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Välkommen till LinCon 2008
Spelkonvent i Linköping 1-4 maj

Det vore sannerligen bra att kunna stanna tiden ibland. Eller kanske kliva ur den då och då och sedan 
kunna komma tillbaka till samma tidpunkt igen? Tyvärr har jag inga föräldrar med utomjordiskt ursprung, 
inga genmutationer av evolutionärt enastående slag och inte har jag blivit biten av obskyra djungeldjur 
heller.

Däremot har jag under året haft tillgång till en grupp superhjältar som troget kämpat och slitit för att vinna 
över Dr Deadline. Än en gång nalkas LinCon, och än en gång får vi ihop ett superkonvent för ert nöje, kära 
läsare! De stötestenar som tidigare funnits har vi försökt slipa ned, och det som funkat bra har fått inspirera 
oss mot vidare grepp av positivt slag. Jag är säker på att årets konvent kommer bli graciöst, kraftfullt och 
spännande!

Så kära läsare, nu är det dags att hoppa i tightsen och slänga capen över axeln. Kom ihåg att tiden inte 
väntar på någon...

Väl mött på LinCon 2008
Emma Axelsson – LinCon-general

Detta häfte är tryckt i 4 000 exemplar.

Ansvarig utgivare: Conny Backlund.

Omslag och illustrationer: Håkan Ackegård.

Foto: Emil Björnson.

Tryckt hos Larsson Offsettryck AB.
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Vad är LinCon?
LinCon är ett spelkonvent i Linköping. Deltagare från hela landet samlas på Linköpings 

Universitet, C-huset, den 1-4 maj 2008, för att spela spel, umgås och ha roligt tillsammans. En 
del arrangemang är tävlingar och andra håller man på med enbart för att det är kul. Det 
är ett gyllene tillfälle att prova nya spel, spela gamla klassiker och träffa nya och gamla 
vänner.

LinCon har arrangerats sedan 1984 och i år går det tjugotredje konventet av stapeln. Konventet 
startades bland annat som tack till dem som arrangerade GothCon så att de skulle ha någonstans 

att åka för att spela och inte bara arrangera. Första året kom runt 150 personer och man spelade främst 
rollspelet Advanced Dungeons & Dragons, men också en del brädspel. Som mest har LinCon haft  1300 
besökare. Blir det ännu fler i år?

LinCon arrangeras av den Linköpingsbaserade spelföreningen Dragon’s Den i samarbete med entusiaster 
från hela landet. Ingen får lön för att göra LinCon. Alla pengar från konventet går direkt till föreningens 
verksamhet. Det allra mesta går direkt till kostnader för att kunna göra konventet, till exempel hyra, logistik 
och häftet du håller på att läsa. Därför är det billigt att delta på konventet.

Dragon’s Den – din förening
Många (super)hjältar från hela landet hjälps åt för att tillsammans göra LinCon. De allra flesta är medlemmar 
av spelföreningen Dragon’s Den, och det har även alla deltagare på LinCon möjlighet att bli helt gratis. Alla 
medlemmar får dessutom rabatt på entréavgiften till konventet. Vi vill gärna att du också blir medlem, även 
om du just i år inte arrangerar något.

Dragon’s Den bildades 1983. Från början var målet att samla spelare i Linköping, främst de som gick på 
universitetet. Föreningen har verksamhet året om, bland annat regelbundna spelkvällar på Ryds Herrgård, 
aktiviteter i de två spellokalerna i studentområdet Ryd samt KonVux – spelhelgerna som blivit minikonvent. 
För mer information om föreningens verksamhet se vår webbsida www.dragonsden.se.

Medlemmar i Dragon’s Den är även medlemmar i spelförbundet Sverok. Om du väljer att bli medlem i 
föreningen inebär det bland annat att du kan få förbundets speltidning 
Signaler från Sverok gratis. Besök gärna förbundets webbsida och 
forum; www.sverok.se.

Kallelse till Dragon’s Dens årsmöte
Du som är medlem kallas till föreningens årsmöte lördagen den 30 
augusti 2008.

Exakt tid och plats meddelas på LinCon samt www.dragonsden.se.
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Innan konventet
Detta häfte försöker ge dig all information om konventet, men vissa förändringar blir det alltid efter 
tryckningen. Ändringar och nya arrangemang kan du hitta på www.lincon.se. Där kan du anmäla dig till 
konventet och diskutera eller ställa frågor i konventets forum.

Vad kostar det att delta på LinCon?
Förra året sänkte vi entréavgiften till konventet. Det kostar endast 150 kr för medlemmar i Dragon’s Den 
om du föranmäler dig online och betalar senast den 4 april. Medlemskapet i föreningen är gratis och du 
kan välja att bli medlem i samband med anmälan. Om du väljer att inte bli medlem är entréavgiften 200 kr 
istället. Om du betalar senare än 4 april kostar det 250 respektive 300 kr, dock senast 18/4 för internet eller 
banköverföring efter vilket endast betalning på plats godtas.

Så här anmäler du dig och betalar
För att anmäla dig till LinCon går du till vår hemsida www.lincon.se och följer instruktionerna där. Om 
du verkligen inte på något sätt kan få tillgång till Internet (tips: testa ditt närmaste bibliotek!), kontakta 
anmälningsansvarig Joakim Molin på telefon 073-3322704 så hjälper han dig.

När du anmält dig får du en summa som du ska använda tillsammans med ditt personnummer när du 
betalar.  Skriv ut betalningsbekräftelsen och ta med den till LinCon så går det fortare vid incheckningen.

På lincon.se
1. Gå till www.lincon.se och klicka på länken “Konventsdatabas” i menyn till vänster.

2. Registrera dina personuppgifter om du inte har gjort det tidigare år. Du får dina användaruppgifter 
skickade till den emailadress du angivit. Är du anmäld tidigare men glömt ditt lösenord finns det en länk på 
sidan för att få ett nytt.

3. Logga in med dina användaruppgifter och välj typ av inträde (medlem eller icke-medlem), anmälningar 
och eventuella förbeställningar (t.ex. mugg eller t-shirt).

4. När du är klar med detta klickar du på “Din betalsammanfattning” i menyn till vänster för att få reda på hur 
du ska betala till konventet.

5. Betala via internetbank eller postgiro. Missa inte att ange personnummer, namn och summa för varje 
person du betalar för, annars har vi ingen aning om vem pengarna kommer ifrån. Betalningen ska skickas till 
plusgirokonto 43 39 61-0 (Dragon’s Den/LinCon 2008). Observera att det är dyrare att betala efter den 4 april. 
Absolut senaste dagen för att betala in är 18 april. Efter detta datum gäller enbart betalning på plats.

Hjälp till på konventet och kom in gratis
Även om LinCon är ett av landets billigaste konvent har du säkert inget emot att kunna få tillbaka 
entréavgiften. Se till att kontakta oss i förväg, eller prata med receptionen på konventet för att anmäla ditt 
intresse. För varje pass du jobbar får du dessutom en matbiljett som kan inlösas i konventets kiosk.

Bli spelledare och få en massa fördelar
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Vi behöver alltid en massa spelledare så att alla som vill ska få spela rollspel. Spelleder 
du minst ett pass så får du en cool T-shirt och får givetvis behålla alla scenarion som 

du spelleder. Precis som alla andra funktionärer får du matbiljett för varje pass. Om du 
spelleder minst tre pass på lincon får du hela entréavgiften tillbaka.

Anmäl dig som spelledare på de pass som du kan hjälpa till och kontakta vår 
rollspelsansvarige Mattias Svensson på email mattias@lincon.sverok.net. När du har 

spellett dina tre pass får du tillbaka ditt inträde i receptionen.

Stå i kiosken, grillen eller receptionen
Sälja läsk och godis i kiosken, langa burgare i grillen eller ta emot och hjälpa besökare i receptionen är 

något som LinConledningen inte kan göra själva, här behöver vi hjälp av många funktionärer.

Kontakta den ansvarige för det område som du hellst vill jobba med:
Mats Hafström kiosk@lincon.sverok.net
Ellen Lindahl grill@lincon.sverok.net
Samuel Åström reception@lincon.sverok.net

Slutstädhjältar får en extra belöning
Om du vill vara en städhjälte deltar du under hela slutstädningen av konventet. Förutom ära och berömmelse 
får du vara med på slutstädsmiddagen som serveras direkt efter att all städning är klar.

Kontakta vår städchef för att anmäla dig till detta:
Per Erlandsson pererlandsson@hotmail.com
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I början på konventet
Redan på kvällen på onsdagen den 30:e april smygstartar vi konventet. Kiosken öppnar i en liten skala och 
några arrangemang kör igång framåt kvällen. Vi ber er att ha tålamod under smygstarten då vi kommer att 
bygga reception, kiosk och flytta runt på mycket bord och stolar för att få ordning inför konventet. Under 
smygstarten kan ni inte checka in på konventet men receptionen kommer att ha en frågedisk för att hjälpa 
till att svara på era funderingar och frågor. Det kommer inte att genomföras några armbandskontroller utan 
det är fritt att spela spel under smygstarten.

Konventet och receptionen öppnar officiellt med incheckning klockan 08.00 på morgonen torsdagen den 
1:e Maj 2008. Första spelpasset börjar därefter klockan 10.00 och sista passet slutar 14:00 på söndagen.

Checka in på konventet
När incheckningen öppnat gäller det att ha deltagararmband för att få spela spel på konventet. Detta får du 
när du checkat in i receptionen och hämtat ut de saker som du förbeställt. Deltagararmbandet visar att du 
har betalat inträde och har rätt att delta på arrangemang.

Föranmäld
Om du har föranmält dig och betalat din anmälan i tid så checkar du in i receptionen och får dina saker utan 
krångel. Ta gärna med dig din anmälningsbekräftelse då det underlättar för receptionen ytterligare och är 
bra att ha om någonting skulle vara fel. Om du har betalat sent måste du ha med dig ett kvitto som stärker 
din betalning, detta då postens system gör att vi inte alltid har fått alla verifikationer.

Efteranmäld
Är du inte föranmäld så kommer du att få fylla i dina uppgifter på en datorstation för att därefter gå till 
receptionen och betala ditt inträde. Medtag kontanter, konventet kan inte hantera kontokort (bankomater 
finns i närheten).
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Var kan jag sova?
Det kommer att finnas olika ställen att sova på under LinCon 2008. När du anmäler dig till 

konventet kan du boka sovplats i någon av våra lokaler.

C-huset
Detta är det huvudsakliga spelhuset. Sover man här har man nära till spelen. Duschar finns 

att tillgå i de övriga sovlokalerna. C-husets fördel är att det är nära till arrangemangen medan 
nackdelen är att vi endast kan garantera sovning nattetid samt att dina sovsaker måste stuvas 

undan under dagtid då salarna används till arrangemang. Vill du kunna sova dagtid rekomenderar vi 
att du väljer att sova i rydshallen istället. 

Rydshallen
Vi kommer att ordna sovplatser och duschar dygnet runt i Rydshallen som ligger ca femton minuters frisk 
promenad från konventet. I rydshallen så kan dina sovsaker ligga kvar övar dagarna när du inte är där.

Busslinje LinCon–Rydshallen
För att underlätta för sovande i Rydshallen kommer LinCon genom Piassava i år köra en minibuss mellan 
konventet och sovsalen. Listor kommer att finnas i reception samt i Rydshallen för att sätta upp sig på en 
plats i bussen, där även reservlistor finns. Bussen väntar i max några minuter och är du inte där i tid får du 
ta till apostlahästarna.

Bussen går från konventet kvart över varje heltimme, dvs. kl XX.15. Det innebär att bussen avgår från 
Rydshallen ca kl XX.30 varje timme, dvs halv. Under “högtryckstimmar” vid frukost och vid passlutet på 
natten kommer bussen att gå kontinuerligt mellan 07.45–09.00 samt 02.00–02.45.

Övriga lokaler
Man kan även välja att sova på många andra sätt såsom vandrarhem eller hotell. Lista på tips finns på www.
lincon.se.

Ett annat trevligt alternativ är att sova hemma hos en god vän.
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Under konventet
Bagage
För att du inte ska behöva släpa runt på alla dina saker hela dagarna så har vi en gratis bagageinlämning 
bemannad dygnet runt. Denna hittar du i anslutning till receptionen.

Kiosk
Vi kommer att sälja allehanda läckerheter, inklusive våran berömda LinCon-burgare. Det är i kiosken du 
köper din LinCon-mugg som ger dig tillgång till fri påfyllning av kaffe, te och saft under hela konventet. 
Självklart kommer även det vanliga utbudet av godis, dricka och mat att finnas. Frukostbuffé serveras på 
morgonkvisten för alla morgonpigga. Efterssom det är sommar så har vi färsk glass från stans bästa glassbar 
till mycket bra priser.

Har du frågor om allergier eller specialkost kontakta våran kioskansvarige:
Mats Hafström kiosk@lincon.sverok.net

Piassava
Piassava är hjältarna som håller det städat på konventet. Dom är duktiga men uppskattar om du kan 
hjälpa till genom att slänga skräp i papperskorgar och sopsäckar. Om du ser något riktigt grisigt, tex. en 
ostädad toalett eller om någon har spillt något, tveka inte att kontakta piassava så rycker dom ut med sina 
attackstädare och röjer upp.

Piassava sköter även en annan viktig del av konventet och det är att flytta på tex bord, stolar och utrustning. 
Kontakta receptionen eller närmaste piassava om du behöver hjälp med att flytta någonting. 

Allmänna ordningsregler
Konventet är drog- och alkoholfritt.•	
Rökning och eldning är förbjudet på hela universitetet.•	
Tejpa inte på väggarna, de är heliga. Kontakta receptionen om du vill sätta upp någonting.•	
Håll rent efter dig och släng skräp och pant på rätt ställe.•	
Om brandlarmet går, gå genast ut även om du är två rundor från att vinna.•	
Det är förbjudet att ha tråkigt på LinCon.•	

Vi förbehåller oss rätten att avvisa personer från lokalerna som beter sig störande eller på annat sätt 
motverkar konventets syften.
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Brädspel
Brädspel har funnits sedan urminnes tider; några exempel på riktigt gamla spel är Kalaha, 

Schack, Go och Shôgi. Nästan alla spel som brukar kallas sällskapsspel är i grund och botten 
brädspel. Man ska göra saker med pjäser och ofta är även tärningar inblandade.

Spelutlåningen
Har du lite tid över? Vill du vara spontan ut i fingerspetsarna? Kom till receptionen och låna ett 

spel, slå dig ner vid ett bord intill och lär känna nya kompisar!
I princip hela Dragons Den’s spelförråd med över 100 spel finns här för utlåning, både nyheter och 

klassiker.

Arrangör:  Receptionen/Leo Bolin (leo@bliglad.com)
Tid:  Hela konventet

SM i Diplomacy
Spelet för dig som tröttnat på tärningar och kort är tillbaka på LinCon: bigger, better, uncut. Diplomacy är 
spelet där allt är tillåtet (utom överdrivet våld). Spelet där en liten vit lögn kan vara skillnaden mellan vinst 
och förlust. Spelet där din bästa vän kan förvandlas till din värsta fiende tack vare en sketen papperslapp. 
Spelet du kanske aldrig borde ha spelat...

Efter ett års semester i Frankrike skall nu SM-bucklan återerövras till svensk mark. Turneringen lockar 
förhoppningsvis spelare inte bara från Sveriges alla hörn, utan från hela Europa. Så kom och mät dina 
färdigheter med de allra bästa. Inga förkunskaper krävs: varje pass börjar med upprop (för att få rätt antal 
spelare) och vid behov upp till en timmes regelgenomgång.

Arrangör:  Dennis Andersson
Läs mer:  www.diplomacy.se

SM i Advanced Civilization
Nybörjare eller spelat 100 gånger? Advanced Civilization är ett spännande spel som passar alla. Det handlar 
om kulturerna runt Medelhavet från yngre stenåldern till romarrikets grundande. I spelet sköter du ett folk i 
deras kamp för att växa, bygga städer, deras handel, överlevnad och vetenskapliga utveckling. Det var detta 
spel som gav Sid Meier idén till ett av världens mest sålda datorspel!

Det finns tre möjliga kvaltillfällen och en final. I kvalet spelas en kortare variant av spelet, medan finalen 
spelas tills spelets slut eller till den tid finalisterna kommit överens om i början av spelet. Du kan spela ett 
eller flera kval på vägen till den hägrande finalen.

Om du kan låna ut ett Advanced Civilization till turneringen har du förtur till en kvalplats. Vi har spel så att 
det brukar kunna räcka, men hellre för många än för få och några av våra spel är rätt slitna.

Arrangör:  Christer Pettersson (chrisp@sverok.se)
Kval 1:  ons 19:00–tor 01:00 (OBS! syns ej i schemat)
Kval 2:  tor 16:00–22:00
Kval 3:  fre 09:00-15:00
Final:  fre 15:00-02:00
Samlingssal: S23
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Civilization: The Expansion Project
Är Civ-abstinensen för svår? Är ett sextimmarskval för kort? Eller vill du prova på ett brädspel med många 
spelare? I så fall har vi svaret: Civilization: The Expansion Project.

Civilization: The Expansion Project är en utökad och smått förenklad version av Advanced Civilization, och är 
liksom originalet ett spel för såväl nybörjare som vana spelare. Alla är välkomna! Du behöver inte ha spelat 
någotdera tidigare för att ha kul, utan lär dig spelet medan du spelar det. 

Skillnaden mot originalet är att istället för futtiga sju spelare finns det plats för arton, istället för tolv 
katastrofkort finns det tjugofyra, och istället för tjugofyra uppfinningar finns det femtioen. Det är helt enkelt 
Civ - fast större! 

För att hinna med hela spelet spelar vi ett dubbelpass, men det blir minst en matpaus och bensträckare, 
så att vi orkar hela vägen ut. Liksom i fjol så räknas Civilization: The Expansion Project som ett kval till SM i 
Advanced Civilization. Du kan fortfarande spela bara för att ha roligt, men nu behöver du inte välja mellan 
att prova något annorlunda och att få möjlighet att spela finalen.

Arrangör:  Jon Severinsson (jon@severinsson.net)
Antal platser: 36
Läs mer:  www.civproject.net
Tid:  tor 10:00-22:00
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Imaginari spelprototyper
Kom och speltesta ett strategiskt kortspel i medeltidsmiljö eller ett annorlunda barnspel 

som är kul för alla!

Hos oss kan du provspela ett strategiskt kortspel i medeltidsmiljö med arbetsnamnet “Joust/
Chivalry”. Kämpa om anseende för din ätt genom att tävla i tornerspel. Kortspelet är “tungt” 

för att vara ett kortspel och mer strategiskt än man kan tro vid första anblicken. Det tar ca 
1-2h att spela, men speltiden går att korta ner vid behov eftersom deltagarna själva väljer hur 

spelet ska sluta (först till X poäng, X antal rundor eller slut kl X). 

Hjälp oss med förslag på spelets namn och du har chans att vinna ett exemplar av spelet när det väl går 
i tryck! 

Du kan också testa vårt barn/familjespel “Kalas”, där det gäller att samarbeta för att ordna ett så bra 
överaskningskalas som möjligt för Draken Hugo. Brädspelet går att spela i en enklare form och en mer 
avancerad psykologisk version för vuxna.

Arrangör:  Imaginari
Läs mer:  www.imaginari.se
Tid:  lör10:00–18:00
Samlingssal: T2

Krigsspelsrummet
Är du nyfiken på hur det känns att köra pansarvagn? Vill du visa att Napoleon kunde ha vunnit vid 
Waterloo?

Sin vana trogen återvänder krigsspelsrummet till LinCon även i år. Spelen kommer att rulla oavbrutet under 
hela konventet och så länge det finns hjärterum så finns det stjärterum. 
Är det något särskilt du vill spela? Är du nybörjare och vill ta dina första trevande steg? Kom in på www.
krigsspel.se/forum och hjälp oss utforma årets krigsspelsrum på bästa sätt!

Arrangör:  Krigsspelsgruppen
Tid:  tor 10:00–sön 14:00
Samlingssal: T31

Skock
Vill du slå Kasparov på schackbrädet? Efter fem minuter hos oss har du i alla fall en god möjlighet till det. 
Skock har nog de flesta gamla LinCon-rävar stött på under åren som gått. Det brukar sitta två herrar lutade 
över ett schackbräde, 64 pjäser och 2 tärningar och dra till sig nyfikna blickar. 

I år gör vi ett arragemang av det så att fler kan få prova på och lära sig de mycket enkla reglerna. 

Arrangör:   Seriebörsen (serieborsen@bredband.net)
Tider:   tor 19:00–00:00, fre 19:00–00:00 samt lör 19:00–00:00
Samlingssal:  S19
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Super Cubiq
Cubiq är ett snabbspelat strategispel med enkla regler - den som först får fyra i rad vinner! Ett roligt spel 
som samtidigt bjuder på stor utmaning. Passar till yngre som till äldre spelare. Tviksta Spel sponsrar med 
demonstreringsspel. 

Arrangör:  S.A.R.Z. (sarzspelbar@gmail.com)
Samlingssal: T1

Settlers of Catan
“Tre får mot en lera? Är du galen! Jag har ju den mäktiga fårhamnen här bredvid den enorma hagen där det 
bara kryllar av får! Jag kan få vad jag vill för mina får!” 
“Jo, men du sitter med nio kort, min käre fiende. Och jag har på känn att rövaren kan dyka upp innan det blir 
din tur.... visst vill du ge mig fåren innan han tar dem...” 
“Jag offrar dem hellre till piraterna än låter dig lägga vanterna på dem! Behåll din gyttja! Jag bygger ett 
imperium av sten istället.” 
“Dina ambitioner kommer att bli din undergång... alla vet ju att leran är civilisationens fundament.”

Arrangör:   LinCon
Tider:   tor 21:00–fre 02:00 samt fre 14:00–20:00
Samlingssal:  S18

Super Army of Frogs
Ett engelskt uttryck som gav upphov till detta skojiga spel. Helt enkelt måste man se till att alla sina grodor 
hamnar på en och samma plats. Men grodorna kommer att hoppa fram och tillbaka på grund av dina 
motspelarnas förflyttningar, så var alert och vinn när motspelarna minst anar!

Arrangör:   S.A.R.Z. (sarzspelbar@gmail.com)
Tid:   hela konventet
Samlingssal:  T1
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Super Carcassonne Family
Känner du till spelet Carcassonne? Tycker du att spelet är kul? Vet du att det har under 

årets gång kommit ut flera bra spel i familjen i skuggan av Carcassonne. Vi måste ju nämna 
Carcassonne - jägaren och samlaren, där man förflyttar sig bakåt i tiden och börjar samla 

bär och jaga djur. Vad sägs om Carcassonne - the Castle, som är en variant för två spelare 
och det blir helt nya tankesätt att spela med. Inte få vi glömma Carcassonne- the City, där 

man kan efter spelets gång bygga en hel Carcassonne i 3D-format. Sist men inte minst så 
måste vi berätta om Carcassonne: The Discovery, den sensate tillskott i Carcassonne Family, 

där man får utforska berg och hav. Kom in och pröva alla, vi lovar att det är kul med Carcassonne 
Family! Vi kommer att anordna en turnering i Carcassonne Family och ett av spelen kommer vara vår 

turneringspris! Priserna i turneringen sponsras av Enigma Distribution.

Arrangör:   S.A.R.Z. (sarzspelbar@gmail.com)
Tid:   15:00–20:00
Samlingssal:  T1

Super Carcassonne SM-kval
Alla känner väl till brädspelet Carcassonne? Spelarna utvecklar området kring Carcassonne genom att 
placera landbrickor. Varje omgång gör att området växer, allt eftersom spelarna lägger till vägar, fält, städer 
och kloster. Spelare kan också placera ut sina följeslagare som stråtrövare, bönder, riddare eller som munkar 
för att få kontroll och inkassera poäng för vägarna, fälten, städerna eller klostren. Eftersom spelarna bara har 
ett begränsat antal följeslagare, måste den smarte spelaren noggrant planera sina drag och bara placera ut 
följeslagarna när och var han kan få poäng. Carcassonne är helt enkelt en enkelt men klurigt brickspel som 
ger nya utmaningar vid varje tur.

På LinCon har vi den andra kvalturnering för året. Du har chansen att kvala dig direkt till finalen i SM i 
Carcassonne 2008! Priserna i turneringen sponsras av Enigma Distribution.

Arrangör:   S.A.R.Z. (sarzspelbar@gmail.com)
Kostnad:  20:-
Tider:   fre 15:00–20:00 samt sön 09:00–14:00
Samlingssal:  T1
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Puerto Rico
Bygg plantage och en stad i den nya världen! Segern hänger på att placera din arbetskraft rätt, utveckla dina 
områden enligt en smart strategi och välja de fördelaktiga rollerna innan dina konkurrenter lägger beslag 
på handelsskeppen som för varorna tillbaka till den gamla världen! Delta i en spännande turnering om guld 
och ära i Puerto Rico. 

Inga förkunskaper behövs, vi lär ut spelet på plats!

Arrangör:   LinCon
Tider:  lör 14:00–19:00 samt sön 09:00–14:00
Samlingssal:  S18

Super Colossal Arena
I detta spännande gladiatorspel satsar spelarna guld på monstren de tror kommer att segra. Men var försiktig, 
varje monster är begåvat med unika färdigheter och du måste sköta dina stridskort smart, medan du ser till 
att dina vad ger så stor vinst som möjligt. Spänningen stiger allt eftersom ett monster slås ut varje rond. 
Kommer din favorit att segra? Eller kommer din kämpe att bli besegrad och dina rikedomar gå förlorade. 
Reiner Knizias Colossal Arena är ett nytryck av klassikern Titan: The Arena, som tidigare publicerades av 
Avalon Hill. Colossal Arena innehåller nya fantastiska illustrationer och fyra sprillans nya monster, som inte 
ingick i originalversionen. Detta gör Colossal Arena till en ny och unik spelupplevelse. Priserna i turneringen 
sponsras av Enigma Distribution.

Arrangör:   S.A.R.Z. (sarzspelbar@gmail.com)
Tid:   15:00–20:00
Samlingssal:  T1

Super Arbos - trädspelet
Det roliga “bygg-ett-träd-spelet”! Låter det fånigt? Arbos har tagit storm i förra årets Borås Spelkonvent. Kom 
och testa, så förstår du det är rent nöje att bygga träd med sina nära och kära! Se bara till att du blir av med 
alla dina grenar och löv först, för då har du vunnit! Var gärna med på vår miniturnering och vinn ett splitterny 
exemplar av spelet! Priserna i turneringen sponsras av S.A.R.Z.

Arrangör:   S.A.R.Z. (sarzspelbar@gmail.com)
Tider:   fre 21:00–lör 02:00
Samlingssal:  T1

Super Gipf
Gipf är ett spel med svarta och vita pjäser på ett bräde. Det är väl inget speciellt? Men vi kan säga att 
detta abstrakta strategispelet binder fast dig, när du väl har lärt dig spela! Gipf har blivit en av våra favorit 
tvåmannaspel på senaste tiden och det är på grund av att spelet har väldigt enkla regler, fast det tar tid att 
klura ut hur man skall spela. En sak är säker, Gipf kommer bli en klassiker inom den genre! 

Arrangör:  S.A.R.Z. (sarzspelbar@gmail.com)
Samlingssal: T1
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Taluva
Fördelen med att kolonisera outforskade vulkaniska söderhavsöar är att man inte 

behöver bry sig om bygglov. Nackdelen är den dåliga grannsämjan - och de tidigare 
nämnda vulkanerna. Det är ju alltid lite jobbigt när grannfolkets gudar låter glödande het 

magma regna ned över din egen by.
Taluva är ett snabbt, färgglatt och fartfyllt brickplaceringsspel. Varje spelare tar på sig 

rollen som nybyggare på den vulkaniska söderhavsön. Målet är att bygga små välmående 
samhällen samtidigt som man sätter lite käppar i hjulen för sina medspelare. 

Spelet är i grund och botten ganska abstrakt, men de käcka färgerna och söta spelpjäserna gör att 
den tematiska myskänslan snabbt infinner sig ändå. Ytterligare en sak att hetsa upp sig över är att Taluva, 

till skillnad från de flesta spel i genren, växer även på höjden. Inga förkunskaper krävs.

I skrivande stund är deltagarantalet begränsat till 8 spelare per pass. Eget spel ger givetvis platsgaranti och 
medför även att fler kan delta. Varje pass kommer att bjuda deltagarna på två partier Taluva. Finalen kommer 
att spelas med dubbla mängden brickor och byggnader för att storhetsvansinnet ska få komma till sin rätt.

 Arrangör:   Björn Hansson (taragalinas@hotmail.com)
Antal platser: 8
Tider:   tor 10:00–12:00, tor 12:00–14:00, fre 09:00–11:00, fre 11:00–13:00 samt
  sön 09:00–12:00 (final)
Samlingssal:  S19

Super Hive
Detta tvåmannaspel går ut på att omringa motståndarens drottning. Du har dina insektssoldater som kan 
hjälpa dig att nå målet. “Skalbaggen” som kan klättra upp på en annan insekt eller “Gräshopparn” som kan 
hoppa hur långt den vill eller så har du den ultimata soldaten “Myran” som kan gå hur den vill. Hinner du före 
din moståndare? Kom och pröva! 

Arrangör:  S.A.R.Z. (sarzspelbar@gmail.com)
Samlingssal: T1

Super Ticket to Ride kval-SM
I detta underbara brädspel får man använda tåg som färdmedel, färdas runt i Nordamerika och försöka åka 
till så många destinationer som möjligt, för att klara av sina spec. destinationskort. Ett klurig och rolig spel, 
som sätter hjärna igång direkt från första början av rälsen. Ticket to Ride har utsetts till “Årets familjen spel 
2005” och det finns många anledningar till varför. Pröva spela, så förstår du varför.

S.A.R.Z. anordnar på LinCon den tredje kvalturnering för Ticket to Ride SM 2008. Så du har chansen att kvala 
dig direkt till stora finalen! Priserna i turneringen sponsras av Enigma Distribution.

Arrangör:   S.A.R.Z. (sarzspelbar@gmail.com)
Kostnad:  20:-
Tider:   tor 21:00–fre 02:00 samt lör 09:00–14:00
Samlingssal:  T1
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Figurspel
Figurspelen har mycket gemensamt med brädspel, men har också en stor hobbysida 

av i form av t ex målande av figurer och byggande av terräng. Spelen handlar om att flytta 
sina figurer, t ex olika enheter av en arme, på spelplanen och utmanövrera eller på annat 
sätt besegra motspelarens figurer. Figurerna har oftast olika inneboende egenskaper 
och förmågor som styr hur de flyttar, slåss o s v. Det finns regelsystem för en mängd olika 

tidsepoker och världar, både historiska och fiktiva.

Axis & Allies miniatures
“Roll across the battlefield and to victory. Amass an unstoppable fighting force with tanks, troops, artillery, 

aircraft and more – with the Axis and Allies miniatures game. Challange your friend to fast, head to head, 
skirmish combat. Recreate historical battles from World War II.”

Vi kommer bland annat använda de nya platonkorten.

Arrangör:  Hampus Engström
Tid:  tor 18:00–sön 15:00

Fria Figurspelsrummet
Vill du spela lite vänskapliga slag utanför turneringarna? Testa de nya coola figurerna du precis inhandlat? 
Kanske bara spela ditt favoritspel? Eller komma förbi och snacka strunt? 
Fria Figurspelsrummet är en plats för fritt spelande av alla tänkbara figurspel. Vi har med oss flera spelbord 
med alltifrån ruinstäder, till grottor till arktiska baser och rymdskepp. Vi har terräng för att passa både fantasy 
och science-fiction.

Du tar med dig figurerna och droppar in och spelar ditt favoritspel. Eller så tittar du förbi och kanske kan lära 
dig något nytt spel.

Arrangörer:  Andreas Engström (andreas.engstrom@gmail.com) och
  Robert Grönlund (robert.gronlund@bredband.net)
Tid:   hela konventet
Samlingssal:  U6

Gå På
Ta befälet över karoliner eller ryssar, fransmän eller britter och österrikare i 1700-talets europa. Gå På är ett 
svenskutveckat regelsystem för större slag under sjuttonhundratalets första hälft. Systemet är abstrakt i den 
bemärkelsen att det mer fokuserar på effekter än detaljer. 
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Under torsdag och lördag kommer det vara möjligt att dyka upp och vara med på någon hypotetisk 
drabbning. Det kommer inte hållas formella pass utan när spelare finns kör vi. 

Arrangörer:  Jonas Petersson och Johan Herber
Tider:   tor 13:00–23:00 samt lör 10:00–22:00
Samlingssal:  U3

Heroclix
Har du det som krävs när det är dags? 

Välkommen till en spännande värld där superhjältar regerar. Heroclix är ett lättlärt figurspel med snabba 
vändningar och fantastiska superhjältar och skurkar. I år bjuder vi på två spännande turneringar samt massor 
med skoj spel. Rykten säger att Hulken, Stålmannen och Läderlappen kommer att vara på plats. Exklusiva 
figurer utlovas till alla som är med och provar på.

Arrangörer:  Mårten Lagerstedt och Mathias Nilsson (morn82@hotmail.com)
Prova på:   fre 15:00–20:00 samt lör 21:00–sön 02:00
Turnering:  fre 21:00–lör 02:00
Samlingssal:  T1

Into the desert
Förlusterna är totala, men mannarna håller fanatiskt ytterdelen av den heliga staden. Den gröna horden 
trycker på allt hårdare men det tunga artilleriet håller dem tillbaka som så många gånger förut. 137:e 
infanterikompaniet kommer till understöd, de sista reserverna, och avlöser den tunna linjen av trettioförsta. 
Marken börjar skaka och vår undergång kommer, den gröna hordens gigantiska maskiner är över oss. Strider 
i Games Workshops epicskala.

Arrangör:   Figurspelsgruppen (lincon@defcon.me.uk)
Tider:   lör 18:00–20:00 samt lör 21:00–00:00
Samlingssal:  U4

Linköping Hordes Open 2008
Visa att muskler och brutal råstyrka är vad som krävs för att erövra det ultimata priset! Turnering i Arcane 
Tinmens officiella ”Liberated Cannon”-format (med eventuella modifikationer, se hänvisad adress nedan), 
du har rätt att ha två listor så länge båda tillhör samma faction och håller sej inom ramarna; 500 poäng 
bekloade, dräglande och svettandes bestar och vildar… Är du redo?

Arrangör:   Viktor Carlson
Kostnad:   50:-
Antal platser:  20
Läs mer:   www.kolgruvan.se
Tider:   fre 15:00–20:00 samt lör 15:00–20:00
Samlingssal:  U10
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LinCon Open: DBA-turnering
Dags att avgöra vem som är Kungen av LinCon när det gäller DBA. Turneringen ingår i 

SSHS (sshs.se) nationella ranking.  Valfri arme ur regelboken, 4 eller 5 ronder standardformat 
beroende på antal spelare. Föranmälan rekommenderas speciellt om du vill låna en arme. 

Arrangör:   Conny Backlund (connybacklund@yahoo.se)
Tid:   lör 19:00–sön 01:00
Samlingssal:  U7

DBA Pyramidernas söner: Det Nya Kungariket Egypten
Efter Kamoses revolt så har Egypten blivit fritt och bildat det Nya Kungariket. Men ett rikt land har alltid 

fiender. Ska du försvara landet vid Nilen eller kommer du som erövrare eller ska du hitta hit som hittit.
Tematurnering i DBA 
Turneringen är i fyra ronder standardformat 

Tillåtna armeer: I/3, I/4d, I/6ab, I/7ab, I/16, I/17b, I/18, I/19, I/20a, I/22ab, I/24ab, I/25a, I/27, I/28, I/29ab, I/31 

Föranmälan rekommenderas, speciellt om du vill låna en arme att spela med.

Arrangör:   Conny Backlund (connybacklund@yahoo.se)
Tid:   tor 19:00–fre 00:30
Samlingssal:  U7

DBA Big Battle
Tycker du att DBA är för kompakt? Vill du ha mer gubbar? Då är det BBDBA som gäller!
BBDBA spelas med tre DBA-armeer på varje sida på en spelplan dubbelt så stor som i vanlig DBA.

Anmäl ditt lag (2 eller 3 spelare men det är tillåtet att spela ensam) och utmana andra lag i tråden på LinCons 
forum (www.lincon.se/webbforum).

Arrangör:   Conny Backlund (connybacklund@yahoo.se)
Tider:   tor 11:00–18:00, fre 09:00–14:00 samt sön 09:00–14:00
Samlingssal:  U7

DBA drop-in
DBA är ett historiskt figurspel, litet och kompakt vad det gäller utrymme, tid , regler och kostnader men stort 
när det gäller taktiskt tänkande.

Hälsa på oss så lär vi dig reglerna på några minuter, låna en arme och sätt igång och spela! 
Arrangör:   Conny Backlund (connybacklund@yahoo.se)
Tider:   tor 11:00–18:00, fre 09:00–14:00 samt sön 09:00–14:00
Drop-in
Samlingssal:  U7
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Hordes of the Things
“DBA goes fantasy”

För dig som måste ha magiker, alver, drakar och allt annat (“Things” kort och gott). HotT är baserat på DBA 
med tillägg för allt som behövs för fantasy. Titta in så lär vi dig spela, det finns armeer att låna. Var med på den 
första HotT-turneringen i Sverige! Antal ronder beror på antal deltagare. Armeer på 24 poäng. Specialregel: 
“warband” och “shooters” byter “tactical move distance”.

Arrangör:   Conny Backlund (connybacklund@yahoo.se)
Prova på:   lör 10:00–18:00
Turnering:  fre 20:00–00:00
Samlingssal:  U7

Maximilian!
Renässansen, Europa reser sig ur det medeltida mörkret. Konst, arkitektur, filosofi och vetenskap frodas. Men 
också krigskonsten. Tyska “landsknecht” och Schweiziska legosoldater tillsammans med tungt bepansrade 
ryttare, “Gendarmes”, dominerar slagfälten. Dagens Italien är ett lapptäcke av stadsstater som slåss inbördes. 
Men snart så är Italien skådeplats för en strid mellan Frankrike och “Det Heliga Romerska Riket” med kejsar 
Maximilian i spetsen.

Maximilian! är regler för strider under renässansen. Titta in så lär vi dig reglerna, och lånar ut en arme att 
spela med. Har du en arme så passa på att vara med i det stora slag, Mega-Maximilian, vi ska köra. 

Arrangör:   Conny Backlund (connybacklund@yahoo.se)
Tid:   fre 14:00–20:00
Drop-in
Samlingssal:  U7
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Linköping Warmachine Open 2008
“Thou shalleth kill” 

Bevisa att du har nerver av stål, och smörjolja i blodet. Samla dina styrkor och förbered dej 
att krossa, ja rent av ångvälta, allt motstånd! Turnering i Arcane Timens officiella ”Liberated 
Cannon” -format, du har rätt att ha två listor så länge båda tillhör samma faction och håller 

sej inom ramarna; 500 poäng kol, stål och kött…

Är du redo?

Arrangör:   Viktor Carlson
Kostnad:   50:-
Antal platser:  20
Läs mer:   www.kolgruvan.se
Tider:   fre 09:00–14:00 samt lör 09:00–14:00
Samlingssal:  U10

Mechaton
Giant Fighty Robots, ett spel av Vincent Baker. Legomechas, färgkodade tärningar och lätta regler. Skjut 
bokstavligen sönder din motståndare i bitar, ta baser, ticka ner Domedagsklockan! 

I år: fler och större legomechas; från 3 till 25 cm. Har du egna så ta med dem, oavsett storlek. 
Fler typer av spel: Korta CTF-matcher, taktiska matcher, scenarios och gigantiska slag. 

Arrangör:   Johan Strömberg
Tider:   fre 09:00–14:00, fre 15:00–20:00, lör 09:00–14:00 samt lör 15:00–20:00
Samlingssal:  T2

Mechwarrior Mercenaries
Året är 3029 och fjärde successionskriget har just börjat. Federated Commonwealth invaderar planet efter 
planet tillhörande Capellan Confederation och nu har turen kommit till Almach. Ni, legoknektar ur Blue Star 
Irregulars, har blivit inhyrda för att stödja invasionen. Nu väntar ett specialuppdrag som kan ge er ordentligt 
klirr i kassan om ni lyckas. 

Mechwarrior Mercenaries är ett diorama i Battletechs universum där ni spelar fyra mechwarriors tillhörande 
en legoknekt-organisation. Uppdraget ni är inhyrda för att utföra är än så länge hemligt, men det kommer 
sätta er taktiska förmåga, och inte minst era färdigheter i att manövrera er mech, på prov.

Arrangör:   Patrik Andersson
Antal platser: 4
Tider:   tor 13:00–18:00, fre 15:00–20:00 samt lör 15:00–20:00
Samlingssal:  U3
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P3 Painting Challenge
Från folket bakom Warmachine och Infernal Contraptation kommer nu en färgserie anpassad för figurspelare. 
Vi erbjuder er nu möjlighet att komma och prova dessa färger utan kostnad! Vi tillhandahåller dessutom 
figurer att prova på, och om ni vill kan era alster medverka i vår egen P3-målartävling! Allt är givetvis gratis.

Arrangör:   Viktor Carlson
Antal platser:  10 målarplatser
Läs mer:   www.kolgruvan.se
Drop-in
Tider:   tor 12:00–00:00, fre 12:00–00:00 samt lör 12:00–00:00
Samlingssal:  U4

Star Wars Miniatures: The Battle of Hoth
Kom och deltag i det stora Slaget om Hoth! Ska du spela på det storslagna Imperiets sida, eller ska du välja 
de hjältemodiga Rebellerna?
Om du aldrig spelat Star Wars Miniatures tidigare kan du givetvis även prova på spelet under vägledning av 
vårt trevliga Demo Crew. Detta är gratis, och figurer finns att spela med på plats. 
Under lördagskvällen kommer vi köra en DCI-sanktionerad turnering, 150p Constructed med priser till bästa 
spelarna. 50 kr i anmälningskostnad. 
Arrangör är den nationella SWM-föreningen Innsmouth’s Finest.

Arrangörer:  Peter Sahlin och Stefan Kjellin
Kostnad:   50:-
Turnering:  fre 19:00–00:00, lör 09:00–14:00, lör 15:00–20:00 samt lör 21:00–sön 02:00
Samlingssal:  T1

Warmaster
Fantasyfigurslag i miniskala där ordergivning, snillrika manövrar och helhetsstrategi avgör vem som segrar. 
Till skillnad från storebror Warhammer så fokuserar spelet på truppers dominans på slagfältet, karaktärernas 
användning är i stort sett begränsad till ordergivning. 
Samling sker 13.00 på torsdag och sedan så är det önskeschema. 

Arrangörer:  Martin Jönsson och Ola Ståhl
Kostnad:   50:-
Tid:  tor 13:00–sön 13:00
Samlingssal:  U3
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Warhammer 40K RoE
Även i år har NROK nöjet att arrangera Warhammer 40K Rules of Engagement på LinCon. 

RoE är objektivbaserat vilket innebär att du förutom att bekämpa din motståndare har 
uppgifter att lösa under spelets gång. 

Turneringsformen skiljer sig något från vad många turneringsvana spelare är vana 
vid men har de senaste åren fått fotfäste runt om i landet. Turneringen använder sig av 

NROKs omarbetade version av GWs Rules of Engagement vilka kommer att anslås på LinCons 
forum. Där kommer du också att kunna hitta all annan information du behöver för att delta i 

arrangemanget. 

Arrangör:   Nrok (nrok@telia.com)
Kostnad:  60:-
Antal platser:  40
Tid:   fre 13:00–lör 22:00
Samlingssal:  U1

Warhammer Fantasy Battles
Vi inbjuder nu till fantasyturneringen på LinCon. Vi hoppas att ni ska komma med ett gott humör och ge 
era motståndare en hård men vänskaplig match! Vi vill även att du kommer att vinna äran och få lyfta 
pokalen eller ännu bättre äran över att ha den snyggaste eller tuffaste konverteringen. Vi kommer att köra 
ett komprimerat schema efter önskemål. anmäl er till a eller b i varje pass. 

Modifierad warhammer societys komp 10-25p •	
Målning 10-25p •	
Varje slag genererar upp till 30p •	
4 slag garanterade och en femte finalomgång med de 20 bästa efter fjärde omgången läggs målning •	
och komp på 
Vi kommer att ha priser i dessa kategorier: •	
1-2-3-placering •	
Tre priser i målning/wow•	
Sportmanship •	
2008p•	
Sista inskickning av armelista den 18/4.•	

Vi kommer att lotta ut några priser som alla som är med på prisutdelningen kommer att vara med i. Under 
lördagen och söndagen kommer borden att finnas på plats för de som vill spela friendly games och bokas 
(och kan förbokas) på de passen.

Arrangör:   Jonas Elimää (lincon@defcon.me.uk)
Antal platser:  40
Kostnad:   50:-
Tider:   tor 13:00–lör 01:00
Samlingssal:  U4
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Kortspel
Pokeransikte, tur, skicklighet och förmågan att se rakt igenom din motspelares hand – det är bra egenskaper 
att besitta när du spelar kortspel. Kortspel kan vara allt från spel med en vanlig kortlek på 52 kort till mer 
avancerade och actionbetonade spel med tusentals kort. Kortspel kan vara enkla och snabbspelade eller kräva 
lång planering. Vissa kräver att man samlar på sig kort och bygger en egen lek, så kallade samlarkortspel.

Magic the Pokering
Magic the Pokering blandar dina två absoluta favoritsysselsättningar på ett enkelt sätt. Det är drop-in som 
gäller och så snart det finns 5-8 spelare och ett ledigt bord är det bara att börja spela. Det är antingen den 
numera traditionella Texas hold’em eller den mer turbetonade och roliga 9-card stud (lokal variant) som 
gäller och formatet är no-limit. För deltagande krävs två moderna (typ 2) oöppnade MTG-boosters och för 
den som inte har egna kommer de att tillhandahållas till ett mycket förmånligt pris. Innehållet i boostrarna 
kommer att användas som marker där rare och foil räknas som 25 LinCon-dollar, uncommons/tokens är 5 
och commons är 1. Det vill säga minst 102 LinCon-dollar per person. 

Förutom lite extrapriser fördelas korten enligt följande: av de kort som det spelats med väljaren vinnaren 
ett. Därefter tar tvåan två kort, trean tre osv tills siste man har fått sitt. På så sätt ska de flesta få valuta för sin 
insats. De resterande skräpkorten använder arrangören på lämpligt sätt.

Arrangörer:  Peter Andersson
Drop-in
Tider:  tor 19:00–00:00 samt lör 19:00–00:00
Samlingssal:  R35

SM i FulMagic 2008
Året är 2038 och det allra sista Magic-kortet har just blivit bannat. 
En liten grupp motståndsmän har dock lyckats ta sig tillbaka till typ för ett tag sedan. 
Deras uppdrag? -Arrangera SM i FulMagic 2008, för att visa vilka fasor som väntar om ingen gör nå’t! 
Är du redo att fly samtiden in i ett svettigt klassrum fyllt med kortnördar? 
Är du redo att fly framtidens fasor redan idag? 
Är du redo för… FulMagic?! 

“Spela FulMagic idag, så slipper dina barnbarn spela det i övermorgon!”

I anmälningskostnaden ingår allt som behövs för att spela. 
Förkunskapskravet är att kunna spela riktiga Magic the Gathering hyfsat.

Arrangör:   FulMagic
Kostnad:  20:-
Tider:  fre 09:00–14:00 samt lör 15:00–20:00
Samlingssal:  R35
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SM i Hjärter
Du får en bra starthand. Bara tre hjärterkort och inte allt för många klädda kort. Du väljer 

att passa tre ruterkort till höger och till din lättnad får du tre klöverkort från spelaren till 
vänster. Nu gäller det... om du bara kan undvika att få Spader Dam dumpad på dig så kan du 

nog få spela på ledarbordet nästa omgång..... 

Hjärter är ett spel som finns med varje Windowsupplaga med självrespekt. Reglerna är enkla 
att lära sig och spelet är i sin grund väldigt enkelt men det finns gott om utrymme för strategi 

och taktik. På LinCon kommer vi att spela en turnering om den prestigefyllda titeln som Svensk 
Mästare i Hjärter 2008. 

Det spelar ingen roll om du aldrig har spelat förut eller om du kan standardnamnen på datormotståndarna i 
Windows 95 utantill; vi garanterar en rolig och lagom seriös turnering i vilket fall som helst. 

Arrangör:   Hjärterfunktionärer (torneke66@hotmail.com)
Tid:   fre 14:00–19:00
Samlingssal:  P34

Super Hollywood the Card Game
Det är en hård branch i Hollywood. Du som är producent måste försöka hitta den bästa lösningen med de 
bästa stjärnorna och regissörerna i rätt genre. Dessutom måsta man tänka på om det blir en kassasucce eller 
om det blir statyetter till filmen. Det vore inte alls dumt om man fick bägge delarna.

I Hollywood the cardgame kan du pröva på hur det känns att jobba i Hollywood. Ett snabbspelat kortspel, 
som kräver ett vis strategiskt tänkande. Priserna i turneringen sponsras av S.A.R.Z.

Arrangör:   S.A.R.Z. (sarzspelbar@gmail.com)
Tid:   lör 09:00–14:00
Samlingssal:  T1

Super Make You Conquest
Ett japanskt fantasy- och animeinspirerat kortspel som handlar om att få så många som möjligt att bo på 
ditt område. Det blir en otrolig spännande resa där du möter farliga monster, fagra ungmöer och kraftfulla 
krigare till din hjälp.

Du är nämligen en borgmästare över ditt område och självklart vill du visa för andra att just ditt område är 
bäst. Fantasy- och mangainspirerade bilder på korten gör att man blir både glad och vill spela mer! S.A.R.Z. 
sponsrar med demostreringsspel. 

Arrangör:   S.A.R.Z. (sarzspelbar@gmail.com)
Samlingssal:  T1
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Super Scoop
Kan du få ihop en snaskig löpsedel? Scoop är ett kortspel där du bygger löpsedlar. Kan du få ihop ministern 
och Carola? Sektledaren och barnflickan? Vad hände på innekrogen? Du bestämmer. Gottick Games sponsrar 
fina priser till turneringen. 

Arrangör:   S.A.R.Z. (sarzspelbar@gmail.com)
Tid:   fre 09:00–14:00
Samlingssal:  T1

Super Spank the Monkey
En apa har klättrat högt upp i en skrothög och irriterar högljutt omgivningen. Din chef är inte glad över det, 
så  därför kommer han att ge en belöning till den person som först kommer upp i höjd och kan smiska till 
apan, så den håller tyst. Nu gäller det för dig att stapla ett torn av all skrot du hittar på tippen så snabbt som 
möjligt. Du skall även förstöra dina kollegors torn så att du är den första som når upp till apan, smiskar till 
den och får din belöning! “Spank the Monkey” är ett otroligt kul och roligt kortspel, som är enkelt att lära sig, 
men svårt att bemästra. Det kommer att ordnas en turnering, där du kan vinna spelet. Gigantoskop sponsrar 
fina priser till turneringen. 

Arrangör:   S.A.R.Z. (sarzspelbar@gmail.com)
Tid:   lör 02:00–21:00
Samlingssal:  T1
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Svenskamagicmästerskapen
 Samlingssal:  R41

 Arrangör:  SvenskaMagic (moonlite@dtek.chalmers.se)

 Läs mer på www.svenskamagic.se

Typ 1
Plocka fram dina moxar och visa vem som bestämmer när alla korten är tillåtna. 

Tid:  onsdag kväll
Kostnad:  50:-

SM-kval
Sveriges första SM-kval går av stapeln på LinCon. Formatet är typ 2, de tillåtna seten är Tenth Edition, Time 
Spiral, Planar Chaos, Future Sight, Coldsnap, Lorwyn och Morningtide. Sista turneringen i det gamla 
formatet innan Shadowmoor vänder det ut och in. 

Tid:  torsdag morgon
Kostnad:  50:-

 

Extended
7th Edition och framåt samt Invasion och framåt är de legala seten. Extended roterar i höst så ta din kanske 
sista chans att spela med korten du älskar. 

Tid:  torsdag kväll
Kostnad:  50:-

Release Event Shadowmoor (Sealed Deck) 
Du får en massa kort från den nya expansionen Shadowmoor dumpade i knät. Bygg en lek och vinn så 
mycket du kan. Sen är det draft i topp 8. 

Tid:  fredag morgon
Kostnad:  200:-

Legacymästerskapen
Nu är det dags att slipa sina Legacyskills. Nästa år kommer Legacymästerskapen att vara en turnering man 
kvalar till, där Sveriges bästa slungar de gamla korten i pannan på varandra, men vi mjukstartar 
redan i år med ett öppet Legacymästerskap. 

Tid:  fredag kväll
Kostnad:  50:-



30 31

Grand Prix Trial Madrid (Sealed Deck)
Öppna en Shadowmoorstarter och två boosters och bygg den bästa leken du kan. Topp 8 draftar om den 
slutgiltiga segern. Denna turnering är Grand Prix Trial till Grand Prix Madrid, vilket innebär att tre byes 
(gratisvinster) i Madrid står på spel. 

Tid:  lördag morgon
Kostnad:  200:-

Svenskamagicmästerskapens topp 8
Vi fortsätter med tidigare års Svenskamagicmästerskap. Resultaten i turneringarna under LinCon ger dig 
poäng, och efter sex turneringar får de åtta med mest poäng kämpa om titeln Svenskamagicmästare 2008. 
På spel står feta priser och givetvis en egen forumtitel på Svenskamagic. Spelar gör man med färdigbyggda 
lekar som auktioneras

Tid:  lördag kväll
Kostnad:  gratis, men du måste kvala först

Team Emperor Rochester
På söndagen rundar vi av med Team Emperor Rochester, formatet där tremannalag först Rochesterdraftar 
sina lekar och sedan spelar Emperor mot varandra. En fin avslutning på det som förhoppningsvis har varit 
ett lyckat konvent.

Tid:  lördag kväll
Kostnad:  beror på antal spelare och rundor



32 33

Rollspel
Har du överskott av fantasi? Tycker du att själva spelupplevelsen är viktigare än att försöka 

vinna? Vill du vara med och skapa en annorlunda stämning och atmosfär? Då ska du absolut 
spela rollspel.

Rollspel är som en berättelse som formas av spelarna under spelets gång. Spelarna spelar 
rollpersoner i berättelsen och får möjlighet att uppleva saker som aldrig skett, se världar som 

inte finns och träffa på sånt som bara finns i fantasin. Rollspel spelas vanligen av från 3 till 6 
spelare och det finns lika många teman i rollspel som det finns i böcker och filmer. 

Blizzard 7 (Star Wars)
- Löjtnant Tobruk, är Blizzard 7 redo? 
- Ja överste, lasten är ombord och vi kan ha igång henne på tio minuter. 
- Jag väntar ett holomeddelande från general Veers när som helst, samla besättningen och var startklar inom 
fyra minuter, rebellerna väntar inte på oss. 
- Ska bli överste, det här ska bli en dag som rebellerna sent ska glömma. 
- Lord Vader nöjer sig nog inte med det - idag ska upproret dö. 
- Lord Vader? Vad är hans urgamla magi jämfört med Imperiets pansararmé? 
- Tja löjtnant, du kan ju alltid fråga honom själv… 
- Kommer Lord Vader hit?! 
- Lord Vader är redan här, han ska övervaka den sista striden mot Rebellalliansen. 
- Överste, Blizzard 7 är startklar om två minuter!

Blizzard 7 är ett konventsäventyr för fyra spelare till Star Wars Saga Edition (d20). Deltagarna spelar 
besättningsmedlemmar i en AT-AT under slaget om Hoth. Trots att rollpersonerna tillhör eliten av Imperiets 
styrkor, finner de sig snart på randen till undergång i kampen mot inre konflikter och yttre hot. 

Förkunskaper: Allmän Star Wars-kännedom samt kunna härma ljud från en AT-AT. System: Star Wars Saga 
Edition.

Kontakta arrangör för att boka speltid!
Arrangörer:  Christian Bruze och Peter Lexelius (peter@80talsspel.com)
Deltagare per lag: 4
Samlingssal:  S7

Höstoffensiv 2012
Allting var precis som vanligt. Förutom att Kapten Dick Andersson hade bytt sin SAAB 93 mot ett Strf 90 och 
att den värmlänska byn som låg nedanför det vilande pansarskyttekompaniet i fredstid vanligtvis inte skulle 
stå i brand efter en salig blandning av artilleri, eld och flyganfall. 

Kaptenen tog en klunk till av sitt kaffe och ropade sedan på sin STF. 
-Nyman, se till att väcka alla, vi rullar om 20 minuter.
-Ja Kapten. Fick han till svar.

2012 är året då världen åter drar ut i strid.
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Höstoffensiv 2012 är det första äventyret i kampanjen med samma namn där man får följa Kapten Andersson 
och pansarskytte kompaniet Qvintus-David genom deras kamp för överlevnad i ett krigshärjat Sverige. 
Regelsystemet som kommer att användas är det än ej släppta spelet “Ett land i lågor” och utspelar sig i en 
fiktiv nära framtid.

Arrangör:   Gustav Andersson (pipkin@do.sverok.net)
Deltagare per lag: 4
Samlingssal:  S2

Kräftfeber
Några mil öster om San Sebastian, långt från det hektiska storstadslivet ligger den lilla sömniga hålan La 
Vieja. Även om de flesta flyttat in till San Sebastian och många hus står tomma, finns det folk som stannat 
kvar i den lilla staden. En av dem är den gamla damen Clara Cruz, som bor en bit utanför byn närmare träsket 
och hamnen där en gång den stolta räkfiskeflottan låg, men som idag är nästan övergiven. 

Nu är hennes dotter, Dania Cruz, på väg tillbaka hem. Längs vägen plockar hon upp en liftare, en ung man 
som också visar sig vara på väg till La Vieja. De två upptäcker att Clara begett sig ut i träsket och endast 
efterlämnat ett kryptiskt brev. Tillsammans med den äldre gentlemannen i grannhuset beger de sig ut i 
träsket för att finna Clara.

Kräftfeber är en berättelse om tre individer som på ytan inte har någonting gemensamt, men som tillsammans 
ger sig ut i träsket för att finna den så mystiskt försvunna Clara. I det svårnavigerade och förrädiska träsket 
tvingas de lära sig lita på varandra, kulturella och åldersskillnader till trots, för träsket är ingen säker plats - 
långt därifrån... Kommer de tre att återfinna Clara eller kommer de att finna något helt annat därute? Vad var 
det egentligen som drev Clara ut i träsket?

Regelverk: Bortom Lögnens slöja

Arrangör:   Robert Jonsson (robertjonssson@gmail.com)
Deltagare per lag: 3 per lag
Samlingssal:  S3

S.A.R.Z. Supermaffia
Det slår aldrig fel att köra en omgång Maffia under en spelkonvent!! (varför bara en omgång?) Maffia är nog 
en av dom populäraste företeelserna som finns på ett spelkonvent. Vill du också uppleva något otroligt 
roligt? Maffia är ett slags rollspel, fast inte rollspel. Maffia använder sig av kortspel, fast räknas inte som 
kortspel. Maffia är helt enkelt något unikt....har du inte testat det, så rekommenderar vi dig stark att göra det! 
Inte nog med det, eftersom temat är “allt kommer att bli super”, så kommer vi även köra med supervarianten 
av Maffia, med fler olika sorters karaktärer! Regelgenomgång hålls innan spelet körs igång!

Arrangör:   S.A.R.Z. (sarzspelbar@gmail.com)
Tider:  fre 01:00–06:00, lör 01:00–06:00 samt sön 01:00–06:00
Samlingssal:  Skrivsalen
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USCM
Snabb action och snabbare fiender utlovas.

“Nåja, när vi kom fram till den ryska superbyn så hörde vi omedelbart skottlossning. Strålande, 
tänkte jag, och läget förbättrades inte direkt när vi såg den lokala polisen springa runt 
som yra höns. Några lokala förmågor hade tydligen bestämt sig för att hålla några dussin 

tredjeklassare som gisslan i utbyte mot fler cigarettkuponger eller nå’t. Corporal Palmer 
såg snabbt till att vi tog över showen och medan han och Lance Corporal Suckup planerade 

överfallet så styrde jag och stackars Lucic upp utrymning av andra skolbarn och avstängning av 
området.”  - Pfc Parker, BF5

Arrangör:   USCM (andho922@student.liu.se)
Tid:  hela konventet
Samlingssal:  Colosseum

Lajv
Lajvtetris
“Lajvtetris, en fantastisk innovation inom såväl spelvärlden som lajvvärlden; blev succe på LinCon 2005 
med nästan 40 deltagare i flera olika omgångar; det mest omskrivna, åthutade och förlöjligade projektet 
på Catahya under verksamhetsåret; ett idiotprojekt av sällan skådat like samt en fantastisk rolig aktivitet när 
man bara känner att man vill brista ut i ett par hysteriska asgarv och kämpa för ett gemensamt mål - helt 
enkelt den ultimata teambuildingaktiviteten!”
– Catahyas styrelse

Arrangör:   LinCon
Drop-in
Tider:  tor 19:00–21:00, fre 19:00–21:00 samt lör 19:00–21:00
Samlingssal:  Colosseum
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Deltagarträff Ingenmansland
Halvvägs till framtiden. Ingenmanslands officiella deltagarträff. Ingenmanslands arrangörsteam är på plats 
på LinCon och arrangerar en deltagarträff för alla som har anmält sig till lajvet. På schemat finns allt från 
presentationer, bildvisningar, frågestunder och framförallt gruppdiskussioner. Ta till vara på möjligheten att 
träffa både arrangörer och dina medspelare under den allra mest officiella deltagarträffen innan lajvet.

Arrangör:   Hampus Bankler
Tid:  lör 10:00–18:00
Samlingssal:  C2

TV-spel
Ända sedan 80-talet har TV-spel varit populära bland ungdomar och andra. Med fingerfärdighet och 
blixtsnabb reaktionsförmåga dominerar du på skärmen. På LinCon blandas gamla klassiker med nya 
upplevelser. Värm upp tummarna! 

Fightingspel
Hadouken! Shoryuken! Detta är ljud som präglat många vardagsrum och arkadhallar världen över, och nu 
även LinCon. Fightingspelsföreningen UPPercut bjuder i år på ett flertal av de populäraste spelen för såväl 
casualspel som turneringar. 

Har du aldrig spelat förut? Vi kommer vara tillgängliga under hela konventet för att lära just dig precis så 
mycket som du vill!. Vill du bara ha lite kul och slå skiten ur någon? Det är också välkommet, ju fler som spelar 
desto roligare blir det. Kan du en del men vet inte vad du ska göra för att bli bättre? Vi spelar med flera av 
sveriges bästa spelare i många av spelen och oddsen är goda att vi kan hjälpa dig. Är du för bra och behöver 
någon att testa dina färdigheter mot? Bring it!

Arrangör:   UPPercut (grooovy_gunnar@hotmail.com)
Tid:  hela konventet
Samlingssal:  R26

 

Musikspel Extravaganza
Gillar du redan musikspel? Har du ingen aning om vad det är? Vet du vad det är men har inte haft något 
tillfälle att pröva själv? Vilken relation du nu har till musikspel så är du välkommen in till vårt arrangemang 
där man kan pröva på både Guitar Hero och Dance Dance Revolution.

Vi kommer att finnas i två olika rum för att det inte ska bli sådan blandning i ljudbilden som vi hade problem 
med förra året. Förutom klassikerna Guitar Hero och DDR på varsin PS2a kommer det även finnas möjlighet 
att ta fram Singstar och på plats kommer även finnas ett Xbox med gamla klassiska emuleringar liksom ett 
Wii med mer moderna rörelsekänsliga spel på. Plattformarna till DDR-spelen är dessutom av den högsta 
kvalité som går att uppbåda. Välkomna in och hoppas att ni får det lika roligt som vi! 

Arrangör:   Musikspel (thyberg@gmail.com)
Tid:  hela konventet
Samlingssal:  R26
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Funting
Worms (XBox 360)

Maskar som är beväpnade till tänderna i en spelserie som de flesta känner igen. Turbaserad 
strategisk action. 

Arcana Heart (PS2)
Ganska nytt fightingspel med möjligheter att välja 11 Arcana vilket ger olika möjliga combos 

till karaktärerna. 

Mega Man 2-turnering (NES)
En tävling om vem som klarar Mega Man 2 på kortast möjliga tid.

Melty Blood - ReAct, Final Tuned (PC)
1-2 spelare. Ett spel som är baserat på visual novel-spelet Tsukihime (finns även en anime som är baserad på 
samma spel). Ganska enkelt combo-system och 18 karaktärer att välja mellan gör det här till ett kul spel. Om 
du har provat på och tycker om Guilty Gear-serien kommer du nog att gilla Melty Blood - ReAct.

Arrangör:   Magnus Pfemfert (magnus.pfemfert@gmail.com)
Tid:  hela konventet
Samlingssal:  R26
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Workshops
Strange Ideas Laboratories
Speldesignworkshops med inriktning på idéskapandet. vi bjuder in er till två timmar av idé och spelskapande. 
Kom ensam eller i grupp, alla är välkomna att testa på om speldesign egentligen är så himla svårt. två pass 
om dagen och ni är välkomna att vara med på flera pass om ni vill, vi kan lova att ingen gång blir det andra 
lik! Mellan passen visar vi upp gamla spel som vi skapat under tidigare sessioner och från tidigare år.

Arrangör:   LinCon
Tider:  fre 15:00 - 17:00, 21:00 - 23:00, lör 15:00 - 17:00, 21:00 - 23:00 samt
  sön15:00 - 17:00, 21:00 - 23:00
Samlingssal:  Collosseum

Målarstugan
Har din general tappat armen? Inga problem, vi har lim.
Har du inte hunnit måla färdigt din armé? Inga problem, vi har både plats, färg och lampor. 
Kan du inte vänta tills du kommer hem med att pula ihop den där megabautapjäsen? Ta’t lugnt, kom till 
oss. 
Har du intresset men inte kunskapen? Fråga oss! 

Arrangörer:  Fredrik Persson och Reidar Sahlberg
Tider:  tor 12:00 – fre 02:00, fre 12:00 – lör 02:00 samt lör 12:00 – sön 02:00
Samlingssal:  U4

Dream Design ringbrynjetillverkning
Tekniker för egen ringbrynje- eller smyckestillverkning. Inga förkunskaper krävs. Ta bara med ditt kreativa 
tålamod. 

Tillgång till egna tänger ger garanterad plats, i övrigt gäller först till kvarn. Ringar för att öva tekniker erhålls 
gratis, med möjlighet att köpa till mer eller annat om önskan finns att tillverka något mer avancerat.

Arrangör:   Pär Björkman (dreamdesign_se@yahoo.se)
Tider:  fre 14:00–16:00 samt lör 14:00–16:00
Samlingssal:  S23

Itaguns Workshop
Kom och prova på skulptering i Green stuff, eller bara be mig bygga om en modell till något lite häftigare! 
Alla är varmt välkomna!

Arrangör:   LinCon
Drop-in
Tid:  hela konventet
Samlingssal:  Colosseum
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Blandade arrangemang
Auktionen

Sälja
Vill du bli av med dina gamla spel? Har du något som ligger i en kartong och samlar damm? 
Vill du lägga det där förlegade spelet i pappersåtervinningen men är rädd för rättsliga 

efterspel? Överlämna ditt skräp till LinCons proffsiga varukrängare till auktionsutropare och 
få en slant för smörjan. Våra månglare kan sälja allt, även uppstekt, lagom söt, konserverad gröt, 

så varför inte ditt gamla dammiga spel som ligger på vinden?

Köpa
Kom till LinCons auktion och upptäck en värld av rariteter som säljs till underpriser. Ingen anar att det som 
ser ut som lump egentligen kan säljas på Sotherby´s Auction House för tio gånger mer pengar. Genom 
smarta budgivningar kan du utmanövrera de andra köparna så att du kan få det du vill ha i det närmaste 
gratis.

På fredagen kan du lämna in det du vill sälja till auktionsinlämningen. Auktionens provision är fem kronor 
per utrop. Vi tar emot ett begränsat antal utrop så kom tidigt till inlämningen. 

Senare på fredagen är det visning av alla prylar. Då kan du, om du inte kan delta på auktionen, komma och 
lämna skriftliga anbud på det som ska säljas. Alla anbud är givetvis bindande. 

På lördagen är själva auktionen. Det är kontant betalning som gäller så se till att fylla plånboken med alla 
sedlar och mynt du kan uppbringa!

Arrangör:   Anders Blom (blom@post.com)
Inlämning/visning: fre 09:00–22:00 i Colosseum
Auktion:   lör 18:00–21:00 i C2
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LinCon-bion
LinCon-bion bjuder återigen in alla årets besökare till filmvisning. När du vill varva ner lite från allt spelande 
tycker vi att du ska komma till filmsalen och träffa alla andra cineaster. I år kommer vi att bjuda på filmer med 
temat superhjältar. Vi kommer att visa allt från nya till äldre filmer, komedier till thriller. Lägg sedan till en 
nypa sci-fi, action, äventyr, och drama så har du en bra insikt i vad du har att vänta dig.

Arrangör:   LinCon
Drop-in
Tid:  hela konventet

Samlarnas hörna
Samlaren är död brukar det heta och grovt överdrivet stämmer det. Hjälp oss visa att så inte är fallet och 
kom hit med din samling. Diskutera, tipsa och byt erfarenheter med likasinnade, eller förbanna er över 
WoTC alla varelsetypsändringar om det är er melodi. Samlandet för en allt mer tillbakadragen roll i många 
sammanhang. Inte minst på LINCON trots att det där är gott om samlare av spelkort, miniatyrer och tyngre 
saker som brädspel och RPGs på plats.

Ta med och visa godbitar ur din samling, titta på andras, tipsa varandra om nya jaktmarker eller bara umgås 
med andra samlare. Med lite tur hittar du likasinnade att byta med. En samling behöver inte vara stor eller 
avancerad. Exempel på några kortspelssamlingar jag vet finns i stan och som kanske kan tänkas dyka upp 
är: Wizards, Bears, Goblins, Misprints, Psyduck, Cats... 

Arrangör:   Seriebörsen (serieborsen@bredband.net)
Tider:  tor 19:00–00:00 samt lör 19:00–00:00
Samlingssal:  R35

PitchCar
Spänningen stiger, det är bara några minuter tills loppet börjar! Förarna är redo, deras koncentration är på 
topp, alla uppför sig segervissa. Förarna är ensamma i sina maskiner, och kommer endsast kliva ur sina bilar 
efter tre varv i hög fart. Äntligen! Startsignalen går, tävlingen har startat! 

Redan från början måste du slingra, knuffa, accelerera, sakta in och hitta bästa fart och position på banan. 
Endast den skickligaste föraren kommer att undvika att köra av banan. Du är på upploppet, den som passerar 
den rutiga flaggan först har vunnit loppet. Kom och utmana Team LinCon! Lopp kommer att kunna bokas 
under hela konventet, med final på söndagen. 

Arrangör:   LinCon
Tider:  lör 10:00–sön 02:00 samt sön 09:00–14:00 (final)
Samlingssal:  Colosseum
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Verbal Kombat
Spelare 1: Jag hoppar upp i en grandios hoppspark mot min motståndare. 

Publiken: *GHASP* 
Spelare 2: Jag ser hans hoppspark komma och slås av hur fantastisk den är. Det slaget gör 

mig ouppmärksam så jag glömmer ducka och hoppsparken träffar klockrent så jag faller 
blödande till marken. 

Publiken: BLOOOOOOOOOOOOOOOD

Konventssveriges mest publika undergroundsport är tillbaka med allt vad det innebär. Denna 
verbala kampsport där välsmort munläder och anlag för lingvistisk ekvilibrism övertrumfar allt vad 

råstyrka och smidighet heter. Är du inte med som deltagare och fajtas om det prestigefyllda vandringspriset 
så kan du sitta i publiken och avgöra vem som vinner. Verbal Kombat är sporten där alla har lika roligt.

Arrangör:   Magnus Pettersson (pange_pettersson@hotmail.com)
Tid:  lör 23:30–sön 02:00
Samlingssal:  C2

Yatzy-Dart
Välkomna att prova på nya Yatzy-Dart - spelet där tärningarna bytts ut mot dartpilar! Yatzy-Dart går ut på att 
i likhet med Yatzy samla poäng, dock via pilkastning istället för med tärningar. De som spelat Yatzy kommer 
att känna igen sig i poängräknandet, samla på treor, samla på sexor etc. De bästa resultaten går vidare till 
finalspelet på söndagen. Förstapristagaren vinner ett eget Yatzy-Dart. 

Arrangör:   Tviksta spel (tomas.oberg@tvikstaspel.se)
Tider:  tor 10:00–lör 22:00, sön 10:00–12:00 (final)
Samlingssal:  C-fiket
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Spelbarer
I spelbarerna serveras spel av alla olika slag, inte drycker som du kanske trodde. Det finns barer som är 
öppna dygnet runt och där du kan låna i stort sett nästan vilket spel som helst. Perfekt för tillfällen när du 
inte bokat in dig på något schemalagt spel. I spelbarerna finns nästan alltid någon att spela med. 

Juntan Happy Hour
Gillar du att spela många olika spel? Om du vill slippa hasa runt till massor av olika arrangemang? Då kanske 
Juntan är något för dig! Under hela konventet kommer Juntan sätta igång turneringar i massor av olika spel. 
En gång i timmen sätter vi igång en ny turnering.

Arrangör:   Benny Wallin
Läs mer:  www.juntan.se
Tider:  tor 16:00–fre 01:00, fre 16:00–lör 01:00 samt lör 16:00–sön 01:00
Samlingssal:  P26

S.A.R.Z. Superspelbar
“Allt kommer att bli super” lyder årets tema för LinCon. Självklart kommer då S.A.R.Z. att anpassa till temat. 
Låt oss presentera “S.A.R.Z. Superspelbar” där du kan komma in och spela alla möjliga spel, eller delta i någon 
av de superturneringar och superminiturneringar som vi anordnar. Vi har bl.a. ett stort utbud av superspel 
från Enigma Distribution, Gigantoskop, Gottick, Tviksta Spel och Different Games! Passar för både tjejer och 
killar, unga som gamla. Suveräna spel som Carcassonne, Ticket to Ride, Cubiq, Gipf, Colossal Arena, Kablamo, 
Spank the Monkey, Badaboom, Arbos - trädspelet, Make You Conquest och LoveSoap är bara några av de 
läckerheter du finner i vår spelbar. Dessutom kommer några av vårens nya spel att kunna spelas hos oss. 

Vi kommer att ordna flera olika miniturneringar, där man kan både lära sig spelet och vinna det. Hos oss är 
möjligheterna obegränsade för dig, så det är bara att välja och vraka. Du kommer minst sagt att hitta många 
favoritspel i S.A.R.Z. Superspelbar. 

Arrangör:   S.A.R.Z. (sarzspelbar@gmail.com)
Tid:  hela konventet
Samlingssal:  T1

Tviksta Spelbar
Tviksta Spel erbjuder nya och innovativa spel: Cubiq, Yatzy-Dart, Front och Diamond Rail. De är enkla att lära 
sig, men har samtidigt ett djup som öppnar för strategiskt tänkande. Nytt för i år är storsatsningen Cubiq i 
plexiglas.

Alla är välkomna att titta förbi för att provspela våra spel. Dessutom anordnas en drop-in turnering i Yatzy-
Dart. Ta med kompisarna och roa er i Tviksta Spelbar!

Arrangör:   Tviksta spel (tomas.oberg@tvikstaspel.se)
Tid:  hela konventet
Samlingssal:  C-fiket
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Butiker
Arcane  – www.arcanecentral.com     R19
Tidigare kända som “Kalle & Hobbe”,  nu har vi öppnat butik i Stockholm! Vi har både gammalt och nytt.

Dream Design – www.dreamdesign.se      Colosseum
Vi säljer våra egna handgjorda unika smycken av ringar. Var med i vår workshop om du vill lära dig själv! 

Gamersvault       R19
I år kommer vi att ha utökat sortiment med fler brädspel, rollspelssystem – ja i stort set ännu fler spel i år. 

Goblin Games       R23
Goblin Games är Göteborgs minsta och trevligaste spelbutik. Ett brett sortiment och ett antal justa 
konventserbjudanden utlovas! 

Gottick Games – www.gottick.com     R18
Gottick Games visar upp nya, gamla och kommande produkter. Testa The HellGame, Scoop eller Die High 
som inte ens publicerats än. 

Three Crowns Games – www.3cg.se
Vi demar vårt nya kortspel “With Sword & Shield” hela konventet.

Rävsvans förlag – www.foxtail.nu
Rollspelskungen Krille från Rävsvans förlag visar alla glada mangatjejer var rävöronen ska stå.

Sagagames – www.sagagames.com
I år kan du titta till det senaste om Saga och tjata om mer material till Steam 1888.

Icegarden  – www.icegarden.net     Colosseum
Fantasy, iIllustration och skulptur.

Juntan        R27
Förutom att sälja allehanda sköna spel produkter inom figur, miniatyr, kort, brädspel, rollspel och massor av 
tillbehör. Under konventet arrangerar vi även massor med spontana arrangemang. 

Korps hantverksbod – www.korps.se     R23
Korps är stället där du kan hitta alla delar till din lajvutrustning –kläder, husgeråd, vapen och rustning.

Spel på...        R22
Sveriges största och bredaste sortiment av brädspel, kortspel, figurspel och manga?
Vi finns i Malmö - Lund - Helsingborg – Kristianstad.

Tviksta Spel – www.tvikstaspel.se     C-fiket
Tviksta Spel erbjuder nya och innovativa spel: Cubiq, Yatzy-Dart, Front och Diamond Rail.

Håkan Ackegård – www.ackegard.com     Colosseum
Precis som vanligt kommer vår omslagstecknare Håkan Ackegård till konventet.



(1) Busshållplats

C-huset

Avsändare
Dragon’s Den
c/o Conny Backlund
Bygdegatan 369
583 31 Linköping

B - föreningsbrev Sverige
Porto
betalt

Åk med Sverok!
Många av Sveroks distrikt anordnar billiga resor till konventet. Kontakta ditt närmaste distrikt för att få den 
senaste informationen.

Sverok GävleDala
Att följa med bussen både fram och tillbaka till konventet kommer att kosta 200 kr, betalning kommer att ske 
då man stiger på bussen. Sista anmälningsdag till LinCon-bussen är 15 mars. Läs mer på gd.sverok.net.

Färdväg med kollektivtrafik
Till Linköpings resecentrum kan du ta dig med allehanda reguljärtrafik. Från resecentrum tar du buss 202 
mot Lambohov. Gå av vid hållplats Universitetet. Därifrån skyltar vi gångväg till konventet som är i C-huset. 
Tidtabell för buss 202 finns på www.ostgotatrafiken.se.

Färdväg med bil
Från E4:an, följ skyltning mot Universitetet vid Vallarondellen. Parkera vid någon av P-markeringarna på 
kartan. De flesta parkeringsplatser är gratis, men observera att vissa rader är avgiftsbelagda. Undvik 
dessa.


