
 



Information 
Hjärtligt välkomna till det nionde spelkonventet CalCon i Kalmar. Vi är 

återigen tillbaka i gamla hederliga lokaler i Jenny Nyströmskolan i Kalmar. 

Om vädret tillåter i år skall det bli snögubbetävling precis som det brukar 

vara (om vädret tillåter dvs, fast hittills har vädret aldrig gjort det). CalCon 

är ett konvent av dig till dig. Därför skiljer det sig lite från andra konvent. 

Du betalar endast ett inträde, och sedan får du spela och delta i allt som 

erbjuds på konventet. Vill du visa upp något, hålla i nåt spel eller så går det 

utmärkt, skicka ett e-brev till Johan och säg till innan bara. All information 

står på våran fina hemsida (se adressen nedan). Där kommer all info att 

uppdateras hela tiden, så kolla ofta. 

http://calcon.sverok.net 

Anmälan 

Skriv tydligt på postgirolappen ditt födelseår, telefonnummer, e-postadress 

samt ev. SVEROK-förening för ALLA som betalningen avser. Betala till 

postgiro: 41 48 79 – 7 

Sista anmälningsdag är den 20:e december. 

Butt 

Som bevis, eller kvitto om ni så vill, på att ni har betalat inträdet så får ni 

en butt. Föregående år har det delats ut tygmärken, men i år blir det en butt. 

Butten ska fästas synligt på något klädesplagg så att alla kan se att du har 

betalat när du är med och spelar. Märken från föregående CalConer finns 

att köpa i kafeterian. 

Ordningsregler 

Det finns tre regler och ett fjärde tillägg. De är  

1. Inga droger. På CalCon räknas inte koffein som en drog utan som ett 

livsmedel. 

2. Inga vapen. Bara generalerna och av generalerna utsedda personer får 

bära vapen. Detta gäller alla former av plastiga lajvvapen också. 

3. Inget bråk. 

4. (tillägget) Använd sunt förnuft! 



Sömn, mat & sånt 

Ett antal avskilt belägna klassrum och andra utrymmen kommer att finnas 

till hands för sömn. Var vänlig och respektera att folk vill sova där, så vill 

ni spela något är ni välkomna till matsalen. 

I matsalen kommer de flesta spelen att spelas. Där finns även en kafeteria 

där nödvändigheter som Cola och Billy’s att köpa.  

Butiker 

Ett konvent utan konventsbutiker med konventspriser är inget riktigt 

konvent. Återigen har vi den stora äran att presentera Serieslussen från 

Lyckeby. Serietidningar, konstiga tyska brädspel, billaga magic boosters, 

tärningar i alla färger och former, läsk och massa andra saker kommer 

dessa östblekingar att sälja till mycket förmånliga priser. 

Även i år kommer de två konventsveteranerna Tove och Anders från 

rävspel. I deras rum kommer ni att kunna spela Western (men bara om ni 

har vassa armbågar och kan ta er fram genom folkmassan där) som är ett 

tokbra figurspel. Dessa kommer även ha sina produkter till salu för elegant 

konventspris. 

Arrangemang 

SM i Settlers of Cathan 

Magic: the Gathering – Sanktionerade DCI-turneringar. 

Blood Bowl 

Warhammer 40 000 

Det förnämliga rollspelet Usaga Yiojimbo 

Anders & Tove från Rävspel håller som vanligt i Western 

Detta plus mycket mer… och om det inte räcker, så ta med nåt själva! 

 

Till varje turnering kommer ett pris att utdelas till vinnaren.  

 

 

Hjärtligt välkomna till CalCon 2003!



 


