
Errata!
Tyvärr lyckades nycldelstrisse
smyga sig in i foldern även i år, Vi ber
dårför våra kåra besökare att låsa dessa
små för§dliganden och förklaringar
noga för att inga missförstånd ska
behöva uppstå.

Schemat i foldern är fel, Till
höger om denna text finner du det
korrekta schemat. På sätt och vis är det
båttre så hår, nu slipper du ju riva i din
fina folder för att få ett schema i
fickformat! oBs! oBs! oBs! oBs!

Det rätta schemat!!!

StarWars sealed deck-turnering
skall man inte föranmäla sig till
trots att utrymme finns för
detta på postgiroblanketlen,
Man anmåler sig till ansvarig arrangör
på konventet och kostnaden år 9O
kronor (och då ingår det kort).

Vampirelajvet kräver
föranmälning, Tyvärr föll det bort
från postgirotalongen. För att råda bot
på detta och anmäla sig åndå finns det
två sått; Antingen går man till vår
hemsida (www.sydcon.org) och anmåler
sig via den, Om man anmälersig på
detta sätt får man en postgiroblankett
hemskickad. Så fort den är betald är du
anmåldl Det andra sättet år alt ringa till
arrangör Nlcklas Edberg på
telefonnummer O«) - 97 A2 O9 och
anmäla slg direkt till honom. Om man gör
på det sättet måste man betala
kostnaden når man checkar in på
Sydcon. Laivet kostar 3O kronor.
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Det irätta schemat
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Ir--- -+--Klipp/rivibii/klös/slt av långs d6 §trcckade linjcn så flr du en rchm. i behändigl Jickfomar!

Slutllgen ett förtydligande för SydGon 8. För att veta när ett visst scenario
rollspelsa nmäln ingan Frimtör varie spelas första respektive andra gången måste
rotlspetsturnering finns två ruf,or, en för npass du titta på schemat. Många scenarion går på
,t, och en för rpass 2'. Detta refererar till första helt olika tider. Kontrollera noga så att du inte
respektive andra gången scedariot spelas på dubbelbokardigll!


