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Borås Spelkonvent 1B
3 _ 5 NOVEIVI BER 2OOO

Borås Spelkonvent 18 Fac ut Vivas! - Ett konvent under Alla
helgona helgen i Alla helgons tecken.

Vi har länge väntat på denna,.frelg, Kommerverkligen konventet

bli så brasom vi vill? lngen av osstvivlar pådelÅretskonvent
är utan tvekan det mest genomarbetade genom tiderna Mer
och bättre arrangemang, bättre planering och mervalutaför
pengarnal

Konventet görs av eldsjälar för spelsverige, för dig som Näser

detta. Vi har jobbat kontinuerligt under året med såväl gamla

f rågor som nya. Vi har f unnits på andra konvent för att ta ernot
både ris och ros. Och vi har tagit åt oss. Efter denna hiist
kommer ett nytt rekord i konventssverige hasatts. Ribban ligger

högt redan nu, men efter BSK'18 kommer den att ligga ännur

högre!

Förutom våra femtio olika spelarrangemang beslöt vi oss

tidigt för att arrangera "Rollspel på scen". Denha tillställning
tilldrar sig inför publik i Aulan med Western och Sverok som

medarrangörer, Bjud gärna in anhöriga och nyfikna som på

detta sätt kan se vad rollspel är för något!

Jag, och alla övriga arrangörer, önskar dig hjärtligt välkommen

till Borås Spelkonvent 1B den 3-5 November!

Vi ses!
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lnformation
I detta utskick hittar du all inlormation som
är nödvändig för att kunna delta på Borås

Spelkonvent 18. Längst bak hittar du kartor
för att hitta till Bäckängsgymnasiet där kon-
ventet arrangeras, samt kartor över hur
arrangemangen är placerade på konventet.

Liksom tidigare år har vi alla huvudroll-
spelsturneringar på Engelbrektsskolan, som
ligger ca 300 meter från Bäckäng. På Bäckäng
kommer alla andra aktiviteter att hållas, lik-
som Reception och kafeteria.

Har du några frågor är du välkommen att
kontakta oss enligt följande:
wwwsvetok.se/bsk, bsk@sverok.se.
Telefonnr till SverokVG är 033-13 55 90.

Telefonnr till konventet är 0730-40 67 95, vil-
ket är aktivt under hela konventshelgen.

Glöm inte besöka konventets hemsida
där ny och aktuell information finns!

Hålltider
Konventet äger rum under Allhelgonahelgen,
3-5 November 2000. lnvigningen börjar kl 1000

på Fredagen, Avslutningen 1500 på Söndagen.
Sista dag för föranmälan är Fredagen '13

Oktober.
Bekräftelsen skickas 16 Oktober. Har du

inte fått en bekrä{telse den 25:e bör du kon-

takta oss för att se vad som hänt.

Om du av särskilda skäl måste komma till
konventet underTorsdagen går det naturligt-
vis bra, Men ring först och meddela detta.

Avgifter
För Sverok-anslutna medlemmar är entr6-
avgiften 220,- och {ör icke Sverok-anslutna
medlemmar 240,-. Huvudturneringarna i roll-
spel kostar lfi),- per lag.

Det går även att anmäla sig i enstaka
arrangemang, utan att ha betalat entr6avgift.
Då kostar vanliga arrangemang 50,- medan
turneringar kostar 100,-.

Notera att alla arrangemang utom huvud-
turneringarna i rollspel är gratis, så länge
du har betalat lull entr6-avgift!

lncheckning
När du kommertill BSKlS letar du dig f ram till

sista anmälningsdag är fredagen l3 oktober 2OOO

huvudingången. Där kommer det under fredag
förmiddag att finnas personal för incheck-
ning. Där får du din knapp som som visar att
du har betalt full entr6avgift och har därmed

tillåtelse att vistas på konventet under hela
Alla Helgonahelgen.

Har du inte Jöranmält dig, eller om du har

betalat lörsent, kan du förbise incheckningen

och göra din anmälan direkt i Receptionen. Se
längre fram för priser och hur du gör.

Regler
Ordning och reda är naturligtvis viktigt, och

sunt förnuft är ledordet. Störande personer
kommer att avvisas.

Knapp
För att kontrollera vilka som äger rätt att
deltaga på konventets arrangemang {år varje
besökare som har betalat full entr6avgi{t
(föranmälan eller vid dörren) en BSKl8 knapp.

Denna knapp ska bäras synligt och på anmo-
dan kunna visas upp, Kontroller av detta sker
löpande under konventet.

Besökare, som inte deltagare i något
arrangemang, Jår vistas på konventet under
dagtid. Blir man sugen på att spela ett enstaka

arrangemang kan man köpa så kallad Enskild
anmälan (se längre fram).

Droger
Rökning, förtärande av alkohol och andra
droger är förbjudet på skolan. Rökruta finns
utanför en av entr6erna. Påverkade personer
kan, och kommer att, avvisas från konventet.

Bagage
Har du mycket bagage som du inte vill bära
omkring på? Konventet erbjuder en dygnet-
runt bevakad, kostnadsfri bagageinlämning

]iå tredie våning i centraltrapphuset. Vi kan inte

ansvara för det bagage som lämnas in, men vi

gör så gott vi kanl

Mat
I vanlig god ordning kommer konventet att
erbjuda matförsällning såväl i konventets
kafeteria som i närliggande restauranger. Mer
information om detta kommer f innas anslaget
på konventet.

Sömn
Arrangemanget Sömn har i år bortfallit på
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Genam Belt ljus, Cmunfros st)raa, Talesisu sång

Genam Årianrhods lju, Cerriduens s$räa i Mofriganr ilatt

Fb sökaren till målet. Vi blicLar mot stjårnoma,

14 dauar i Gudianans spår

Vi har Gudens pipa i skogarna

4

ahmål endast en person per blankeit och texta tydligt

grund av platsbrist... Den enda plats som vi

kan erbluda sömn i är i Bäckängsgymnasiets
gymnastikhall som ligger i anslutning till sko-
lan. Sömn på övriga platser sker på egen risk,

observera att de flesta salar är bokade dygnet

runt av olika arrangemang och kan således
inte nyttjas som sovplatser.

Dusch
Duschar finns att tillgå i Bäckängsgymnasiets
gymnastiksal.Vägbeskrivning och övrig infor-
mation om detta återfinns på konventet.

Skräp
Var snäll; släng skräp i utplacerade pappers-
korgar och inte på skolans golv eller utomhus.

Aff ischering och försäljning
Af{ischering och {örsälining sker endast med

tillåtelse trån Receptionen.

lnlormation under konventet
En stor anslagstavla avsedd för alla arrange-
mang samt övrig information f inns i korridoren

utanlör Receptionen.Titta på denna anslags-
tavla först, då svaret på dina frågor säkerligen
finns där.

Hittar du trots detta inte svar på dinafrå-
gor är du välkommen att ställa dina Irågor i

Receptionen som är öppen dygnet runt.

Övriga frågor, ring eller eposta
Har du några frågor som inte finns besvarade?
Hör av dig per epost el ler telefon enligt följande:

www.sverok.se/bsk, bsk@sverok.se.
Telefonnr till SverokVG är 033-13 55 90.

Telefonnr till konventet är 0730-40 67 95

(aktivt under hela konventshelgen).

Anmälan
Föranmälan
Bästa billigaste och enklaste sättet att anmäla

sig till konventet är genom att göra en Föran-

mälan. Fyll i det bifogade inbetalningskortet
med hiälp av följande instruktioner.

l. lnträde till Borås Spelkonvent '18 kostar 240,-

för personer sorn inte är medlemmar i SVERO K-

ansluten frienirg och 2tr1,- för SVEROK-anslutna

personer. Sätt ett kryss i där för avsedd ruta.

2. Namn på den Sverok-förening du är med i.

Tänk påattdu san SVEROK-medlem skall kunna

visa upp ditt giltiga foreningsmedlemskort när

du checkar in på konventet.

3. Skriv dittfdrdelseär, telefmrumrner och epost'

adress. Telefonnummer eller epost är inte obli-
gatoriskt men det gör det lättare for oss att
kontakta dig om det skulle vara några problem

med din anmälan.

tl, Här skriver du i det lagnamn ni vill använda
på Rol lspelsarrangemangen.

5{. Foranmähntillarrangemang, På de arrange-

mang som det gärattföranmäla sig till f inns ett
tvåsiff rrgt foranmälningsnummer. Detta nummer

skriver du i rutorna på inbetalningskortet.
Avser du att anmäla ett lag i en rollspels-

turrrerirg f inns dessutom ett "SL-nummer" (börjar

påBellerS).Tar ni med er egen Spelledare till
turneringen garanteras ni plats med ert lag. Skri,

i såfall SL-numrettillsammans med föranmal-
ningsnumret.

informatlon I ahmälan



alla arrangemang förutom huvudrollspelsturnerihgarna är gratis att dettaga i

Lag t ll Huvudrollspelsturneringarna (föran-

mälningsnr 91-95) anmäls endast av en person,

samma person betalar också turneringsav-
giften på 100,-,

Alla övriga arrangemang är gratis!

7. Om du fått utskicket per post frnns det också en

adressetikett fäst på baksidan av det. Ovanför
ditt namn står ettfyrsiffrigt nummer, detta är ditt
BSK-nummer, Om namn och adress stämmer
så kan du använda detta som avsändare, i stället
för namn och adress, på ditt inbetalningskort,
Om något på adressetiketten lnte stämmer (du

kanske harflyttat) ska du fylla i de riktiga uppgif-
ternatillsammans med BSK-numret på anmäl-
ningsblanketten.TEXTA tydligt tack, kan vi inte
läsa vad det står så gissar vil

8. Fyll i den totala kostnaden för de huvudroll-
spelsturneringar som ert lag vill vara med i, plus

din inträdesavgift, Andra, som inte anmäler lag,

fyller endast i inträdesavgiften härl

Ni som inte hartillgång till detförtryckta inbe-
talningskortet kan göra er anmälan via en tom
postgiroblankett. Skriv i så fall extremt tyd-
ligt, så besparar ni oss och er själva en massa
problem.

lnbetalningen görs till postgironummer
403 02 43-2, betalningsmottagare är Borås
Spelkonvent.

Föranmälan är bindande; inträdesavgiften åter-
betalas inte. Erlagda avgifter för turneringar
där konventet inte har kunnat erbjuda plats
återbetalas när respektive turneringsrapport
har kommit in.

Lag som inte har varit vid samlingen i

respektive turnering lår ej sin anmälningsav-
gift återbetald.

Vid dörren anmälan
Betalar man sin föranmälan försent eller inte
alls, men ändå vill komma in på konventet och
kunna deltaga i alla trevliga arrangemang måste
man betala f ull entr6avgift när man kommer till
konventet. Detta görs i Receptlonen och kostar
som följer; 300,- om man kommer på Fredagen,

2fi),- på Lördagen och 100,- på Söndagen. På
Borås Spelkonvent sker byte av dygn kl 0500.

När denna avgift är betald räknas man som
föranmäld och lår vistas på konventet på samma
sätt som en dylik.

Enskild anmälan
Har man inte råd eller lust att betala full ent16-
avgift går det bra att betala för ett eller flera
enstaka arrangemang. Huvudturneringar kos-
tar 100,- och övriga arrangemang 50,-.

Enskild Anmälan köpes i Receptionen och
gäller endast för ett pass av det arrangemang
man har betalat för.

Bekräftelse
Den 16 Oktober kommer vi att skicka ut en
bekrä{telse på din Föranmälan. Denna bekräf-
telse kommer ge dig inormation om du har
kommit med i de arrangemang du har föran-
mält dig i samt information om nytillkomna
och ändrade arrangemang.

Har du inte fått en bekräftelse - trots att du
har föranmält dig - den 25 Oktober är du väl-
kommen att höra dig för att se vad som kan
ha blivit fel.

Arrangemang
Till alla arrangemang som har Föranmälan och
ett tillhörande föranmälningsnummer kan man
föranmäla sig om man vill. Det är inget krav,
men på det sättet är det större chans att man
lår vara med i respektive arrangemang. För de
arrangemang som inte kräver föranmälan
gäller kösystem, eller arrangörernas system,
vid den plats där arrangemanget hålles.

Vi rekommenderar starkt att man föran-
mäler sig i de arrangemang man tänker vara
med på, i synnerhet då Rollspelen då dessa
ofta har Spelledar- och platsbrist.

I alla huvudturneringar delas priser ut till
första, andra och tredjeplats. I miniturneringar
delas priser ut till förstaplats, och i vissa fall
mer, I vanliga arrangemang delas inga priser
ut alls.

Alla arrangemang förutom Huvudrollspels-
turneringarna är gratis att deltaga i!
För ett lag i en huvudrollspelsturnering kostar
det 100,- att deltaga. Alla samlingar i Huvudroll-
spelsturneringarna sker på Engelbrektsskolan.

Notera att texten inom hakparantesen på

tiderna anger den samlingsplats som arrange-
manget utgår från. Siffror är salsnummer på

Bäckängsgymnasiet.

5anmälah I arrangemahg
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Rollspel
Den som sig i leken ger...

Ansvario: Biörn Westling, 033'73 56 BB,

bwestling@yahoo.com
Föranmälaningsnummer: 21 , SL 91

Huvudturnering, Rollspel

Antal spelare per tillfälle: 5

Antal speltillfällen: 1

SL Samling Fredag l1-12 lEngelbrekt]
Spel Fredag 12-17 [Engelbrekt]

Strid: 5/1 , Rollspel: 5/5, Tärningar: 5/0,

Humor: 3/3

DM: "Åh, vad kul det skall bli att köra lite ADd.D!

Kommer nu bara Bonzo, så kan vi köra igång"'

Mowitz: "Jag har gjorten ny karaktär, min gamla

var så tråkig! Vad får iag för magiska prylar?"

DM: "Här har du tabellerna, slåfram tre magiska

pryttlar! "
Mogge: "Fan, vad coolt, spana in zombien iden
här f ilmbilden. Jävla fräckt! Lucio Fulci är bäst!"

Mowitz: "53! Jag fick ett +2 two-handed svord!"

Svensson; "'Såååd' uttalas det iu, kan du ingen-

ting?"
Mowitz: "Skit samma, iag skall kalla svätdet för
Sabrina för det är så stora greior."

Turbo-Laser: "Du med din Sabrina'.' Hon är ju
kass, hon hade inte varit någonting utan sina

bröst."
Mowitz: "Jamen, det räcker väl? Jaaa, vilken tur
jag hade, jag slog 47, 17 och därefter 26, så att min

PC haren "Heward's Mystical Organ", Hewards

mystiska organ, jävla tufft!"
D M : " 5 äl I an ! D u f lyttade o m tär n i ngar na! S I å o m,

men denna gång skall iag granska dig noga.'."

Mowitz: "Jamen, det var iu bara pä skoi, iu.'."

Vi gör ett nedslag i det glada 80-talet, och

föller fem tonåriga rollspelare f rån den tid när

rollspel var något okomplicerat och blodigt.

lnga som helstförkunskaper i AD&D krävs för
att kunna spela detta. Råkar ni ha en "Player's

Handbook" f rån 1st Edition av AD&D liggandes

skräpande någonstans, får ni gärna ta med den

som rekvisita, men den är inget måste.

Medtag tärningarl Notera dock att huvud-

delen av scenariot varken kräver tärningar eller

regelböcker, så glöm inte en stor portion fri-
form/rollspel!

rollspel

Fotspår i djup snö
Ansvariq: Maria Lindvall, 040-13 84 07,

wo r I d i n myeyes@hot m a i l, co m

Föranmälaningsnummer: 22, SL 92

Huvudturnering, Rollspel

Antal spelare per tillfälle: 4

Antal speltillfällen: 3

SL Samling Lördag '1 1-12 [Engelbrekt]
Spel Lördag '12 17 [Engelbrekt]

Strid: 0 Rollspel:5 Tärningar: 0 Humor: 1 Samt

min egen kategori: Empatisk problemlösning: 4

Johan stirrade förhäxat på flickan som satt mitt
emot honom vid bordet. Man kunde liksom..'
ja, typ se rakt igenom tröjan... Han svalde hårt,

kände sig ännu dummare när han såg det ret-

samma, överlägsna lilla leendet på Marandies

läppar. Han rodnade ännu lite till och försökte
koncentrera sig på det omålade regementet

framför honom. Han sneglade på Marandies

storebror som satt lutad över sina NightGoblins

vid andra änden av bordet. Alex verkade inte ha

märkt nät, fast kanske såg han lite irriterad ut

ändå... Fredrik säg ut som vanligt. Fredrik såg

alltid ut så.

Johans blyga hormonproblem och Fredriks

tentaångest blandas med Marandie och Alex
syskonkäbbel medan löpsedlarna berättar om

pedof il iska våldtäktsmord.

Fotspår i dlup snö är ett psykologiskt drama.

Vardagen blandas med det ofattbara. Verkl ig-

heten tränger sig på som fotspår i den vita

nyårssnön.

Scenariot kräver en hel del rollspelsvana och

förmåga att spela ut. Speciellt scenariots

kvinnliga roll kan vara svår för en kille.

Höstmörker
Ansvarig: Anders Hallberg,033'10 81 98,

anders@jalab.com
Föranmälaningsnummer: 23, SL 93

Huvudturnering, RollsPel

Antal spelare pertlllfälle: 5

Antal speltillfällen: 1

SL Samling Fredag 18 19 [Engelbrekt]
Spel Fredag 19-24 [Engelbrekt]

Strid: 1, Rollspel: 5, Tärningar: 0,

Humor: 2, Skräck: 4



Med ett ryck vaknade Eugen Ostling ur sin
slummer. Förvirrad såg han sig omkring i den

dunkla källarlokalen samtidigt som han satte sig
upp i stolen vid skrivbordet. Den lilla fotogen-
lampan jämte skrivmaskinen skänkte ett spar-
samt sken över den stora mängd uppslagna
volymer och fullklottrade dokument som han

under aftonen spritt ut över golvet. Mödosamt
fiskade han upp rovan ur kavajfickan och kon-
staterade med en djup suck att han redan sovit
bort närmare två arbetstimmar av kvällen.
Professorn sträckte sig efter sina glasögon och
ägnade sedan ytterligare tio minuter med att fär-
digställa brevet. Med en snabb rörelse drog han
papperet ur skrivmaskinen och raspade med van

hand ned professor Hammars adress på ett
kuvert i vilket han sedan stoppade arket.

Med kuvertet i hand reste han sig och tog
ett par varsamma steg över dokumentationen
på golvet. Efter några raska kliv hade han tagit
sig upp för den ur grov sten uthuggna källar-
trappan och passerat den massiva ekporten,

En kraftig och sval sjöbris slog mot pro-

fessorn när han vandrade ut i sommarnatten.
Dånet från vågorna som slog mot Nidingens
stränder och den salttyngda friska havsluften
fyllde honom med en enorm känsla av ro och
sinnesfrid. Efter några steg på gårdsplanen

stannade han upp och vände sig om mot fyr-
tornet från vilket han just klivit ut. Majestätiskt,
sexkantigt och byggt i mörk sten sträckte det
sig upp mot den mörka stjärnhimlen. En platta
strax ovanför porten löd. "Bygdt 1834, Påbygdt
1846". Ett trettiotal meter åt ösl stod dess
identiska tvilling och förgyllde även det natten
med sitt kraftiga röd-vita sken.

Eugen Östling skänkte någratankar åt dessa

hundraåriga byggnadsverk och deras historia på

den ö vars omgivande farvatten kommit att bli en

av Svea Rikes mest beryktade skeppskyrkogårdar.

Sedan fortsatte han sin promenad mot den upp-
lystafyrvaktarestugan och försvann snart in till
ljuset, värmen och gemenskapen därinne...

I Höstmörker deltager du i den arkeologiska
expedition som under korttid i slutet av augusti
1941 utforskade den lillafyrvaktareön Nidingen,
belägen strax utanför Kungsbacka i Halland,
och dess dramatiska historia. Höstmörker är
en skräckfylld resa genom outforskade delar
av Sveriges sjöfartshistoria och ett strand-
hugg i vedervärdig Cthuloid verksamhet på

västkusten.

Nät klockan slår tolv
Ansvarig: Magnus Alm, 031 -775 AB 78,

magnus@asf.o.se

Föranmälan ngsnumrner: 24, SL 94

Huvudturnering, Ro lspel
Antal spelare per tillfälle: 5

Antal speltillfällen:
SL Samllng Söndag 08 09 [Engelbrekt]
Spel Söndag 09-14 [Engelbrekt]

Strid 1, Rollspel: 5, Tärningar: l, Humor: 0

fan vad det gör ont skulle inte pillrena hjälpa mig
att orka mer känns som om jag sprängs jävla skit
skall komma ihåg det här behöver en sil innan
hjärnan sprängs skulle ge vad som helstför en
gränd satan var det där blåljus nej spring fortare
då jävla lungor helt värdelösa om jag aldrig börjat
röka var är jag känner inte igen ett skit gubbjäveln

får klara sig utan tänder får väl käka soppa jävlar
vad det blödde snart är hela jävla stället efter mig
Sophies portuppgång vilken kod var det nu igen
1635 nej 1365 hon har fortfarande lampan i fönst-
ret undrar hur ungen mår tre år sen säkert
senast jävlar vad jag är törstig gatuarbete satan
skiten borde förbjudas låt vägarna vara som de

är höger en gränd underbart sirener ja men inte
här en lodis död nej dödfull skulle inte tagit snub-
bens skor klämmer som satan är kniven kvar ja
två jävla timmar kommer dö inte en chans på två
jävlatimmar busshållplats skit samma går ändä
aldrig nån jävla buss i den här stan vänster var är
jag kinesrestaurangen där bättre än den vid hör-
net tredje och

När klockan slår tolv är ett avancerat f riforms-
scenario, rekommenderat från 15 år.

THYIADES
Ansvarig: Karl Alfredson,03l-19 56 87,
"kar l. a I f r e d so n@sw i p n e t. s e

Föranmälaningsnummer: 25, SL 95

H uvudturnering, Rol lspel

Antal spelare per tillfälle: 4
Antal speltillfällen: 1

SL Samling Lördag 1B-19 [Engelbrekt]
Spel Lördag 19 24fEngelbrekt]

Strid:1, Rollspel:5,Tärningar:1, Humor:1

Unga viljor viner

Som herrelösa spjut.
Ångest har kastat dem

7roll3pel



B

uti rymderna ut,

Skälvande av stridslust
och överflöd på styrka

söker de mål att drabba,

söker de makter att dyrka.

Året är 1910 och våren har anlänt med sina vär'

mande solstrålar och doftande blomsterängar.

På Karlanderska flickskolan verkar allt som

van I i gt. Avgång sstud ente rna på I ärar i n neku r sen

ser med blandad skräck och förtiusning fram
mot examinationsproven, bara några veckor kvar

tills man skall ratas eller belönas för åratals slit
innanför internatskolans väggar. Till hösten

kommer man förhoppningsvis inte längre vara

student utan utexaminerad lärarinna. En chans

att få deltaga i samhället på vilkor som i vanliga

fall endast är män förunnat. En chans att få

uträtta något viktigt, en chans att äntligen få

lämna denna plats.

Orosmolnen har dock börjat flockas på den

problemfria himlen, det viskas i korridorer och

matsal: något allvarligt har inträffat.

Välkommen tillTHYlADES, ett scenario som

fötts ur ett tidigare samarbete mellan Khairei

och Bacchus Förlustelse Falang.Vi vill bara

nämna att försöket att kategorisera scenariot
i siff ror självf allet är en hopplös uppgift, och

vi är övertygade om att om man verkligen vill
så kan man både få slåss och skratta i detta
scenario.

Ni kommer att få ikläda er rollerna av fyra

studenter som studerar till lärarinnor på en

internatskola på den svenska landsbygden.

Examination stundar och eleverna skulle kunna

göra nästan vad som helsi för att få lämna

denna trista plats. Problemet är att det kanske

är just det de kommer att göra.

Vem är mannen med den mörka överrocken?

Kommer slutproven att f lyttas fram?
Vem är flickan som sägs naken i gläntan?

Vad är det för utredning som skall påbörias?

Varför smakar maten så fruktansvärt bra?

De skäggiga dårarnas eskapad
Ansvarig: Svenil Games, 057 7 -804 22,

sve n iIgames@hof mail.com
Föranmälaningsnummer: 31 , SL 81

Miniturnering, Rollspe

Antal spelare per tillfälle: 4-5

Anta spe tillfälLen: 2

SL SamLing Fredag 23 24rcA2)

Spel Lördas 00-05 [302]
SI Samling Lördag 17-18 [302]

Spe Lördag 18 23 [302]

Format: f riform med rnslag av tärningar

Krav: Inga förkunskaper, men väl ett glatt
humör,

Natten låg stor och svartöver skogen och mån-

skenet syntes fem sällsamma karaktärer vandra.

De enda ljud som störde tystnaden var det san'

s ad e f rasan d et f rån pe ns i o n äre n Bod i I s tygtoff I or

mot den steniga marken. Lösskäggen som de alla

bar kliade fruktansvärt och var vansinnigt fula.
Fast det sistnämnda var det naturligtvis ingen

som brydde sig om ien mörkskog mitt på natten.

Brevbäraren Svante hade inte sagt ett ord på flera
minuter, Den svala nattluften luktade jord. Den

luktade inte fotsvett.

I ngen av de fem kunde säga vad som var hem'

skasL Kanske var det mörkret eller det som lurade

därute? Kanske var det uppdraget de stod inför?

Eller kanske var det rent av det gnagande och

oundvikliga faktum att de var släkt allesammans

som skrämde dem mest..,

Svenil rollspelet är något så ovanligt som ett
helt nytt svenskt rollspel, där tyngdpunkten
ligger på karaktärsspel, sjuk humor, lart och

f läkt. Arrangemanget på årets BSK är galaxens

{örsta. Har du och dina vänner råd att missa

de skäggiga dårarnas eskapad...?

Fri{orm med inslag av tärningar.

Dimma över Providence
Ansvarig: Patrik Bohlin, 0703'15 BB BB,

patrik@)ohlinhus.com

Föranmälaningsnummer: 32, SL 82

M initurnering, Rollspel

Antal spelare per tillfälle: 4
Antal speltil lfällen: 2
SL Samling Fredag 11-12 [302]
Spel Fredag 12 11 1302)

SL Samling Lördag 05 {6 [302]

Spel Lördag 6-11 [302]

Strid: 0, RoLlspel: 5, Tärningarr 0,

Humor: 2, Mystiska händelser: 5

rollspel





Jag skall gå mot norr
..,försvan n u nde r myst i ska om ständ i g hete r...

...sju fläckar i ring...

.., h ieroglyfer i anteckn i ngsboken...
Du skall inte väcka den mörke
...oväder över Federal Hill... VIKTIGT!!!
...hittades i hamnen uppäten av råttor.

Prisma??

Utdrag ur James McHenrys anteckningsbok
skrivet -35

Dimma över Providence är ett Call of Cthulhu
inspirerat f riformsscenario anpassat för spel-
grupper som tycker om lika delar undersökning..

som rollspel. Även en stor del mystik och annor-
lunda karaktärer utlovas.

För att få garanterad plats rekommenderas att
gruppen har med sig egen spelledare på grund

av brist på just dessa.

GURPS Fantasy - De Professionella
(Urgoths Krona)
Ansvarig: Wilhelm Hedin, 0703-65 07 64,

u n d e rstate@h of m a i L co m

Föranmälaningsnummer: 33, SL 83

M niturnering, Rollspel
ArLal spelare per t,ll'älle: z

Antal speltilifällen: 2

SL Samling Fredag 17-18 [302]
Spei Fredag 1B-23 [302]
SL Samling Söndag 08-09 [302]
Spel Söndag 09 14 [302]

De fyra äventyrarnal legoknektarna Ihesslms
Blodtörstiga Barbarer har slagit sig fram genom

Riket i många år. Men nu har luften gått ur
hjältebranschen. Allt är dött. Stilla. Det är fred i
alla de fjorton kungadömena, skörden är god och
duvorna feta. De enda som lever magert är hyr-

svärden. Vad gör man i en tid av frid och framät-
skridande. När plogen är det mest efterfrågade
verktyget och man bara kan använda svärdet?

Man färdas till Graugnuk- magikernas stad
givetvis. Där har det alltid funnits arbete för de...

professionella. "l Graugnuk vi slåss? I Graugnuk
guld?" Minotauren såg frågande på Thessim
Barbaren, och hans stora bruna koögon blänkte
i kapp med hans väloljade tvåhandsyxa."Ja,

Oglok. Thessim Barbaren lovar." Men för första
gången i sitt liv var han inte säker.

De professionella är en klich6fest för fyra
spelare. Regelkunskaper är inte ett krav.

GURPS -Terribilis Est Locus lste
Ansvarig: Lars Lindblad, 031-54 46 BB,

I ars. I i n d b I ad@e box. t n i n et. se

Föranmälan ngsnummer: 34, SL 84

Miniturnering, Rollspel
Antal spelare per ti lfälle: 4

Antal speltillfällen: 2

SL Samling Fredag 11 12 [303]
Spel Fredag 12-17 [303]
SL Samling Söndag 08-09 [303]
Spel Söndas 09 14 [303]

Teaterföreställningen var över. Tommy trängde

sig fram till garderoben med sin och flickvännens
nummerbrickor. Strax därpå har han fåttderasjack-
oroch de går ut i den kyliga novemberkvällen.

"Brrn. Det blir nog snö vilken dag som helst"
säger han och kör ner händerna i fickorna.
"Men...?Vad är det här?" Han drar upp föremå-
let ur fickan. "Lustigt. Var har den här kommit
ifrån? Den fanns inte här innan jag lämnade in
jackan. Jag tömde fickorna."

Terribilis Est Locus lste är ett cinematiskt
GURPS-äventyr av männen som gav er
Millenium Bug på GothCon XXIV. Fyra spelare

- inga förkunskaper krävs.

lnspector Pooh och Fotnoten
som försvann
Ansvarig: Chrlstoffer Krämer, 0920-23 25 24,

c.kramer@telia,com
Föranmälaningsnummer: 35, SL 85

Miniturnering, Rol spel

Antal spelare per tillfälle: 3-5

Antal speltillfällen: 2

SL Sam ing Fredag 23-241303)

Spel Lördag 00_05 [303]
SL Samling Lördag 11-12 [302]
Spel Lördas 12 11 1302)

Strid:1, Rollspel: 4, Tärnrngar:1, Humor4

lnspector Pooh var bekymrad. Kring de prydliga

och vanligtvis stillsamma bikuporna i hans

trädgård surrade ett ilsket moln av bin. Alla
hans försök att närma sig kuporna och förhandla
med dess många invånare hade mötts av opro-
v oc e r ad e oc h sy n ne r I i g e n agg ress iva reakti oner.

1 0 rorsper



Konsekvenserna av den rådande situationen stod
mycket klart för Pooh och tanken påen höst utan
hemgjord honung gjorde honom mycket dyster
till sinnes.

Kanske det är fel sorts bin, tänkte Pooh.
Kanske har stygga bin flyttat in och tagit över
kuporna. Man kan aldrig så noga veta med bin.
Poohs vidare tankar kring ämnet avbröts dock
av en telefonsignal från huset. Snart skulle han

få ytterligare ett mysterium att lösa.

Den lilla sömniga universitetsstaden Shire
producerar varje år en kader av välutbildade,
välkammade och väluppfostrade gentlemän och

-kvinnor på sina synnerligen välrenommerade

universitet. Dessa individer utgör gräddan av

det brittiska samhället och utmärks av sin
klassiska bildning, utsökta smak och höga
moral. Åtminstone en av dem skickar också
ondskefulla utpressningsbrev till lärare och
tidigare studenter.

Ett fal I för I nspector Pooh är ett väldigt brittiskt
whodunnit med mycket te och kakor. Det är ett
scenario för de som gillar problemlösning och
sympatiska karaktärer samt föredrar att till-
bringa ett par timmar med Morse, Frost,
Dalgliesh ellerTennyson framför att göra något
nyttigare.

På gränsen till sammanbrott,
Ansvarig: Anders Askåsen, 0706-72 B0 04,

anders@autoark.com

Föranmälaningsnummer: 37, SL 87

Minrturnering, Rollspel
Antal speiare per rillfälle: 5

Antal speltillfällen: 2

SL Samling Lördag 08-09 [303]
Spel lördag 09-14 [303]
SL Samling Lördag 17-18 [303]
Spel Lördag 1B-23 [303]

Plötsligt bröts tystnaden bland de tre männen
och kvinnan av att dörren till lobbyn slogs upp. I
öppningen stod en uniformsklädd yngling, full-
komligt dränkt av regnet. Nervöst tittade kvinnan

och mannen bakom den nedgångna receptions-
disken på varandra. Den uniformsklädde ynglingen
pressade ganska omedelbart igen dörren efter sig
i hopp om att undvika blåsten och vätan.

- Åskan har stagit ner i tetefonledningen utanför
och han har ta mej fan förstört radion i bilen, sa

ynglingen.

-Vadå? Menar du att vi varken kan ta oss härifrån,

eller ringa på hjälp?, frågade kvinnan nervöst

samtidigt som hon skruvade på sig.

- Ja!, kontrade ynglingen snabbt med en blick av

hopplöshet.

En av männen i rummet reste sig frän den gamla

soffan som prydde hörnet och gick bort till ett av

de icke igenspikade fönstren och tittade ut.

- Jag litar då inte på någon utav Er! Någon i detta
rum ärju förfan djävulen själv inkarnerad, uttalade

mannen fortfarande kikande ut genom fönstret.

- Lugna ner dig nu för satan. Vi kan inte vara säkra
på någonting - det enda vi vet är att vi ligger jäv-

ligt illa till och att jag inte kan kalla på någon

förstärkning på grund av detta djävulusiskaovä-
der. Mitt förslag är att vi försöker...

Ljusen frän kandelabern släcks hastigtoch rum-
metförvandlas till kompakt mörker, omöjligt att
orientera sig i. Plötsligt börjar kvinnan skrika och
ett skott går av...

På gränsen till sammanbrott är ett friforms
skräckscenario som spelar på osäkerhet, ner-
vositet och ovisshet. Scenariot utspelar sig
under ett kraftigt oväder på ett litet nergånget

och sedan länge stängt motell i den amerikanska

södern. På grund av ovädret är karaktärerna
oförmögna att lämna motellet som de tvingats
söka skydd i och enda gemensamma nämnaren
lör dem är målet att överleva ovädret...

För att garanterat få deltaga dyker varje lag
upp med en spelledare för att täcka spelledar-
bristenl

Tvingat möte
A nsvarr g ; Per We LLe rsLrand.

031-704 B3 37, 0702-30 07 95,

pwette rstr an d@g ote bo r g. utfo rs. se

Föranmälaningsnummer: 39, SL Bg

Miniturnering, Rollspel
Antal spelare per tiilfälle: 4
Antal speltillfällen: 2

SL Samling Fredag 17 lB [303]
Spel Fredag 19-24 [303]
SL Samling Lördag 23-24 [303]
Spel Söndas 00o5 [303]

Strid: 0, Rollspel: 5, Tärningar: 0, Humor: 2

ro,spe' 1 1
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De möttes pa Åht6ns toalett. Det var jutafton
och högtalarna smekte ut "l'm dreaming of a

white Christmas",

Vill du ha maximal upplevelse av BSK18 och
älskarfriform bör du {örallt i världen inte missa
detta. I fem timmar kommer vi att leka i en till
synes begränsad tidsrymd. Det är nutid och
karaktärerna skulle kunna hittas i ditt eget
bostadsområde.Vi låter oss dock inte hindras
av realitetens begränsningar. Verkl igheten är
endast den förhärskande inspirationskällan.
Spänningsmomentet är vad karaktären som
du låter gestaltas genom dig ska göra, känna
och säga härnäst.

Western - Domen i Desperado
Ansvarig: Anders Glllbrlng, 08-458 95 a4,

wester n@rollspel.com

Föranmä aningsnummer: 30

Miniturnering, Ro spel
A'r.d sppldre por I Il a e: 5
Anta speltil fä len: 5

Ni är trötta, så slut som nl aldrig förut känt er.

Dag efter dag har ni ridit i det vindpiskade öken-

landskapet. Bort, undan från det förföljande
uppbådet. Ni har inte tillåtit er själva en ordentlig
natts sömn den senaste veckan, av rädsla för
att de skulle rycka närmre, lbland har det känts
som om ni haft Djävulen själv andandes i nack-
en. Så äntl igen, för tre dagar sedan, försvann de.

Ni har inte sett skymten av dem sedan dess,

förhoppningsvis har ni nått säkerheten på andra

sidan gränsen.

Glädjen över att ha sluppit undan uppbådet fick
er till och med att välkomna ovädret. Regnet har
piskat den törstiga marken oavbrutet i tre dagar.

Den torra jorden har förvandlats till en lerig sörja
och ni ser knappt mer än två hästar framför er
längre. Ni är kalla och våta in på bara kroppen,
huttrande drömmer ni om nästa stad, om varma

bad, torra kläder och någon som hjälper er hålla

värmen i sängen. Det borde komma en stad
snart nu, ni har ju ridit så länge.

Då ser ni en illa snickrad träskylt. Desperado
står skrivet med spretig stil. Flera siffror är över-

kryssade, men det nuvarande invånarantalet
verkar vara 73 personer. Då ni rider vidare ser
ni ljusoch hör pianoklinkoch skrå|. Desperado,

rollspel

det låter som en stad för er, En stad att vila upp
sig på, och slippa besvärande frågor. Hoppfulla
sporrar ni hästarna och galopperar in.

Ta chansen att spela detta scenario som är
cirka 5 timmar långt och avsett för 5 spelare.
1:an,2:an och 3:an vinner priser.

Operation Silent Eagle
A nsvar I g : C I aes S u n d ström,
claes@su ndstrom.cx

Övr ga Arrangemang, Rollspe
Antal spelare per til fä ler 12-18

Antal speltil fä len: 1

Sam ing Lördag 09 121322)

Sa r irg o, "Qo lordaq.2 02 31".3'o J^r_

"Lokala terrorister har utmanat den goda ord-
ningen och försökt skapa kaos och anarki genom

okontrollerade våldshandlingar. För att säker-
ställa medborgarnas säkerhet har polis och mili'
täraförband försatts i höjd beredskap.Vid midnatt
i dag kommer särskilda undantagslagar att träda

i kraft och vara gällande tills vidare."

TV-broadcast from peoples' cou nci l,

Athe na B 321, 2 1 83.09,08- 1 2.00
Athena B 321? We have amerlcan citlzens on that
continentl I want astaff meeting with the station
offlcer of 4:th fleet sp-^l 21 transport batlalllon,
the company commander of 1:st spec.ops com-
pany, and someone with a damn huge pile of
lntel reports an current events on that piece of
rock! On the double!

General R. Edelbaum, Chinook 91 GSO

Station, 2 1 83.09.08-23. 45

Echo Slx, radlo check, over xpshht+

Tysta klickljud från soldaten bredvid mig bekräf-
tar att plutonens radionät fungerar, Jag gör
tummen upp mot signalmatrosen som sitter vid
sin trave av radioutrustning längre in i mörkret.
Hans ansikte är svagt upplyst av det gröna ljuset

från term i nalernas monitorer.
Längre bak i fartyget laslar svartklädda sol-

dater pansarvärnsrobotar i snabbgående gum-
mibåtar, De arbetar snabbt och metodiskt och
utbyter bara korta ord med varandra.

Sir, Hotel is reportlng feetdry atwaypolntoh

four with slalus go and situatlon clear.

- Roger that, Relay that b ascar Stx along with
an update on that armored column.



Aye sir. Column remalns northbound on 1,4 1,

apprax posltion is 245 650,

Gummibåtarna sjösätts och marinsoldaterna

för med säker hand ut de små farkosterna i det
skummande kölvattnet från kustbevaknings-

fartyget. Några sekunder senare har de svarta
s i I h uette rna försvu n n it s pårlöst i nattmör kret.
Tjugofem minuter senare, och vår egen gummi-
båt går med fyrtro knop mot den osynliga kusten
bara ett par dislansminuter bort.

Waypolnt ott one ln twenty seconds, xclrck"

- Aye, Jag håller upp två fingrar mot raden av

soldater på relingen.
Ten seconds, Ryggmärgen tar över. Rensa

reg u I atorn, andetag, nol lstäl I dj u pm ätaren, g rep pa

utru stn i ngs bage n...

...four, three, two, one, go go go!

Jag vräker mig baklänges övet relingen samtidigt
som båten tvärbromsar till halvfart, Vattnets
brusande mot skrovet ersätts av elt skummande,

tyst inferno. Jag är helt fokuserad på gyrokom-
passen på min vänstra arm. Rakt nedåt, sex meter,

plana ut, hitta kursen, paddla på. Regulatorn
klickar mekaniskt för varje andetag.

Sound off!

"hahh" arbga,,. *chlk"

Lewis,.. "psht+
pschh White.., +kllkx

- Great, Bunch up and malntaln current hea

ding. Lewis, engage passive sonar and let me
know lf anythlng happ-^ns,

"kl lck-kl lck* Roger. , .

US Marines, conf idential offshore location,
Athen a 32 1, 21 83.09. 1 5-0 1. 32

Har du vad som krävs för att bli en av "The

few -The proud"?
Ta rollen som en välutbildad soldat i

amerikanska koloniala marinkåren, planlägg

uppdraget, välj rätt utrustning, personal och
tillvägagångssätt.

Scenariot baserar sig på den koloniala
amerikanska marinkåren, så som den beskrivs
if ilmen "Aliens" och boken "Colonial Marine
Technical Manual". Systemet är huvudsakligen

rollspel 13





f riform, med ett fåtal tärningar och enkla regler Ett VampireLaijv för 13 deltagare i AF-X typis-
för att simulera vissa färdigheter och hän- ka stil. För mer information:
delser. Speltiden är förhållandevis lång, Om Maila till af-x@bigfoot.com
man inkluderar de genomgångar och annat som Eller ring Ante 0708-79 31 04

är nödvändiga för att man skall kunna spela,
kan scenariot ta upp till '12 timmar. Kortaste
möjtisaspettidärca5-7timmar. Bf ädSpel
Arrangemang: Individue lt ro spel grupper orn

3-5 spe are, Advanced Civilization
Förkunskaper: lntresse förA iensJilmen, Mi itär Ansvarig:Tomas Davidsson, 033-41 42 97,

utbi dning meriterande, men absolut nget krav, bauhaus*blitzer@yahoo.com
Regler: Friform med en bunt tärningar, Föranmälaningsnummer: 50

Spelarsamlingmedregelgenomgång,materel Huvudturnering,Brädspel
kännedom och ordergivn ng 09,00 'l 1,30 ca, Antal spelare per tlllfäl1e: 8

Uppdragsplanering, utförs gruppvls på valfri Antal speltlllfä len: 2
plats, med redov sning senast 16.00, Spel Fredag 11 241202)

Sam ing inför Spelstari 17.00 Spel Lördag 11 241202)

The best of ASF Medtag gärna egna spel,Turneringsregler på

Ansvarig: Fredrik Engström, aTaB-BB 86 1a, plats. lngår i spelhlulet.
fredrik@asf .o.se

Övriga Arrangemang, Rollspel Deluxe llluminati - SM
Anta spelare per tillfälle: 4 5 Ansvartg: Lars Lindblad, 031-54 46 88,

Anta speltilfä Ien: Kontinuerligt lars.lindblad@ebox.tninet.se
Föranmälaningsnummer: 51

Efter5årsomarrangörerpåBoråsSpelkonvent Huvudturnering, Brädspel
gör ASF nu slag i saken och tar med sig en Antal spelare pert llfäl e: obegränsat
f riformsbarfylld med legendomsusade klassiker. Antal speli llfäl en: 1

Har du missat att spela något av ASF:s sce- Provspel Fredag 19-24 [Matsa en]
narion under tidigare år är detta chansen för SM Lordag 1G-20 [Matsa]enl
dig. Välj bland ASFs tiotals f riformscenarion
inom flera olika genrer för 4-5 personer och Telefonbolaget kontrolleras av varelser från
återupplev succ6erna. Välkommen till en yttre rymden. Kongressfruarna har tagit över
nostalgitripp utöver det vanliga! Pentagon. Konspirationerna finns överallt och

världen ser definitivt inte ut som du tror.,.

L i Ve Turneringen är sanktionerad av Steve Jackson
Games.Vi kör så många bord som behövs med

Alla dessa gånger... ett minimum på fyra och maximum på sex
Ansvarig: Andreas Bjärnemalm, a46 61 1 55 61 , deltagare per bord.Vinnaren vid ett bord går

07AB-79 31 a4, af-x@bigfoot.com vidare till nästa spel tills endast en vinnare
Föranmälaningsnummer: 60 återstår.
Övr ga Arrangemang, Live

Antal spelare per t llfäl e: 13 llluminati är Steve Jackson Games prisbelönta

Antal spe ti lfällen: 2 spel om konspiration och för den som aldrig
Spel Fredag 23 07 [319,320] kontrollerat världen förr kör vi provspel och
Spel Lördag 23 07 [319, 320] regelgenomgång på fredag kväll kl 19.00.

Vem hade.,.?

Varför hade,..?

Vem ville...?

Varför ville...?
Ren Galenskap!?

Diplomacy
Ansvarig: Simon Danielsson,03T-16 76 59,

z I i m este r@h of m a i l.co m

Föranmälaningsnummer: 52

H uvudturnering, Brädspel

rorsper r rive I bräd3per 
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lrimson Skies

pa & ASF Bollspelsbar
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Antal spelare per tillfälle: Obegränsat
Antal speltillfällen: 2

Spel Fredag 11 1B IUppehållsrummet]
Spel Lördag 10-17 [Uppehållsrummet]

Var med och spela ett av världens mest kända

och bästa brädspel. En perfekt blandning mellan

strategi och diplomati. En hal tunga kan vara

skillnaden mellan succ6 och katastrof.

Eget spel ger förtur.

Nuclear War
Ansvarig: Sven Karlsson,033-41 45 92

Huvudturnering, Brädspel

Antal spelare per tillfälle:
Antal speltillfällen: 2

Spel Fredag 11-17 1203)
Spel Lördag 11-17 [203]

Medtag gärna egna spel. Regelgenomgång
på plats, lngår i spelhjulet.

RoboRally
Ansvarig: Sven Karlsson, 033-41 45 92

Föranmälaningsnummer: 53

Huvudturnering, Brädspel

Antal spelare per tillfälle: 25

Antal speltillfällen: 2

Spel Fredag 11-23[203)
Spel Lördag 11*231203)

Medtag gärna egna spel. Regelgenomgång
på plats. lngår i spelhjulet.

Settlers of Catan
Ansvarig: Tomas Davidsson,033-41 42 97,

bau h au s_b I itz e r@ya h oo, co m

Föranmälaningsnummer: 54

Huvudturnering, Brädspel

Antal spelare per tillfälle: 32i pass

Antal speltillfällen: 2

Kval Fredag 11-11 1202)
Kval Lördag 11-11 12021

Final Söndag 10 1412021

Medtag gärna egna spel.

Diplomacy Varianter
Ansvarig: Simon Danielsson,03l-16 76 59,

zIimester@hof maiLcom

Föranmälaningsnummer: 55

Miniturnering, Brädspel

bräd.pel

Antal spelare per tillfälle:
Anial speltillfällen:
2 eller f ler om intresse f inns,

Spel Fredag 1 9-22 [U ppehål lsrummet]
Spel Lördag 19 22 [Uppehållsrummet]

För inbitna Diplomacyspelare likväl som ny-

intresserade.Turneringen gårtill som så att det

kommer att hållas 3 olika varanter av Diplomacy,

som alla är mer eller mindre oseriösa. Alla vari-

anter kommer att vara utan diplomatifas (alltså
gunboat).Vinnaren av turneringen blir den som

totalt placerar sig bäst i de tre olika varianterna.

18xx
Ansvarig: Björn Westling, 033-13 56 BB,

bwestling@yahoo.com

Övriga Arrangemang, Brädspel

AnIal spe'are per till[älte: 6

Antal speltillfällen: 1

Spel Lördag 10 17 [113]

lBxx är en lamilj av järnvägs- och aktiespel, med

stor popularitet iEngland och USA.Tag chansen

att lära dig några av dessa spel. 1830 och 1826

finns tillgängliga, medtag gärna egna spel.

Crimson Skies
Ansvarig: Carl Cramör, skyfox@tel ia.com

Övriga Arrangemang, Brädspel

Antal spelare per tillfälle: 4-B

Antal speltillfällen: 3

Spel Fredag 11-15 [Matsalen]
Spel Lördag 10-14 [Matsalen]
Spel Lördag 15 19 [Matsalen]

Året är 1937. Pröva dina vingar över ett Amerika

som splittrades av börskrashen. Flyg för Dixie,

försvara Empire State eller var en fräck pirat
som kapar zeppelinare och terroriserar civila.

Efter att ha rest runt på många konvent och

introducerat spelet, skall vi nu försöka hålla
lite seriösare arrangemang, med zeppelinare,

större strider och intressantare taktiska situa-
tioner. Nybörjarbord kommer det naturligtvis
också att linnas.

Se även www.crimsonskies.com

Go
Ansvarig: Magnus Bergqvist,033-13 56 72,

mag nusb@com me ntor.se

1B



Ovriga Arrangemang, Brädspel

Antal spelare per tillfälle: Obegränsat
Antal speltillfä len: 5

Spel Fredag 11-15 [Matsalen]
Spel Fredag 16 20 [Matsalen]
Spel Lördag 09 13 [Matsalen]
Spel Lördag 18 22 [Matsalen]
Spel Söndag 10-14 [Matsa en]

Lär dig spela det urgamla spelet Go! Ett spel

som har flertusenåriga anor och är mycket mer
avancerat än Schack.

I Go spelar man på ett 9x9, 13x13 eller
19x19-bräde. En turnering för nybörjare kommer

att hållas under arrangemangets gång. Spela
så många partier du känner för.

Ultra Ducks!
Ansvarig: Adam Paulson,033-41 29 34,

bodyuniform@mail.com

Övriga Arrangemang, Brädspel

Antal spelare per tillfälle: Obegränsat
Antal speltillfällen: 2

Spel Fredag 20-24 [Matsalen]
Spel Sondag 10-14 [Matsalen]

Duckor die! (samt lite neobunnies vid sidan om)

Tabletop
Warhammer 40K
Ansvarig: Fredrik Ewers,033-14 13 36,

0706-77 77 BB

Föranmälaningsnummer: 61

H uvudturnering, Tabletop

Anta spelare per tillfälle: 16

Antal spelti I lfällen : Cupsystem,

totalt 7 pass inkl. f inal
Drop in Fredag 12 24[111)
Drop in Lördag 0C :241111)

Drop in Söndag 00-14 [111]

Utslagsturnering med en B-turnering för de
16 som blir utslagna i första omgången, d v s

minst två spelningar/spelare.
Priser i både A- och B-turnering.

Regler: Tournament rules i WD#229 samt
Chapter Approved. regler din arm6 använder

sig av, ska du ha med dig.

Apokalypse
Ansvaria: Joaki m Larsson, 051 0-67 2 59,

n u ke itofth e m ap@yah o o.co m

Miniturnering, Tabletop

Antal spelare per tillfälle: 2/bord

Antal speltillfällen: drop in

Drop in Fredag 11 23 [208]
Drop in Lördag 12 241208)

Drop in Söndag 10-14 [208]

Var snäppet råare än alla andra. Spela APOKA.
Uppdateringar och mer information på

www. sverok. se/bsk.

Epic 40 000

Ansvarig: Magnus Andersson,03l-40 26 29,

s99 b e e b@st u d e n t, r n f o r m at i k. g u,se
M niturnerl ng, Tabletop

Antal spelare per tillfäl1e: varierande

Antal speltillfälien: drop in
Spel Fredag 12-11 1113)

Spel Fredag 11-21 11131

Spel Lördag 18-221113)

Spel Söndag 10 14 [1 13]

Snön kunde knappast vara vit längre. Polarvidden

var svart av sot och fylld av förvridna rester av

stridsfordon av all slag. Män sprang omkring
likt myror i ett inferno av brinnande vrak, vrålande

motorer och bländande explosioner. Lustigt,
tänkte Kommisarie Schultz där han stod i befäls-

bunkern tre kilometer bort. Härifrn ser allt ut
som ett harmlöst, ljudlöst skådespel.

Orkhorden hade inte långt kvar. Han log ett
bistert leende när eldhavet slukade ett tjog speed-

freaks.Var hade han nu ordonansen...? Han hörde
aldrig sin baneman. "'Ah-Panh' känd som Schultz
likviderad, vägled mig" sade den gänglige nykom-
lingen med de spetsiga öronen med illa dold

förtjusning...

Eposta eller ring gärna in 1500pts arm6lista
eller enbart intresseanmälan!

WHFB
Ansvarig: Martin Larsson, 033-105631,

0/39-14 09 55, larsson_41 1@hotmail.com

M initurnering, Tabletop

Antal spelare per tillfälle: Tillräckligt
Antal speltillfällen: Rullande schema

Den senaste utgåvan av WHFB är här! Tag

tillfället och pröva din nygamla armö mot andras

bråd3pel I tableto, 
1 I



med de nya reglerna, enligt GW också de bästa
som de hittills släppt. Spelet är så färskt att
det ej ens har släppts i skrivande stund. Därav
kommer diverse restriktioner, antal poäng/arm6

och så vidare endast {innas tillgänglig på BSK's
hemsida (www.sverok.se/bsk).

I övrigt gäller målade arm6er, förhands-
anmälningar har förtur, medtag egna tärningar,
templates och så vidare.

Borås Spelkonvent är först och alltså hittills
störst på nyaWHFB! Må era generaler känna
inspiration inför en ny utmaning. Längst skägg
vi nner!

10-4!

Ansvarig: Hampus Carlsson, ATAB-81 56 36,

sf_apa@hotmall.com

Övriga Arrangemang, Tabletop
Antal spelare per til fä le: 2-8+

Antal spe t llfäl en: Löpande

10-4 är ett figurslagsspel i storleksordningen
72mm.

Spelarna ikläder sig rollen som en elitsoldat
(SEAL, Spetznas eller möjligtvis Bevakning
och Depå-soldat). Därefter blir de givna en kort
beskrivning av vad scenariot går ut på. Som
elitsoldater stöter de på trupper som är mycket

sämre, men många f ler än de själva. Motstån-
darna, som oftast sköts av en 'SL' brukar vara
colombianska knarksmugglare, självmords-
bombande araber el ler D DT-besprutade träd-
kramare.
Det är ett hårt, smutsigt, farligt jobb med
oregelbundna tider och någon måste betala
någon för att göra det!

Ett figurslag där färdigheter som heraldik och
botanik är mycket överf lödiga.

Snabbt, spännande och framför allt'rea-
listiskt'. När blödde du senast till döds i ett
f igurslag?

Bloodbowl
Ansvarig: Mats Nyström, A520-42 Ag 42,

m- nystro m@swipnet.se
I
Ovriga Arrangemang, Tablelop
Antal spelare per tillfälle: B-16 lag

Antal speltillfällen: 1

Samling och spel Fredag 17 !5 [Matsalenl

KHAIREICUP

-Wez gotta get wun of dem zoogin trofys!

- Jes, dat is wun of dem bigg zoogin fings,

- Da biggest of dem all!!!

- Howz do wez get wun?

-Wun -Wez gotta play zom zoogin Bloodbowl.

-Too -'lt'em on da uvver team!

- A few - Weez gotta score lotz of them
tuchdurn fings!
-Too on Boaf 'ands -'lt da Ref' blows da

whissle, 'it'im!
- Boaf 'ands, boaf feet an' yer noze - Keep

well clear of geezerz in lotza armour.

- Lotz - Score unnuver of them tuchdurn fings.

- Lotz 'n' lotz - lf wez cannot do da fings wez

said, nick da trofy!

Vi har 16 lag klara för drabbning, detta gör att
inga förkunskaper eller figurer behövs utan det
enda du behöver ha med dig är en uppsättning
händer som du kan kasta tärningar med.Vill du

ändå pröva ditt favoritlag och dina favoritfi-
gurer mot kvalif icerat motstånd eller bara Jör-
anmäla dig så att du garanterat får spela,
kontakta oss.

Formel 40 000

Ansvar i g : M åns E ri ksson, g o I I u m@alfaweb. n u

Ovriga A.rangerrang, Table'op

Anta spelare per t llfälle: Varierande
Antal speltillfällen: Löpande

I framtiden är inte racing bara en lek, det är en

lek på liv och död.

Greppa din boltgun, strunta i säkerhetsbältet
och var med i ett vilt racinglopp iWarhammer
40 000's mörka f ramtid. Här Jår du chansen att
styra ditt fordon och dina figurer i en storslagen
kamp där bara den starkaste överlever. Man

använder vanliga 40K modeller och i varje lag
finns ett fordon och ett antal lotsoldater. Målet
med spelet är att komma först i mål eller att
vara den sista personen som står upp.

Både en turnering med ett hemligt pris och
fristående matcher kommer att hållas.

Squigg hoppa un cut
Ansvarig: Anders Glans, 033 24 95 15

Övriga Arrangemang, Tabletop
Antal spelare per tillfälle: 10

20 tabretop



llrodffifronVtr kom
Fdl{spd"

Dungeons & Dragons 3:ed
l.anseringcn startar mecl den nya Playcrs
llandbook, som har kompletta rcgler för
I)ungc,,n. c I )ra*orr' r ny lörhirlrJ(l ver\r,,r1

Spelet har on:arbrtats för ätt.let skä bli snidigarc och
bältre att spela och för att få det bästa resultat har man kailat
in 600 speltestare som under en lång tid finsllpat
det hela. T11 bokcn får man också en Cl)-
Rom som innchållcr cn Charactcr
Cenerator som gör det cnkelt och
smidigt att göra karaktårcr.

Character Sheets
. inkludcrar clva dubbclsidiga karaktirsark, ett lör varje klass i D*l)
Plavers Handbook.
. [:tt dubhelsidigt ark lör rnuitik]asser
. Specialar-li för creaturcs, såsorn wizards fanriliars eller cr: dniids ani-
nralcompanion.
. Ett rpcll worksheet och enkia insruktioner onr hur man lyller i de
olika bladen.
o Alla ark är cnkla att fotokopiera så att du aldrig bchöver få slut på

karakrärsblad.

ön mo[tlspe[

Dungeons & Dragons 3:ed
Adventure Game

En box för dig som inte spclat l)urrgeons *
l)ragr:ns innan. Du lår en forenklad regelbok

äventyr och en stor dungeonkarta mcd ti1lhörande
markörer viiket gör atl man kan börja spela så io* nran öppnar

boxen. Alla karaktärsblad lionrmer med färdiga
karaktärer sä att alla spelare kan börja spela
utan att behöva 1ära sig sr,åra regler ellcr
behöva sätta sig in iör mycket.
Rekonrnrcnderas starkt för dig som vill
börja spcla rollspelt

Dungeonmasters Guide
l)ungeonmasters Crride är 22.1 sidor tjock, hårdinbunden bok och är
ovärderlig för dig sorn ska spelleda l)u,rgeons u. l)ragons.

Icewind Dale PC
Spela l)ungcons * l)ragons på din PC i detta imponerande äverrtyr
som utspclar sig i dcn mycket välgjorda värJdcn Forgotten Realms.

Spelct bascrar sig på dcn berömda lJaldurs Catc motorn oclr lovar
många undei'hållande timmar framför datorn.

TRADITION ÖPPNAR NY BUTIK I LINKÖPING!
Från och med den 15 September tar Tradition över Nordic Games butik på Storgatan 54

i Linköping. M beräknar att i mitten av Oktot er ha err fullfiädrad taditionsbutik i
Linköping, dvs vår fullsortiment av rollspel, dataspel, trrädspel, figurspel, kortspel, dvd

filmer och mycket, mycket mera.

M HAR,SPEL
FmawHEe vARTDEN \nmAAM"tf@dfitilOmtrS@ ffiffie

GöTEBoRG (;ÖIEBoRG
Ternrnanhuset lärnEorgec
03t-t5 03 66 03t-24 t4 6A

MALMO STOCX}{OL'T
Hamngatån 4 Gållerian
O4O-23O 3AO Hamng- 37

o8-.4tl 2l 5t

urteÅ öREBRo
Wasasallerian Gallerian
O9O-7O 1590 t<ompassen

OI9-l2 Ol ,*O

LINKÖP,NG
S.orgaqn 54
0t3-t3 7a 40



Anta speltillfällen: drop in
Drop in Fredag 12 24 [Matsalen]
Drop in Lördag 00-24 lMatsa]enl
Drop in Söndag 00-14 [Matsalen]

Studsigare, äckligare, mjukare, men framför
allt, BLODIGARE!

Western - Draw Stranger!
Ansvarig: Anders Gillbring, 08-458 95 04,

western@rollspel.com

Övriga Arrangemang, Tabletop
Antal spelare per tillfälle: Obegränsat
Antal speltillfallen: Drop in

Draw stranger! - Figurspela iWesternmiljö.
Det är hetare än i helvetet i den lilla pueblostaden

precis pä gränsen till Mexiko. Byborna har sedan

länge låst in sig i sina hus och bommat för
fönsterluckorna, allt för att undvika att träffas
av en förlupen kula. För att det skall bli eldstrid
är det ingen tvekan om, ryktena har cirkulerat i
flera veckor om den stora uppgörelsen.

Du tillhör inte de som låst in sig, utan är en

av de som gör staden osäker när du spelar
Western figurspel. Det är drop-in under så
gott som hela konventet! Väli bland färdig-
skrivna scenarier och figurer, eller hitta på

nya till lust er spelomgång.

u roramor
EFS/Schillermann saknas
Ansvariga: Jesper Moberg, Christoffer
Nilsson, Greger Lundstedt & lvlagnus
"Myran" Persson.

Övriga Arrangemang, Diorama

Antal spe are per til'{älle: 5
Timmar per tillfälle: 2

Drop n Fredag 19,00 Söndag 14.00 [110]

lntergalactic News rapporterade igår att
Federation Space Research Center förlorat
kontakte n med forskarske ppet EF S I Sc h i I le rm an n.

Skeppet undersökte för tillfället lämningar efter
en högstående civilisation på den fjärde planeten

i solsystemet Boras Major. EFSlSchillermann

är utrustat med det al lra senaste i högteknologisk

väg och jordfederationen har, som nämnts i en

tidigare artikel, investerat drygt 4 miljarder
EF-dollar i skeppet.

tabletop I dloramor

Enligt en källa på FSRC sä skulle det senasle

livstecknet från EFSlSchillermann ha varit en

nöd s ig nal. P resstalesman nen, M s Jones-Li ndbe rg,

på FSRC försäkrar dock att dessa påståenden

är helt grundlösa. "Det är inte ovanligt att vi tidvis

förlorar kontakten med våra skepp med tanke
på dessa avstånd" säger Ms Jones-Lindberg. "Vi

är inte det minstaoroade och så fort vi hört något

så kommer ni naturligtvis att bli informerade"
avslutar hon.

U nder hela gårdagen pågick våldsamma demon-

strationer utanför FSRCs huvudkontor i centrala

Sao Paolo. IGN var på plats och talade med en

av aktivisterna. "Det är skandal att Federationen

slänger ut nästan tio miljarder på att gräva grus
på någon jävla planet som ingen har hörttalas
om" säger den före detta gruvarbetaren, som vill
vara anonym. "Med över sextio procents arbets-

löshet finns det väl bättre saker att satsa pengar

på. Någon kommer att få skit för det här."

EFSlSchillermann, som är ett skepp i Gallileo-
klassen, är tillverkat av Asea Brown Boeing i
Johannesburg. IGN har sökt produktchefen

Rudi Dörchfall för en kommentar utan resultat.

PåABBs kontor i Johannesburg uppgav man att
herr Dtirchfall för tillfället är oanträffbar, IGN

Diorama i mästarklass. lngen föranmälan.
lnga förkunskaper. lngår i dioramatrippeln.

Kellys Hjältar
Ansvarig: Birger Hanning,031-43 44 84,

070/-34 95 07

Övriga Arrangemang, Diorama

Antal spelare per tillfälle: 35-45

Antal speltiLlfällen: 1

Spel Lördas 14 05 [T2]

Spelet som är baserat på filmklassikern
Kellys hiältar med CIintan,Telly Savalas och

Donald Sutherland i några av huvudrollerna.
Scenariot utspelar sig i september 1944 ung.

4 mil bakom fronten i Nancyområdet. Målet
för de amerikanska spelarna är att råna en bank

fylld med tyskt guld djupt bakom fiendens
linjer. Kellys hjältar har spelats till och f rån

under 16 år.

Regelverk: Känslan

Förkunskaper: Kunskap om att slå tärning.
Anmälan: lntresseanmälan (Ej bindande), dyk
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upp i tid, hafla oss på konventetför säker plats. Sigge Snoks borg?
Frågorna hopar sig och Slagbjörn Sidfläske lär

Magikergillet 2000 -Var är Boffa? inte precis bli muntrare efter den här nattens
Diorama: Jesper ltrloberg, Christoffer vaktpass!
iVilsson. Greger Lundsledt, Robert Ohtund &

Magnus "lvlyran" Persson Return oftheYeti-serien ärettklassisktfantasy-
Scenario: Robert Enekvist diorama som bara blir större (bokstavligttalat).
Övriga Arrangemang, Diorama Det är en utmärkt introduktion för rollspelare
Antal spelare per tillfälle: I till dioramornas underbara värld. I år kommer
Timmar pertillfälle: 3 dessutom dioramat spelas inför publik i

Drop in Fredag 19.0G-Söndag 14,00 [107] Bäckängskolans dramasal. Genidrag eller
dårskap?Vem vetl Kom och snurra på hjulet.

De vindlande bergsvägarna till Magikergillets
tinnar och torn ligger öde, inga nya aspiranter Detta är den efterlängtade uppföljaren till:
sökersigtill dessmytomspunnagrottor. Men "EpisodeVl-Returnof theYeti" (1996),
i berget råder ändå febril verksamhet, Mörk "EpisodeV-EmbroStrikesBack" (1.997)och
rök stiger mot himlen, arga dvärgar rustar och "Episode lV - Bar Wars" (1998).

det ryktas att bergets åldriga drake flyger igen.
Det är en legend som återväckts till liv, bergets Diorama i mästarklass. lngen föranmälan. lnga
herre, Boffa har rest sig! förkunskaper. Sponsrat av GamesWorkshop.

I ngår i dioramatrippeln.
Mästarmagikerna själva tvingas nu att skrida
till handling. Gillets insatsstyrka av hyrmagiker
skickas in för au söra det de är bäst pä. KO f t S p e I

Diorama i mästarklass. I år med ett alldeles BRAWL!
lärskt scenario. lngen föranmälan. lnga för- Ansvarig: Olow Nyman, 037-SB 56 9A,

kunskaperkrävsmengenerellaAD&D-kun- ollel3@doityourself.com
skaper är en fördel. lngår i dioramatrippeln. Föranmälaningsnummer: b6

Huvudturnering, Kortspel
Return of theYeti Antal spelare per til färle: 6

Episode I -The Phantom on ice Drop in [210]
Diorama: Jesper Moberg, Christoffer lVilsson
& Magnus "Myran" Persson SM i Brawl.
Scenarion: Christoffer Krämer & Erik Lundström Brawl är ett konfrontationsinriktat kortspel,
Övriga Arrangemang, Diorama som spelas i realtid upp till ca 6st spelare.
Antal spelare per tillfälle: 5 Priser sanktioneras av speltillverkaren!
Timmar per tillfälle: 3

Drop in Fredag 19.00-Söndag 14,00 llluminati NWO-One Big Deck
[Dramasalen] Ansvarig: Erik Nolander,03l-65 47 89,

ö r i k. n o I an d e r@sw i p n et. se
"Spela det igen - för första gången!" Föranmälaningsnummer: 58

Miniturnering, Korispel
Vad försigår egentligen i byn Embro en svinkall Antal spelare per tillfälle: 4
natt i midvintertid? Vem är mannen i skogen? Antal speltillfällen: 4 kval, 'l f inal
Vad hålleregentligen Långe-Leifsdummesvåger Kval Fredag 22 24lUppehäilsrummetl
på med där ute på udden? Är det sant sä som Kval Fredag 24 02 [Uppehållsrummet]
sägs,attodödaharsettssmygaruntibyn?Står Kval Lördag 18 20[Uppehållsrummet]
det inte en stank av rutten fisk kring bryggan? Kval Lördag 20-22 [Uppehåilsrummet]
Och hur var det egentligen med det där isjakts- Final Söndag 1 1-14 [U ppehålls rum met]
loppet? Är det bara en skröna att frostjättar
under riktigt kalla vintrar kommer vandrandes Krossa dina vännerlTa över världenl Drick en

från norr? Vad är det för sken som syns över kopp kaffe!

dioramo' rkortsper 23



§..\ .j ... a|r\l.
I §"S rv §§ \' i, §t,

§ lilro$onto[[[...

&Frl[tlfil 0mbnntntpr
nrftntlflgm 8w,

ffi§r§lul



Swedish MiB Society presenterarVästra
Götalandsmästerskapet i INWO: One Big Deck.

Standardregler för OBD-spel gäller - f inns

att se på Steve Jackson Games hemsida

http://www.sjgames.com/inwo/ru les/variants/

onebigdeck. htm I

Fina priser till vinnarna! Turneringen är

sanktionerad av Steve Jackson Games

RETRO 2OOO

Ansvarig: The Mortelizers Union, David

Gusfavsson, 0/39-31 Ba 04

g u s tavs s o n d av i d@h of m a i L c o m

Minlturnering, Kortspel

Antal spelare per t llfälle: Max 32

Antal speltilfällen:2
SpeL Fredag 18 24 [Kapprummet]
Spel Lördag 15 21 [Kapprummet]

Slutade du spela Magic när expansionerna
blev för många? Sitter du på högar av värdelösa

Common kort? Din tid är inte förbi!
I sann bakåtsträvande anda erbjuder för-

eningenTMU dig åter möjligheten att spela
med dina gamla Magic kort. I år är dessutom

ENDAST COMMON KORT tillåtna.

Tillåtna expansioner: 4th Edition, lce Age,

Homelands, Alliances, Mirage och Visions.
Banned cards: Alla Uncommon, Rare och Ante
kort.

OBSI Kort som förekommer som både

Common och Uncommon/Rare i de tillåtna
expansionerna räknas som Uncommon och

är alltså bannedl Exempel: Counterspell är

Common i lce Age men är Uncommon i 4th

Edition och är därlör banned.

Restricted cardsr lnga

Turneringsform: Sex rundor Swiss + top 4 i

d irektutslag

SECRET MASTER
Vampire The Eternal Struggle TCG
Ansvarig: Wilhelm Hedin, 0703-65 07 64,

u nd e rstate@h of m a r L co m

Föranmälaningsnummer: 59

Ml niturnering, Kortspel

Anta spelare per tillfälle: 5x5

Antal spelt llfälLen: 1+Final

Spel Lördag 00-06 [KaPPrummet]
Spel Lördag 21-03 [Kapprummet]

"Jag equippar Arika med lvory Bow!"
"Block!"
"Stealth!"
" l ntercept,"
"Okej, fajt då..."
"Yup. Pulled Fangs,

Walk of Flame - Arika brinner!"
"Aargh."

Turneringsregler: det mesta är tillåtet men,

låt förnuftet och den goda smaken råda. I nga

tråkiga bleed lekar t ex, men fem eller slu
Wake:ar går utmärkt. Det är upp till arrangören

att godkänna lekar.Vid eventuella regelfrågor

avgör arrangören, om inte spelarna kan lösa

dispyten själva på ett civiliserat vis.

Magic Standard (Typ 2)

Ansvarig: KålleredsTV-spel, A31-795 09 0B

H uvudturnerl ng, Kortspe

Detta är en av de första turneringarna i världen

där den nya serien lnvasion är legal. Vänder

lnvasion upp och ner på allting?Ta reda på

det genom att vara med. Kort från Classic +

Mercadian Masques och {ramåt är legala.

Ta med dig en leklista vid anmälningen.
DC l-san ktionerad.

Masic Classic (Typ l)
Ansvarig: Kållereds TV-spel, 031 -795 Ag AB

Huvudturnering, Kortspel

Känn den ursprungliga kraften där (nästan)

alla kort är tillåtna.Ta med dig en leklista vid

anmälningen. DCI-sanktionerad.

Magic Lag sealed deck
Ansvarig: Kållereds TV-spel, 031 -795 09 0B

H uvudturnering, Kortspel

Ta med dig två kompisar och bilda ett lag på

tre personer. Ni fårtvåTournament Packs och

4 boosters att bygga tre lekar av och sen får
ni möta andra lag. DCI-sanktionerad.

Alla Magic-aktiviteter sker i uppehållstum-
met och är i gång under hela konventet.
Tider för de olika turneringatna anslås på

konventet!
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Datorspel
Ansvarig: Erlk Norön, A70B 13 94 94,

033-41 94 94, e r i k. n ore n@swr pnet,se

Övr ga Arrangemang, Dataspe
Antal spe are per trl fä le;

Beror på antal datorer
Antal spe t lfäl en: Kont nuerl gt
Spel Fredag 12-2412111

Spel Lördag AA 24e111

Spel Söndag 00 141211)

Vår tradition trogen kommer vi även i år ha en

av konventssveriges största satsningar på

datorspel. Vilka turneringar som kommer att
köras är ännu inte klart men mer info kommer
så småningom.Turneringarna i datasalen kom-
mer att pågå mer eller mindre hela dygnet med

en timmes uppehåll mellan turneringarna. Det
går inte att föranmäla sig till några datorspels-
turneringar. All anmälan sker på plats.

Om det är några irågor eller synpunkter går

det bra att kontakta mig.

Rollspel på scen
tördag 13-17lAulanl

Har du föräldrar, kompisar, syskon eller andra
som undrar vad rollspel är? Eller vill du bara se

ett kul gäng göra sitt bästa för att underhålla
en publik i ett actionfyllt westernscenario?

Borås Spelkonvent 18, SverokVästra Götaland

och Western arrangerar {ör första gången 'Roll-

spel på scen'l Se vad en Spelledare gör, hur
man spelar en karaktär och hur man tolkar regler

för att ett trevligt scenario ska genomföras.

lnformationshäften med information för såväl
nybörjare som redan invigda delas ut på plats.

TSR Seminarier
Lördag '17 20 [Saml ngsrummet]

Vi välkomnar Sven Mermans f rån Wizard of the
Coast i Belgien som kommer hålla två seminarier
enligt nedan, utöver dessa går det naturligtvis
bra att ställa övrigaWizard olthe Coast relaterade

f rågor. Detta sker på Lördag kl17-20i Samlings-
rummet (samma sal som f ilmvisningen).

Ov r igt



TSR Miniatures Q&A
Vill du veta vad som händer påTSR's minatyr-
avdelning? Diablo llfigurer har släppts, blir
det något tabletop spel? Fråga Sven Mermans,

Wizards of the Coast Europe.

Dungeons & Dragons
Här har du chansen att{råga allt om Dungeons

& Dragons 3rd ed. och vad som kommer att
hända mer i framtiden. Och hur går det egent-

ligen med D&D-{ilmen?

Film
lle a konventet (ej ördag .l6 

21) [Sam ]ngsrl

I Samlingsrummet visar vif ilm dygnet runt med

avbrott för seminarie lördag 16-21. I år ligger
tonvikten på skräckf ilmer, så ta med nån att
hålla i handen om du är lättskrämd!

Butiker
le a konventet [104, ]05, 106 m m.l

I dagsläget ser det ut som följande butiker
besöker oss:Tradition, Flammans Spel, Häxans

hus, Neogames,Trollspel. Även Dot Records

kommer ära oss med sin närvaro.

Auktion
ln ämn ng f ram ti I lördag24 [Bagage n ,]

Visning söndag 09-10 [Aulan]
Aukt on söndag 10-14 [Aulan]

På söndag förmiddag har vi vår traditionella
auktion. Sälj dina gamla spel som du inte spelar

längre och köp de spel som andra säljer!
lnlämning av bidrag till auktionen sker i Baga-

geinlämningen på tredje våning innan Lördag

2400. Du betalar fem kronor per sålt utrop.

Kaf6teria
He a konventet IMatsalen]

I konventets kaf6teria utspelar sig mängder av

arrangemang. Här säljs naturligtvis också allt
1rån salta klubbortill rejäla, mättande mackor.

BSK Gazette
Hela konventet IMatsa en]

Gazette-killarna kommer besöka oss och ge ut

några nummer av pinfärsk konventsinformation.

Lämna gärna in bidrag till denna eminenta
tidning i Receptionen.
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Ett svagt grönt sken .r
... lyste upp hans ansikte när han snabbt slog in koden till larmet.

Väl inne i !okalen såg han genom fönsterrutans dis hur solen

långsamt började tina upp frosten i slänten utanför. Han sökte sig

in i köket, och lät där dagens första kopp katfe långsamt sprida

värme i hans frusna kropp. Uppgiften att skapa morgondagens

Internetlösningar vilade nu tungt på hans axlar.

Varje dag möter vi som arbetar på Anxious nya utmaningar

som endast kan lösas genom kreativt lagarbete. Webbaserad

produktutveckling, implementering och konsultation är våra

verksamhetsområden. Som kunder har vi dels andra webbyråer

och konsulter som använder våra produkter och tjänster i sina

kundlösningar, dels är de företag i alla storlekar som represen-

terar en mängd olika branscher och affärsmodeller.

Med affärsnyttan i fokus och lnternet som verktyg är vår upp-
gift är att vidareutveckla, lyfta och konkretisera id6er, både

våra kunders och våra egna.

W anxious'
Anxious AB, Box 474, 503 13 Borås, Tel: 033 - 2O4 2OO, info@anxious.se, www.anxious.se
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