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Vik här

Instruktioner
På ST0CK0N i år prövar vi ett nytt sätt att hantera

inkomna anmätningar. När du fyttt i bl.anketten som

finns i denna broschyr ska du sammanfatta den titl en

serie siffror. Dessa siffror kommer förhoppningsvis att

göra anmätningshanteringen smidigare och bättre, färre

fel kommer att uppstå och vi kan skicka ut en

bekräftelse titl. dig i god tid.

På anmätningsbtanketten finns uppräknade samttiga

evenemang titt vitka du kan föranmäta dig på 5T0CK0N

-97. Kort- och brädspelsevenemang tar endast emot

anmätningar på plats. 0m du ska anmäta dig tiLL en

turnering, sätt ett kryss i rutan för det pass du viLL

speta. 0m det är en individuetl anmälan sätter du ett

kryss i rutan med samma namn, i annat fult fol.ter du i

lagets namn. 0m ditt tag har med sig en egen

spettedare sätter du ett kryss i den rutan. Upprepa

proceduren titts du fyl.Lt i samttiga evenemang du viLl.

detta i. Det är nu dags att sammanfatta btanketien.

På raden längst ned finns plats för ett antal siffror -
lika många som det finns turneringar. 0m du inte är

anmäld titl en turnering fotter du i en notta på

motsvarande ptats på raden. Är du til.l. exempel inte

anmäld titl turnering nummer åtta fotLer du i en notla

på den åttonde positionen på raden. En laganmölan

uton spelledare motsvoror silfrorna I-3 beroende på

när du vitl spel.a. Första passet spetet ges är 1, andra

passet 2 och tredje passet 3. Logonmiilon med spel-

ledare motsvoror siffrorna 4-6 på samma sätt och

individuell anmälan 7-9. 0m du tiLt exempel är an-

mäl.d til.L Regn til.l.fätte tre (pass sju) med lag med

spelledare skriver du »6» på den femte positionen på

raden, hade taget varit utan spelledare hade du skrivit

»3>». För att undertätta för de som ska stansa in din

anmätan ska du även skriva ut nottorna. 0m du inte vi[[

anmäta dig titl. någon rottspetsturnering drar du bara ett

streck över heta sammanfattningsraden och [ämnar

resten oifottt. 0avsett hur mycket du fytl.er i btanketten

vitl. vi att du skickar in den!

Det enda du skatl sammanfatta är al.ttså rott-

spetsturneringarna! Sista anmäInings- och inbetol'

ningsdatum, det vill söga sista dag att posta denno

anmölningsblankett, ör 4 iuli. Du kan även faxa in

anmälningsbtanketten på 08-652 9323. Gtöm inte att
behålla kvittot nör du betalat anmiilningsavgiften!

0m det skutle finnas några oktarheter angående

anmätningssystemet kan du ringa oss pä 08-653 43 27

för att få svar.

Btanketter kan bestättas från Stockhotms spetkonvent.



2 2 3 Anmätningsblankett, STOC K0 N -g7
Herr Charkovs trehundro rapp Individuel.l. anmätan fl
Pass 1 1r, l, 11 fl Pass 4 1e, s. a1 fl pass 6 1:, o, e1 E
Lagnamn: Lag med SL Q

Telefonplon -7j Individuett anmätan fl
Pass 1 1r, a, z1 E Pass 3 12, s, a1 E Pass 7 1:, o, s1 E
Lagnamn: Lag med SL I
Johan Individuett anmätan E
Pass 1 1r, a, z1 E Pass 4 12, s, a1 E Pass 9 1:, o, e1 E
Lagnamn: Lag med SL E

4 Familjen Withington Individuel.L anmätan fl
Pass 3 1r. +, z1 E Pass 7 12, s, a1 fJ Pass 9 1:, o, s1 fl
Lagnamn: Lag med SL 0

5 Regn IndividuetL anmäLan E
Pass 3 1r, a, z1 fl Pass 4 12, s, a1 E Pass 7 1:, o, s1 E
Lagnamn: Lag med SL E

6 En död fogde i badhuset Individuett anmätan E
Pass 3 1r, a, z1 E Pass 6 12, s, a1 D Pass 9 1:, o, s1 E
Lagnamn: Lag med SL E

7 I örnens skugga Individuett anmälan E
Pass 3 1r, +, z1 D Pass 6 12, s, a1 E Pass 9 1s, o, s1 D
Lagnamn: Lag med 5L 0

Sammanlattning

Läs instruktionerna på baksidan innan du fytter i samman-

fattningen. Fytt i den även på Postgirobtanketten nedan. Sista

anmätnings- och inbetatningsdag är 4 juti. Skicka anmätan ti[t:

5T0CK0N -97, c/o SVEROK Stockholm

Kungshotms hamnplan 3, 772 20 ST0CKHOtM.

8 Professor Siegbahns testamente Individuett anmälan fl
Pass 1 1r, a, z1 E Pass 3 12, s, a1 fl pass 6 1:, o, s1 [
Lagnamn: Lag med 5L D

9 Professor Drsvek hemmelighet Individuett anmätan fl
Pass 2 1r,4,71 fl Pass 6 12, s, a1 E pass 9 1:, o, s1 E
Lagnamn: Lag med SL fl

10 Rödda Nekon Individuett anmätan E
Pass 1 [1, a, z1 E Pass 4 12, s, a1 E pass 7 1:. o, e1 E
Lagnamn: Lag med SL E

11 Getsemane Individuett anmätan I
Pass 2 [1, +, z1 fl Pass 4 12, s, a1 Q pass 7 1:, o, e1 fl
Lagnamn: Lag med SL E

12 Anarkistiska damers syförening Individuett anmälan I
Pass 2 1r.4,71 E Pass 4 12, s, a1 fl Pass 6 t:, o, gl O
Lagnamn: Lag med SL E

1i Brustna illusioner Individuett anmätan fl
Pass 1 [1,4,7] B Pass 7 12, s, a1 D Pass 9 1:, o, e1 E
Lagnamn: Lag med SL Q
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