


välkommen till
boräs spelkonvent 72!

Illustrationen ovan åir hiimtad ur
rollspelet Viking, som tillsammans
med Norden-modulen innehåIler

n:istan 200 illustrationer av Henrik
Tamm, som också har gjort

omslagsmåLlningma.
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Box 2l 12, 403 12 Göteborg

Viking släpps till iulcn t 994. llåll
också ögonen öpprra efter

Norden, en bakgrrrndsmodul om
vikinganas hemtrakter, samt

rollformuliir och spelleduskitm
som kommer inom kort.

auri sacra fames

Välkommen till Borås och Bäckängskolan, för
Borås Spelkonvcnt 12. Liksorn forra året har vi även
salar på Engelbrektsskolan som vi kommer att nytt-
ja till alla rollspelsturneringar, medan brädspels
och övriga aktiviteter kommer hållas pä
Bäckängskolan, liksom Reception, Kafeteria och
annat trevligt.

I år börjar vi med att hål1a Teman, och inleder med
Call of Cthulhu. Infor detta har vi, förutom minst etr
specialinrett Temarum (se arrangemang), special-
prise r direkt från Chaosium Games Inc, ett nytt van-
dringspris i iust CoC, och ovriga attiralier som för-
hoppningsvis kommer ge konventet "a touch of
Cthulhu"... Trots Cthulhu-temat kommer övriga
arrangemanla attvete minst lika påkostade och bra
som ticligare!

Detta utskick skall ge dig all information om llorås Spelkonvent
12 som behövs. En bekräftelse kommer skickas ungefär en och
en halv vecka innan konventet där du i första hand får reda på
om du och clitt eventuella 1ag har orclinarie eller reservplats i
respektive turnering, men ocl<så eventuella ändringar i schemat,
nya arr.ln:Jemang och rner därti11. Likaså kommer äventyr och
annan information om du är spelledare i någon turnering, till-
samlnans med bekräftelsen.

Knappar kommer att användas som bevis på att du har betalat
f<)r sin tid på konventet. Dessa knappar skall fästas väl synligt på
dina kläder. Utan knapp äger du intc rätt att deltaga på konven-
tet.

För dig som bor i södra Sverige arrangerar Södra Distriktet en
bussresa upp till Borås Spelkonvent 12. Ring till SD-kansliet, tel
016-13 42 58, om du vill veta mer!

tider Konventshelgen är forlagd ttll 21.,23 Oktober, L991. Yi
öppnar dörrarna klockan 0900 på Fredagen och invigningen
äger rum klockan 1100. Allt roligt måste t).värr ha ett slut, så även
konvent, därfor har vi en avslutning som är forlagd till Söndagen
den 23:e oktober klockan 1700. På denna avslutning delar vi ut
priser på hela 28 000:-!!! De som inte finns på plats under pris-
rrtdelningcn mistcr sina priser.



lir du så sugen att du måste komma till Konventet redan på
Torsdagen, ring då Konventsordforande och berätta detta. Vi har
tyvärr begränsade resurser att ta hand om personer som viI1

komma på en Torsdag, därför måste det finnas någon yppedigt
god anledning för det.

senaste anmälningsdag är onsdagen den 5:e oktober.

kosfiader Årets konvent kostar för en person
som inte är medlem i SVEROK (se separat
annons) 190:- SEK, medan en SVEROK-ansluten
medlem endast betalar 170:-. För detta prls fär du
tillgång till ALIT roligt som händer på Borås
Spelkonvent 12, inklusive ALLA arrangemang för-
utom rollspelsturneringarna som vi måste ta 75:-
per lag för. Detta x en policy vi fortsätter att hålla
starkt pä, därför är vi tacksamma om Du sägcr till
i Receptionen om du finner ett arrangemang där
arrangören vill ha betalt.
Har du betalat för sent (efter 5:e Oktober) eller
inte betalat via föranmälning 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 gär inte att betala fÖr

endast en dag. Priser som gäller for betalning på konventet är
som folier; 260= om du kommer på Fredag, 200:- om du kom-
mer på Lördag och 60:- om du kommer på Söndag. Vi vtll med
dessa priser betona att det är smartast attbetalavia föranmälan.

incheckning När du kommer ti1l Borås Spelkonvent 12 som i
år, liksom tidigare är, är föilagt på Bäckängskolan, letar du dig
fram till huvudingången. Där kommer det under Fredag förmid-
dag finnas specialbemannade bänkar for Incheckning, medan
du under resten av konventet anmäler din ankomst i
Receptionen. Incheckningen kommer vara sorterad i ett kÖsys-
tem 6aserat på de foranmäldas efternamn. Observera! lir du ei

föranmäld, finns det en speciell bänk for detta!
Efter Incheckning är du en stolt ägare av en Borås Spelkonvent
12-knapp.

information Missade du invigningen? Glömde du utskicket på
tåget? D v s, vill du veta något som du kanske har g1ömt avl? Gä
då antingen tiIl receptionen, där du kan finna ett begränsat antal
utskick som delas ut gratis, e1ler till den enorma Anslagstavla
som kommer finnas uppsatt vid Receptionen. Finner du ändå
inte vad du letar efter, ffiga dä vära specialutbildade
Receptionister, som kan svara på AILT som rör konventet!

föranmälan För att föranmäla dig till konventet fyller du lämp-
ligast i det medfölfande inbetalningskortet på det sätt som
beskrivs nedan. Detta inbetalningskofi betalar du sedan på
lämpligt sätt, senast Onsdagen den 5:e Oktober, som är sista
anmälningsdag.

1. Inträde till Borås Spelkonvent 12 kostar 190:- for personer
som inte är medlemmar i SVEROK-ansluten förening och 170:-
för SVEROK-anslutna personer. Sätt ett kryss i där for avsedd
ruta och skriv namnet på den SVEROK-förening
som du evenruellt är medlem i. Tänk på att du som
SVEROK-medlem skal1 kunna visa upp ditt giltiga
medlemskort i föreningen vid incheckningen.

2. Här skriver en av lagmedlemma-rna ert lagnamn
i de olika rollspelsturneringarna ni vill deltaga i.
Den personen är den ende som betalar turne-
ringsavgiften pä75:- per turnering. Observe'fä att
det inte går att föranmäa sig till Vampire, då denna
turnering har utgått!

3. Här kryssar du i vilka brädspel du önskar delta-
ga i. Dessa arrangemang dr gratis.

4.Här fyller du i ditt eget namn och adress. TEXTA
tydligt tack!

5. För dig som anmäler lag fyller du här i den tota-
la kostnaden för de turneringar som ni vill vara med i, plus din
inträdesavgift. Andra, som inte anmäer lag, summerar inträdes-
avgiften och skriver den här!

Ni som inte har tillgång till det förtryckta inbetalningskortet kan
göra er anmälan via en tom postgiroblankett. Skriv i så faIl
extremt rydligt, så besparar ni oss och er siiiva en massa pro-
blem. Inbetalningen görs till postgironummer 627 z5 88-2,
Borås Spelkonvent 12 PerAugustsson.
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Inträdesavgiften återbetalas inte. Erlagda avgifter för turneringar
där konventet inte har kunnat erbjuda plats återbetalas fr o m
Söndag klockan 1200 vid Receptionen. Trots att bekräftelsen

E



säger att ditt lag har reservplats är det möi1igt att andra lag uteblir
vilket ger ditt lag en chans attvara med. Detta innebär att 1ag som
inte har varit vid samlingen i respektive turnering inte kommer
få sina utgifter tillbaka, då det inte är konventets fel.

Anmäl endast en person per blankett och texta tydligt, tack!

ordningsfrägor Arrangörerna önskar att den konventsord-
ning som räder pä Sveriges flesta konvent bibehålles även pä

Borås Spelkonvent 12. Detvill säga; Ingen rökning
inomhus, inga provocerande uniformer, inget
bråk, ingen skadegörelse, ingen alkohol, inga
Paintball- eller vattenvapen o s v. AIla störande
personer kan, och kommer att, alwisas från kon-
ventet.
Då skadegörelse och stöld var ett av förra årets
stora gissel krävs tyvärr medel mot detta.
Skadegörelse eller stöld kommer obevekligen att
polisanmälas varefter aktuella personer awisas
från resten av konventet. Och glöm inte - store-
bror ser dig...

Vill du sova lugnt under konventet är det lärnpligt

^tt 
göra det nattetid på Bäckängskolans tredje

våning. Denna våning är avs^tt för sömn rnellan
24OO till 0700. Behover du inte lugn när du sover

får du sova var du vill, på egen risk.

Har du bagage som du inte orkar bära omkring på går det allde-
les utmärkt att lilmna in sådant i vår fina bagageinlärnning.
Denna service är kostnadsfri och öppen under dygnets alla tim-
mar. Vi ansvarat inte för inlämnat bagage, men gör naturligwis
så gott vi kan för atthälla högsta möjliga säkerhet!

Att häla rent omkring sig är i allmänhet bra, och på konvent i
synnerhet. Därför kommer konventets specialutbildade
Städkoboldstyrkor hålla skolan så ren som möjligt. Men även en
Städkobold har sina brister (Vilken kobold har inte det?), därför
ber vi dig som Konventsdeltagare atthälla era salar så rena som
möjligt, städa spelsalarna efter er och hj:ilpa Städkobolderna i
deras hårda Quest.
Vill du duscha på konventet gär det också bra. Det kommer fin-
nas duschtider och platsanvisningar pä denna aktivitet angivna i
Receptionen.

IIIåI Som vanligt kommer konventet forhandla ti1l sig en bra
deal med någon närliggande restaurang. Mer information om
detta kommer finnas uppsatt på Anslagstavlan under konventet.
För övrigt kommer Kafeterian att er'gageru sig mer i matvän1iga
varor, varför man kan hitta näring for hungrande konventsma-
gat ttar\ att behöva ta sig utanför dörrarna.

vad gör man annars,.,7 Förutom tunga turneringar, digra
spel och hålla-sig-vaken-såJänge-som-möjligt aktiviteter, finns
det många andra intressanta arrangemang som kommer äga
rum under Konventets hölida tak. Til1 exempel kan du...

...se på filmer nästan dygnet runt. I år har vi Filmskärmsprojektor
med avancerad Dolby Surround forstärkare - En upplevelse
som måste se och hörasl En komplett lista på mer eller mindre
färska, 1äskiga, roliga, tråkiga, mörka, intressanta, kalkonaktiga,
grymmefräcka, och så vidare, filmer kommer finnas på
Konventets Anslagstavla. Dessa visas i Drama-
rurrrmet på våning I.

...avnjuta en vistelse på Konventsauktionen som
äger rum under Söndag förmiddag klockan 12-16.
Visning sker 11-12. Här kan du som vanligt göra
riktiga fynd. Bidrag till auktionen lämnas in senast
Lördag klockan 2400. Konventet tar fem (5) kro-
nor per sålt utrop.

...konversera med en nyfunnen spelvän i
Konventets kafeteria, som är samlingspunkt för
konventets a1la deltagare. Här köper du billigt
godis, mat, dricka, kaffe m m och kan sedan vandra
runt i matsalen och studera inbitna spelfantaster
(forutom dig själv).

spel och Spel & Sånt. Ta dig en titt i deras tunga interiörer och du
kanske finner vad du alltid har letat efter!

...spe1a häftiga datalir, i Konventets datasal. SegaMega, PC, Mac
och andra intressanta konsoler och datorer tillhandahål1er tunga
titlar inom spelbranschen.

-M
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Har du, trots denna otroligt informationsrika inledning, några
frågor? Ring då någon av nedanstående, näst intill allvetande,
personer.

Frågor om Konventel Konuentsordförande Andreas Cadsson
033-12 jl 59.

Frågor om Rollspel: ENk Norön O3i-15 76 92.

Frågor om Brädspel: BjörnlVestlingOii-13 56 88.

Arrangera egfia attangemang och forsäljning: John Bredal
03j-10 88 63.

--1 
arrangemang

anmäla sig

arrangemangsanmälan
Endast huvudroll- och brädspelsturneringarna
kräver föranmälan, om inget annat anges under
något specifikt arrangemang. Föranmälnir,gat na
betas av i darumordning (det datum du betalade
för ditt 1ag), vilket innebär att det gamla och visa
ordspråket "Först till kvarn fär forst mala" upprätt-
hå11es.

Samma princip gäller också på de arrangemang
ddr föranmä.lan inte krävs, d v s; Först på plats får
först spela. Det är upp till de som kom forst till ett
affarlgemarlg att se till godartad kÖstruktur bibe-
hålles. Det går inte på några som helst sätt att för

till ett arrangemang som inte kräver föranmälan!

rorlspersturneringar
Följande spel är Huvudturneringar pä Borås Spelkonvent 12;
AD&D, Call of Cthulhu, Cyberpunk, Kult, och MERP. Detta inne-
bär att ditt lag måste föranmäla sig för att få spela i respektive tur-
nering.

Vem som får spela avgörs enligt först-anmäld principen, det villl
säga, den som har anmiilt sig först får spela först. Vill ni vara
såikra på att få spela i den/de turneringar ni har anmält er i anmä-
1er ni också en spelledare som kommer spelleda ett annat lag
under turneringen. Uteblir däremot spelledaren från spelledar-
samlingen och huvudsamlingen till turneringen i fråga, flyttas ert
1ag ner till sista reservplats. Ett visst krav på Spelledarna ställs
naturligwis också. Scenarion till spelledarna skickas i samband
med bekräftelsen.

Samlingar till alla rollspelsturneringar görs på utsatt tid (se
respektive turnering) i Engelbrektskolans aula.

brädspelsturneringar
För de olika brädspelsrurneringarna gäller att de ingår i det så
kallade Spelhjulet. Alla turneringar i Spelhjulet spelas wå gånger
per dygn, en gång på dagen och en gång på natten. Samlingarna

: 
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: Det är vi som levererar datorer i

: 
,itl årets spelkonvent 
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sker i samband med spelstart på de platser som anges i schemat.
Du få,r endast deltaga en gång per turnering i Spelhjulet.

I samband med varje brädspelskvalomgång anges också antal
bord som kommer 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 spelomgången
betas av nästa omgång.

Vi hoppas att Spelhiulet ger större frihet och deltagande för de
som spelar brädspel.

övriga arrangemang Förutom hur.ud- och brädspelsturne-
ringarna erbiuder konventet en massa skofiga afiangernang av
olika slag. Till dessa atrarrgemaflg gär det inte att föranmäla sig,
utan det är först till koarn... principer. som gäIler.

grafisk lorm - Per Nilsson

omslagsbitd - Martin Lindhe

illustrationer - Jesper Moberg
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advanced dungeons & dragons

r,/'
Rollspelsturnering

Spelledarsamling:

Sön o93o-1o30

Spelarsamling: Sön 1O3O

Tid:Sön 11OG1600

Spelare: Föranmcilan,

5 spelare/lag

Ansvarig: Robert Enekuist

När storvisir Dukas Solsh nyligen avled var det naturligt for hans
son, Jamir Solsh, att vända hem och ta över sryret i Sethyria. Han
behölI de goda kontakter han skaffat under sin tid som diplomat
vid kejsar Lucidor den frommes hov i det Bactikanska keisardö-
met. Med hiälp av korsriddarorden Tilhalls väpnare, som dessa
kontakter står till forfogande med, och framforallt genom att leja
lönnmördarorganisationen Mectica som säkerhetspolis styr han
numer sitt rike med säker hand. Att demokratin får betala ett
högt pris spelar iu egentligen inte så stor roll när man siälv är på
toppen.

I denna häxkittel av imperialistiska intressen, politik och religiös
maktkamp vilar plötsligt flera nationers öden i händerna på fem
män från kustprovinsen Jabranyvisch. Spelarna står infor en
utmanande uppgift i ett spel med slavhandlare, korsriddare, hög-
präster, kulter och lönnmördarorganisationer.

I maktens korridorer härskar de samvetslösa. En allians är till för
att br,,tas. Det finns ingen heder hos politiker. Ett högnivå
AD&D-scenario med betoning på rollspel."

call of ciltulhu

Rollspelsturnering

Spelledarsamling:

Fre 19j0-2030

Spelarsamling: Fre 2030
Tid: Fre 210G0200

Spelare: Föranmcilan,

5 sPelareflag

Ansvarig:

Christian Johansson

"Farbror Ronald...? Va, levde han fortfarande? "

Ni har fått äwahans hus med innehåll.

I huset under helgen som ni har fått inspektera arvet, har ni hit-
tat mycket skojigt, mycket konstigt och många värdefulla saker.
Men det var inte forrän Mike skrek ifrån biblioteket -"Kom, kom
kolla in det hiir!!!" som ni verkligen insåg värdet av ert arvl

Då ni alla samlades runt honom, började han läsa ur den dagbok
han hade funnit, och under tiden som Mike läste från dagboken
klickade och rullade hiulen i era journalisthjärnor och när Mike
hade läst klart fanns detban en sak i era huvuden - det lyste
med meterhöga bokstäver scoop! Årets, kanske årtiondets och
med lite tur till och med århundradets megascoop!

Hur långt är man villig att gå för att nå denna ära och beröm-
melse, hur mycket är det värt och vad kan man vara vi11ig att ris-
kera; Pengar, sin egen kredibilitet, sitt eget liv eller ...till och med
andras liv...



kult - {tlls döden skiljer oss åt

Rollspelsturnering

Spelledarsamling:

Lör 173G183O

Spelarsamling: Lör .1830

Tid: Lör 19OO-24OO

Spelare: Föranmälan,
4 spelare/lag

Ansvarig: Kalle Anderssctn

och PrirJorwön

'!ag påminner om en man sonx planlöst

driuer runt i staden om ncitterna och fylls
au aggressiu gråt ncir han tcinker på hur snabbt

dom han cilskat böry'at åkiras och brytas ner
som om dom umgåtts med laga tankar

ausagt sej sin syn och sin uilja
ochförlorat i spel mot enfrcimmande makt

som gett dom alla chanser

- Bruno K. Öiier (meclan giftet uerkar)"
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SVENSKA ROLLSPEL
Vi har ett komplett sortiment av Svenska rollspel. Hos oss
hittar du Drakar och Demoner, Dungeons & Dragons,
Khelataar, Kult, Mutant, Mutant Chronichles, NeoTech
och Wastelands.
Erbjudande: För Dungeons & Dragons Basregler +

Expertregler + 5 äventyr betalar du just nu 98 kronor.

ENGELSKA ROLLSPEL
Vi sä1jer de flesta rollspel som finns på engelska. Allt iJrån
storsäliare som Advanced Dungeons & Dragons och
Vampire till små udda rolispel som Macho Women with
Guns och TWERPS - The Worlds Easiest Role Playing
System. Vi har också fullsortiment från Games Workshop
och Citadels tennfigurer. Och tärningar har vi gott oml

MAGIq KORTSPEL
Magic är ett sa ml.lrlorlspel :om har blivit en succ6 i USA.
Så också i Sverige och på Lincon - Linköpings spelkonvent.
Vi har korten och vi kan spelet, så ring gärna om du vill
veta mer eller om d u t.ex. vill veta vilka olika kort som har
getts uL Ett Starter deck innehåller allt du behöver för att
börja spela och kostar 88 kr, en Boosler pack kostar 27 kr.

?:ir!i

STRATEGISPEL
Civl)ization, Diplomacy.Axis& AIliesoch World in Flames
är några av de stora bräd- och konfliktspelen. Vi har
mängder med spel om Napoleon, Rommel, Alexander,
Caesar, Patton och andra krigshjältar från många av
världshistoriens krig. Vi har också Civilization och andra
dataspel till Macintosh, IBM PC och Amiga.

STÄLL VÅN KATALOG GRATISIRING OCH BE:
ORDERTELEFON 03 I. 132999

BUTIKER:
Göteborg & Postorder: Västra Hamngatan 5. T. 03i-132999

Stockholm: Torsgatan 3 1 . T. 08-32351 1



fredag lördag söndag
15141210080604022422201816141210080602242220181514

sl = sp.11.6nrsamling

ll= spelarsamling
? = Nuclear Yuppie Evil Empire
apg = Advanced Playmobil Gaming
britannia sf = §lilsrrrin semifinal
britannia f = Britannia final
chuck y = Chuck Yeager's Air combat
chuck y fin = Chuck Yeager's Air
combat final
coc täg = C o C - Främlingar på tåg
diplom rally final = Diplomacy rally

final
diplomacy cg = Diplomacy -

Campion's Game
drak o d = drakar och derxrner
h d kvt = A House Divided l<vartsfinal
h d semi = A House Divide<l semifinal
h d final = A House Divided flnal
hem = Hem liuva hern pt II]
house diy = A House Dividrll
magic = Magic the Catherin!
nhl final - NHL 94 linal J

pc op, overkill = Phoenix Command -

Operation Overkill
ph final = Phoenix Tournament final-
phoenix = Phoenix Tournament
rep. of rome = Republic of Rome
shogun fin = Shogun final
t 2OOO = Twillight 2000 - Overkillers
never enough
VdtrtP = Vampire Live samling

diplom rally final

Wavre 18.6 7875 . Tredgärdskrig . Cintheaux 8.8 7944 ylvas arrangemang Stridsvagnsrace . Spring HiLl29.1.L 1864 . Rourke-s drift



merp - regn över mörkmården
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Rollspelsturnering

Spelledarsamling:

Fre 123O-133O

Spelarsamling: Fre 1i3O
Tid: Fre 14OO-19OO

Spelare: Föranmcilan,

5 spel.a.re/lag

Ansvarig: Erik Norön och

Michael Lilja

"Efter att de hade ätit drog sig Phobus tillbaka ti11 sitt eget lilla tält,
precis som han hade gjort varje kväll under denna händelselösa
färd. De andravar vana vid hans egensinniga beteende och tog
inte i11a upp. De satt kvar vid den falnande elden och pratade om
vad som hade hänt den senaste tiden och om det som 1åg fram-
för dem.
I Maethelburg var det numera kärva tider och de flesta såg med
fruktan fram emot den kommande vintern. Efter två år av miss-
växt i övre Anduin-dalen var forråden på upphällningen. Om
inte nästa sommars skörd slog rätt sku11e många få emigrera
söderut. De enda som var töjdavar handelsmännen som impor-
terade mat och vars kassakistor fylldes i samma takt som matför-
råden törndes.
Våra fem vänner led dock inte av bristen på mat då de hade det
gott ställt ännu och hade råd med ett gott liv. Stämningen i sta-
den smittade dock av sig även på dem och Phobus erbjudande
om att folia med honom in i Mörkmården lockade de äventyrs-
lystna unga männen. Speciellt när de fick reda på den avsevärda
belöning som skulle finnas vid resans må1. Det sägs ju att Erion
Avfäl1ingens stora skatt ännu finns kvar, gömd i Gogols ruiner.
Och nu i s§mningen kunde de se Mörkmårdens skarpa svarta
siluett mot den regntunga himmeln. I morgon skulle de vandra
in i dess skugga!"

cyberpunk - the ganja maan from hell

Rollspelsturnering

Spelledarsamling:

Lör 103O-1130

Speiarsarnling: Lör 1 130

Tid: Lör 120O-17OO

Spelare: Föranmcilan,

5 sPelare/ag

Ansvarig:

Christoffer Krcimer

Efter att tidigare ha kämpat både med och mot övernaturliga
krafter möter nu Amanda, Xalman, Armaheygurt, Smith och
Jalgaano något högst naturligt - ren och skär ondska. Ondska i
form av en maktgalen, religiös, svart knarkbaron och fanatiker
som är på väg att besanna den vita medelklassamerikanens vär-
sta mardröm sedan slaveriets upphörande - svart makt och vit
undergång. Genom att pumpa ut psykideliskt mardrömsknark
till reapris pä gatorna skapar han snart en dräglande hydra av
psykotiska pundare som sakta men säkert gnager sönder funda-
mentet for det amerikanska samhä11et. En råtta i den helameri-
kanska pajen som måste stoppas till varje pris.
Belöningen som erbjuds våra vänner av'Byrän' överträffar allt
de tidigare skådat men oddsen är också högre än någonsin. Bara
att infiltrera den galne drogkungens rike är en omöjlighet, att
försöka eliminera den samme är vansinne!

Just vansinne är nog årets tema. Vansinnet inom oss, vansinnet
som vilar dolt i systemet och vansinnet att bussa två desperata
män under 1.30 på varandra - ry det är vad som händer när
Armaheygurt möter den demoniske drogdvärgen IDIAMINI!
Ett måste för älskare av Jacob's inferno, '§Traith - the Oblivion,
Kult och givetvls allas vår H.P. Lovecraft."

Sr,tlg§



Vi har inte bara Magic!!!
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nuclear yuppie evil empire
Brcidspel

Tid: Lör O3OO-O4OO

Spelare: 7
Ansvarig: Bj örn lYe s tling

"Tycker du att Diplomacy är for långsamt eller långtråkigt? Hyser
du en obewinglig lust att kärnvapenbomba delar av Europa? -
Då är denna supersnabba Diplomacyvariant något för dig!"

dipl om acy - r allyturn e rin g
Brcidspelsturnering

Kval: Fre 13001900, 2OO0-O2OO, Lör OSOO-14OO,

1 5OO-2 1 OO, 22OO-O4O0 F inal: Sön 1 0O0- 1 600
Spelare7/kual
Ansvarig: Björu lYestli ng

"Succ6n från fjolåret upprepas. Du kan spela
Diplomacy när du vill. Två bästa resultaten räknas
i Rallyturneringen. Medtag egna spel."

diplomacy
Breidspelsturnering

Kval: Fre 2400-06O0, Lör 11OO-17OO
Ftnal: Iör 1700-2300
Spelare:7/bord
Ansvarig: Bj örn \X/e stling

"Diplomatisk kamp på hög nivå vid seklets början. Stabba och
sabba! Medtag egna spel."

harn 760O
Rollspel

Tider: Fre 14OO-21OO, Lör LOOO-17OO

Spelare: 4-5/lag
Ansv arig: Jesper Peterson

"En för aJla, alla mot oss!!! En gard, toche, monsieur!
Upplev musketörer, skottar och siörövare i ett händelserikt
1600-ta-ls "England". Obs! Regelbaserat på Harnmaster."

'magic 
the gathering

Brcidspel

Kval: Fre 1600-2000 Final: Iör 2100-O10O
Spelare: 128 st
Ansvarig: Andreas Da.hmm

"Kvalomgång, bäst av 3. Plats för 128 spelare! Medtag egna kort-
lekar! Vill man, kan man Föranmäla sig. Skriv då detta på lämplig
plats på anmälningsblanketten. Med bekräftelsen skickas speci-
ella Konventsregler till de som foranmäler sig."



spacemarine
Tabletop

Kval: Fre 19OO240O, Lör 11OO-16O0
Spelare 6,/kual
Ansvarig: Tomas Dauidsson och Anders luarsson

"For every batde on earth, a thousand heroes die alone, unsung,
and unremembered. 4000 poäng. Skall Knights användas, med-
tag egna regler, annars gäller alla White Dwarf-regler, dock ej

Personalities."

phoenix tournament
Tabletop

KvaLFre 1600-1900, 2OOO-23OO, 2400-O3OO, Lör
190G22OO, 23OOO2OO Final: Söz 110G16OO
Spelare: Föranmälan, Indiuiduell. 2 eller 4/kual
Ansvarig: Torbjörn Jennerhed. E Marcus Hedlund

"Led din egen styrka i P.C. och bli94 ärs Phoenix
Commander.
Föranmälan krävs. Skriv då detta på lämplig plats
på anmälningsblanketten. Regler för tillverkning
av lag erhålles med bekräftelsen. "

shogun
B r ä d sp e I mini turn e ri ng

Kval: Fre 2OOO-240O, Iör 061O-1030, 14OO18OO, 21OOO1OO
FinaT Sön 1200-1600
Spelare:S/kual
Ansvarig: Per Augustsson

"4 nya ttmanare skall försöka besegra Shogun sedan två år,
Daniel Megatt. Eftersom han nu suttit så länge, g2i11er det verkli-
gen att strida vä1."

harnmaster
Rollspel

Tider: Fre 21O00200, Lör O7OG12OO, 15002000
Spelatet 4,/lag
Ansvarig: Per Augustsson

"Intrigfyllt scenario i atmosfärisk medeltida miliö."

repubtic of rome
Brridspel

Kval: Fre 19OG24OO, Lör O6OO-11O0 Final: Lör 2300-O4OO
Spelare: 4/bord
Ansvarig: Per Augustsson

"Medtag egna spel."

warhammer 40 @O
Tabletop

Tid: Fre 2OOO-O2OO, Lör 12OO1B0O
Spelare: 16/ tiilfciile
Ansv aig: And.ers Iu ar s s on

"Blessed is the mind to smal1 for doubt. - Commisar Groden
Beuro. Medtag egen 1500-poängs arm6 i klassisk utslagsturne-
ring."

space hulk
Tabletopturnering

Tider:Lör 22OG010O, Sön 1100-1600
Spelare: >6/tiffi)lle
Ansvarig: Tomas Dauidsson

"I say we take off and nuke the entire site,from
orbit. - Krp Duayne Hicks, Aliens
Hunterkillers, Genestealers och Tyranid Warriors
mot en förstärkt styrka Terminators. Given utgång?
Frågan är vem som kommer längst."

diplomacy - champion's game
Brädspel

Tid: Fre 13001900
Spelare:7
Ansvarig: SDF (Via Bjöm lVestling)

"7 av Sveriges bästa Diplomaryspelare kommer att göra upp på
Borås Spelkonvent L2."

nhl'94 - sega mega
Dataspel

Kval och Kvartsfinal: Lör 19OO24OO
Semifinal och Final: Sön 110G1600
Spelare: 2 per match, totalt 16 spelare
Ansvarig: Sinisa Treneuski

"Spela detta maxihäftiga hockeylir i konventets datasal.
Utslagsturnering med jämstillda lag;'

phoenix command - operation overkill
Tabletop

Tid: Lör 1200-1800
Spelare: 10
Ansvariga: Torbj örn Jennerhed och Marcus Hedlund

"Boom, Crash, Bang! Ka-rack Ka-rack.
Håll inne med automateld, det finns civila här.
Låt Delta Force röla bland slemmiga terrorister."



supremacy
Brödspel

Kval: Fre 18OO-24OO
Final: Sön 1000-1600
Spelare: 6/bord, 6 bord
Ansvarig: Magnus Persson

"Ta över en stormakt och försök
tanks och atombomber.
Ps. Håll koll på världsmarknaden."

advanced civilization
Brcidspekturnering

Kval: Fre 130O19OO, Lör 22OO0400
Final: Sön 10001600
Spelare: B/bord, 4 bord/kual
Ansvarig: Fredrik Ncittorp

"Medtag egna spel."

chuck yeager's air combat - mac
Dataspel

Kval och Kvartsfina.l: Lör 14OG1BOO
Semifinal och Final: Sön 12O016O0
Spelare: 2 per match, tota.lt 16 spelare
Ansvarig: Christian Mischou

"Sätt dig bekvämt tillrätta i din Mustang och spela mot din fien-
de med varsin Mac i konventets datasal. Ett lättspelat flygspel där

vinnaren är den som når marken sist!"

the son tay raid
Diorarna

Tider: Fre 130O-19OO, Lör 19O0-O1OO
Spelare: >10/tiwe
Ansvariga: Ryder 6 MOB

"Look at this barrel my litde yellow friend!
20 mm Dioramaslag, Vietnam Maj 7970."

twilight 2ON - overkilters never enough
Diorama

Tider: Fre 13001700,23000300, Iör 1OOG14OO
Sön 12OG1600
Spelare: 2 lag å 4/tillftille
Ansvarig: Fredrik Ewers

"Svensk Kustiägarpluton har fått i uppgift att s§dda en högt
uppsatt, utländsk, avhoppad milltär. Kan ditt lag s§dda honom
medan det andralaget, bestående av Spetznas högutbildade sol-
dater, skall mörda honom...?"

vinna vädden med soldater,

britannia
Brcidspekturnering

Kval: Lör O600-1 1OO, 17OO-22OO Semifinal: Sön O4OO-O9OO

Final: Sön 110G1600
Spelare: 4/bord, 4 bord,/kual
Ansvarig: Magnus Persson

"Medtag egna spel."

illuminati
Brådspelstumering

Kval: Lör 17OO-220O, Sön O4OO-O9OO

Firal:Sön 1100-1600
Spelare: 6/bord, 3 bord/kual
Ansvarig: Fredrik Nättorp

"Medtag egna spe1."

kremlin
Brcidspelsturnering

Kval: Fre 13OCL19OO, 24000600
Frnal: Lör 11OO17OO
Spelare: 6/bord, 3 bord/kual
Ansvarig:John Bredal

"Medtag egna spel."

catl of cthulhu - främlingar pä tåe
Rollspel

Tider: Fre 2200-O1OO, Lör 18O02300
Spelare.3-6/lag
Ansvar ig: Jo h an Brcinnmark

"Fö1j med till'1911talets Österrike och Ungern där du och dina
kamrater rå,kar ut för det mest osannolika som kan hända... Eller
är det egentligen så osannolikt...?"

hem ljuva hem pt ll
Diorama

Tider: Fre 20O02200, 230G0100, Sön 11O0-1300, 14001600
Spelare: 46/omgång
Ansvariga: Caj Karlsson och Stefan Bede
"This time it's hiding in the most terrifying places of all.
L4st time it was a fight to the death. This time it's all-out war.
Because the menace is back! An awesome death-force, massive
in power, multiplied a thousand-fold.
Efterfesten har precis börjat..."

Ls/



vampire live
Liue

Tid: Obs! Samling Fre 15OO17OO, Speltid Lör 2100-0600
Spelare: Obegrcinsat
Ansvariga: Caj Karlsson, Stefan Bede och Greger lundstedt
"Ett nattligt Pais 7994, pä väg mot en ny Fransk revolution?
Förvirringen är stor. Vän blir fiende, fiende blir vän. En lögn som
tros vara sann och en sanning som ingen vill tro på...
Föranmälan med foto gar^nter^t plats. Markera inte din föran-

miilan på postgiro-blanketten, utan skicka ditt foto
samt Vampire-live föranmälan (inte andra föran-
m2ilningar), atge ä'len vilken klan du vill spela i,
till ansvarig: Stefan Bede, Södra Kyrkogatan 44,
502 33 BORÅS.
Vill man, kan man anmdla sig på Fredags-samling-
en. Ta då med ett foto och kom in någon gång
under samlingen för information och anmälan.
Obs! Foto på dig slälv, taget nyligen, är ett krav for
att fävata med i Vampire Live."

a house divided
Brädspel

Kval: Fre 18002200, Lör 100G14OO Kvartsfinal:
Lör 1500-190O Semifinal: Iör 2000-24OO Final:
Sön 12O0-1600
Spelare: Obegrcinsat
Ansvarig: Fredrik Innings

Hiiilp den ädla, traditionsrika och frihetsZilskande södern att
bryta sig ur den union som de ogudaktiga uppkomlingarna i
\flashington inte låter er lämna. Kämpa på den rätta sidan, mot
slaveri och förtryck, för att rädda unionen undan söndring och
sönderfall. "Eget spel ger företräde om platsbrist råder."

feel real - an audiovisual cthulhu installation
Dioramauisualiserat rollspel - Årets temarurn

Tider: Fre 220GO3OO, Lör 15OG2000, Sön 11OO-1600
Spelare: S/tillfiille
Ansvariga: Anders Bersten scenario/prodtcer, Robert .ölund
sound designer, Joakim Nilsson constructor

"Årets temarum inbjuder dig til1 en audiovisuell installation (dio-
rama, dekor, rekvisita, musik) som tar dig med ner i det omfat-
tande (och faktiskt existerande) katakombsystemet under Vil1e
de Paris anno nu. Dioramat är konstruerat efter autentiska hand-
gjorda kartor.
Blotdägg sanningen och överlev!"

advanced playmobil gaming
Diorarna

Tider: Fre 11O0-15OO, 1600-1800, Lör 11OO-130O, Sön 110G
1j0o, 1400-1600
Spelare:5-6
Ansvarig: Pat4ck Casy, HEX

"Galnahländare med playmobilleksaker in hemskare än någon
Lovecraft-novell... !?"

drakar&demoner-antet
Rollspel

Tider: Fre 17OO2100, Lör 090G130O
Spelare:5/lag
Ansvariga: Erik Sala och Ulf Hansson

"Saltvattnet stänker i ditt ansikte då du seglar över det lilla sun-
det. En okänd, liten ö väntar på dig, och enligt testamentet är den
fakriskt DIN!"

ylva arrangerar:
wavre 78.6 7875 15 mm, Napoleon's Battles.
Marsalk Emmanuel, Markis av Grouchy försöker hindra Blucher
och hans patrask frän att nå §Tellington vid §Uaterloo. Vi vet a.lla

hur bra han lyckades med det... Kan ni göra ett bättre iobb?

spring hil, 29.77 7864 2o mm,Johnny Reb
'§Tagners nordstatdivision har sprungit hela förmiddagen, nu är
de äntligen framme vid Spring Hill, vad ska hända? Kolla, där
kommer Cleburne och Bates och Brown och Burford, med sina
vidhängande divisioner. Synd bara att de ilr Sydstatare - det blir
en lång eftermiddag...

cintheaux 8.8 7944 1:1ooo, Egna regler
Pansarässet nr 1, Michael 

.W'ittman, 
med 138 utslagna stridsvag-

nar och 132 pv-piäser på sitt konto, fär äterigen en svår uppgift
att lösa. Den här gången for svår...

stridsvagnsrace 1:3O0, Egna regler
Vad skulle hända om Schumacher, Mansell och Hill körde strids-
vagn? Var med så får du se!

|lrädgärdskrig 2O mm, Egna regler
YLVAs minituöst framforskade, oerhört rea.listiska simulation av
stamkrig på Papua-Nya Cuinea.

rourke's drift 20 mm, Egna regler
Kan ni hålla ut mot tusentals Zuhrcr? Skämt åsido, hur länge kan
ni overleva? 30 sekunder. 31 sekunder, 32 sekunder...



Vi arrangerar Borås Spelkonvent 12!

Armagedon
Föreningen bildades 1982 och har cirka 360 medlemmar.
Armagedon har arrangerat Borås Spelkonvent sedan 1983
och har förutom detta all verksamhet som en stor spelföre-
ning kan förväntas ha, dvs: egen lokal, idrottsektion, data-
sektion och spel och speltillbehör till utlåning. Armagedon
har det ekonomiska ansvaret för Borås Spelkonvent 12 och
även den största delen av allt övrigt ansvar.

svERoK ÄLVSBOnC

SVEROK-Alvsborg
Ålvsborgsdistriktet av SVEROK(Sveriges Roll och
Konfliktspelsförbund) bildades hösten 1993 då det tidigare
distriktet SVEROK-VäsI delades i två delar. Distriktets
medlemmar är alla föreningar i Älvsborgslän som dr anslut-
na till SVEROK. Distriktets verksamhet har hittills bestått
av subventionerande konventsresor, Borås Spelkonvent 1 1

och utgivningen av DistiktedNews.Tidningen skickas till
samtliga medlemmar i de föreningar som behagat skicka in
sina medlemmars adresser till oss.

Föreningar anslutna till SVEROK-Alvsborg: Equitas Aleae Alingsås . Trojanerna
Alingsås . Heimskringla Alingsås . Menegroth Alingsås . Rigor Mortis RF
Alingsås. RF Fear and Loathing Alingsås. GUGA Amhjörnarp. The CIan of
Munkalabamba Borås. K.R.A.M.P. Borås. Armagedon Borås. Paintman Boräs
. Brämhults SK Brämhult. Vortex .palsjöfors. Saga Society Dalstorp . SF
Beltine Floda.lnk Fristad, Nattens Ogon Gråbo. Orion SF Gråbo. Vikings
Högsäter. RF Obildade Barbarer Lerum . PUFF Lerum. Vales Vänner Lödöse.
Glaurungs Brödraskap NoI. GoNYC & the Digital Dice /1,1ol. Marks RoKF Skene
. Osculum Obscenum Tranemo . Tranemo RS Tranemo . SF WHOEÄÄ
Trollhättan . De Enda Utvalda Trollhättan . RF Oktagram Trollhättan . DRöS
Trollhättan. U.L.F. Ulricehamn . Green Dragons
Ulricehamn. Wise Dice Society Ulricehamn .
Sleipners Hovslagare Vänersborg. Perdo
Pullus Gallynaceus Vänersborg . Rollspelarna
runt det åttakantiga bordet Åsensbruk

SVEROK-Alvsborg
c/o Armagedon
Katrinedalsgatan 13b
500254 BORAS
033 10 34 43
033 10 88 63

Armagedon
Katrinedalsgatan 13b
500254 BORAS
033 10 34 43
033 14 13 36
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Du är väl medlem r Saeiges roll- och konfliktspelsföfuundl
17000 spelare i över.600 föreningar kan inte ha fel. SVEROK verkar för
spelarna i Sverige. Ar du medlem i en förening; se till att den är med i

SVEROK. Ar du inte medlem i en föreninghjälper vi dig att starta en eller
att hitta en där dubor. Det kostar naturligtvis inget att vara med iSVEROK.

Istället ger förbundet bidrag till medlemsföreningarna. Skriv till SVEROK,
Box 300 751 05 Uppsala, eller ring kansliet i Linköping på 013 - 21 29 00.
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