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nq!
fl ", är dags för en ny upplaga av UppCon.

I J Spelföreningarna Atlantis, African Domino Guild och

-,./ 
Gameboards & Broadswords är som vanligr arrangörer.

Detta sjätte år som UppCon arrangeras, urlovas arrangemang av
ypperlig kvalitet, i samma anda som under tidigare är, men med idel
nyheter att fresta er spelaptit! I år kan vi eöjuda en hel del
arrangemang av sållan skådat slag, under betecknirgen "Friz.onen".

De flesta av dessa aktiviteter cr avsedda ar kunne ektivere p€rsoner
som inte har någonting an göra under passen, så an ella ken E spela
hela konventet igenom! Vissa aktiviteter pägir hde ntterna, till
ftirmån för er som vill sranna uppe hela konvenret.
I denna folder beskrivs samdiga de i förvfu inplencnde akti-
viteterna. Förutom dessa väl beslrivna aktiviteto kommer vi atr
erbjuda möjligheten arr se filmer, se diverse upgvisningr, ddta i en
hel hoper fristående aktiviteter och en miingd andn roliga seker som
hör ett konvent till. Vi fortsärter att arbeta mcd att gön UppCon till
ett så roligt konvent som möjligt, genom am eöfude er en § stor
variationsrikedom av aktiviterer som vi bara kzn. Som yrnli$ hålls
konventet på Fyrisskolan.

Tder
Konventet öppnar dörrarna klockan 17.30 fredzgen den 22
september. Invigningen börjar klockan 18.fi). Avslutningen slurar
17.00, söndagen den 24 september. Dörrama $:ings kloclen 18.00
söndagen den 24 september.
Kom ihåg att vintertid infaller natten mellan lordag och söndag! En
timme extra att spela på, alltså (för ni tiinker viil inte sova på
UppCon?).

Plats

Fyrisskolan, Uppsala. I mittuppslaget finns en karta över centrala
Uppsala, som är lätt arr orienrera efter och dessutom innehåller en
vägbeskrivning så att ni inte kan missa skolan! Skyltar kommer att
finnas uppsatta i skolans närhet så att ni hittar rätt.

lnträde
Liksom tidigare år kommer endast en inträdesavgift att tas, för

denna kan du fritt deltaga i alla aktiviteter som erbjuds' Vi
rekommenderar dock att du föranm:iler dig, eftersom a.lla

evenemang har ett begråinsat antal platser. Priset för hela kdaset är

250 kr far SVEROK-medlemmar och 270 fu far övriga. Dessa priser

g:iller endast vid ft;ranm?ilan. I dörren kommer det att kosta 350 kr

aff komma io (370 kr ftir icke-SVEROK-anslutna), dltså en

sänkning med etthundra kronor från förra året'

UppCon 1995 tar maximalt emot 600 besökare. Detta beror på att

Fyrisskolans brandskyddsregler inte tillåter för stora s?illskap att

samlas under en hel helg inne i skolan. De 600 som först anmiler sig

kommer in. Nummer 601+ fär pengarna tillbaka (med avdrag ftir

postens avgifter), samt ett meddelande om aft det går utmärkt att

komma i dörren. Hiinsyn kommer att tagirs till lagtillhorigheter (om

en lagmedlem blir den olycklige nr 601 och resten redan är anm?ilda

kommer personen att släppas igenom trots dlt).

Anmälan
Anmdler sig gör man genom att betala in rätt avgift (250 kr far

SVEROK-anslutna, 270 for icke SVEROK-anslutna) på

postgironummer 37 44 65 - 3 Kommimin UppCon. På blankenen

enger man vilka aktiviteter man önskar deltaga i, samt vilka pass

man vill spela. Sista anmdlningsdag är lördagen den 26 augusti. För

närmare information om hur man anmäler sig se mittuppslagets

baksida. Några viktiga punkter att beakta:

Endast Gh person per PG - blankett.

Om Ni har SVEROK-rabatt, glöm inte att ta med

medlemskortet till konventet [ör kontroll.

Alla lag skall ha lagnamn; inget lagnamn medftir ingen plats i

turneringen. Ange dltså ett lagnamn även om ni inte iir fi:llt lag.

Varje medlem i laget anger lagnamnet på sitt inbetalningskort.

Detta ftir att fullstdndiga lag skall ges förtur i turneringarna, i

de fdl d:ir platserna ej räcker till.

Förkunskaper
En av de saker som ni anmärkt på i enkäterna tidigare år är att

turneringarna ibland haft viil höga ftirkunskapskrav. Vi har dtftir i
år vinnlagt oss om att hålla ftirkunskapskraven på nivå "Inga -
Låga". Vi vill inte an ni låter er intimideras bon från några spelupplwelser.

-Friskt 
vågat är faktiskt fortfarande hilften vunnet.



Lokaler
Lokalerna är endast till låns och därför ftirväntar vi oss att ni är
rädda om dem så att vi kan hyra samma lokaler nästa år. Ett litet
antal av salarna kommer att vara reserverade för vila och sömn
dygnet runt. Inget spelande kommer att ske i dessa. Möjligheten att
duscha kommer att finnas dygnet runt. Naturligwis har vi separata

duschar för killar och tjejer.
Missa inte "Den gyllene skyffeln"! Detta prestigeladdade
vandringspris, instiftat på UppCon 1991, kommer arr delas ur rill de

som skött och städat sin sovsal på bästa sätt.

De söm har frågor angående lokalerna ombedes kontakta Fredrik
\Wetterhall (018-50 06 37).

Mat och fika
Lunch/Middag: serveras mellan l4:3O odt 17;30

Makaroner, Pannbiff m. lökslry^å6, rårivna morötter,
lingonsylt/ketchup. Hårt bröd med smör. Mjölk.

Frukostbuffi:
Kaffe/Te, juice, fil/mjölk och flingor, sylt. Smörgåsar m. ost,

marmelad och ev. något annat päl:iqg.

Reception, anslagstavla & förvaring
Receptionen har öppet dygnet runt under hela konventet' I
receptionen kan du stiilla frågor, anmiila och annonsera egne

arrangemang, med mera. Anslagstavlan inhehäller allehanda

information om huvudaktiviteter och blandade arrangemang. För att

sätra upp någonting på anslagstavlan måste man först konsultera

receptionsPersonalen.

f)et kommer vidare att finnas en viilbevakat rum diir besökarna kan

lämna sina värdefulla ägodelar i tryggt förvar.

Trivselregler
Allmänna trivselregler galler naturligwis. Speciellt giiller att rökning

och annan öppen eld endast är tillåten utomhus. Alkoholförtering
år ej förekomma i för konventet avsedda lokaler. Paintball och

Killer är ftirbjudet på konventet. I övrigt är det vår förhoppning att

konventsbesökarna själva inser vad som fu lämpli$ och vad som är

mindre lempligt att göra på ett konvent, för am bibehålla allmiin

trivsel och girmman. Det skulle vara ftirfärligt tråkigt att wingas

awisa någon från konventet.

För mer information om UppCon 1995, vänd Er till
Roben Steneholm (018-46 43 72).

Försäljning
Inga personer, organisationer eller företag fär sälja eller stilla ut varor

eller tjänster under konventet, ej heller dela ut reklam, prislistor eller

liknande, utan arrangörernas skriftliga medgivande. Det går bra att

fråga i receptionen vid konventet.

Prisert
Middag: Förbestlillt: 35.

På plars 45:-
Frukost: FörbestCllt: 20:-

På plats 25-

OBS!

Är du vegeterian och önskar veg. mar vill vi aa ni skriver dena på

inbetdningstdongen. Vi vill även am ni skriver ert telefonnummer,
så att vi kan ta kontakt med er.

Kiosk:
Är som vanligt öppen mer ir 24 timmar per dygn. I denna eminenra
kiosk kan du inftirskaffa kaffe eller te till formånliga priser. Eftersom
vi har lite miljömedvetenhet så premieras personer som har egen

mug8.

Vi s:iljer delikata lyxmackor, pajer, piroger eller något annat
värmbart, och naturligwis även godis och l:isk. AIlt detta till idel låga

priser. Väfkswtal



xollry"llTr
Rollspelsturneringarna är det som vi anser vara våra huvudaktiviteter,

meningen är att dom skall vara synnerligen grundligt arrangerade,

speltestade och genomfiörda. Som deltagare i en turnering har du
rätt att fiirvänta dig något utöver de vanliga tävlingarna, och att vara

kritisk om du inte fär det. Vi hoppas och tror att vi kan göra er

nöjda, trots våra hogt stiillda ambitioner. De bedömningsmodeller

som respektive turnering använder sig av redovisas i anslutning till
turneringen.

aÖs.Ö
Advancet Dungeons & Dragons
lmperator Barca lll, Viders besegrare, Abraniens
f örhärjare, lhvers Baneman, härskare av Almond.

Kristalldolken X!

Arrangörer: Carl-Niklas Larsson, Peter Olausson och Paul Padoan

G&B
Förkunskapskrav: Låga, ävenryret är inriktat mot spelare som har

god rollspelsförmåga men låglingen erfarenhet av AD&D.
AnmiilningsForm: Lag om fem personer.

Kenzuren tar ordet.

-Senator Buppo, kan ni redogöra för ert handhavande av vägbygget
mellan Escilliem och Lijecca?

Senator Buppo reser sig, svetten glänser i hans panna.

-Det är ju så här, vi har försökt...
Du är uttråkad och låter blicken vandra längst med raderna av

senatorer satraper och andra av imperiets främsta.

Vidderna kallar.. .

Kristalldolken XI beger sig till Imperiet Almond, hdstarnas land ofta
omnämnt i dolksammanhang men aldrig besett. I år spelas

kristdldolken fiir första gången i bara en omgång och vi hoppas att
det skall locka nya deltagare till en av Sveriges traditionsrikaste
turneringar.

Bedömningsmodell:

Lagen kommer att bedömas på ftiljande kriterier, i fallande ordning:
l. Rollspel/rolltolkning 2. Inlevelse 3. Eflfektivitet 4. Allmänt

cÄLL oF crt)u]-Du
Gräv där du står
Arrangörer: Johan Jonsson och J.P. Karldn G&B Slid

Förkunskapskrav: Inga

Anmdlningsform: Lag om fem personer.

Välkommen till en djupdykning i underjordens hemligaste

skrymslen och vrär. Vågar du tränga dig in där det är trångt fuktigt

och vått? Då är du en spelare i årets CoC-ävenryr.

Tveka inte, utan tänd karbidlyktan och dra på dig vadarstövlarna.

År"tr är"ntyt utspelar sig under Frankrike och utlovar spänning på

djupaste nivå. De som spelade CoC förra året kommer att definitivt

att känna igen ett par av karaktärerna' Scenariot kommer

förhoppningsvis att kännas nytt och frdscht [ör alla och blandar

arkeologi och skräck till en intressant bouillabaisse.

Bedömningsmall:

rollspel i första hand, därefter problemlösning.

eöo
Drakar och demoner Expert

Finns det liv, finns det hoPP?

Häxkitteln Vl
Arrangörer: Carin §Testerlund och Lennar Kohler, ADG
Förkunskapskrav: Låga

Anmälningsform: Lag om fem personer

Natt över Rimmingeborg. Svarta råttor flyr hastigt över stengolvet

när en mager man närmar sig. Då och då blanker månljuset i hans

grånade hår, men i övrigt är allt dunkelt och mörkt. Mannen hejdar

sig utanför en järmbeslagen ekdörr. Han ser sig oroligt omkring

innan han knackar och går in.

Bakom det tunga skrivbordet reser sig en fet man för art möta

besökaren. Hans trötta ansikte antar en allvarlig min då han tar

emot pergamentrullen vilken erbjuds honom. Genom starka

lasglasögon och med viss möda tar sig hans åldrade ögon sig igenom

krigsförklaringen. Efter genomldsningen flyr Dimfirrsren sin

besökares krävande blick och går med tunga steg fram till fönstret.

Inkvisitionens överhuvud tanker flyktigt på de stackars människor

där ute som sorglöst lever sina liv utan minsta aning om det

förestående kriget. Så drar han en djup suck och vänder sig om.



Dimfursten talar till Gabriel Johannes Mattson:
-Så, kampen fortsätter.

Gamla mor Josefin rör om än en gång i sin uråldriga kittel. Hur var
det nu? Några gamla vilkiinda rester? Kanske det. Ert stort mått
färska oprövade råvaror? Jojo. Och så det viktigasre och mest
kraftfulla... en rejiil bottensats blåber.

Bedömningsmall:

lagen kommer atr bedömas med tanke på rolltolkning, samspel och
historieberättande.

R(rNe(IueST
Stilla dagar i Sartar
Crimson Bat VI
Arrangör: Magnus Widqvisr, Atlantis
Förkunskapskrav: lnga - Liqa,
Anmälningsform: Lag om fyra dler fem personer

Plötsligt syns den ftirsta stjärnan över kullarna öster om staden.

Flickan på taket betraktar den sorgset medan den år siillskap av

ytterligare gnistor av ljus mot den mörknande skyn,

Papper, pergament, papyrus och mera papper! Snyftande, mer av

förwivlan än av sorg, börjar ynglingen än en gång söka igenom de

manshöga staplarna av handskrifter, kartor, brev, lertavlor.. .

De wå gamla männen stirrar ilsket på varandra.

-J"g k- inte. Mina undersökningar och mina nuvarande assisrenter

tar redan upp ftr mycket tid.

-Men jag har wå elever mer än vad du har, och orn någon kan hålla
ordning på den dir odågan så är det du. Gudarna vet hur Tybaldt
klarade av honom.

Vakterna på muren ropar nu ut utegångsförbudet. Med en suck
stiiller sig flickan upp på taknocken, och tittar ut över staden. H:ir
och var brinner ljus i fönstren, men dom förefaller bleka vid
jämförelse med templet hdwägs upp pä kullen på andra sidan
floden. Tusentals ljus lyser upp dess fönsrer.

"-Vi kommer aldrig art kunna avgöra saken med retorik."
Den ene av de skiggprydda gamla männen reser sig från golver och
borstar dammet ur sin rock, medan den andre be§mrat betraktar
sin avslitna skjortärm,

"-Du har rätt vi år gå strikt vetenskapligt tillväga."
Gamlingen med skjortärmen (vilken för övrigt visar sig vara utmdrkt
att stoppa näsblod med) vänder sig mot en sekretär, ha.lvt dold
under åratals strara av papper. Den andre protesterir hogljutt.
"-lnte med dina tärningar i alla fall."

"...hans huvud ska.ll vila på sten, hans sista ofullbordade
skrift på hans bröstkorg. Strö över honom askan av hans pennor och
sänd honom sålunda till den Grå Mästaren..."
Utdrag ur begravningsritualen. Jonstownarkiven,
katalognr: J :tel: 3 3 4 -T C A47 I I B I LM

Två gamla män med grått skägg sitter tysta böjda <iver etr par tär-
ningar. Efter en lång stund säger den ene, med spår av desperation i

rösten:

-Bäst av tre?

Bedömningsma.ll:

Tre faktorer kommer att bedömas med lika vikt:
. Agerandet: Hur väl man lyckades ge liv, gestalt och

personlighet åt sina rollfigurer, d.v.s. "rollspel".
. Samspel: Hur vdl gruppen lyckades med att skapa en historia

tillsammans med spelledaren.
. Inlevelse: Hur väl man lyckades tränga bort den rrista

verkligheten, om än bara far fyra-fem timmar.
Ingen som helst hänsyn kommer aft tas till vem som var "närmast

lösningen" eller liknande.

vÄ(I)plRe
Lång natts färd

Arrangörer: Henrik Cederberg G&8, Johan Köhler ADG
Förkunskapskrav: Regler: låga. Miljö (viktoriansk och Vampire):
medel.

Anmiilningsform: Lag om frra personer.

Jaha så uar dtt dags. Det uar ju inte dnwt dtt uänta. Lugn, stillhet. Varf;r
säger dz inga uarfir gör ingen något uatfir titur dz på nig så ilir bryr dt sig

inte aarftr tittar dz på nrg. Stillhet och frid omslurer rummet. Om ordtn
inte rächr till uatf;r shulle jag då siiga något. Skeppet laänger till i den

tilltagande brisen. Om ui går nu och göi dzt ui shulh i*allet fir ai hanske

§ort något uettigt. Vi harju aihtiga saker att gAra. Vinden sjunger en stilla

sång i ventilerna. Vad nu, hur uågar hon? Jag shall minsann... Sjunger,

vaggar till stillher. D* ar ju i,xte mifi rt|. Vad xår jag har for. Nu kränger



skeppet igen. Nej jag uiigrar dz iir omäruhligd. Omnnskliga. Srilh. Det giilbr

att inte uiu suaghet firstår hon inte fut. Inte rtisa naghrr. Lugn och kid. Har

står jagfast jag kan annat.

1891. En lyxjakt är på v:ig hem efter en krysning i Medelhavet. Ombord

finns representanter för londons Sra prinsdömen. Deras ftirhandlingar

har pågån hela resan och måste vara avslutade vid hemkomsten.

Skih nånda skrik du ochså uatfir står alla så stilh aarfir säger dnm att dzt

inte finns någonting dtt uara riidd fiir. Frid och stilla [ugn. Vad menas med

drt diir så kan man ju inte . . . bodz jag ha sagt något ... nej jag han inte jag

måste kunna JAG måste hunna.TystnÅ. Jagfirstår inte. Vatf)r gråter inte

hon - uarfir gör inte jag dzt. Finns dzt inget mera. Allr är stilla' Nu går ui

eller sha jag hanshe nej &t fnns inget måste fnnas något kn inte någon

dflnan ge upp first?Frid. Varfir giordt ui inget? Vi kundz ju. Allihop.

Men stillheten varar bara för en ögonblick, Utanfur rasar striden igen, och

var odr en av er måste k:inna sina fiender och du måste avgöra om sann

vänskap överhuvudtaget är möjlig. Är den det?

Bedömningsmall:

Högst prioriterat är:

Historieberättandet 
-ftirmågan 

afi gestalta spelet som en

fullständig historia i enlighet med såvil historiens som rollspelets

temata och stämningar.

Härefter prioriteras:

Rolltolkning 
-ftirmågan 

aft gesta.lta rollfiguren på ett trovärdigt

och uwecklande sätt, med hänsyn till rollbeskrivning och historiens

handelseftirlopp.

och

Inlevelse 
-förmågan 

att leva sig in i ro[[ och miljo.

sbaöowRuN
Civilization Phaze lV

Arrangörer: Leif Eriksson och Jesper Söderlind, Atlantis

Förkunskapskrav: Låga

Anmdlningsform: l-ag om frra personer.

Utan ftirvarning befann vi oss i en tät skog. En sötaktig do[t, som

påminde mig om min barndom bland höglanderna, slog emot mig

efter en stunds vandrande i riktning mot lägret. Luften var tung och

mättad. Ett moln av insekter slöt sig runt oss i det ögonblick vi klev

ut i gläntan. Lukten här var intensivare iin tidigare och anledningen

rill dena var omöjlig att undgå hur mycket vi än önskade att vi

sluppit. Inte så långt från oss befann sig Deantanon. Han stod viind

från oss, skymd av en pelare, men jag fick känslan av att han visste

att vi var hzir. Solen som badade glantan i ljus förmörkades

plotsligen. En stor olycksbådande skepnad gled ljudlöst in över

lägret och påbörjade så sakteliga sin nedsdgningfrån himmelen.

Från vår plats såg jag hur Deantanon lämnade sin position och

darmed avslojade vad han dolt for oss. Hans ansikte, hiinder och

kläder hade ftirärndrats på em dldeles ftirblufånde sätt. Det var som

om han fallit ned i ett törnesnår, ftir taggarna fanns övera.llt.

Bedömningsmall:

Lagen kommer att bedömas uteslutande med tanke på rollspel och

karaktiirsgestaltning.

wtrRp
'§Tarhammer Fantasy Roleplay

A Sylvanian Rhapsody,
eller: Kalabaliken i Sylvanien

Arrangörer: Leif Eriksson och Stefan Karlsson, Atlantis

Förkunskapskrav: Spelvärlden: Medel

Anmiilningsform: Individuell.

Från Kurfrrrste Graf Albreicht Haupt-Anderssen till skattmästere

Adolfus Steuermann.

Vid en inspektion härförleden kom det till vår k:innedom att

grevskapet Sylvanien inte inkommit med någon skatt de senaste tre

kvartalen. Ehuru det åligger er som skattmdstare att underrätta

dylika anomalier till oss, Kurfirrste Graf Albreicht Haupt-Anderssen

av Stirland, ansätter vi härmed er, Adolfus Steuermann att utruste

en expedition vars åliggande består i att spåra upp, och om möiligt
tillintetgöra, orsaket till de uteblivna skatterna. Avseende på

grevskapet Sylvaniens historia och tidigare rennomi rekommenderar

vi att expeditionen inkorporerar åtminstone en hixjfuare och någon

med kunskaper om det övernaturliga.

Kurfrrrste Graf Albreicht Haupt-Anderssen

Bedömningsmdl:
Bedömningen grundar sig på individuella rollspelsprestationer och

karaktärstolkningar, samt de olika rollfigurernas mil.
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al-reNs
Before Sunrise

Arrangör: Anders Karlsson

Förkunskapskrav: Systemet: Inga. Rollspelande: Medel

Anmiilningsform: Individuell

Utanför, i kylan och mörkret, tilltog stormen i styrka. En man står

och tittar ut i mörkret på andra sidan observationsfiinstret. Mannen

som ar klädd i en vit labbrock, vänder sig sakta mot de andra och

säger: "Om vi inte löser det här före soluppgången så kommer ingen

ev oss ått å uppleva dagen som följer den"' Den lilla grupp forskare

som han riktat dessa olycksbådande ord till borjade genast diskutera

hogljutt.
Ärets scenario utspelar sig på en forskningsbas på planeten Kadath

IV:s sydpol. Karaktärerna är civila forskare som .iobbar på basen' de

olika företagen på basen har separata forskningsavdelningar.

Någonting går fel och många av forskarna på basen kommer aldrig

att se dagens ljus igen...

ÄRS CDÄqtCÄ
Sanctus, sanctus/ sanctus dominus deus sabaoth

Arrangörer: Johannes Nesser och Robert Steneholm, Atlantis

Förkunskapskrav: Iåga, regelgenomgång före varje pass

Anmiilningsform: lag om fem personer

Den lille pojken kurade ihop sig i det urinstinkande hörnet och h0ll

för öronen. Han ville inte höra ett ord till... Men rösten var alltftir

skarp, dltför penetrerande. Den ekade mellan väggarna.

"Då sade herren till mig: 'Profetera över dessa ben och säg till dem:

Ni fönorkade ben, hör HERRENS ord: Så säger HERREN'

HERREN till dessa ben: Se, jag skall låta ande komma in i er så att

ni åter blir levande. Jag skall fästa senor vid er och låta kön viixa på

er och övertäcka er med hud och ge er ande, så att ni åter blir

levande, och ni skall eråra att jag är HERREN""
Ett släpande ljud hordes från bortre delen av salen. Mannen

närmade sig. Det trasiga kåpryget släpade i smutsen på golvet och

bakom honom virvlade en pelare av damm upp. Han släppte inte

blicken från boken ens när han tog de ftirsiktiga stegen nedför

a.ltartrappan och nalkades mörkret i hörnet.
"Och jag profeterade, som det hade blivit mig betallt' Och när jag

nu profeterade, hördes ett rassel, och d:ir blev ett gny, och benen

kom åter samman, så am det ena benet fogades till det andra' Och

jag såg hur senor och kött växte på dem, och hur de övertäcktes med

hud därovanpå, men ingen ande var ännu i dem. Så säger

HERREN, HERREN: kom du ande, från de frra väderstrecken och

blås på dessa dräpta, så att de åter blir levande. Och jag profeterade

,o- h"r, hade befallt mig. Då kom anden in i dem, och de blev åter

levande och reste sig upp på sina fötter, en oändligt stor skara'"

Han stod bojd over pojken nu. Den darrande lilla sparven i hörnet'

Han slog igen boken och lade sin långa beniga hand på po.ikens

fuktiga huvud.
"Seså. Du ser am det inte

boken."

är något farligt. Det står ju i den goda

kul-t Rev,
Calymene

Arrangör: Staffan Andersson, Nisse Nytt@

Förkunskapskrav: Inga

Anmiilningsform: Fyra personer per lag: Anm:ilan i lag eller

individuellt

Jeanettes uniformsskorta var lika blå som himlen och hennes hy var

brunbränd. Havsbrisen rufsade hennes kortklippta gyllenblonda hår

och hon fnittrade förtjust. Jag såg henne ftirsvinna bort längst

gångstigen som foljde stranden, bort bakom de blommande

rosenbuskarna.

Kön till glasskiosken stod nästan stilla. De badande turisterna nere

på den bländvita sandstranden stortrivdes under den skinande solen.

Ln liten friiknig femåring forsökte förgäves bestämma sig för vilken

glass hon skulle ha. Utanför vågbrparen stod ett gäng ungdomar

och jag kunde höra deras förtjusta skrik när vågorna sköljde över

deras huvuden.

Med en strut mjukglass i varje hand fonsatte jag längst gångstigen'

Vart hade Jeanette tagit vägen? Jag gick med raska steg och tittade

mig omkring. Ett par fetlagda turister passerade forbi på vEg till
glasskiosken. Sedan såg jag Jeanette. Hon stod på knä framför en av

rosenbuskarna vid sidan av stigen. Hon tittade upP mot mig med ett

bekymrat ansiktsuttryck.



'jrg tror att jag har hittat Sofies katt, men jag har en kinsla av att
hon inte kommer att bli sarskilt glad."
Den svarta katdnoppen avtecknade sig tydligt mot det torra

gulbruna gräset. Ett moln av flugor omgav det och stanken som

spred sig var fruktansviird. Pilsen var tovig och kladdig av blod.
Ögonhålorna var tomma och det rycktes som om den lilla katten

gråtit tårar av blod. Dess strupe var söndersliten och maskar krälade

omkring i det blottlagda köttet.
"Nej, hon lnr inte bli särskilt glad."

cÄLL oF crbu-l.bu
Drop ln for Drop Outs
Arrangörer: Ingvar Blomkvist och Max Nilsson, Atlantis
Förkunskapskrav: IQ>50, Kunskaper i Svenska eller Engelska (tdad)

Anmälningsform: lag om tre - fem personer

Någonstans i det dammiga Texas ligger den sömniga lilla hålan

Cripple Creek, dar de modiga bosättarna på ranchen Southern Cross

försöker hanka sig fram som kofösare på sina magra marker. Men

under stadens lugna yta håIler något på att hända -någonting
fruktansvärt...
Följ med till en tid då män var män och rätwisan kom i kaliber

frrtiofem. Samt ta reda på om det är sant att "blod iir tjockare ärn

vatten".

kel-reR
Arrangör: Leila Viberg
Förkunskapskrav: God rollspelsförmåga

Anmåilningsform: lag om fem personer

Albions drakar har borjat visa sig igen, och det ryktas att de tolv
mästarna har setts. Det är oroligt i norr, de krigsförande stalnmarna

har borjat röra på sig och de triingt så längt ned som till Brigantes

område. Conor, Mathgen och Cian har dock egna problem.
Närmare beståimt wå; en bard vid namn Meredydd och mannen

som påstår att han heter Anoeth.

AMÅhn
För att anmäla dig till UppCon använder du dig av en vanlig

PostGiro-blankett. Följ sedan nedanstående prodedur.

l. Fyll i namn och adress.

2. Fyll i PG-nummer(37 44 65 - 3) och betalnings-

moft agare (Kommittdn UppCon)

3. Fyll i rätt inträdesavgift: 250 kr ftir SVEROK-medlem,

270 kr för övriga.

4. Ange vilka måltider du tänker äta samt pris för dessa:

Frukost Lördag (25 kr), Middag Lördag (40 kr) och

Frukost Söndag (25kr).

5. Summera kostnaderna och skriv summan i avsett fält på

blanketten.

6. Fyll i aktivitetsnamn, lagnamn och pass för de

turneringar du vill deltaga i.

7. Fyll även i om det är något pass du inte kan/vill deltaga

i. Om du t ex inte kommer till konventet förriin Lördag

morgon. frller du i " Kan e.f deltaga Fredag Pass 1".

Detta underlättar när vi ska sätta ihop spelschemat.

obs tank på att: -lfiktigtlr-
. anmdla endast GII person per PG-blankett.
. lagmedlemmarna stavar lagnamnet på samma sätt.

. anmdlan är bindande.

. sista anmälningsdag är 26 Augusti.

Vi kommer sedan att efter Dina önskemå.I placera dig och ditt

lag sa att så många som möjligt skall å chansen att spela så

mycket som möjligt. Om ni betalar innan sista

anmäIningsdatumet 26 augusti kommer ni att få en bekräftelse

där det anges när ni ska spela vad. Till dem som anmäler sig

efter 26 Augusti skickas bekräftelse ut i mån av tid. De som inte

fåm någon bekräftelse garanteras ej plats på konventet.

Kom ihåg att ta med din bekräftelse till konventet. Detta gör

att insläppet kommer att fungera bättre. Om du ej ätt någon

bekräftelse, ta med postens kvitto på din inbetalning.

Valkomna!



Irtlt**k*i§rtcr
Det vidstående schemat kan komma att kompletteras och

utökas, då vi fortsätter att försöka ordna intressanta aktiviteter

åt er. Därför förbehåller vi oss rätten till mindre ändringar och

korrigeringar, vilka kommer att meddelas senare.

Schemat är lagt med en timme strultid inbakat i passen. Detta

innebär att om a.llt går som det ska så kan man spela hela

äventyret på fem timmar och därigenom å mer fritid. Pga det

sent lagda passet på lördagen kommer vi att vara extra strikta

när det gäller tiden. Kom darft;r i god tid till aulan, gärna före

H 22.00.

Tidpassning
Följande regler för tider och förseningar kommer att tillämpas:

På det klockslag som spelpasset startar, enligt shemat,

finns.arrangören och dennes spelledare i aulan. Så snart ett

ftiranm:ilt lag har samlats, och är fullständigt, kommer de att

tilldelas en spelledare och skickas till sin spelplats. Tjugo

minuter efter passets start kommer alla kompletta, närvarande

lag att å en spelledare tilldelad oavsett om de är föranmnlda

eller inte, föranmälan ger alltså förtur endastför de.lag som

passar tiden. Lag som anländer mer än frrtio minuter efter

utsatt tid, kan ryvärr ej garanteras att å spela, ens om dom är

ftiranmilda. Punktlighet är en dygd.

Lag som så önskar kan {å br;r.ia tidigare eller senare,

förutsatt att man kommer överens med arrangören och

spelledaren om detta i forvag.

Har ni ingenting speciellt för er så kom gärna på

samlingarna och försök komma med i ett ofullständigt lag. Eller

samla ihop ett "pyttipannalag" och vinn en turnering. Det har

inträffat! Det är inte helt otroligt att ni kan komma med som

ett Drop In lag på någonting som ni inte är anmiilda till.

Prova på något nJtt!



Sclrct*a
Insläppet börjar klockan 17:30 fredagen den 22 september. Invigningen börjar klockan

18:00. Fredagspasset börjar klockan 19:00 och pågår till kl, 01:00. Passet Lördag I börjar

kl. 09:00 (på Lordagen den23:e, som namnet anryder) och slutar kl' l5:00. Lötdtg2varx
från kl. 16:00 till kl 22:00, och lördag 3 från kl 22:00 ttll kl. 03:00. (glöm inte sommar-

till vintertid) På söndagen stiger man upp och börjar spela söndagspasset kl l0:00 och

slutar kl. 16:00. Avslutning kl: l7:00 söndagen 24 september. Vdlkomna äter 1996.

Rollspelsturneringar
Advanced Dungeons 6c Dragons
Call of Cthulhu
Drakar och Demoner Expert

RuneQuest,
Shadowrun
Vampire
'§7'arhammer Fantasy Roleplay

Rollspelstävlingar
Aliens
Ars Magica
Call of Cthulhu
Callof Cthulhu
Kelter
Kult, reviderat.

Kult, reviderat.

Middle Earth Roleplaying
Star'§U.ars
'§?'erewolf

Brädspel
Advanced Civilization
Blood Bowl
Candidate
Diplomacy
Illuminati: New World Order

Junta
Jyhad
'§?'arhammer 40k

IGistalldolken xL.................
Gräv där du står

Finns det liv, finns det hopp?

Stilla dagar i Sartar

Civilization Phaze IV
Lång narts frtrd ..............
Sylvanian Rhapsody

Before Sunrise ...................
Sanctus3 dominus deus sabaoth.

Drop In for Drop Outs.............
När var tar sin..

Calymene.....
Pantografen..

Ilska på Island

King Hill Cup'95........
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Vägbeskrivnning:
Resande päE4:an från Stockholm kör rakt fram genom rondellen vid infarren till
Uppsala och passerar med ärt och kläm två större korsningar (Fålhagsleden och
Vaksalagatan). Vid niista stora korsning, Råbyvägen/leden, svänger man vdnster,
man befinner sig nu vid pilen O och Fårdas i dess riktning. Resande norrifrån
kingpt E4 kör även dom rakt_över en rondell och kommer då in på Svartbäcks-
g"Å. u* är då vid pilen 0 och Firdas i dess

riktning. Kommer man från Enkr;ping har
man det laa. Vag 55 förvandlas som
genom ett trollslag till Luthagsespla-
naden och man befinner sig

vid pilen 0 på vag mor
UppCon. Naturligrvis i

pilens riktning.

ö
B Bankomat l{Minut ^\C»
Z lH t K Pizzeria/ Hamburgeria / Kinakrog '\Z\

FFK §N
P Parkeringsmöjlighet oftast mot avgift 

\\ \
A Helgöppen affär



kul-r, Rev,
Pantografen
l. New York, New York
2. Sinatra

3. Cognac serveras i biblioteket klockan sju

Arrangör: Nisse Nytt@
Förkunskapskrav: Livserfarenhet
Anmclningsform: Grupper om frra spelare

Tid: 12 h: Omgång l: Lörl & kjr2 Omgång 2: Lör3 Ec Sönl

Exteriör: Rälsens vektor mot horisonten. Ett järnvägsnät ftir att
fängsla kontinenter.
Interiör: Schangtila kupier med mjuk musik ur en tratrgrammofon
vägg i vägg med salongspassagerarnas svett och mörka triingsel.
Absoluta dikotomier.
Ur landskapet rusar stationen, gapar och sväljer lok och tåg.

Ångvisslan skär genom srressar mummel, bromsarna gnisslar. Ett
plotsligt ryck, världen stannar, dörrarna går upp. Tåget spyr ut
folkmassan på perrongen.

Stationshallen: Oljigt ståI, gulsotigt glas, fackverk av balkar.
Destinationer, ankomsttider, brinnande gas. Här är centrum, här är
periferin. Imperiets drömmar under bangårdens tak.

Pantografen tänjer rollspelsmediets gränser. Framförandet uppdelas i
tre akter, med paus. Akt tre upptar huvuddelen av tiden. Ni guidas
genom det hypnagoga tillståndet av kunniga ciceroner och
förestcllningen innefattar smakfu.ll musik och rekvisita.
Viirldspremiären på Pantografen hOlls på SillyCon III. Vill ni ta del
av mer information om skådespelet rekommenderas en titt pä

http://www. docs. uu. se/ - mrytther/NN/pantografen.html

cnrÖÖLe e^RTl2
Förenklat MERP
Arrangörer: Mikael Hansson och Johan Arthursson
Förkunskapskrav: Ha läst Sagan om Ringen.

Anmilningsform: lag om frra personer

Uppfor kullen skrirrade det storslagna sdlskapet, tre män på ståtliga
hzistar med Gondors vapen i klara färger och framför dem i berydligt
enklare utstyrsel på en raggig htst, red en likafullt leende man. Dessa

frra miin, tillsammans en symbol ltir styrkan och glädjen i Gondors



styrelseskick, men deras skratt skdl snart stelna, ry under horisonten

vilar svarta moln med svek, ondska och bråd dod.

Plötsligt kommer Meagat sprängande på sin raggiga hiist sedan han

gjort en avstickare för att söka spår efter villebråd i dalgången nedan.

Met ett ryck håller han in hästen, svingar sig ur sadeln och faller av

gammal vana ner på ett knä innan han tilltalar sin befä.lhavare med

flämtande stämma.
"-Ondskans kreatur... jag fann spår i dalgången, de har ett läger

under ldippan där borta."
Onodred syänger runt sin häst och väser:
"-Kapten, vi måste varsko garnisonen."

Men Thorondor kisar mot den sjunkande solen.

"-Det är snart skymning och då kommer de an börja röra sig igen.

Om de sökt skydd undan solens renande strålar under den klippan

kan de inte vara fler än ett dussin."

Gaerdil drar tyst sitt svärd ur skidan och när solens röda strå.lar

blenker i srålet säger han lågmalt:
"-Det verkar som om vi år ett farligare villebråd än stäpphjortar att

iaga i natt."

STÄR TVÄRS
Arrangörer: Andreas, Petter och Mattias. The Deep Fix

Förkunskapskrav: God känsla f<;r filmistiskt rollspel.

Anmdlningsform: Lag om fura personer.

Darek tryckte sig mot väggen. Bredvid sig hade han den öppna
dörren, där stormtrupperna snart skulle välla fram. Helst av allt

skulle han vilja vara någon annanstans, göra något annat, men han

hade gett den gamle mannen sitt löfte.

Trött satte han sig ner vid bordet och med en vemodig blick vände

han ljussabeln i handen, innan han lade den på bordet. Med en

senig hand drog han det långa vita håret flrån ansiktet och stirrade

tomt framför sig. Darek kunde fonfarande minnas den gamle

f 
ediriddarens besynnerliga ord:
"Jag har många sorger som rynger mitt sinne och många plikter på

mina axlar. Ni är ännu unga och fria att vdlja själva, men vdlj rätt".
Med en suck tänkte Darek än en gång på honom och tittade på sina

vänner. Sedan vände han sig om och med vilt sjutande blasters,

kastad han sig ut i korridoren.

Klassisk Star'§(iars with a rwist. May the force be with you!

weRewoLtr
llska på lsland

Arrangörer: Mats Bergström och Daniel Larsson

Förkunskapskrav: Storytellersystemet: I-iiga

Anm:ilningsform: lag om fem personer

"Vår värld är på väg mot förstörelse! Utarmning av regnskog och

grundvatten, barn som föds missbildade på grund av den hojda

bakgrundsstrålningen och nya virus hör till vardagen. Östeuropas

fall har avslöjat den grymma miljöförstöring som kanske pågån i
årtionden. Situationen tr kritisk!

Vår konferens hEr i Reykjavik är det siste hoppet. An statschefer,

storföretag och idCella organisationer kan samlas dr ett tecken på en

ljusare framtid. En framtid utan miljöftirstöring och där miinnidskan

kan vistas i naturen. Vårt möte iir människans basta hopp!"

Scenariot utspelar sig på Island. Spelarna är en grupp varulvar som

skickats att vaka över varulvsnationens intressen på konferensen.

Är konferensen verkligen ljusningen, eller är den y'tterligare ett svek

från människani

cÄLL oF crl)«:I*l>u
När var tar sin...
Arrangör: Leila §0'iberg

Förkunskapskrav: Kännedom om CoC, God rollspelsförmåga

Anmiilningsform: lag om fem personer

Det är skotten och skriken som aldrig rystnar... Han vrider sig i

sängen och mumlar osammanhängande. Plötsligt sätter han sig upp'

samma drömmar om igen. Han kliver ur söngen, öppnar dörren till
stugan och sötter sig på trappan. Natten är varm, han korkar ur
whiskyflaskan och tar en klunk. Alkoholen hinner inte ens rinna

hah'vägs ned förrän han ligger på alla frra. Våldsamma hulkningar

pressar drycken ur honom. När han faller omkull av utmattning hör

han åter igen rösten; "Store Fader jag sänder en röst, till värdsalltets

himmel sänder jag en röst så att han fär leva! Ishna Ta Awi - cha

Iowan, onshimala ye oyate...!



Brä»rydL
Arrangör: Björn von Knorring
Förkunskapskrav: relevanta kunskaper i respektive spel (om man vill
vinna).
Anmälningsform: Individuell till respektive spel. Goda möjligheter
till Drop In.

UppCon erbjuder ett brett urvd av olka bredspel där man kan lära

sig nya spel på kort tid. Passa på att lära dig det där brädspelet som

du gått och stirrat på i butikerna den senaste tiden. Instruktörer
kommer att finnas som kan lära ut reglerna och finnas tillgängliga
för frågor. Förutom de nedan uppräknade, kommer det am finnas

andra spel tillgängliga som det går utmärkt att låna och lära sig.

Aven för dessa spel kommer det att finnas folk som kan lära ut
reglerna. Pris kommer att delas ut i Diplomacy samt, om det blir en

turnering, Illuminati: New §?'orld Order.

Diplomacy
Passa på att spela Calhammers sedan mer än 35 ir dlskade (och

hatade) klassiker. Ta över Europa med list svek och sluga manövrar.

Svenska Diplomacyrallyt

Den svenska Diplamacyhobbyns mest åtråvärda och prestigefrllda
dtel är SDR-rireln som ges till den person som under det gångna

kalenderåret samlat flest poäng i de Diplomacyturneringar som

anordnas i landet. Turneringarna k.lassas efter storlek, ju större

turnering desto fler poäng.

llluminati: New World Order

Visste du att demokratern kontrolleras av republikanerna som lyder
under Brasilien? I Illuminati: New World Order avslöjas den

grymma maktkampen om herraväldet över världen. Om tillräckligt
många anmäler sig blir det en IN§(O turnering. Ta med egen

kortlek.

Candidate

Vill du bli president i USA? Då måste du först utmanövrera de

endra klantskallarna som inte inser att du är den bäst l:impade

kandidaten. Slug planering och kalla nerver behövs för detta spel'

Junta

Tycker du att Diplomacy är ett spel för mjukisar? Känner du att du

inte ftir någon nytta av dina kvaliteter som stövelslickare? Vill du

leda en fattig bananrepublik mot ett ökat vdlstånd (d.v.s. ditt)? Då ät

Junta spelet för dig.

Advanced Civilization

För den borne kulturimperialisten finns det naturligwis bara ett spel;

Advanced Civ. Den som ä-r mer inst:illd på handelsembargon och

interkulturella karteller, än på våld och svek finner här sitt lystmäte'

wÄRl2ÄCDCDeR 4Ok
Arrangör: Piotr Sochaczewski, Adantis, Mask, Space Lords m'fl'

Förkunskapskrav: God regelkånnedom, kunna spela tre pass,

Anmiilningsform: Individuellt för hogst tolv spelare

Phaedras gamla luft låg tyst och stilla i den svala sommarnatten'

Plötsligt tändes tusentals stiärnor i skyn och luften folldes av mäktiga

dån och ylanden. På flammande atmoplasmamotorer och vrå.lande

fissionsturbiner sänkte sig stjärnskepp ned mot planetytan för ftirsta

gången på tre årtionden, didockade av signaler från ett nödstillt

fraktskepp. M?innen och kvinnorna i den lilla byn Bajarnum skulle

bittert å ångra att de lekt med gudarnas knapplåda.

Armivilde 2000

Konventioner: Inga Vortex grenades, högst wå displacer fields, htigst

rvå conversion fields, hogst wå greater daemons vilka ej år vara av

sarnma sort. Endast imperid agents är tillåtna som dlies. AIla figurer

i armdn måste vara målade (grundmålning raknas ej), hogst 500 p

support vehicles, inte fler iin wå skydd typ rustning/fiilt på samma

figur (kombinationer av fält som måste stängas av för att det andra

skall fungera är dock tillåtna). Fullstandig förteckning över armCn

skall tillhandahåtlas spelledaren vid första samlingen'

Speltillf:illen: AIla spelare spelar wå pass av ft;ljande: Fredag, Lördag



I och Lördag 2. De tyä spelare som samlat ihop mest victory points
möts i fina.l på söndagspasset. De som så önskar kan å delta i ett
multislag för mindre styrkor samma rid.
Arrangören tillhandahåller ej måttband, tärningar, regler, counters
eller kort, utan förutsätter att engagerade spelare kan se efter dessa
bestyr sjiilva. Man behöver dock inte ta med sig wargear cards eller
mission cards.

Ytter.ligare information:
Piotr Sochaczewski tel 021 - 33 23 14

rl-ooö aowl-
King Hill Cup -95
Arrangörer: Peter Nordn och Daniel Hedin
Förkunskapskrav: Eget lag om 1.000.000 GP
Anmiilningsform: Individuellt

Blod, wett och dårar!

Trötr på Loket och tipsexrra? Vill du vara med om något a.lldeles
otroligt? Urlackra cheerleaders, härjande huliganer och fanatiska
spelare. Coacha ditt eget lag till seger i den prestigefrllda kampen
om titeln King of the Hill. Tag med dim eget lag skapat enligt
reglerna fttr 1.000.000 GP. Målat lag ger förtur, tag gärna m.d eg.t
spel.

lYbÄo
Arrangörer: Robert Steneholm och Johannes Nesser

linda sedan Kanago brann har du väntat på att ä göra upp med
dina fiender. Nu har tiden äntligen kommit ftjr den avgörande
slutstriden. Endast din list och dina allierade kan hjälpa dig mot de
andra Metuselahs.

Jyhad kommer att spelas under ordnade former. Leken skall bestå av
minst 40 och högst 90 kort. Monocle of Clarity är inte tillåten.
Kryptan skall bestå av minst 12vampyrer. Under turneringens gång
är det inte tillåtet att byta ut kort i leken eller i kryptan. Då vissa
regler kanske inte tolkas av oss som av er, bör ni studera
regelanslagen innan ni sätter ihop er lek.

Väfkomt*ett tillfrizw
å årets Uppcon satsar vi extra mycket på drop-in-aktiviteter

- här är din chans att pröva på spel av alla slag under mindre
strikta former! Så fort du drabbas av sysslolöshet kan du

hoppa in i (eller titta på) något av alla de spel och andra hiindelser

som kommer att äga rum i Frizonen. Vi presenterar många av de

nyskapande och udda spel som har kommit på senare år, men även

gamla goda figurspel och andra klassiker. Frizonens aktiviteter
kommer att pågå under hela konventet, men med extra intensitet
under lördagskvdlen. Då expanderar Zonen ut och tar över hela

skolan. . .

Målet är att skapa fler möjligheter för dig att lära k?inna nya

människor och testa spel som du inte ägnat dig åt tidigare. Vi siktar
på att det skall vara roligt och intressant att bara gå runt på

konventetl

Nedan ftiljer korta sammanfamningar av vad som kommer att hända

i Frizonen. För mer information, se anslag på konventet!

lnga förkunskaper krävs, och anmälan
sker individuellt på plats.

RoLLspeL
3 -5 rörelsen

Arrangörer: Fredrik Boström, Erik Hansson, Patrik Hiillgren och
derx vänner

Förkunskapskrav: inga

Anmilningsform: Individuellt
Drop in rollspel där cirka 3 - 5 spelledare ger runt 3 - 5 scenarion
till ungefir 3 - 5 olika spel.

Exempelvis kanske: Nexus, the Infinite City, Traveller Classic, Top
Secret, Pendragon, Bond, Judge Dredd...

AIla uppgifter ungefärliga.

Tro inte på dlt ni läser.

Se upp ftir Fnordarna.



Nephilim
Arrangör: Anders §Testermark, Atlantis

tid: Lör 3

Ur din tusenåriga vila höier du dig likt en dimform. Framför dig kan

du skönja kraftlinjer och de hoga ljuspelare som människorna utgör

ftir dig i ditt Ka-tillstånd. Du rör dig närmare en människa,

bewingar dess Sol-Ka och kinner hur ni smälter salnman. För första

gången på tusen år ser du världen som de levande uppfatter den. På

ditt simulacrums ansikte syns ett leende...

Spela ett samvetslöst andeväsen från svunna iivilisationer som efter

hundratds år av sömn vaknar till en ny och kaotisk verklighet. Ditt
första mål: besätt en os§ldig människas kropp.. .

Castle Falkenstein
Arrangör: Jon Thorva.ldson, Atlantis

Tid: Lör 3

Steampunk bland galna vetenskapsmän, drakar och preussiska

herresäten.

!(/raith
Arrangör: Mattias Rasmussen, ADG
Tid: Lör 3

Du ar dtid. Upplev det plågsamma efterlivet bland Uppsalas

historiska byggnader. Beskåda hialplost de ännu levande - hrrr ska

du gora för lämna dina !ättrar ftir gott?

Mage
Arrangör: LeifEriksson och Joakim Bjelkås, Atlantis

Tid: Lör 3

Alltftir många skeenden hade inträffat för att det skulle vara en

slump. Professor Emanuelsson plotsliga omsvängning, de ryska
g?istforskarnas udda uppträdande, gravskändningarna som vid en

närmare betraktelse rycktes inneha eft mönster, de nattliga akti-

viteterna på patologen. De hade suttit tysta när de odödas aktiviteter

på Carolina brutit mot överenskommelsen som de slutit med

furstinnan, lika.ledes när teknikum expanderat sitt revir, och för inte

am tala om BMC. Jarl daskade ihop bokens pärmar med en sådan

frenesi att ett flenal forskarstuderande sittande vid sina studieplatser'

med htijda ögonbryn, irriterat noterade dema protokollsbrott. Han

skyndade sig ned ft;r spiraltrappan och småsprang mot referens-

avdelningen. Han var febrig av förväntan när han första gången på

åtta år använde sitt privilegie att sammankalla sina kollegor'

Du har magiska krafter med vilka verkligheten är formbar efter din

vilja, men de kan ha sitt pris. K:impa dig fram bland konservativa

professorer, avslappnade doktorander, envisa vaktmästare och

obegåvade studenter för att avslöja vad som pågår bland Uppsala

universitets institutioner!

Bourgeoise - le RPG
La Vorstadtsbimbo

Arrangör: Johannes Nesser, Atlantis

Förkunskapskrav: Fördomsfulla attiryder visavi borgarklassen' Ha

sett TV-Shop, Babbla med Babsan, BingoJotto och Glamour

Anmälningsform: lag om fem personer, endast drop-in

Långt bonom Verkligheten ligger en liten, i icke till frllest passabel

mån isolerad planet kallad Lidingö. På Lidingö h:irskar ett

månghövdat monster vid namn Bourgeoisen, en fruktansv?ird

skapelse vars mål och mening är att förtrycka de ftirslavade

kosovoalbanska proletärerna som bor i Verkligheten. Vid sin sida

har Bourgeoisen en ondskefull profoss, Prestigen, vars lastgamla,

profrlaktiska statuter efterftiljs av Lidingöborna till punkt och

pricka. Allt är möjligt på Lidingö,men mycket lite tillåtet.

Nu har Du chansen att spela en bornerad, preciös och genuint

världsfrånvänd hemmafru bosatt på just Lidingö! Handla på NK och

TV-shop! Titta på Glamour och Santa Barbara! Förtryck

proleteriatet! Gå på kafferepl Skvallra! Men framför allt; förstik

bjuda in den snygge brevbäraren på en kopp kaffe!

Thorn in my Shidhe
Shadowrun

Arrangör: Jonas Gabrielsson

Förkunskapskrav: God kunskap om Shadowruns viirld

Anmåilningsform: Drop in, individuellt eller lag om 4-5 personer

I en avliigsen del av Undervärlden arbetade Skaparen redan i sin

smedja. Krigaren betraktade honom medan han serverade sig sjiilv

err stop m.iöd, han behovde svärdet. Han suckade, niil allt kom

omkring var han Drakdödaren, och det fanns drakar att döda...

Besök den gröna ön och beskå<la dess unika egenheter' Ett äventyr

med makropolitiska, topografi ska och megamagiska konsekvenser.



trtgun-ocrD enÅöspe.L
DBA/DBM

Arrangör: Carl-Johan Bachofner, SISA

Tid: Alla pass

Drop-in
Korta, snabba historiska figurslag från antiken till medeltiden. Lär

dig reglerna på l5 minuter och spela firdigt ett slag på 30 minuter.

Vid intresse kommer DBM, större och längre slag, att arrangeras.

Realm of chaos: \(/arbands
Arrangör: Sven Herschend, Atlantis
Tid: Lör 2, lör 3 och sön

Drop-in
Här har du chansen att ta kommandot över din alldeles egna chaos

champion med warband. Jaga fram över ödamarkerna norr om

Norsca på jakt efter din guds fiender. Muliplayer game.

Warhammer: Orks drift
Arrangör: Torbjarn Eklöf, Atlantis
Tid: Lör 3, sön

Drop- in
Kung F'yar sirrade ut över Ramalia. Med dess arme jagandes en

mindre sryrka från Kwea Kar stammen låg kungariket försvarslöst

framför hans horder. Det enda som stog mellan honom och

Ramalias huvudstad var byn Linden way, en gruvbas, en mindre

armeutpost samt Orks drift - en samling ruckel där skadade från

Ramalias arme skeppats. De tre stammarna som F'yar dominarat
skulle inom kort slå till mor rre av målen [ör att sedan förenas, sopa

undan Orks drift och krossa Ramalia. Em ondsint kackel unslapp

F'yars läppar. Planen var perfekt inget kunde gå fel. Med ett mäktigt
brak avlastade Brok, F'yars §Uyvern, ännu en last från sin överaktiva

tarm innan den lyfte.
Skall en brokig samling av desperata milismän, desperatare bybor,

giriga dvärg prospektorer, dodsltngtande alver samt en alkoholiserad

druid med patienter överkomma sin antipati mot varandra och

stoppa Kung F'yars arme? Eller är det missnöjet som jiiser bland
stiunmarn som kommer att ft honom på falli Spela G\7 klassiska

scenariopack "Orks drift". Agera en av de sju personerna med sina

egen personlighet, mål och arme. Upp till sju spelare kan deltaga.

Figurer, personbakgrund mm tillhandahålls på plats.

Man 'o'war
arrangör: kiI Eriksson, Atlantis
Typ av spel: Individuellt figurslag

Anmälan: Dro5ln
Tid: Lör 3

Antal spelare: 2-3 per slag, det blir minst wå bor samtidigt

För er som hört talas om Man 'o' \Var så är det ett enkelt och roligt
spel dEr miiktiga flottor ledda av stora örlogsfartyg utkimpar
for<idande sjöslag i §0'arhammer världen. Ta gärna med en egen

flotta, men annars finns det ett par att låna. Det är enkla regler så du

behöver inte ha spelat tidigare. Kom och sänk dina kamrater!

Simkunnighet och spelgl:idje kan vara bra att ha med sig...

Målarhörnan
Arrangör: Leif Eriksson, Atlantis
Typ av spel: Individuellt figurkludderi

Anmälan: Drop- In
Tid: Lör 3

Har du undrat över varför så många spelar figurspel? Men visst ser

det snyggt ut när spelbordet kryllar av alla dessa fargglada figurer?

Har du känt dig frestad am köpa ett figurspel någon gång men låtit
bli eftersom du trodde att du inte skulle kunna måla lika snyggt som

de provexemplar som visas på omslager. FEL! Alla kan måla figurer,

vissa bättre, vissa sämre. Man behöver dock inte vara någon

Michelangelo [ör att åstakomma acceptabla resutat, det finns

nämligen speciella tekniker och hjiilpmedel till hands. Har du någon

gång hörts orden "Highlighta" och "Inka" komma från en

figurspelare/målare? Kom hit och lar dig vad det är, pröva på att

måla några figurer och upptäck hur kul det är. Penslar, färger och

figurer kommer att tillhandahållas. Tag bara med dig ett glatt

humör och ett öppet sinnelag! Desutom kommer vi kanske att håIla

en snabbmålningstävling, men det beror på högre makters v2ilvilja (

d.v.s hur stor budget vi år ).

Apokalypse
Arrangör: Malin Ryden och Carl Johan Håkansson

Tid: Så liinge som vi kan hålla våra spelledare igång. Varje pass tar ce

2-3 timmar
Förkunskapskrav: Fördomsfri och inlevelse. Du har inget i vår sal att

göra om du inte vill ha kul



lindigenl Undergången träffar Uppcon för ftirsta gången, och det

med besked. Vi arrangerar det hårdaste, brutdaste och tyngsta

table-top spelet i Sverige. Här är vi inte blyga, vi kör stenhårt

morgon som kviill och natt som dag . Som på alla andra konvent så

bjuder vi på ett antd stentuffa timmar av makaber underhå.llning ,

brutala ljudmattor av skotdossning och deathmetdl asballa och

underliga diramor. Du ?ir v?ilkommen att ranta in, spela, snacka skit

eller utbyta målningstips. Mening med spel är social gemenskap inte

snobberi. För de personer som inte vet vad Apokalypse är så år ni

faktiskt skylla sig sj?ilva. Mdnskligheten är pä väg a$ dö i en nära

nutid. Good riddance!

Car Wars
Arrangör: Magnus Karlsson

Anmiilan: Individuellt samt Drop-ln
Tid: Alla pass.

AADA klubben SEAT och Steve Jaclaon Games presenterar det

officiella Svenska Miisterskapet i Car'§7ars 2045.

Kör offensivt - mottot fiir stakt beväpnade bilftirare 2045. Nu har

du chansen att visa att du är "King of the Road". Turneringen

utspelas på 3D arena Hammer Downs med hoppramper,

vattengravar m.m. Fiirdiga bilar finns tillgmgliga. Erfarna spelare

som vill konstruera egna bilar bör ringa 016-51 62 32 fil info.

Slaget vid Möckern,
eller:

Något hände på vägen till Leipzig.

Arrangörer: Sven Nordn och Kelly Boyle. Adantis

Anmiilningsform: Drop In, Regelgenomgång hålls före start.

Det är den 16 Oktober 1813. Frän hela Europa samlas armCerna

mot kipzig för det som senare skall omv?ixlande kallas "nationernas

slag" och "den stora folkslakten". Den österrikiska armdn har redan

attackerat fransmännen under kejsar Napoleon, som väntar På för-
stärkningar för att kunna gå till motattack.

Vid den lilla byn Möckern stöter en fransk armdkår ihop med ft;r-
rrupperna till den preussiska armCn, som är på väg ftir an hjilpa
österrikarna. Nu stiills båda bef2ilhavarna inftir samma dilemma:

Hjiilpa sina egna eller hindra fiendeni

Delta som general på ena eller andra sidan i detta återskapande av em

faltslag från napoleonkrigenl Om tillräckligt många är intresserade

kommer vi att sätta upp hela kommandokedjan, från filtmarskalk
till brigadgeneraler. Om inte så bantar vi staberna på båda sidorna.

Roboralty
Arrangör: Anders Gabrielsson

Förkunskapskrav: Bör kunna räkna till Fem

Anmälningsform: Drop in, kontinuerligt under hela konventet.

Sryr din lilla robot över fabriksgolvet utan am den blir krossad,

skjuten av lasrar eller nedknuffad i bottenlösa schakt, samtidigt som

du gör ditt bästa [ör att se till att de andra drabbas av just dessa

hemska öden.

Reglerna är mycket enkla och regelgenomgång sker före varje parti.

Fia med figgs
Pass: Alla pass

Anmälningsform: Drop-ln

Vem ville inre slå tillbaka när man spelade Fia som liten. Nu är

chansen har! Du har ett lag med en dvärg, dv, magiker och barbar

att liira i mål.

UppCons Flippermästerskap
Arrangör: Johannes Nesser

Meriter: Stormästare i Flipperföreningen Delfinen
Anmälan: Individuellt på plats. Obs ingen föranmdlan! Max 20

deltagare

Tid: Lördag 3 och Sr;ndag

Förkunskapskrav: Inga, du måste dock betala dina egna spel.

UppCons mästerskap i flipper arrångeras för första gången i år.

Reglerna är som följer: varje deltagare spelar tre spel på ett och

samma flipper. det sämsta resultatet räknas bort och medelvärdet av

de wå andra resultaten avgör placering. Vilket flipper som kommer

att användas är hemligt. Flippermästerskapen går sista passet på

lcirdag med start 22:00. Under söndagen kommer även mlisterskap i
wåmannafl ipper att hållas.

Taket
Arrangör: Du siälv

Tid: Hela konventet

Taket är platsen för dig som vill slappna av från de hetsiga

konventsaktiviteterna en stund, men samtidigt befinna dig mitt i
smeten. En bekvlim fätölj, serier, böcker och lite musik.
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