

Timmar/Tillfälle: lnte så många.

Antal Tillfällen: 2

Fredag 18.00-20.00
Lördag 16.00-18.00

En retrofuturistisk 40-tals film noir finsk friform
totalteater för 1 person. Det ihärdiga regnandet

har gjort det i normala fall stökiga Paris till en tyst

och dämpad stad. Inte många rör sig ute i den har

sbrtens väder, ännu mindre vid de senare timmama

på dygnet. En ensam taxi glider upp längs med trot-

toaren, över vilken chauffören tyst spanar. Under

den närliggande tobaksaffärens skyddande markis

skyndar sig en överrocksbeklädd man att vika ihop

sin tidning. Han kliver in i taxin utan att ta av sig

vare sig rock eller hatt och spänner ögonen i man-

nen bakom ratten.
"- Kör mig till de snuskigaste, mest vidriga kvmter

du känner ill, dar ingen förutom stans viirsta

avskum samlns."

Han lutar sig tillbaka i baksätet medan hans

fingrar letar sig ner i fickan dar den välbekanta

dodsbringande stålklumpen vilar.



llluminatus!
Ansvarig; Gustav Edman 031-68 50 40, ASF.

Rollspel, Friform.

Antal Spelare/Ti llfäl le: 4
Timmar/Tillfälle: 5

Antal Tillfällen:2
Fredag 20.00-01.00
Lördag 10.00-15.00

----- Ursprungrligrt meddelande -----
Från : elvis@saturnus. com

TiIl: konvent@borås. se
Datum: den 31 Oktober 1998 00:02
i\mne : I1 -Luminatus !

Kodl-og 31 Okt 1998 00:05 -
Dekodning misslyckad

Ursprungligt meddelande visas:

22 .21 .51 .7 4 .

43.
42 .2L .62 .3L .32 .62 . I

62.82.
7 4.52 .2L.

3L .82 .

31.03. I

Slut kodat meddelande.

Jag drömde om blod inatt...
Ansvarig: Maria Lindvall 040-13 84 07.
Rollspel, World of darkness, Miniturnering.
Antal Spelare/Ti llfäl le: 3
Timmar/Tillfälle: 5

Antal Tillfällen: 4
Fredag 19.00-24.00
Lördag 10.00-1 5.00, 19.00-24.00
Söndag 10.00-15.00
Föranmälningsnummer 41

"Jag drömde om svind i natt

Jag drAmde om strid i nntt

Jag dramde jag stred vid din sidn

rustal och stark i natt

Jag drömde om blod i natt

Jag drömde om död i natt

Jag dramde jag föll qtid din sida

med banesår, i natt. .."
IKarin Boye, Sköldmön]

Har du någonsin undrat var kärlek är? Förrärande,
jobbigt, tråkigt, smärtsamt, ömt, vackert, kalla det

vad du vill, men kärlek är det likaväI. Det här är

ett scenario om kärlek. Men det finns fler sorters

karlek. Vänskap är en slags ktirlek, syskonskap

också. Dessa bortglömda kärlekar vi bara tar för
givna, som inte plågar oss som den andra gör. Ar
de värda mindre respekt och uppmärksamhet? Tle

unga människor. Alla älskar de samma flicka. Av
hela sina hiartan. På var sitt sätt. Så vad hander

om de en dag skulle stå där ensamma?

Sophie, allas älskade Sophie, den enas sys.

ter, den andras vän och den tredjes alskade. År
det kanske så att det är de som älskar henne mest

som känner henne sämst?

Jag drömde om blod i natt... är ett roman-

tiskt deckarscenario anpassar för både karaktärs-

spel och problemlösning. Settingen är London,
september 1994. Spelet World of Darkness, men

följer inte varlden helt, jag har ändrat det jag känt
att jag varit tvungen att ändra för historiens skull.

Stora chanser till dramatiska scener utlovas, och

förhoppningsvis också en deckarnöt att knäckä!

Nalle på vift.
Ansvarig: Gustav Edman 031-68 50 40, ASF.

Rollspel, Friform.
Antal Spelare/Til lfäl le: 1 2

Timmar/Tillfälle: lnte så många.

Antal Tillfällen: 2

Fredag 18.00-20.00
Lördag 16.00-18.00

Har du någonsin undrat hur det känns att vara en

hyperintelligent burk slime, en fanatisk hog Lego

el1er kanske en mano-depressiv docka? Nej, tankte

väl knappast det. Men nu har du chansen att till-
sammans med 11 andra spelare följa med på ett
äventyr genom en stor stad med ett gäng ganska

små hjaltar. Total hysteri och kaos utlovas.

Neonsvärd och blå ballonger
Ansvar ig : Lars J o h a n sson

Rollspel, Shadowrun.

Antal Spelare/Tillfälle: 4
Timmar/Tillfälle: 5

Antal Tillfällen:3
Fredag 12.00-17.00
Lördag 19.00-24.00
Söndag 10.00-15.00



Regnet föll tungt över staden. Sällskapet satt tysta i
rummet och väntade. Ingen avslöjade vad de tänkte

eller kände. Det var som om regnet var allt de behöv-

de och allt de hörde. Ingen av dem anade den fard

som låg framför dem. De hemligheter som skulle upp-

täckas. De var lyckligt ovetande i tron att detta bara

skulle vara ett uppdrag som alla andra. Lite våld och

brott, kanske lite skador och smärta och till sist en

beloning för mödan. Inget att oroa sig för och inget

som kunde tynga deras samveten. De hade gjort det

så många gånger förr. Det skulle bli så enkelt...

När domedagen nalkas.
Ansvarig: Björn Westling 033-135688.
Rollspel, Friform, Huvudturnering.

Antal Spelareffillfälle: 5

Timmar/Tillfälle: 5

Antal Tillfällen: 1

Spelledarsamling Fredag 18.00

Fredag 19.00-24.00
Kostnad: 75 krllag
Föranmälningsnummer 12

" )\rkebisknpen au Cmterbury, Thomas Becket, hm jrct

återviint från sin mångåriga exil i Fratl<rike. Urm att

falora någon til exkommwticeraÅe han de prt;stzr sun

haÅe meduerkat uid unge prirc Henrys kröning. Dessa

olyckliga begav sig till kungen som för tillfallet vistades

i N cvmtmdie, och beriittaÅe om det rrya hotet. Henry II
mottognJhercn och fick ett vredesutbrou. " Ar dBt d,å

ingen som uiLI hi)rmas mig på dern'e uppruiske prtlstt "

utbtasthan. RaÅet sunmmtkallaÅes genastfor att öuer-

hga om åtgdrder dtt återstiill.a den kmgliga myndig-

heten men d,et uar otiinkbcut att riket skulle kunna

bdra en såÅon konfLikt mellan de båÅa mnktfaktorema

lgrkm och l<ronon. F yra riÅÅme haÅe llssrwt dLl kmg
ens vredgaÅe ord i råÅsförsamlingen. De steg genast

tillhiist ochred allkusten. De segltÅe över kanalen och

red tiLL Canterbury . Den 29 December 1170 fann de

iirkebiskopen ikatedralen. Thomos mötte dem medkors

och mi*a, oriidd, och beslutsam. Efter en hiiftig ord-

viixling störwÅe de sig öuer honom, högg ner honom

med sirn sc)iird ochk;ffinade horcmbladanÅe somlulius

Caesar med ett drssin srir som skriade efter httnnd."

[Winston Churchill, Historia 1]

Välkommen till intriger och maktspel i riddar-

tidens England.

The Mexican connection.
Ansvarig: Anders Gi I lbring

Rollspel, Western. Mini turnering.

Antal Spelare/Ti I lfäl le: 5

Timmar/Tillfälle: 4

Antal Tillfällen: Drop in.

Tider anslås på konventet.

Föranmälningsn ummer 42

Sokn sjönk obmmhmtigt bakom de höga bergen . *rmt
skulle det qtma mörkt och då furns det inu kingre något

sky dÅ mot me xikanerna. D e skulle obehindr at kunna

smyga farbi uakten, och då skulle alk ucaa slut. Och

som om inte detta uar nog, uem uar den mlstiske

mannen som följt efrer dem sedan överfallet! Och hur

kunde hon heln tiden qreta uart de uar på utig?

Vagnen som var krtndmed gulÅet och geuii,ren

stod en bit inne i gruuar . Presenningen var flixkaÅ au

bbd efter smden uidfloden. Ett ao hjulenhaÅe brusdt,

och det haÅe rasat ihop precis innan de nåÅÅe gruvan .

I paniken som faljfu haÅe tre au dem lyckax skjuta in

vagnen i den stora grottan, sdlntidigt som de tud

andra besq.tarale elÅen från farfaljoma.

N u uar alln fem irctingda som råttor , utan en

chans o.tt komma ut. Yid den ena öppningen låg

mexikanema, vid den rnulramöttes de aq, den okihtÅes

gev(nskulor. Laget såg onekligen suårt ut.

Te x lutaÅe sig mot låÅonw med dynamit. Hw
haÅe det blivit så hiix? Och hw skulle de komma ut

med Liqtet och guWet i behållt Han beuakwÅe lÅÅorna

med en tankfull min...

I äventyret spelar ni fem hårdfora soldater

som anlitas att utföra ett hemligt uppdrag. Ni blir
indragna i ett nät av förräderi, dunkla komplotter,

lögner och halvsanningar, guld och gevär, mexi-

kaner och mystiska prickskyttar. Ska ni klara er

levande från äventyret?

Uppvaknanden
'Ansvarig: Henrik Hörlin 031-28 46 71, ASF.

Rollspel, Friform.

Antal Spelare/Tillfälle: 4

Timmar/Tillfälle: 5

Antal tillfällen: 2

Lördag 10.00-15.00
Söndag 10.00-15.00

- Ta det Lugnt. . .

- /AG ÄR LUGN] tt I I Den hiir dagenhar inte voit
direkt. . . direkt...

- Normal?

- PRECIS,IJI Det dr inte vmje dag som man står helt

normab i duschen och sedan genom en ljusbtxt kastas
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5 20 år in i fromtiden och upptikker dtt man har uarit

en utstuÅerad. staty blanÅ 250 aruJra statyer somingen

vet uar damkommer ifrån som tydligen tndrat viirlÅs-

historien till den gral att dzt uppstod enkdtastrof som

kan jömföras med ett globalt kdrnuapenkrig så att aLL

civilisation försuann och ingen uet var vi kommer ifrån

och antm givetuis att ui dr något gudomligt och blir

centrum för en religion som ser uiirlÅens undergång

inom tqtå veckor och hoppas på att jdg och ue andra

personer som också, uarit statyer skall rtiÅda uitrÄen

genom att anuiindn q,åra såknllnÅe "guÅamhgal<rafter"

som jag inte har en aning om qtal det kan qtma och

även om jag uisste så hcu jag inga krafter uilket dory

kommer att mlirka ochkommer da au dada mig för att

inget annat får tillbes utom dom "gudomliga" staty-

erna... Så man kan stiga dtt jeg har Lite att ttimka på

just nu... J ag behouer... behöuer...

- Ett mirakel?

- Precisl

Vi nters pe l.
Ansvarig: Anders Hallberg 033-1O 81 98.

Rollspel, Call of Cthulhu. Huvudturnering.

Antal Spelare/Tillfälle; 5

Timmar/Tillfälle: 5

Antal Tillfällen: 1

Spelledarsamling Lördag 1 1.00

Lördag 12.00-17.00
Kostnad: 75 krllag
Föranmälningsnummer 13

Tre försök tog det ft;r Börje Alm6n att fumla upp

Amaxonens fr amdan. Yinglande to g hon någr a kliu ner

i diket. BusshÅllp\atsen diir de hale stannat lÅg öde

och platsen Lystes upp au en ensa.m lyktstolpe vars

sken grumlades au det liitta snafallet. Vmsamt pres-

saÅe han ner ölbuteljen i en smutsgrå snödriua.

"För heluete, stting dörren efter dig! det u sc)inknllt

far fant"
Borle lng samtidigt som han mÅer tystnaÅ beuaktale

omgitmingarna. Granmna i Svenljungatrakten böjde

sig i respekt för honom tycktes det, eller uar det för
snöu^ycket? Hans leende breddades dd han noterale

den stora fyrfiitgsaffischen fastad på busskuren.

"Trettondrdagsgala på Kullabergs danspalats med

Rune Lennarts Orkester " .

Smtskrocknndp. droghan upp gJlfen, Lyfte upp fl"askon

och stegaÅe upp mot bilen igen. Det tacka könet fick
minsann akta sig i kvall. Barje kinde sig verkligen

oemotstdndelig då han snabbt halsade det sism au

makbry gdcn och hiuaÅe iudg pavdn mot skogsdungen.

Sedon sparkaÅe han au de upputsade skorna mot

tröskeln och havde sig in i frdmsiitet.
"Nu drm vi grabbo:r! Fjallorna uiintar!"

Vi gör ett nedslag i 1976 års vintersverige

och minns med ett nostalgiskt vargagrin de fräcka

kläderna, de snabba bilarna och framför allt den

fantastiska musiken...

Väge n

Ansvarig: Magnus Alm 031-28 B0 38 &
Jonas Frizell 031-40 80 79, ASF.

Rollspel, Friform. Huvudturnering.

Antal Spelare/Tillfälle: 5

Timmar/Tillfälle:5
Antal Tillfällen: 1

Spel ledarsamling Lördag 18.00
Lördag 19.00-24.00
Kostnad: 75 krllag
Föranmälningsnummer 14

Kenneth sågKarlliinge i ögonen.

-VaÅÅå, u du far feg eller!

- N a , men dct kan f aktiskt uma farligt , rufia pkmkor

och så. Dessutom iir d.et midÅag snart.

Ett för honom rypisiit grin kom öuer Kenneths lappot

niir han sq.wa.d.e Karl i rullstolen.

- Ger mnn sig i leken in får man lekzn tåla. Förresten

så måste vi tinlÅ hitta Lousie innon midÅagen, kom

igen nu fegis.

Hasterts dofter au förmulmaÅp Iöu ochblam dnggnltskar

blnnÅaÅe sig med br)<ten av rök och g(Åsel Laven på u ii.
dmhaÅe expbderat i ftirgspTakanÅe fyrverkerier , hiir och

um lågmosade, övermoga äpplen. Enleriguiil ufipkad

uiigledÅe rcr frånlallen dih de stnd, mot vad som uerka-

de vara en Liten b1 diir en bonÅe med sin åsna och kltra
la m gåendeskings med vdgkmten. Sobn skickade några

viirnanÅl. stråLar i Kenneths msikte. KisanÅe laÅe han

htnden på suiitdshjaltet och togförsta steget på uiigen.

Ett friform rollspel i 3O-talets Sverige.

Elementen
Ansvariga: Pierre Odengard odengard@hotnail.com

& Alexander H. Andersdn zir_qaz@hotmail.com

Rollspel, Drakar och Demoner

Antal Spelare/lag: 5

Anatl Tillfällen: 3

Timmar/Tillfälle: 4

Fredag 20.OO-24.OO

Lördag 8.00-1 2.00, 20.00-24.00

Vågar du slåss mot dig själv?



BRÄDSPEL

Advanced Civilization
Ansvarig: Tomas "Brain" Davidsson

Brädspel, Huvudturnering
Antal Spelare/Tillfälle: 36 st

Timmar/Tillfälle: 6

Antal Tillfällen: 2+final
Advanced Civilization
Fredag 11.00-17.00
Lördag 01.00-07.00
Final Lördag 15.00-21.00
Föranmälningsnummer 2 1

Medtag egna spel.

Britannia
Ansvarig: Tomas "Brain" Davidsson

Brädspel, H uvudturnering
Antal Spelare/Tillfället 24 st (6 st Bord)

Timmarffillfälle: 6

Antal Tillfällen: 2+f inal

Fredag 10.00-17.00, 18.00-24.00
Final Lördag 08.00-14.00
Föranmälningsn ummer 22

Invadera Britannien i detta klassiska spel

Medtag egna spel.

Diplomacy
Ansvarig: Björn Westling 033-13 56 88
Brädspel, H uvudturnering
Antal Spelare: Tlbord, 49 totalt
Timmar/Tillfälle: 6

Antal Tillfällen: 2+final

Fredag 18.00-24.00
Lördag 08.00-14.00
Final Lördag 22.OO-O4.OO

Föranmälningsnummer 23

Kamp mellan diplomater på hög nivå.

Medtag egna spel.

Diplomacy - Rallyturnering
Ansvarig: Björn Westling 033-13 56 88
Brädspel, Min iturneri ng

Antal Spelare/Ti llfälle: 7/bräde

Timmar/Tillfälle: 6

Antal Tillfällen: Kontinuerligt
Körs löpande under hela konventet.

Spela Diplomacy när det passar. De två bästa resul-

taten räknas, med avseende på Rallyturnering. I
denna ingår även övriga större konvent i Sverige.

Medtag egna spel.

Settlers of Catan
Ansvarig: Tomas "Brain" Davidsson

Brädspel, H uvudturnering

Antal Spelare/Tillfälle: 16 st (4 Bord)

Timmar/tillfälle:6
Antal Tillfällen: 2+final

Lördag 01.00-07.00, 15.00-21.00
Final Söndag 09.00-15.00
Föranmälningsn ummer 24

Är du den som lyckas bosätta dig över hela Catan?

Medtag egna spel.

Advanced Squad Leader
Ansvarig: Andreas Carlsson 033-12 31 59
Antal Spelare/Tillfälle: Obegränsat

Timmar/Tillfälle: 7

Antal Tillfällen: 1

Lördag 18.00-01.00

Beroende på antalet deltagare gör vi detta till en
minitumering eller en liten ASL träff. Några mindre

scenarion kommer att spelas i turneringsform. För

dig som inte kan ASL ? titta gäma förbi och få lite
insikt i detta heltäckande strategispel om Andra
Världskriget!

TAB L ETOP

Command Decision: Operation Marston
Ansvariga: Jonas Renliden &

Lars-Robert Söderlund, 033-12 70 48
Antal Spelare/Tillf ället 2-12
T+mmar/Tillfälle: 10

Antal Tillfällen: 2

Fredag 72.OO-22.0O

Lördag 10.00-20.00

Fzistningen Europa vacklar och den italienska strids-

moralen är låg. På Sicilien kämpar tyska och ita-
lienska forband for att hindra de Allierade från att
nå det italienska fastlandet. Den 14:e juli 1943 luft-
landsätts element ur den brittiska 1:st Airborne
Division för att ta en serie broar över floden Simeto.

Målet med operationen är att snabbt kunna korsa

Messinasundet och därmed innestänga Axelmakt-
ernas alla kvarvarande styrkor på Sicilien. Ta



befälet över Lieutenant Colonei John Frosts "Red

Devils" eller de tyska försvararna vid Ponte Primo-

sole med order från sin chef Oberstleutnant Ludwig

Heilmann att hålla bron till varje pris.

Warhammer 40.000
Ansvarig: Karl Fredrik Ewers,0706-77 77 88
Tabletop, Huvudturneri ng

Antal Spelare/Ti I lfäl le: 1 6/0mgång, 32 totalt
Timmar/Tillfälle; 4

Antal llllfällen: Cupsystem, totalt 6 pass + final

Samling Fredag 12.00, spel hela konventet.

Föranmälningsnummer 25

Utslagsturnering med en B-turnering För de 16

som blir utslagna första omgången. 2000 poäng,

§rYSI\yYG,

Restriktioner: Endast utgivna "codex" får

användas, endast "lmperial Guard" får ha "allies"

och då endast "assassins", endast målade figurer
(mer än grundmålade), inga "vortex" eller "Virus-
granater". 1t6 (+l/"prrL"r" utöver den första)

"Forcekort". Priser i både A- och B-turneringen.

Armölista skall vara rumeringsansvarig till-
handa (Ewers c/o Armagedon, Katrinedalsgatan

13B,504 51 Borås) innan den 10:e oktober 1998.

Warhammer Fantasy Battle
Ansvariga: Erik sala 033- 14 04 96 &
Johan Österlin 033-29 44 24
Tabletop,M initurnering

Antal Spelare/Til lfälle: 16-20

Timmar/Tillfälle: 4

Antal Tillfällen: Löpande under konventet

Samling Fredag 12.00, spel hela konventet.

Föranmälningsnummer 43

2000 poäng. Tournement Rules. Inga "Greater

Demons" eller monster över 200 poäng, endast

"magic items" enligt grundboken eller magiboxen.

Inga "power 3 spells". Samtliga White Dwarf regler

och Rick Priestleys "Magic Resvisited iWD ZZZ

(Magic Amendments, Dwarf Runes, Note on Strike

Order, Knightly Virtues och Demon Rewards)

gäller. De vanliga karaktärs- och warmachines-

begränsningarna gäller ej. I stället räknas karak-

tärel monstet warmachines och regiments för över

44 pts/modell som "scarce troops". Max 50% av

armån får utgöras av "scarce troops". Endast målad

armö med rätt figurer. Poängbedömning på utgång

av slag, målning och sammansättning av armå.

VETO rule, max 2 "items". En VP for första

VETO "item", 2 VP for andra VETO "item".

Armylist skickas till Sala c/o Armagedon,

Katrinedalsgatan 13B, 504 51 Borås senast den

10 oktober. Observera att i år spelar ingen med

omålade figurer. Tä med egna regler, magikort etc.

40K "Hidden"
Ansvarig: B i rger Han n i ng 070-740069 5,

Föreningen YLVA.

Arrangeras av: Föreningen YLVA

Tabletop

Antal Spelare/Ti I lfäl le: 6-8

Timmar/Tillfälle: 1-4

Antal Tillfällen; Drop ln

Fredag 11.00-24.00
Lördag 10.00-24.00

+++++++++ Offico Inquisitos ++++++++++

From : Inquisitor Lothar Drake

Thru : Astropath Ehsike Fruntze

To : Offico Inquisitos, Friedmans world
+++++++++++++++++++++++++++++++

Hail the Emperorl

A problem has arisen on the world of Sarukan,

the known felon "El Bluffo" has made it his base

of operations, the attempts to apprehend him
has failed and according to my estimate only the

Legio Astartes are capable of defeating the small

army El Bluffo has gathered. End of message ...

Star Max
Ansvariga: Joakim Lilja & Anders Glans

Tabletop

Antal Spelare/Tillfälle: 2 1

Timmar/Tillfälle: 4

Antal Tillfällen:3
Fredag 18.00-22.00
Lördag 00.00-04.00, 18.00-22.00

- Red two is lostl

- Requesting backup, a.s.a.p!! !

Worms 3:rd Edition
Ansvarig: Tomas "Brain" Davidsson

Tabletop, lVl initurnering

Antal Spelare/Ti I lfäl le: lvlånga

Timmar/Tillfälle:4
Antal Tillfällen: 3

Fredag i2.00-16.00
Lördag 18.00-22.00
Söndae 09.00-13.00



I sann GW-anda reviderar vi reglema rejält till årets

slingrande, Medtag gärna egen mask i Cernitlera.

At the Sharp End

Ansvarig: Mats Antonsson

batlmats@algonet.se

Tabletop

Antal Spelare/Tillt ället 2-4

Timmar/Tillfälle:1-3
Antal Tillfällen: Drop in

Lördag 10.00-21.00

AT THE SHARP END! ar ett figurslagspel i
25mm-skalan som utspelar sig under andra världs-

kriget. Du har befälet över en infanterisektion med

eventuellt understöd. Ett antal olika scenarion

kommer att spelas, bl a att erövra en by eller

befästa ruiner m.m.

Ingen föranmälan. Inga förkunskaper.

Blod & Mod

Ansvarig: Mats Antonsson

batlmats@algonet.se

Tabletop

Antal Spelare/Tillfälle: 10

Timmar/Tillfälle: 6

Antal Tillfällen: Drop in

Lördag 12.00-18.00

BLOD & MOD utspelar sig på den ryska fronten.

Vilket scenario som kommer att spelas meddelas

på lördag förmiddag. BLOD & MOD ar ett figur-

slagsspel i 20mm-skalan.

På grund av spelets omfattning kan endast

ett begränsat antal spelare deltaga. Anmälan tas

upp lördag formiddag. Endast ett scenario kommer

att spelas på lördagen. Start kl 12.00.

Inga förkunskaper.

G rovp låtska m pe n

Ansvarig: M ats Antonsson

batlmats@algonet.se

Tabletop

Antal Spelare/Tillfälle; 4-6

Timmar/Tillfälle: 1-3

Antal Tillfällen: Drop ln

Lördag 10.00-21 .00

Söndag 09.00- 14.00

GROVPLÅTSKAMPEN är ett figurslagsspel i

20mm-skalan. Du för befälet över en mindre grupp

stridsvagnar och försöker manövrera ut fiendens

stridsvagnar och slå ut dessa.

GROVPLÅTSKAMPEN kommer att spelas

kontinuerligt under lördag 10-21 och söndag 09-14

(eller 15 beroende på när konventet slutar).

Ingen föranmälan. Inga förkunskaper.

DI ORAMA

EFS/Schillermann saknas
Ansvariga: Jesper Moberg, Christoffer Nilsson,

Greger Lundstedt & Magnus "Myran" Persson.

Diorama, Övriga Arrangemang.

Antal Spelare/Ti llfälle: 5

Timmar/Tillfälle: 2

Kontinuerlig Fredag 18.00-Söndag 14.00

Intergalactic News rapporterade igår att Federation

Space Resecoch Center förlorat kontakten med

forskarskeppet EFS lSchillermarn. Skeppet under-

sökte för tillfiillet kimningar efter en högstående civi-

Iisation på den fjttde planeten i sol.systemet Boras

Major. EFS/Scäillermann itr utrustat med det allra

sendste i hlgteknologisk uiig och jordfederdtionen

har, som niimnts i en tidigdre mtikel, inuesterot

drygt 4 miljo:rder EF-dollur i skeppet.

Enligt en Liilla på FSRC så skulle det senaste

livstecknet fran EFSlSchillermann ha qtarit en nöd-

signal. Presstalesmannenr Ms Jones-Lindberg, på

FSRC /cirsakrar dock att dessa påståenden ii:r helt

grundlösa. "Det lir inte ovanligt att vi tiduis förlorar
kontakten med våra skepp med tanke på dessa

aastånd" sriger Ms Jones-Lindberg. "Vi iir inte det

minsta oroaÅe och så fort vi hört något så kommer ni

naturligtuis att bli informerade" auslutm hon.

Unler hela gdrdagen pågick vållsamma demons*a-

tioner utanför FSRCs huuadkontor i centraLt Saa

Paolo. IGN uar på plats och mlaÅe med en au akti-

uistenta. "Det iir sl«nÅal att Federationen skinger ut

niistan tio miljarder på att graua grw på någon jiiula

plonet som ingen hm hört nbs om" siiger d.en fae detta

gruumbewen, som vill vara anonym. "Med över senio

p'rocen* arbetslöshetfinns det ualbiitne sal<er att sa*a

pengar pd. Någon kommer att få skit för det hii:r."

EFSlSchilbrmann, som iir ett skepp iGallileo-klassen,

ih tillqterkat au Asea Brown Boeing i Johannesburg.

IGN har sakt produktchefen Ru.di Durchfall far en



kommenw utan resulat. På ABBs kontm i lohonnes-

burg uppgoc) man att herr Dnrchfall far tillfallet tn
odntriiffbar. IGN

Diorama i mästarklass som gjorde en succ6-

artad premiär på SydConT i våras.

Ingen föranmälan. Inga förkunskaper.

Magikergillets Märkliga Mästartest'98
Diorama: Jesper Moberg, Christoffer Nilsson,

Greger Lundstedt, Robert 0hlund & Magnus

"Myran" Persson

Scenario: Robert Eneqvist

Diorama, Övriga Arrangemang

Antal Spelare/Ti I lfälle: 9

Timmar/Tillfälle: 3

Kontinuerligt Fredag 18.00-Söndag 14.00

Tornen strävade mot himmelen. Likt de höga triiden

i österlanfut tomad.e de upp sig Långt du uppe på

berget. N iir solen stod som högst på dagen skymde de

många byggnaÅernd mer eller mindre hel"a den LiLla

byn nere i dalen. Vagen dit upp var Lång och striiu-

sam men dih fanns målet far aLLt ditt arbete de senas-

te tjugo dren. Tiden uar inne att uisa uad du egentli-

gen f\rmådde med din kraft. Egentligen ör fut inget

problem. lnget konstigt alls faktisktt Bcaa att ucaa

den enda som kliuer ut på andra sidan!

Nu det iir dags for rikets magikergille att
söka nya ebuer tiLL de h1gre niuåema hm de ett myck-

et mtnkligt siitt dtt gd till uiiga.

Amu ett diorama framtaget av Borås främsta

team inom området fur att återigen visa vilket kon-
vent som är Sveriges dioramakonvent nummer ett.

Ingen föranmälan. Inga förkunskaper krävs men

generella AD&D-kunskaper är en fördel.

Return of the Yeti - Episode lV . Bar Wars

Ansvariga: Jesper Moberg, Christoffer N ilsson

& Magnus "Myran" Persson.

Diorama, Övriga Arrangemang

Antal Spelare/Ti I lfälle: 5

Timmar/Tillfälle: crrka 1

Kontinuerligt Fredag 18.00-Söndag 14.00

Det um en svinkall natt i by Embro. Stjiirnorna

grisuale och markens tjocka snötiicke Lyste vitt.
Som vanligt hade byns si)msta vaktlag fått den uiirsa
tiinkbara uaktomgången. Midnattspasset, då krogen

"Den Rynnde Isbjörnen" lJste som mest inbjudande

och stimmet från dess grister nådÅe iinda upp tiLL det

norra uakttornet. Slagbjarn huttrade buttert nör han

funderade över hw han skulle fördela sitt uaktlag.

Vis au erfarenheterna från faregående kuall

skul.l.e han unduika att pltrcera Gris-Gugge ensam i

uakttornet. Konske skuLle han hek enkelt låta Gugge

p atr uller a motkerna nedanf ör Långe -Leif s fi skar stu-

ga. Jo, så fick det nog bli. Det hade ju faktiskt hörrs

ett och annat yl.ande au vargar från skogen bortanför

Långe-Leifs dumme svågers hus. . .

Ett numera klassiskt AD&D-diorama som

växer en smula (bokstavligt talat) för varje år som

går. Uppföljaren till "Retum of the Yeti" (96) och

"Embro Strikes Back" (97).

Ingen föranmälan. Inga förkunskaper.

KORTSPEL

Magic Typ ll
Ansvarig: Per Danngärde

d 9 Sperda@dtek. c h a I mers. se

Kortspel, Huvudturnering
Antal Spelare/Ti llfälle: Obegränsat

Timmar/Tillfälle: 10 + slutspel
Antal Tillfällen:1
Fredag 11.00-21.00
Kostnad: 30 kr

Föranmälningsnummer 3 1

DCI-sanktionerad turnering. Swiss + slutspel.

Urzas Saga ingår.

Magic Sealed
Ansvari g: Le if Stoc kd a I e

leif@homemail.com

Kortspel, Huvudturnering

Antal Spelare/Tillfälle: 0begränsat
Timmar/Tillfälle: 10 + slutspel
Antal Tillfällen: i
Lördag i0.00-20.00
Kostnad: 30 kr (+kortkostnaden)

Föranmälningsnummer 32

DCI-sanktionerad turnering. Swiss + slutspel.

Använder Urzas Saga. En "starter" och två "boostem".

Legends of the Five Rings
Ansvariga: Kalle lvanovic 033-12 61 39 &
Marco lnkinen 033-033-12 11 19



Kortspel, Miniturnering

Antal Spelare/Tillfälle: Obegränsat

Timmar/Tillfälle: 3

Antal Tillfällen: 1

Lördag 18.00-21.00
Föranmälningsnummer 44

Man kan spela med Ninjor. Detta är därmed ett
fulländat kortspel! Här kan man kasta giftiga Ninja-
kaststjärnor, använda strypsnaror och skjuta med

Ninjapilbågar. Dessutom kan man spela Ninjamål-

tavlor i form av dumdristiga Ramusajer, mysko

svamlare, rakade Donuts och puckade monster. Som

en bortglömd Genin en gång sa: "En skorpion är

giftigare än två lejon". Sensmoral= Spela dettall

SM i Sketgubbe
Ansvarig: Anders lvarsson &

And reas Ekel u nd 033- I 2 203 7

Kortspel, M in iturneri ng

Antal Spelare/Tillfälle: Massor (helst alla)

Timmar/Tillfälle: 1-2 timmar
Antal Tillfällen: ca 4

Tider anslås på konventet.

Typ 1 - Gaturegler. Klassiskt kortspel i rafflande

turnering. När korten kastats klart och skriken
mattats ut, kommer en deltagare koras till svensk

skitgubbe 1998. Regler presenteras inför varje
omgång. Egen lek ger förtur.

"There can be only one"

The Great Dalmuti
Ansvarig: Tomas "Brain" Davidsson

Kortspel, M initurnering

Antal Spelare/Til lfälle: 2 1

Timmar/Tillfälle: 5

Antal Tillfällen: 2

Fredag 19.00-24.00
Lördag 08.00-13.00

Klättra upp och ramla ner för karriärsstegen i detta

feodala kortspel.

Medtag gärna egen lek.

LIVESPEL

Vampire Live - Carpe Nachtem
Ansvarig: Patrik Bohlin, 033-15 88 BB

Livespel

Antal Spelare/Tillfälle: 70 pers + Cast

Timmar/Tillfälle: 6

Antal Tillfällen: 1

Samling lördag 18.00-19.00
Spel lördag 22.00-03.50

Flertalet miin satt tysta uÅ bordet , neruositeten låg som

en dlfia rtmt sdrntkga i rurnmet, ett urml uapen lÅg i en

L,aasarmÅ hag på bordet. Dörren som fram till nu haÅc

umit sliten men iindock fungerudz , brikktes i ett uttal
deLtr, minikostymer iintraÅe rummet, ochbdrjoÅe på

ett intensiut och uålÅsomt siitt att rdÅa upp de nerc)ösa

indiuidema mot uiigen . En av de kasrymeradz mdnnen

stilllde sig mitt i rummet och tiimde en cigarett

"Mitt narnn ih Clvis De Haan, vi ar från PolCom,

ni iir mresteraÅe för illegal föreningsverl<samhet , ni har

inga riittighter! "

Välkommen till 1998 års traditionsenliga
livearrangemang.

Detta är del 2 av triologin om vampyrerna

i BorCon City. Förra årets händelse skapade mycket

oro bland vampyrerna i den gigantiska handelssta-

den BorCon. Som alla vet orsakar små störningar
i toppskiktet enorma svallningar i botten. Arbets.
lösheten och kriminaliteten har skjutit i topp och
Die Federale Raad använder sig av utegångförbud

for att hålla kontroll över massorna och införande

av undantagstillstånd verkar nära. Allt detta har
medfört en skrämmande brist på "blodgivare"
under nattens timmar vilket skapar utrymme för
maskeradbrott.

Årets lire är inriktat på livare som tycker
det är roligt och intressant med intriger, svek och
detektivarbete. Stor vikt har lagts på att alla skall

ha saker att göra men även ha frihet för egen

improvisation. En del vikt har aven lagts på humor.

Det är ju trots allt för att ha roligt som man spelar.

Ni .o- tycker om klanstrider och avancerade

munchkinmetoder har dock inte mycket att hämta.

I år har vi dock ingen föranmälan för spelarka-

raktärer eftersom vi upptäckte förra året att detta
inte funkade. Vi söker dock erfarna livare som är

intresserade av viktiga "Cast"-roller. Dessa måste

föranmäla sig.

Föranmälan av "Cast"-roller sker via tele-
fon till Ansvarig (se ovan). Vidare information
finns att hamta på vår hemsida

h tt p : //www. a utoa r k. c o m/va m p I i ve 9 8/ i n d ex. h tm
el ler via e-post va m p I ive98@a utoark. com



DATASPEL

Dators pe I sa r ra nge ma n g

Ansvarig: M ikael ")gge" Andreasson

033 15 71 29, 0708-72 87 98,

cyber.ogge@usa. net
Dataspel, lV initurnering
Antal Spelare/Tillfälle: Så långt datorerna räcker

Timmar/Ti I lfäl le: varierar

Antal Tillfällen: Oavbrutet under hela konventet

Tider anslås på konventet.

Förra året genomfördes den största satsningen på

datorer i konventshistorien. I år tänker vi utöka

som aldrig förr. De planerade turneringarna är

som följer:

Starcraft . En succö under det gångna året i
datorspelsvärlden.

Mechwarrior 2 . En återkommande klassiker.

NHL 98 . Det totalt megatuffa (om inte bästa)

hockeyspelet.

Quake 2 . Alla mot alla i uppföljaren till ett av

tidernas mest omtyckta spel.

Motoracer . Motorcykling på tid.

Det kommer givetvis att delas ut priser till
dem som vinner turneringarna. Det kan även till-
komma fler turneringar eller andra arrangemang.

ÖvRIGA HÄNDELSER

Auktion
Visning söndag 09.00-10.00, Aulan

Utrop söndag 10.00-14.00, Aulan

Köp saker, spel och chokladguldpengar för en

billig penning.

Datore r

Utöver de datorer som finns tillgängliga för tur-
neringsspel kommer det finnas ett gäng datorer i

matsalen. Dessa är rill för dem som vill fördriva

tiden eller träna inför dataspelsturneringarna.
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