
Välkommen till 

BOVCon

h t t p : / / c o m e . t o / B O V C o n

- Ett himmelskt konvent -

Den 22:e oktober på Spångholmss-
kolan i Bara



Ett par ord från Ledningen ...

Fr.o.m. fredagen 991022 t.o.m. söndagen 991024 kommer 
det att hållas konvent på Spångholmsskolan i Bara, strax 
utanför Malmö. Där kommer det att under gemytliga och 
avslappnade former spelas rollspel, kortspel, lajv, figurspel 
och brädspel. Det kommer alltså bli massor med kul och 
alla är hjärtligt välkomna. Bakom konventet står föreningen 
Bokskogens Väktare, en Sverok-förening från Svedala/Vel-
linge/Malmö. 
Vi vill nämna lite ordningsregler innan du, kära läsare, 
läser vidare. Det vanliga gäller, ingen paintball/vattenkrig/
rökning/förstörelse o.s.v. inomhus. Ha kul, gör inget dumt 
så blir alla glada!

Än en gång, Hjärtligt välkomna till BOVCon!

Inträdespriser; (i-dörren-pris inom parantes)
Bokskogens väktare-medlem; 80 (90)
Ej BOV-medlem (men Sverok-medlem);100 (110)
Ej sverok-medlem; 120 (140)

Välkommen till BOVCon

Ansvarig och Layout: Andreas Brodin
Tack till: Åsa Roos

För den allra senaste information, se vår hemsida på Inter-
net;

http://come.to/BOVCon



BOVCon

 Var ligger då Spångholmsskolan? Jo, den ligger i den 
lilla förorten Bara, bredvid Bokskogen, strax utanför Malmö. 
Allra lättast att ta sig dit är genom att åka till Malmö och 
sedan hoppa på busslinje 142 mot Klågerup. Denna buss 
stannar på både Värnhemstorget och Södervärn i Malmö 
och det kostar bara cirka 15 kronor att åka till Bara. Vill man 
åka bil så åker man lättast mot Klågerup och följer därifrån 
skyltarna mot Bara.
Hållplatsen som man hoppar av på heter “Spångholmsgatan” 
och är den den vänstra lilla pricken på kartan ovan.
Notera att ingången är på baksidan av skolan, alltså den 
västra sidan.

Busshållplats



Rollspel

En orms samvete 
System: Call of Cthulhu
Arrangör: Charlie Björklund & Bernard Christiansson
Antal spelare: 4 
Avgift: 50 kr

”Snakes! I hate snakes!”
-Indiana Jones

1933 ledde den amerikanska forskaren Alice Stanway en 
expedition in i Panamas djungler, för att hitta Mezapthoahts 
tempel, som varit försvunnit i tusentals år. Expeditionen 
blev ett misslyckande då lokala bärare flydde och kapitalet 
sinade. Dr Stanway återvände till Boston och talade aldrig 
mer med någon om händelsen. Så småningom dog hon 
ensam, bitter och som somliga skulle säga, helt vansinnig. 
Det ryktades även att ett antal studenter var med på färden, 
men om det är sant har ingen av dem trädit fram, eller ens 
uttalat sig om händelsen.

Ikläd er rollen som modiga utforskare av det okända i detta 
lysande äventyr, där spelarna kommer att konfronteras med 
såväl mundana som övernaturliga hot och dessutom vara 
lite extra heroiska på köpet. Det är en klar fördel att dyrka 
Indiana Jones-filmerna.



Rollspel

Tommy Gunn 
 - Three is a crowd -

System: Friform
Arrangör: Christoffer Krämer
Antal spelare: 3
 
Boston i slutet på tjugotalet. En skoningslös kamp mellan 
irländsk och italiensk organiserad brottslighet. Regnvåta ga-
tor, skrikande bildäck, blod i rännstenen, Chicago typwritern 
härskar. Förbudstid, lönnkrogar, kvinnor med bobbat hår, 
cigarettmunstycke och attityd. 

Grenrör, VVS-teknik, ventilation. 

Manliga män och kvinnliga kvinnor med jazz i blodet. Gla-
mour, slum och pengar att hämta överallt. Nummerlotterier, 
beskyddarverksamhet, prostitution, alkoholförsäljning. En 
tid för de nedrigaste skurkar och de ädlaste hjältar. 

Tommy Gunns tid. 



Daedalus Encounter
System: Star Trek - The Next Generation
Arrangör: Åsa Roos
Antal spelare: 5
 
U.S.S. Icarus är ute på ett av sina första uppdrag med sin 
nya besättning. En möjlig diplomatisk kris hotar att ännu 
en gång försämra relationerna inom Federationen. En 
av Federationens högst uppsatta politiker har skickat 
sin svårt sjuka fru till Ba’kus hemvärld för att där återhämta 
sig och regenerera. Nu måste Icarus i hemlighet transportera 
den betydligt friskare kvinnan hem igen.

Väl inne i “The Briar Patch” plockar Icarus upp en skeppssig-
natur. Det är ett av de gamla Daedalusskeppen som sedan 
länge ansetts vara förlorade som nu dyker upp igen. Skeppet 
tycks övergivet, men det är väl bevarat och en bärgnings 
manöver sätts igång. Fem av besättningsmännen från Icarus 
lämnas ensamma kvar för att ta hand om de nödvändiga 
reparationerna, medan Icarus hämtar sjuklingarna.

En enkel match kan man tycka, men allt är inte vad det ser 
ut att vara...

Rollspel



Vem klämtar klockorna för?
System: Western
Arrangör: Tove & Andres Gillbring
Antal spelare: 4

Rollspel

Ni har varit på väg länge nu. Till Tombstone, en håla i 
Arizona. Ett bra tillfälle att tjäna stora pengar för män som 
ni, män som kan hantera både eldvapen och spelkort… 
 
Då ni rider in i staden ser ni inga människor, ni hör inga skratt 
eller samtal. Värmen känns outhärdlig, det är som om själva 
luften dallrar, spänd av förväntan över vad som skall komma.

Då bryts plötsligt tystnaden. Kyrklockorna börjar klämta 
och kyrkdörrarna öppnas. Ut kommer en kista buren av sex 
man och det längsta begravningståg ni sett. Då de får syn 
på er tvärstannar de. Ni ser hur de tappar hakorna, många 
pekar och ni kan höra hur det talar tyst med varandra och 
pekar på er igen.

”Bröderna Earp” säger en äldre man, “och det där, det är själv-
aste Wyatt Earp, så sant mitt namn är Ebenezer”. “Och den där 
fule bleke, det är Doc Holiday” viskar en ung kvinna. “Tror ni 
de har kommit för att hjälpa oss?” säger en fetlagd välklädd 
man. “Finns det några som kan ta fast Den Tyste är det de” 



Rollspel

Medtag SL!
Det kommer att finnas otroligt ont om spelledare misstänker 
vi från ledningshåll och därför uppmanas alla som vill spela 
rollspel att anmäla egen SL. Alla anmälda spelledare kommer 
att få ett exemplar av scenariot på förhand så att de kan läsa 
på. Naturligtvis kan man även anmäla sig som SL på plats. 
Spelleder man tre gånger så får man sitt inträde tillbaka.Varje 
gång man spelleder får man dessutom mat.

Nattsudd!
BOVCon kommer, förutom de ordinarie rollspelen, att in-
nehålla nattsudd både fredagnatt och lördagnatt. Dessa 
anmälar man sig till på plats och hålls lite spontant under 
en schemalagd tid.

Brädspelsbar
Dygnet runt kommer man att kunna låna olika former av un-
derhållning i den lika ofta öppna receptionen. Detta kallas för 
‘brädspelsbaren’. Det är inte vi som kommit på namnet men 
vi tänker använda det ändå. Bl.a. kommer det att finnas t.ex. 
Vikingatid men även gamla godingar som Space Hulk. Här 
ges även chans att designa sitt eget Magic-kort samt en del 
andra aktiviteter under nätterna då ordinarie arrangemang 
inte är igång. På BOVCon ska man aldrig behöva ha tråkigt.



Skymningssaga
Tre barndomsvänner samlas för 
att utreda vad som hänt den 
fjärde. De uppdagar hemska dåd 
och orosbådande ledtrådar som 
för dem genom historien, från 
det moderna Lund till 1600-talets Torup. En skräck-historia 
omsorgsfullt byggd på autentiska fakta från bl.a. nuvarande 
friherrinan på Torup; Christina von Leithner, släktforskning 
och historiska arkiv.

System: Lovecraft-inspirerad friform
Arrangör: Andreas Brodin
Antal spelare: 3
Notera att endast ett enda lag antas. 

Vår kära general i hårt arbete

Vice generalen tänker till ...

Rollspel



Figurspel

Warhammer Fantasy Battle
Arrangör: Fata Morgana

2000 poäng  
Inga specialkaraktärer
Inga oridna monster 
Inga allierade förutom kaos som kan alliera med Monst-
rous Host
Max en krigsmaskin per regimente 
Ändringarna för magiska föremål i WD 222 gäller
Magic per level rule från WD 222 gäller

MAGIC ITEMS PER LEVEL TABLE 
Character     Number of Items Total Cost Limit 
Champion 1 25 pt 
Hero 2 75 pt 
Lord 3 125 pt   
Wizard 1 50 pt 
Wizard Champ 2 75 pt 
Master Wizard 3 100 pt 
Wizard Lord 4 150 pt 
Unit Standard 1 50 pt 
Army Standard 1 Unlimited 

Armelistorna skall skickas in senast den 15:e oktober till:
Fata Morgana
Box 86 
264 21 Klippan
fata.morgana@earthcorp.com



Figurspel

Warhammer Skirmish
Arrangör: Jonas Nilsson
Lagstorlek: Rekrytera ditt krigsband för 500 
gm av dina egna figurer eller låna befintliga. 
Regler samt rekryteringslistor finns i White 
Dwarf #224 och framåt
Tid: drop-in     Avgift: 10 kr, fritt antal slag
I staden Mecklenburg, vid Svarta-eldspassets 
mynning finns det en elak nekromantiker som 
har kalllat på odöda tjänare att härja i staden. 
Avskuret från resten av Imperiet på grund av 
en orchisk belägring kämpar Meckelnburgs soldater tappert för sin fri-
het och sina liv. Som om det inte vore nog har de sjukdomsspridande 
Skaven tagit sig upp till ytan och förpestar tillvaron för de tappra 
Mecklenburgarna. Nekromantikerns kraft växer allt starkare ... kommer 
Meckelnburg att kunna hålla ut?
Ingen föranmälan krävs, för mer info, se http://www.torget.se/users/s/
skirmish

GorkaMorka
Arrangör: Henric Nilsson
-Har du tröttnat på de sk. intelligenta figurspelen. 

-Har du slutat försöka förstå vad hur man hittar ur den labyrint av 
lögner som en typ som kallar sig scenarioförfattare har konstruerat.

-Känner du ett överväldigande behov av att vråla, skjuta med stora 
vapen som låter öronbedövande och strunta I det här med att tanka… 
vänta! Var det inte tönka? Ähh..

Har du svarat ja på något av det ovanstående så gör som…som… 
Kom till GORKAMORKA. Kör bil, skjut, slå in skallen på dina mot-
ståndare. Framförallt. TÄNK GRÖNT!!!

(Detta är inget lajv. Vi undanbeder faktiskt kroppskontakt. De som inte 
fattade detta av ovanstående text får inte komma)



Figurspel

Warhammer 40 000
Arrangör: Pär Bengtsson & Tobias Ljungström, DMF
Kostnad: 30 kr

Regler:
 - 1500 pts
 - Inga allies
 - Inga specialkaraktärer eller assassins
 - Inga appendix arméer
 - Armé enligt standard mission
 - När codexar finnes skall dessa givetvis användas
 - “What you see is what you get ...”
 - Gärna målade arméer, domarna går dock att muta i 
denna fråga
 - Målnings och sammansättningspoäng

Armelista ska vara inskickad senast den 11/10 till någon av 
följande adresser;

Pär Bengtsson    Tobias Ljungström
046-14 91 00    046-15 15 57
Ladugårdsmarken 511   Vallkärratorn 1
225 91 Lund    225 91 Lund

1:a till 3:e pris kommer att delas ut.



Anmälningsguide:
Så här gör du för att anmäla dig:
 Använd med fördel den bifogade postgiro talongen 
eller hämta en en på Posten och fyll i rätt postgiro (619 79 
33 -2) och betalningsmottagare (Bokskogens Väktare). Skriv 
sedan vad du vill göra, summera hur mcyket du ska betala, 
fyll i rätt avgift och betala in. För att få reda på hur mycket just 
du ska betala i inträde, se första sidan. Utöver detta kostar 
vissa arrangemang. 
 Ska ni spela rollspel så är det viktigt att endast EN (1) 
person i laget anmäler er. De andra bara anger lagnamn på 
sina anmälningar. Kom även ihåg att det är ont om spelle-
dare, utse någon i gruppen till spelledare och kryssa SL-rutan. 
Scenariot kommer sedan så fort som möjligt till den som 
anmälde laget.
Vissa arrangemang kräver att man specificerar vilket pass 
man vill spela, glöm inte att markera detta på postgiro-
talongen. 
 Sista dagen för att anmäla sig är den 12:e oktober. 
Anmälningar som betalats in efter det kommer att låg-
prioriteras (men fortfarande att registreras).

“Minotaurer växer fortare än tyskar!”
 -Martin Karlsson under en Diplomacy-omgång.

Anmälan

12:e oktober är sista 
anmälningsdagen!



Schema



Schema



Diplomacy
Diplomacyturneringen kommer att bestå av 3 pass där alla 
får spela, och ett finalpass där de 7 bästa i de tre passen spe-
lar. Standard diplomacy poängsystem kommer att tillämpas. 
Har du eget bräde så tag med det. Då får vi tillräckligt med 
bräden och du blir garanterad plats.
 Arrangör: Tobias Tofft, 040-40 02 19 eller 0704-  
58 29 43

Britannia
Styr dina folkslag i kampen om Britanien. Visa dina under-
såtar vilken stor krigsherre du är och övertyga dem om att 
du är den bästa för dem i kläderna som konung. På vägen 
kan du ju ge dom ett smakprov då du sitter som Bretwalda 
i någon av de många provinserna. 
 Arrangör: Marcus Ljungqvist, 040-404367

Brädspel

Axis and Allies
”I Axis & Allies spelar du en av Andra världskrigets stormakter, 
från 1942 till krigsslutet. Spelet påminner mycket om det 
välkända RISK, men Axis & Allies är mer komplicerat och inne-
hållsrikt. Det finns mängder av olika truppslag, till exempel 
infanteri, stridsvagnar, u-båtar, slagskepp och bombflygplan, 
och de har alla sina fördelar och nackdelar. 
 Arrangör: Andreas Larsson, 040-365039

OBS! Inga förkunskaper behövs för något brädspel. 
Regelgenomgång sker före de olika passen. Eget spel 
garanterar plats.



Brädspel

Russian Campaign (drop in)
Ikläd dig rollen som Hitler eller som Stalin. För dina trupper in 
i slaget mellan Ryssland och Tyskland under andra världskri-
get. Russian Campaign är ett rent strategispel i klassisk anda. 
 Arrangör: Marcus Ljungqvist, 040-404367

Black Death
Vad kan kännas bättre än att ha ihjäl 20 miljoner totalt oskyl-
diga människor när man känner sig lite nere och inte har nåt 
annat att hitta på. I Black Death spelar du en av medeltidens 
svåra sjukdomar som spreds som en löpeld. 
Har du inte testat det tidigare så gör det NU!
 Arrangör: Henrik Holmquist, 040-404820

RISK:
I detta spelet tar du en stor RISK om du utmanar fel perso-
ner och inte är att lita på. Reglerna här på BovCon är modi-
fierade då det finns en uppsjö av sätt att spela RISK på. 
Arrangör: Marcus Ljungqvist, 040-404367

Monopol DeLux (drop in):
Ikläd dig i rollen som en äkta råkapitalist och skaffa PENGAR, 
MAKT och inflytande på både laglig och olaglig väg. Låt 
INGEN och INGET hindra dig på vägen mot maktens topp!! 
Detta är vanligt monopol med några smärre regeländringar.  
 Arrangör: Henrik Holmquist, 040-404820



Övriga arrangemang

CaveInn
Trött på kala och operson-

liga cafeterior på konvent runt om i 
konventssverige? Då kommer ni att 
gilla det mysiga värdshuset CaveInn. 
För alla er som gillade Sams Bar på 
SydCon 5 så är detta anledning nog 
att komma på BOVCon. I en mysig 
värdshus-miljö serveras diverse olika delikatesser till närmast 
tramsigt låga priser. Med en service som saknar motstycke 
hälsar den lagom runde och trinde värdshus-värden Martin 
Karlsson Er alla hjärtligt välkomna!

Draw stranger!

Det är hetare än i helvetet i den lilla pueblostaden pre-
cis på 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 BOVCon. Välkommen! 



Vi kommer under konventet att sälja både jättefräcka tröjor 
såväl som mycket praktiska muggar som berättigar till kaffe, 
te eller saft i CaveInn. Dessa finns båda i en mycket begrän-

sad upplaga så vill man försäkra sig 
om att få en exklusiv och estetiskt 
mycket korrekt tröja och/eller 
mugg så köper man en redan när 
man föranmäler sig. Glöm inte att 
ange önskad storlek (M/L/XL).

Tröja (T-shirt): 100 kr

Mugg: 60 kr

Annons

Konventsledningen skulle vilja rikta ert varmt tack till Frit-
idsförvaltningen på Svedala Kommun som hela tiden stöttat 
och hjälpt oss. Ett speciellt tack skulle vi vilja rikta till Tore 
Nilsson som tagit vår entusiasm till vara och utan vars hjälp 
vi inte hade haft ett BOVCon.

Svedala Kommun når du på 040-40 80 00 eller på:
 http://www.svedala.se



Lajv

Trött på alla oseriösa talkshows på 
TV? Har du fått nog av alla orelevanta 
ämnen som tas upp? Då är ‘Andreas 
Brodin’ en talkshow för just dig! Här 
tar vi upp ämnen som “Mamma, du 
måste inse att jag är Jesus” och “Tåg 

ingår inte i min världsuppfattning, får jag ändå rabatt hos 
SJ?”. Dessutom korar vi Sveriges sexigaste spelkonvent.
Arrangemanget är en form av lajv som arrangeras enligt 
schemat (förkortas ‘AnBr’). Man kan välja mellan att vara 
åskådare och att få en roll. Varje roll är på c:a 10 minuter. 
Se hemsidan för mer information.
Arrangör: Andreas Brodin (046-37 21 49)

BOKSKOGENS VÄKTARE

... antagligen en av de bästa föreningar som finns.

Vi är aktiva inom både Svedala, Malmö och Vellinge där vi 
anordnar minikonvent inom föreningen, större konvent för 
alla föreningar (BOVCon), julfest med läcker (och gratis!!!) mat 
till alla deltagare där även de prestige-fyllda BOVis:arna delas 
ut under mycket glamourösa former. Endast 60 kr kostar det 
att bli medlem och öppna dörren till ett bättre och större liv, 
ett liv som medlem i Bokskogens Väktare!



Kortspel

Vi hjälper Er med utbildning och studiecirklar. Vi kan erb-
juda en lång rad olika former av folkutbildning och även 
ge stöd i form av lokal och kompetens.

Hör av Er för med information

Telefon: 040-672 72 40

Studifrämjandet stödjer BOVCon.

Magic: The Gathering Typ I
Ta chansen att spela med riktiga kraftkort. Plocka fram Moxar, 
sTripMines och alla andra kort som bara ligger och samlar 
damm i era lådor. Lägg ut en Serra i första rundan eller över-
raska din motståndare med en riktigt konstig kombolek 
(Goblins välkomnas också). Det mesta är tillåtet i Typ I. Top 
åtta till slutspel
Kostnad: 40 kr. Arrangör: Håkan Schöld (046-37 22 14)
Magic: The Gathering Typ II
Spela med korten från de senaste utgåvorna i lekar som 
Sligm-Ponza, MonoBrown m.m. Detta är formatet som VM 
spelades i. Kan ni bygga lika bra lekar som VM-spelarna. 
Någon kanske dyker upp på turneringen, man vet aldrig. 
Top åtta till slutspel.
Kostnad: 40 kr. Arrangör: Håkan Schöld (046-37 22 14)



Tack till SKuD för det generösa bidraget som möjliggjort 
BOVCon.

SKuD är Sveroks södra distrikt och omfattar Skåne och Ble-
kinge. Till SKuD kan du vända dig med frågor om allt möjligt 
eller om du behöver hjälp med t.ex. kopiering. SKuD har sitt 
kansli i Lund och nås på tel. 046- 13 42 58 eller genom e-post; 
skud@sverok.se

Annons, Diorama

Tour of Duty
Lagstorlek: 5 spelare/pass
Arrangörer: Andreas Svensson, Bernard Christiansson och 
Björn Larsson, DMF

“The twelve month period American soldiers were required 
to serve in Vietnam was known as their Tour of Duty”

Skaparna av Jester Day, Atlantis Lost och Braindance är till-
baka. Denna gången med en hyllning till tv-serien Tour of 
Duty (Pluton B i Vietnam). Vi får följa Zeke, Goldman, Ruiz och 
alla de andra soldaterna i detta action-fyllda RPG-diorama
Se även http://members.xoom.com/tourofduty



Clue
Arrangör; Åsa Ross (040-92 19 18)
Avgift: 100 kr (middag ingår)

”Jaha”, sade löjtnant Green lite förnärmat, “ni menar att vår värdinna inte 
kommit ännu?”
”Just så”, svarade den lite rundnätta husan som lugnt plockade fram tall-
rikar i vad som föreföll löjtnant green vara en mycket irriterande takt. Inte 
nog med att han släpats ut mitt i ödemarken, han hade blivit hitdragen 
under hot om utpressning. Inte kunde väl han hjälpa att hans fru varit 
krasslig på senare tid och fått dumma idéer i huvudet? Det var säkert 
bara ett utslag av hennes nypåkomna hysteri ändå, så varför skulle han 
lida av det? Löjtnant Greens irritation stegrades ytterligare då han bland 
gästerna kände igen Madame Black, en välkänd, eller snarare ökänd 
bordellmamma ifrån Washington. Han stördes i sina tankegångar då 
hon hade fräckheten att gå fram till honom och hälsa!
”Ser man på”, sade hon med sin djupa och sängkammarhesa röst “en av 
Washingtons finaste, ser jag. Vad för er hit en kväll som denna?” Hen-
nes leende gracerade över de djupröda läpparna, något hånfullt tyckte 
löjtnanten.
”Jag...” Innan löjtnant Green hunnit avsnäsa den hånfulla Madame Black 
hördes husans skri utanför matsalen. Hon rusade vit i ansiktet och helt 
förtvivlad in i rummet “ Hjälp! Hjälp någon! Madame Hostess har blivit 
mördad!!”

Välkomna till ett kort middagslive baserat på filmen och spelet “Clue”. 
Livet utspelar sig under en kort och ödesdiger natt då fler än en av de in-
blandade gästerna kommer att bita i gräset på det mest hårresande sätt. 
Så återstår då att bestämma om det var Löjtnant Green i köket med 
brödkaveln, eller om det kanske var Madame Black på vinden med repet?

Lajv



Annons



Annons



Annons



Kontaktlista över ledningen

General; Tobias Tofft 040-40 02 19
Vice General; Klas Johansson 040-46 92 50
Cafeteria; Martin Karlsson (CaveInn) 046-37 21 49
Rollspel; Henrik Larsson 0707-87 50 09
Figurspel; Johan Brösther 040-21 19 12
Brädspel; Marcus Ljungqvist 040-40 43 67
Kortspel: Håkan Schöld 046-37 22 14
Reception; Andreas Brodin 046-37 21 49
Vakt&Städ; Christer Kostet 040-21 28 71

Kontakt

Ledningsgruppen skulle vilja rikta ett speciellt varmt tack till 
Tore Nilsson på Svedala kommun, rektor Kerstin Richardsson 
på Spångholmsskolan, Guje Lindgren på Studiefrämjandet,  
de trevliga moronerna i Lund som från djupet av sitt hjärta 
donerade en ansenlig summa till BOVCon samt Rävspel 
(Andreas & Tove Gillbring) som lyste upp BOVCon med sin 
närvaro, som med så många andra konvent tidigare.

Utan Er hade det aldrig blivit ett BOVCon och därför,

Ett Hjärtligt Tack!

Vi vill även nämna att det tyvärr inte blir någon auktion men 
om någon vill försöka få något sålt kan vi  ställa upp det i 
receptionen. Hör av dig i så fall.

BOVCon reserverar sig för eventuella feltryck.



avsändare
BOVCon
c/o Andreas Brodin
Magistratsvägen 33C 2tr
226 43 Lund

Välkommen till BOVCon den 22/10 1999!
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