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SGydton -92 
Äntligen är det dags för SydCon, spelkonventet som arrangeras av 

SVEROKS Södra Distrik (SD). 

VAR? 
Polleniskolan, Lund 

NÄR? 
29-31 Maj 1992. 

TIDER 
Konventet startar fredagen den 29 Maj med insläpp 0800 och 

invigning 1100. Spelstarten är kl 1200 samma dag. 

Avslutningen kommer att vara på söndagen den 31 Maj kl 

1700. Lokalerna skall vara tömda en timme senare (1800). 

SÖMN 
Vissa av salarna kommer att vara reserverade för sömn mellan 

kl 0100 och 0800 båda nätterna för dem som känner ett behov 

av att låta kroppen (och hjärnan) vila. 

Ta med sovsäck eller dylikt. 

  

        

DUSCHAR 
Finns naturligtvis att tillgå dygnet runt på konventsområdet. 

MAT OCH ANDRA FÖRNÖDENHETER 
Vår excelenta cafeteria kommer att kunna erbjuda många läckerheter 

dygnet runt. 

KOSTNAD 
Anmälningskostnaden för detta evenemang är : 

SD-medlem (glöm inte din förenings medlemskort!) : 60 SEK 

Ej SD-medlem : 80 SEK 

I dörren är priserna : 

SD-medlem :80 SEK 

Ej SD-medlem : 100 SEK 

Priset för 1 dag är : 

SD-medlem =: 35 SEK 

Ej SD-medlem : 40 SEK 

För detta får du inträde och logi. 

Personer av det i hobbyn mindre vanliga könet (dvs det kvinnliga) 

kommer in gratis !!! 

Det gör naturligtvis även föräldrar och andra intresserade. 

Kostanden för att delta olika spelen står längre fram i foldern. 

  

    
Anmälan skall vara inne senast den 4 Ma j 1 9292 é 

  

Vem är då SD-medlem. Jo, du som är medlem i en förening som 

är ansluten till SVEROK och finns i Skåne och Blekinge. 

För att vara riktigt generösa utökas anbudet om reducerat pris 

även till alla andra SVEROK-föreningar! 

  

 



  
  

DIVERSE 

Vi har ingen minimålder för konventet men förutsätter att alla 

uppför sig ordentligt! 

Dock kan det behövas några regler för att det skall flyta 

smärtfritt : 

+ Rökförbud inomhus. 

+ Inga berusningsmedel får användas eller innehas på 

konventsområdet. 

+ Ingen stötande klädsel, tack! 

+ Uppför dig! 

Den som bryter mot dessa regler får tala med våra ordningsvakter 

(som endast talar kroppsspråk) och riskerar att bli avvisad från 

konventet. 

FÖRSÄLJNING 

All försäljning på konventsområdet är förbjuden utan skriftligt 

tillstånd från konventsledningen. 

Farbröderna Zeni kommer också och säljer serier. 

  

Denna publikation är skriven och producerad av Johan Norrman 

under några hektiska dagar i slutet av Mars. Ha överseende med 

felstavningar etc och kom till Lund i Maj!   
  

Spel & Sånt är kontaktande och kan tänka sig att kommma på SydCon -92. 

    
  

ARRANGEMANG 

Turneringar 
För alla arrangemang gäller att lag som anmäls med spelledare garanteras plats. 

Lag utan spelledare kommer med i mån av plats och extra spelledare. 

Man behöver alltså inte anmäla en spelledare tillsammans med laget. 

I brädspelsturneringarna ger eget spel garanterad plats. 

Det kommer att delas ut priser i alla turneringarna. 

Förkunskapskrav : Inga utom för spelledarna i rollspelsturneringarna. 

I alla rollspelsturnerningar kommer äventyret att skickas ut två till 

tre veckor före konventet. Enda undantaget är Call of Cthulhu där 

spelledarna kommer att få spela äventyret under konventets förtsa dag 

(se schemat). 

ADVANCED DUNGEONS & DRAGONS 
Arr : Björn Ynden , LAIR Gamers Guild 

Typ : Rollspel, lag 

Deltagare : 4 + SL 

Avgift : 50 SEK 

Tid : Lördag 1600 

Kaniker och Knektar. 

Vintern 1241 i Lund, rå och kall. Efter en sommar med kyla, snö och 

missväxt har befolkningen ingen lust att betala sin skatt. En 

biskopskröning är i antågande och kyrkans kassa börjar sina. Så 

våra stackars knektar får uppdraget att leta fram lite pengar ur 

folkets gömmor. Med glåporden haglande efter sig får de ofta leta 

förgäves i hem och hus. 

”..Förbannade knektdjävlar! Ta maten ur fattigt folks mun... 

Vi har inget kvar sen sist ni var här med era feta trynen... 

i kyrkans kistor finns det ni letar efter...” 

  

 



  

  

BATTLETECH 
Arr : Christoffer Sjöqvist, DMF 

Typ : Figurstrid, ind 

Avgift : 10 SEK 

Tid : Lördag 2100 

Hemligt, hemligt, hemligt. 

BRITANNIA 
Arr : Tomas Ruzic, Jade Sceptrum 

Typ : Brädspel, ind 

Avgift : 10 SEK 

Kval och final. 

Tid, kval : Fredag 1200 

final : Söndag 0900 

Britannia är ett lättsamt konfliktspel om den historiska 

utvecklingen i England, Skottland och Wales från romarnas 

ankomst ca 40 e.kr till normandernas invasion år 1066. 

CALL OF CTHULHU 
Arr : Johan Brännmark, DMF 

Typ : Rollspel, lag 

Deltagare : 4 + SL 

Avgift : 50 SEK 

Tid : SL spel : Fredag 1200 

Turnering : Lördag 2200 

En unik korsning mellan David Lynch och Herman Hesse. 

  

    
  

CIVILIZATION 
Arr : Carl-Magnus Hake, Jade Sceptrum 

Typ : Brädspel, ind 

Avgift : 10 SEK 

Kval och final. 

Tid, kval : Fredag 1800 

final : Lördag 2100 

För din folkgrupp mot civilisationens höjder! 

Ett klassiskt brädspel där spelarna måste ge prov på 

strategiskt tänkande, diplomati och handelsteknik. 

Finalen kommer antagligen att spelas med de nya och bättre 

reglerna i Advanced Civilization. 

CYBERPUNK 
Arr : Peter Daniel, DMF 

Typ: Rollspel, lag 

Deltagare : 4 + SL 

Avgift : 50 SEK 

Tid : Fredag 1900 

Hur de fattiga lever i CyberPunk vet vi ju alla, men hur känns det 

att vara rik? Gör ett besök på lyxkryssaren GrossDeutschland, luftens 

drottning. Se nya vyer, träffa intressanta personer och ha ihjäl dom. 

DIPLOMACY 
Arr : DMF 

Typ : Konfliktspel, ind 

Avgift : 10 SEK 

Kval och final 

Tid, kval : Lördag 0800 

final : Söndag 0800 

Utvidga ditt lands gränser på dina allierades bekostnad. För att 

vinna i detta spel måste du använda slug diplomati och helt 

glömma det där med hederlighet och ärlighet. 

+ 

  

 



  

  

DRAKAR OCH DEMONER 
Arr : Martin Gadaly, DMF 

Typ : Rollspel, lag 

Deltagare : 4 + SL 

Avgift : 50 SEK 

Tid : Fredag 1900 

Allt är inte guld som glimmar, men kanske ändå... 

Rädda världen igen. 

SPACE MARINE 
Arr : Carl-Magnus Hake, Jade Sceptrum 

Typ : Konfliktspel, ind 

Deltagare : 2-6 per omgång 

Avgift : 10 SEK / pass (20 SEK för att hyra armé) 

Tid, pass 1 : Fredag 1200 

pass 2 : Lördag 0800 

pass 3 : Söndag 0800 

Tag med dig en juste armé på 5000 poäng (inkl en titan/gargant). 

Arméer kommer att kunna hyras till det facila priset av 20 SEK /pass 

(skriv detta på anmälnings-blanketten). 

Den som samlat ihop flest segrar under de tre passen vinner. Det är 

alltså ej tvunget att man anmäler sig till alla tre passen. Vissa smärre 

regelmodifikationer kommer att meddelas på platsen eller på 

telefon 040/160851 (Carl-Magnus). 

JUNTA 
Arr : Lucifer Hall, G.H.E.K. 

Typ : Brädspel, ind 

Avgift : 10 SEK 

Tid : Lördag 1500 

Spelet där man skall styra en bananrepublik genom att lura alla 

andra ministrar och generaler. Spelet är lätt. 

  

WARHAMMER 40K 
Arr : Martin Quensel, DMF 

Typ : Figurstrid, ind 

Deltagare : 

Avgift : 10 SEK 

Tid : Lördag 1500 

Anmäl en styrka på 200 poäng av valfri typ. 

Styrkförslaget (med namn och adress) skickas till SD, Box 1548, 

221 01 LUND senast 4 Maj 1992. 

WARHAMMER FANTASY ROLEPLAY 
Arr : Tomas Ruzic, Jade Sceptrum 

Typ : Rollspel, lag 

Deltagare : 5 + SL 

Avgift :60 SEK 

Tid : Lördag 0800 

I mörkalvernas rike, Naggarond, styr översteprästinnan Rhudd 

Cynkaet sitt blodtörstande folk. Hennes högsta önskan är att 

erövra sina sedan urminnes tider hatade grannars, högalvernas, 

land längre söderut. Hon har äntligen efter flera decenniers 

slit mobiliserat en tillräckligt stark armé. I Lothern, 

högalvernas huvudstad, är de äldstes råd fortfarande olyckligt 

omedvetet om det fruktansvärda hotet från norr. 

     



  

  

ÖVRIGA ARRANGEMANG 

Slaget om Skåne : Ett stabsspel om en invasion av Skåne i nutid. 

Miami : Spelsyndikatet kommer och speltestar Sennelind Systems” 
nya rollspel. 

Utöver detta kommer följande att finnas till avnjutande : 

Bushido, Traveller, Shadowrun, Recon, Panzerbär, Kremlin, 

Illuminati, videofilmer, dataspel med flera. 

LAGTÄVLINGEN 

På SydCon -92 har vi en tävling mellan de olika föreningarna. 

Den som placerar sig och är medlem i en förening som är ansluten 

till SVEROK tar hem poäng till sin förening. 

Den förening som kapat åt sig mest poäng vinner tävlingen. 

AUKTIONEN 

Naturligtvis har vi också en auktion. 

Inlämning till denna kan ske fram till och med 2400 lördag 

natt. Auktionen kommer att vara på söndagen kl 1600 i aulan 

(före avslutningen). 

Avgiften 5 SEK tas på alla sålda artiklar. 

BILBANA! 

SDs ordförande mfl har påbörjat ett projekt som syftar till 

att kunna presentera en maffig BILBANA! på SydCon. 

PROVA PÅ NINJUTSU! 
Instruktör : Fredrik Strömberg, 5 dan. 

Tid anslås på konventet.     
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Följ dessa enkla regler (i nummerordning) : 

1. Endast 1 person per postgiroblankett. 

2. Om du är medlem i en förening som är ansluten till SVEROK skriver 

du föreningens namn längst upp till vänster. 

3. Skriv de turneringar som du skall delta i under detta. 

4. Skriv E.S. efter de brädspel där du tar med eget spel. 

5. Endast 1 person anmäler lagen till rollspelsturneringrna. Detta skall 
vara spelledaren. Om ingen SL finns skriv EJ SL efter spelet. 

Skriv även lagnamn. 

6. Avgifter skrivs till höger. 

7. Längst ner skriver du inträde (OBS! Glöm ej detta !!) 

8. Summera och fyll i slutsumma. 
9. Fyll i namn och adress och betala till pg 519751-2, DMF 

  

 



  
  

  

(fr Nn en september firar DO 
Mer info om SydCon -92 kan du få genom an 

    
  

  

skriva till: sektionen 

SD/SydCon på Lunds Tekniska Högskola en 
Box 1548 del 

221 01 LUND 

eller ringa till SDs kansli : av sitt 10-års jublileum med en 

046/141377 oc 

(telefonsvarare om ingen jobbar för tillfället) . datamässa. 

NV I I anslutning till denna kommer 
det 

troligtvis att anordnas ett 
PRESSTOP PRESSTOP PRESSTOP 

( NN spelkonvent. 
Rycktet säger an personal RR Äventyrsspel 

visa sig på SydCon -92. 

Datumen är 18 - 20 September 
Deras aktiviteter kan komma att inkludera en 

Debatt om farorna och fördelarna med rollspel. 
Arrangör är LAIR Gamers 

Guild. 

OBS! Preliminärt OBS!             Mer info kommer att finnas på 
(ÅS Messror mssror mes / SydCon (bla). /  



  

  

EXTRA EXTRA EXTRA Syd Con d 9 ån 
Extra arrangemang : 

ASSASSIN Freeform Live 

FREDAG LÖRDAG SÖNDAG ”Konventet är stort, men världen är liten” 

Döda din nästa på ett civilicerat sätt. 
  

  Arr : Christoffer Sjöqvist, DMF 

Avgift : 10 SEK 

Plats : Hela konventet 

Tid : Hela tiden. 

  
Regler och annat på plats.         
OBS! Föranmälning OBS!   

FIGURMÅLNINGSTÄVLING 
Kostnad : 10 SEK /bidrag 

Kategorier : Fotfigur, Ridande figur, diorama. 

  

  

Anmälan på plats. 

Bidragen lämnas i receptionen senast Lördag 2400. 

TECKNINGSTÄVLING 
Kostnad : 10 SEK 

        

      anmälan på plats. 

Alla bidrag tävlar i samma kategori. Även i denna tävling skall 
bidragen vara inlämnade i receptionen senast Lördag 2400. 
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Följande butiker är kontaktade och kan tänka sig att 
komma på SydCon -92 och ha försäljning : 

Spel & Sånt 
Spelhålan 

Svarta Korpen 
Pocket! 

Svarta Korpen kommer naturligtvis även att spela sina spel 

på SydCon.


