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Välkommen till Lincon 
Hej besökare! 

Mitt namn är Anton Brunberg och som general för årets konvent är otroligt 

stolt över att fått leda arbetet för konventets 30års-juibeum, med mina två 

vice-generaler Tomas Lööw och Rebecca Lundahl. I år är temat Cyberpunk, 
vilket har kunnat genomföras tack vare vår eminenta och godhjärtade 

sponsor LinCorp Industries. Detta kommer innebära kretskort, sladdar, 

enorma vänligt sinnade megaföretag och en och annan cyborg. 

Jag vill även passa på att nämna att vi i år har hela tre stycken sver- 

igemästerskap, Magic, Ticket to Ride och Settlers of Catan, något vi såklart 

tycker är otroligt kul och vill att så många som möjligt är med och tävlar i! 
Kolla vidare i foldern för mer info om respektive arrangemang. 

Förutom dessa specifika nyheter så är konventet minst lika bra som vanligt, 

med en uppsjö av roliga arrangemang, goda hamburgare i grillen samt kaffe 

och gifflar i kiosken. Vi i ledningsgruppen jobbar alltid för att besökaren 
ska få en så bra vistelse som möjligt, jubileum eller ej, och siktar på att göra 
det i minst 30 år till! 

Välkommen till LinCon 2014! 

LinCon samarbetar med följande partners 

Studie Fan 
främjandet    

Sverok  



Index 

Brädspel 

Figurspel 

Kortspel 

Magic SM 

Rollspel 

Övrigt 

Brädspel 
Oavsett om det gäller livet som en bonde eller att överleva en hord med hungriga zombies har 

våra brädspelsarrangemang något för alla. Brädspelär en ganska bred term för spel som spe- 

la på ett bräde, jag vet... fullständigt chockerande. Dessa är i regel ganska snabba och ofta 

anpassade för 4 till 6'spelare. Brädspel kräver lite förberedelse och reglerna är oftast enkla 

vilket gör att de passar bra för den som letar efter spelande utan att behöva 

läsa en regelbok i klass med en G.R.R Martin bok. Dessutom finns våra fantastis- 

ka arrangörer alltid till hands för att hjälpa till med frågor som du kan tänkas ha. 

Dropln: År spel som inte kräver föranmälan utan du kan; kliva rakt in och spela . I bland 

har även dessa turneringar men anmälan kan göras på plats och tonen brukar vara mer 

lättsam. 

Turneringar: Ar spel där individer eller lag tävlar i ett spel. Dessa behöver i regel föranmäln- 

ing och kräver kunskaper i spelet om inte annat anges av arrangören. 

Så ta chansen och upptäck en ny fredagsfavorit.    



Arrangemang: Civilisationsspelet Typ:Dropln Sal: TI5 

Arrangör: Jonas Hagerlid & Björn Nordlund, chumchuQhotmail.com 

Pass:To 17-21, 21-01. Fr 9-13, 13-17. Lö 13-17, 17-21. 

Spelet är för 3-6 spelare, och tar-kring 6 timmar att spela det är än så länge bara en prototyp, så 

antalet platser är begränsade till 6 per pass. I det här spelet är spelarna civilisationer definierade 

genom gemensam kultur, teknologi och jordbruksmetod, och inte riken. Inom varje civilisation finns 

det riken, men dessa kan.styras av vilken spelare som helst. På grund av att man kan styra andra 

spelares riken så är framgång beroende på att räkna ut och manipulera vad andra spelare kommer 

att göra. Den avgörande skickligheten är oftare analys av helheten snarare än optimering av detaljer, 

Arrangemang: Demonic Taint Sal: 56 Typ:Dropln 

Arrangör: Emil Rudvi 

Pass: To 9 - Sö 13 

Demonic Taint och är ett spel för 1-6-personer och spelet tar-20-minuter/per person att spela men 

lite längre tid vid inlärning. Det är ett spel med ett-mörkt upplägg där en demon furste väntas an 

lända i den lilla staden Grimsward. Målet med spelet är att samla så mycket VP (vinst poäng) som 

möjligt innan spelet tar slut vid nionde dagen. Under resans gång kommer karaktärerna i spe 

let att samla på sig diverse föremål, följeslagare, demoniska gåvor, pengar och magiska artefak 

ter för att bidra till att klara sina uppdrag och bli den nya demon furstens högra hand. Spelet hat 

en relativt låg ingångs tröskel och passar spelare som tycker om att rollspela under spelets gång 

Arrangemang: FryxBames-rummet Sal: Sl1 Typ:Dropln 

Arrangör: Daniel Fryxelius & Jonahtan Fryxelius 

Pass: To 9-13 13-17, Fr 9-13 13-17 Lö 9-13 13-17 Sö 9-13 

FryxBames är ett familjeföretag som ger ut brädspel och kortspel. 

Wilderness, Space Station och Brawling Barons är deras första tre spel som har fått höga betyg och 

sälj internationellt. 

Kom och spela. 

Arrangemang: Grimswards prison Sal: S6 Typ:Dropln 

Arrangör: Emil Rudvi & Olof Johansson 

Pass: To 9 - Sö 13 

Snabbt och underhållande spel för den som gillar strategisk shooter. Grimswards prison är ett spel 

för 2-8 personer och tar från 1 timme till 2 timmar att spela. Det här är ett spel för de personer som 

gillar att spela aktivt, regeltekniskt görs alla drag samtidigt under spelets gång vilket bidrar till en 

minskad speltid, främst i form av lägre väntetider. Målet med spelet är att skjuta sina motståndare, 

Arrangemang: Historia Typ:Dropln Sal:R42 / P36 

Arrangör: Olof Blomqvist & Rikard Frenning 

Pass: To 13-21 (R42), Lö 13-21 (P36) 

Historia är ett civilisationsspel där 3-5 spelare ikläder sig rollen som makt havare i var sitt rike. 

Under spelets gång specialiserar spelarna sina riken samtidigt som de konkurrerar om spelkartan. Vad 

som dock skiljer ”Historia” från havet av spel i samma kategori är att det väver in berättande som en 

viktig, ja avgörande, komponent. Varje runda-ställs spelaren inför en händelse med flera olika handling- 

salternativ och måste, som makthavare; bestämma hur situationen skall hanteras. Resultatet av spelaren | 

val läses ur en händelsebok. Det vävs så en historia kring spelomgången, vilket ger en spännande och 

intressant spelupplevelse, även om man i slutändan inte vinner. Mer info på: tidsspelwordpress.com 

Arrangemang: Krakatoa Typ:Dropln Sal: SE 

Arrangör: Simon Lindén 

Pass: To 9-17, Fr 9-17 

Krakatoa - den försvunna ön är ett-spel för 2-6 spelare som utspelar sig på en outforskad ö under imperi- 

alismens tidsålder. Spelarna spelar karaktärer med olika yrken och hobbys som utforskar ön och letar efter 

skatter som ger dem poäng vid spelets slut. Man får endast poäng för de fyndigheter som motsvarar ens yrke 

eller hobby så det gäller att hitta rätt fyndigheter. Men sökandet sker i skuggan av den mäktiga vulkan som 

tornar mitt på ön. Under spelets gång kommer vulkanen bliallt mer aktiv och det gäller att man hinner lämna 

ön innan vulkanutbrottet sker annars hjälper det föga hur många skatter och fyndigheter man samlat på sig. 

Arrangemang: Krigsspelsrummet-Blipp — Typ:Dropin Sal: $37 

Arrangör: Mikael Rydfalk & Villiam Rydfalk 

Pass: To 9 - Sö 13 

Känner du ettbehov av stora kartor, tusentals blippar och strategiskttänkande? Ser du hexagoneridina dröm- 

mar? Vill du testa ett krigsspel eller bara träffa likasinnade? Kom in tillkrigsspelsrummet och upplev gemen- 

skapen! | Krigsspelsrummet kommer det att bli olika arrangemang under hela konventet. Oavsett om du är en 

ärradgrognard eller en nyfiken nybörjare så ska det finnas någotför dig. Härträffarmassor medkrigsspelarel. 

Arrangemang: Känd från TV Typ:Dropln Sal: S15 

Arrangör: Pontus Olin & Viktor Högquist 

Pass: To 13-17, 17 - 21, Fr 13 - 17, 17-21, Lö 13-17, 17 - 21 

De senaste åren har det dykt upp fler och fler fantastiska brädspel som baseras på TV-serier. Vi är alla skeptiska 

mot licens-spel men vem gillar inte att spela ett bra brädspel och samtidigt få leva sig in i sin favorit-tv-serie? 

Vi har inför detta år letat fram några av de bästa (enligt oss såklart) brädspelen från kända tv-serier! Alla spelen 

kommer att vara uppställda, redo för att spelas, och vi kommer att finnas på plats att dema och hjälpa till. Vi 

kommer även att ha visning av några av våra favoritavsnitt från olika tv-serier. Tiderna för det annonseras på plats. 

 



Arrangemang: Lilla SJö-rumme Typ:Dropln Sal: T23 

Arrangör: Björn Lagerström 

Pass: To 9 - Fr D1 

Castellan, Revolution & Illuminati. Tre olika spel från Steve Jackson Games som lockar något från alla. 

Förutom dessa så kommer en del andra SJG-spel finnas på plats under spelpassen. 

Arrangemang: Mahjong Typ:Dropln Sal: T27 

Arrangör:Jonas Thorén, Sonja Karlsson & Kai Nilsson 

Pass: To 13-17, Fr 17-21, Lö 13-13, 13-17 

Mahjong är ett ungefär 150 år gammalt kinesiskt brickspel som alltjämt är mycket populärt. Även om 

spelet kan se ganska invecklat ut kan man lära sig dess grunder på kort tid, så kom in på ett 

övningspass även om ni inte har några förkunskaper! Vi kommer köra samma mönster som vanligt, 

det vill säga först två övningspass med drop-in under passet och sedan en avslutande turnering med 

föranmälan (går att göra på de tidigare passen) och drop-in vid start. Kunskapskraven vid turneringen 

kommer vara anpassade så att de som deltagit på övningspassen ska kunna vara med. 

Arrangemang: Playotekets-brädspelsrum Typ:Droplin Sal: 522 

Arrangör:Playoteket 

Pass: To 9 - Sö 13 

Småspel: Love Letter, King of Tokyo, Rampage, Euro, Caverna, Agricola, Puerto Rico, Macao 

Miniatyrspel: X-Wing, Dreadfleet, Sails of Glory, Zombicide, Last night on Earth 

Arrangemang: Småländska Öppna Typ:Dropln Sal: 53 

Arrangör: Charley Gustavsson & Sebastian Hautamäki 

Pass: To 9 - Fr D1, Fr 09 - Lö O1, Lö 09 - 17. 

Småländska öppna är ett mysigt arrangemang som önskar ge dig en lite annorlunda spel 

upplevelse. Vi har med oss en hel drös med spel som vi tror att du kommer tycka om. Naturligtvis 

finns vi där och hjälper till med regler och annat som kan vara bra att veta. Vi kommer att anordna 

några små turneringar i spel som vi tycker är roliga, bortglömda eller helt enkelt är lätta att ta med siq 

på resa. Hos oss kan du även få testa på lite snabbspelat figurspel, låna en spelledare för ett pass 

rollspel eller sitta och tjötta lite om spelhobbyn och vart den är på väg. Kort och gott är Småländska 

öppna arrangemanget som låter dig få spela lite mera udda spel, allt med glimten i ögat för din trevnad. 

Arrangemang: Space Warfare rummet — Typ:Dropln Sal: 57 

Arrangör: Simon Törner & Per Erlandsson 

Pass: Fr 17 - Lö 01, Lö 17 - Sö 01. 

Kom in och erövra universum, vi har en blandning av krigsspel med rymdtema. 

Bland annat Exodus, Eclipse, Cosmic Encounter, Starcraft, Quantum och Twilight Imperium. 

Arrangemang: Zombierummet Typ:Dropln Sal: TI 

Arrangör: Zombies, snälla zombies men endå... 

Pass: To 9 - Sö 13 

BRAAAAAAAINS! 

| Zombierummet hittar du ett flertal zombiespel, både TV-spel och brädspel. Vi vill hjärna 

träffa er, vi lär er reglerna men kom ihåg att själva ta med er kofot! Föreningen Nördboet arranger- 

ar som en del av sin verksamhet ett rum vid olika spelkonvent med temat "zombies", det så kallade 

Zombierummet. Där har vi allt vi samlat på oss med temat zombies; TV-spel, brädspel, film med mer. 

På konventen så lär vi ut hur man spelar våra brädspel, vi har spel som passar alla spelare, vana 

som ovana. Vi arrangerar även en del turneringar samt anordnar andra zombierelaterade aktiviteter. 

Arrangemang: Advanced Civilization SM Typ:Turnering Sal: S14 

Arrangör: Christer Pettersson 

Pass: On 20 - To 02, To 13-19, Fr 13 - Lö DI. 

Nybörjare eller spelräv? Alla kan spela Advanced Civilization! 

Här i originalet till alla civilisationsspel, leder du ett folk i deras kamp för att bli den mest avancerade kul- 

turen runt medelhavet. Eftersom samarbete lönar sig kommer erfarna spelare att vilja hjälpa nybörjare, så 

missa inte chansen att vara med i årets SM i Advanced Civilization. Du får delta i båda kvalen om du vill! 

onsdag: kval 71, kl 20-02 torsdag: kval £2, kl 13-19 fredag: final: kl. 13-01 

Arrangemang: Agricola Typ:Turnering Sal: S10 

Arrangör: Fred Förde 

Pass: To 17 - Fr D1, Fr 9 - Lö O1, Lö 9 - 13, 17 - 21. 

Du är en bonde. Du ska plöja dina fält, så din havre, bygga hagar och stallar åt dina djur, och 

se till så att din familj får mat som räcker över vintern. Låter det spännande? Låt dig inte lu- 

ras. För er som spelade Nya Bondespelet som barn så kommer du snabbt inse att det är så här ett 

bondespel går till. Resurshantering, worker placement och beslutsångest i en lysande kombination. 

Ta gärna med ditt eget spel för att ordna fler platser.



Typ:Turnering Sal: TI1 

Arrangör:-Anders Dahnielsson & Claes Hardesköld 

Pass: To 17 --21 Fr 13 - 17, 17 - 21, Lö 13 - 17. 

Vi inleder varje kvalpass med regelgenomgång och provspel för alla nytillkomna. Upp till 16 

spelare kan delta i varje kvalpass som består av fyra spelrundor om 15 minuter vardera. Spe- 

lordning kommer att ske efter ett modifierat schweizisk turneringssystem, där första rundan lot 

tas fram och de nästföljande beror på spelarnas resultat från tidigare rundor. Finalpasset kom- 

mer att spelas med obegränsad speltid. Anmälan sker i spelsalen. Drop-in för nöjesspel övrig tid. 

Kvalpass 1 torsdag kl 18 Kvalpass 2 fredag kl:14 Kvalpass 3 fredag kl 18 Finalpass lördag kl 14 

Arrangemang: Blokus 

Arrangemang: SM i Settlers of Catan — Typ:Turnering Sal: - 

Arrangör: - 

Pass: - 

Inträde: 50 kr 

Första pris: Resa & boende samt kvalifikation till VM i-Settlers (Berlin, 10-12 oktober) 

Figurspel 

Figurspel är en typ av spel där man utkämpar slag med små modelfigurer på ett stort 

bräde. Storleken kan variera från några milimeter till ett par centimeter och det finns allt 

från spel som återskapar detaljerade historiska slag till fantasifyllda stider med allt från 

alver till demoner och utomjordiska eröverare. Figurspel kräver dock i regel lite förbere- 

delse då de flesta modeler kommer som byggsatser och utan färg vilket gör att den som 

vill börja spela figurspel ofta börjar i liten skala och arbetar sig upp. Att sammla på sig 

sin arme är ofta ett äventyr i sig. På senare år har det dock kommit fler och fler spel där 

modelerna är färdigmonterade och målade för att underlätta att komma igång.



Arrangemang: Amazing Adventures Typ:Diorama Sal: C4 Gården 

Arrangör: Texas Petersson 

Pass: Fr 13 - 17, 17 - 21 Lö 13-17. 17 - 21. 

Ta en roll som en hjälte i en pulphistoria! Kasta halsduken över axeln och dra på dig raketpacken på 

ryggen. Vira ihop piskan och ta fram fedoran. Utkämpa ett knytnävsslagsmål på en hängbro eller kasta 

dig ut i djungelns lianer! På trettiotalet är allt möjligt. 

Figurspelets regler finns som app till iPhone och heter Amazing Adventures 

Arrangemang: Book of the Dead Typ:Diorama 

Arrangör: Tommy Runesson & Joel Carlsson 

Pass: To 10 - 13, 14-17, Lö 10 - 13, 14 - 17, Lö 10 - 13, 14 - 17, Sö 9 -13. 

Från början känd som ”den svarta boken”, är de dödas bok en samling med formler och ritualer som kan 

väcka de döda till liv och åkalla bokens mäktiga väktare. På 3000-talet f.Kr skyddade kung Ramusan 

girigt boken i ett valv djupt i sitt palats i hopp om att ingen någonsin skulle kunna stjäla den. 

Sal: - 

Nu har platsen för valvet blivit känd och det är en kapplöpning för att vara först och lägga beslag på 

skatten... 

Anmälan görs på plats. 

Arrangemang: Funklenk Vorwärts!! Sal: TIl Typ:Diorama 

Arrangör: Melker och Guleböj 

Pass: To 9 - Sö 13 

”Ingenjörerna hade konstruerat en massiv barriär i den yttre säkerhetszonen utanför varglyan.Där skulle 

förevisningen ske med både Goliat och Borgward maskinerna. Vi skulle visa upp vad vi hade kommit fram 

till under våra månader av tester mot Atlantvallen och maginotlinjen. Vi skulle visa att förbandet och 

materielen höll god operationell status och var redo att sättas in...” 

Arrangemang: Fria Figurspelsrummet — Typ:Dropln Sal: S25 

Arrangör: Andreas Engström & Tommy Lindberg 

Pass: To 13 - Fr O1, Fr 9 - Lö 01, Lö 9 - 21. 

Tycker du om figurer i tenn plast? Visst är det roligare när dina målade (eller omålade) figurer står på 

fina spelbord med lite trevlig terräng? Det tycker vi också och erbjuder därför ett antal spelbord med 

varierande terräng, alltifrån klassiska gräsbetäckta till polarlandskap och ruinfyllda städer som passar 

till alla möjliga sorters figurspel. Vad kommer vara nytt för i år? Kanske nya Warzone Resurrection? Vi 

har fina ruinhus och annat som är perfekt för det. 

Arrangemang: Hordes of the Things Typ:Droplin Sal: 523 

Arrangör: Conny Backlund 

Pass: To 17 - Fr D1, Fr 17 - Lö 01, Lö 10 - 21. 

Riddare, drakar, magiker, hjältar, allt är med, till och med ”things”. Hordes of the Things är ett kompakt 

och relativt enkelt taktiskt spel där du kan sätta ihop armeer av vad som helst. 

Arrangemang: Krigsspelsrummet - Figg Typ:Dropln Sal: S36 

Arrangör: Robin Karlsson & Roger Gudmundsson 

Pass: To 9 - Sö 13. 

I krigsspelsrummet anda anordnar vi även också Krigsspelsrummet - Figg där du även kan överlista och 

döda din fiende i den tredje dimensionen. Vi kommer anordna nybörjaromgångar i Flames of War i såväl 

andra världskrigets Europa som i Vietnams ångande djungler. 

Flames of War - A Bridge to Far 

Flames of War — Good Morning Vietnam! 

Luftkrig i nordafrika 

Ta med dig dina vänner och visa dem vilket taktiskt geni du är. Vi ses i Krigsspelsrummen!1 

Typ:Broplin Sal: T2 

Arrangör: Truls Johansson & Saga Jonsson 

Pass: To 13 - Fr D1, Fr 13 - Lö O1, Lö 13 - Sö 01. 

LEGO: Downtown Showdown 
En explosion har ödelagt Alienwares skyskrapa och zombiefierat omgivningen. 

Till resterna skyndar poliser, rebeller och allehanda MegaCorps. 

Vem säkrar den kraftfulla artefakt som sägs finnas kvar bland ruinerna? 

Låt minifigurerna veva loss med allt från baseboll-trä till minigun. 

Tvåla till dina kompisar eller besegra de odöda horderna. 

Arrangemang: Downtown Showdown 

Arrangemang: Narrens Spelrum Typ:Broplin Sal: R22 

Arrangör: Narren Spel 

Pass: To 9 - Sö 13. 

Under Lincon 2014 har vi på Narren spel ytterligare ett rum där vi demonstrerar spel. Vi kommer under 

helgen dema följande spel, Warzone: Ressurrection, Bushido och DUST Tactics. Vi erbjuder en plan till 

att spela SAGA också. 

Vi tillämpar ”Drop-in” med reservation för att man måste boka tid. Vi Kommer dessutom att prova och 

spela ännu fler spel, så kika in hos oss!



Arrangemang: Småländska Öppna Typ:Droplin Sal: 53 

Arrangör: Christopher Josefsson & Jonas Linde 

Pass: To 9 - Fr 01, Fr 09 - Lö 01, Lö 09 - 17. 

Småländska öppna är ett mysigt arrangemang som önskar ge dig en lite annorlunda spelupplev- 

else. Vi har med oss en hel drös med spel som vi tror att du kommer tycka om. Naturligtvis finns vi 

där och hjälper till med regler-och annat som kan vara bra att veta. Vi kommer att anordna några små 

turneringar i spel som vi tycker är roliga, bortglömda eller helt enkelt är lätta att ta med sig på resa. 

Hos oss kan du även få testa på lite snabbspelat figurspel, låna en spelledare för ett pass rollspel 

eller sitta och tjötta lite om spelhobbyn och vart den är på väg. Kort och gott är Småländska öppna 

arrangemanget som låter dig få spela lite mera udda spel, allt med glimten i ögat för din trevnad. 

Arrangemang: Song of blades & heroes Typ:Dropln Sal: $23 

Arrangör: Conny Backlund 

Pass: To 17 - Fr 01, Fr 17 - Lö 01, Lö 10 -Lö 21. 

Beslut, beslut, beslut, ska du spela säkert eller chansa på att kunna göra mer men samtidigt riskera att 

förlora initiativet. Song of Blades and Heroes är lätt att lära och kan spelas med vilka figurer som helst. 

Allt du behöver finns att låna på plats. 

Arrangemang: Vimmerby Wargaming —  Typ:Dropin 

Arrangör: Filip Arvidsson & Johnny Nilsson 

Pass: To 9 - Fr O1, Fr 9 - Lö 01, Lö 9 - Sö 01. 
Vimmerby Wargaming kommer tillbaka efter tidigare succéår! 

Warhammer 40k och Fantasy Demo. Drop in, ca 1h per spelomgång. 

"Utmana Vimmerby Wargaming! "Du får komma och utmana oss i Warhammer 40k! 

Ta med 500, 1000, 1500, 1850 eller 2000 pts så kommer en av våra grabbar möta dig! OM vinnare finns 

finns det fina priser och lite smått&gott! 

Sal: 527 

Arrangemang: Wings of War 

Arrangör: Conny Backlund 

Pass: To 17 - Fr D1, Fr 17 - Lö D1, Lö 10 - Lö 21. 
Wings of War är ett snabbt och enkelt spel om luftstriderna under första världskriget. Reglerna 

lär man sig på några minuter och tar inte lång tid att skjuta ned sina (o)vänner över skyttegravarna. 

Drop-in, allt som behövs för att spela finns på plats. 

Typ:Dropin Sal: S23 

Arrangemang: X- wing (demospel) Typ:Dropln Sal: R44 

Arrangör: Patrik Ljungberg & Mats Edlund 

Pass: To 13 - 21. 

X-wing turnering och demospel kommer att arrangeras på Lincon 2014. 

Demospel: Torsdag: 13.00-21.00 

Mail: lajjeQkattcon.se I samarbete med föreningen Kattcon 

Arrangemang: Dropzone Commander - Typ:Turnering Sal: R42 

Arrangör: Stefan Nordström & Erik Robertsson 

Pass: Nybörjar turnering Fr 10 - Lö 01 Turnering: Lö 10 - Sö 01. 

Välkommen till Sveriges näst-första turnering i Dropzone Commander. På fredagen kommer det spelas 

en endagarsturnering där även nybörjare kan vara med. Max 999 poäng skirmish. Inga commanders. Inte 

heller några command cards under denna turnering. Som en efterföljning till fredagens säkra succe hålls 

även en turnering på 1500 poäng på lördagen. Uppdrag från regelboken som baseras på Hawk wargames 

mission-packs (Targets of opportunity, Recon och Land grab, 20pts möjliga per match). Anmälningskost- 

nad 50kr. Arrangörer kommer att vara med och spela. Då spelet fortfarande är ungt i Sverige kommer inte 

höga krav ställas på förkunskaper. 

Pris till 1:a plats som ej är arrangör. 

SCHEMA: 

Fredag Lördag 

Samling: 10.00 Samling: 10.00 

Match 1: 10.30-12.30 

Lunch: 12.30-13.30 

Match 1: 10.30-13.30 

Lunch: 13.30-14.30 

Match 2: 13.30-15.30 Match 2: 14.30-17.30 

Match 3: 16.00-18.00 Match 3: 18.00-21.00 
Efter turneringen finns det chans att testa på spelet för icke anmälda. 

Förkunskaper: Grundläggande förståelse av spelet. 

Medtag: Tärningar, armélista, mätdon, templater, regelbok 

Antal platser: 12 Kostnad: 50 Arméer behöver ej vara målade men målade arméer får automatiskt 5 

poäng 

Typ:Turnering Sal: R34 

Arrangör: Per Kjöllerström & Jonni Harrius 

Pass: To 13 - Fr 21. 

Genom Nordafrikas öknar, Italiens berg, dalar och vingårdar, Sovjets oändliga vidder, skogar, städer och berc 

samt Finlands skogar och tundra kommer vi att leda våra små tappra soldater, mot seger eller mot undergång 

MW 1500 blue on blue. Mer info på www.l5mm.se 

Arrangemang: Flames of War



Arrangemang: FoW Missionmaster Typ:Turnering Sal: R34 

Arrangör: Per Kjöllerström & Fredrik Bergström 

Pass: Lö 9 - 21. 

Flames of War: Ta på dig rollen som befälhavare över ett historiskt kompani eller bataljon i den tys- 
ka luftburna invasionen av Kreta, den brittiska landstigningen i Normandie, slaget i Long Tan mellan 
ANZAC-förband och Vietnamesiska folkarmén samt den Israeliska övergången av Suezkanalen under 
sexdagarskriget. 

Missionmaster är vårt namn på en speldag med fyra på förhand uppgjorda missions i fyra skilda epoker 
och typer av slag inom ramen för Flames of War (early war, late war, Arab-lsraeli samt Vietnam) med 
fasta arméer (som vi står för). Axla rollen som befälhavare under de fyra slagen och sikta på att kunna 
kalla dig Missionmaster LinCon 2014 

Mer info på www.l5mm.se 

Arrangemang: Infinity ITS Typ:Turnering 

Arrangör: Jesper Fogelholm & Rickard Pettersson 

Pass: Lö 9-21. 

ITS Turnering i Infinity, 300 pts utan SpecOps. Inget målningskrav men målningsrelaterade priser kom- 
mer att delas ut. Turneringen kommer att följa ITS standardformat för 300 pts och kommer att rapport- 
eras in till ITS rankingen. Mer information finns på Infinity the games officiella forum under Events and 
Tournaments, bilder på delar av terrängen finns i Arcologies. 

Eventuella frågor till arrangörerna kan ställas genom pm på samma forum till användarnamnen InGen 
eller yaldo. 

Sal: R41 

Kostnad: 100.00 

Arrangemang: LinCon Open DBMM 2014 Typ:Turnering Sal: P42 

Arrangör: Micael Hessel & Johan Herber 

Pass: Lö 9 - 21. 

Turnering för 15mm figurslag med reglerna DBMM 2.0. Temat är "Marathon till Actium”, 490-31 BC och 
storleken på arméerna är 200 AP. 

Arrangemang: Warhammer 40K Typ:Turnering Sal: R41 

Arrangör: Jonas Pärssinen & Stefan Hedström 

Pass: To 10 - Fr 21. 

Deltag i årets 40K turnering på Lincon! 

1850 poäng 

Mer info på svenska40k.se/Turneringar/LBK 

http://www.svenska40k.se/forum/viewtopic.php?f=58&t=10815&p=161399p161399 

När: 29-30 maj 

Antal platser: 60 

Poäng: 1850 

Allies: Ja 

Fortifications: Ja 

SVFAQ: Ja 

Imperial Armour, Escalation & Stronghold Assault: Nej 

Matcher: 6 (3h per match) 

Schema! Torsdag 29/5 
Start 10:30 

Match 1 11:00-14:00 

Match 2 15:30-18:30 

Match 3 19:30-22:30 

Arrangemang: Warhammer 

Fredag 30/5 
Match 4 09:30-12:30 

Match 5 14:00-17:00 

Match 6 18:00-21:00 

Ceremoni 21:15 

Typ:Turnering Sal: P42 

Arrangör: Daniel Carsk & Sebastian Lindblad 

Pass: To 9 - Fr 16:30. 

Drakar, magi och svärdsstrid! Warhammer Fantasy Battles 

Anmälan görs här: http://swfbr.ipbhost.com/index.php?showtopic=7085 

Schema. Torsdag 29/5 
9:00 Upprop 

9:15 Match 1 

12:15 Rast 

13:15 Match 2 

16:15 Rast 

16:30 Match 3 

19:30 Slut dag 1 

Fredag 30/5 
09:00 Match 4 

12:00 Rast 

13:00 Match 5 

16:00 Slut 

16:30 Ceremoni



Arrangemang: Warmachine/Hordes Sal: R43 

Arrangör: Pierre Ohlsson & Dan Alf 

Pass: To 10 - 19. 

25pts Steamroller 

Liksom de senaste två åren kommer vi i Akenkaset att arrangera Warmachine/Hordes på Lincon. Denna 

turnering är en 25pts turnering mer inriktad mot nybörjare, men alla är välkomna att delta. 

Vi ser fram emot att träffa Er på LinCon 2014! Mer information på www.Gotapair.se 

Arrangemang: Warmachine/Hordes Typ:Turnering Sal: P44 

Arrangör: Stefan Hallberg & Johan Adamsson 

Pass: To 10-19. 

35pts Steamroller 

Liksom de senaste två åren kommer vi i Akenkaset att arrangera Warmachine/Hordes på Lincon. Denna 

turnering är en 35pts turnering mer inriktad mot erfarna spelare som vill spela Steamroller som är lite 

annorlunda, men alla är välkomna att delta. - 

Vi ser fram emot att träffa Er på LinCon 2014! Mer information på www.Gotapair.se 

Sal: R43 

Typ:Turnering 

Arrangemang: Warmachine/Hordes —  Typ:Turnering 

Arrangör: Pierre Ohlsson & Daniel Tönnberg 

Pass: Fr 21 - Lö 05. 

50 pts Hardcore Style 

Liksom de senaste två åren kommer vi i Akenkaset att arrangera Warmachine/Hordes på Lincon. Denna 

turnering är en SOpts turnering där vi kommer enbart spela Deathmatch scenariot från Hardcore 2014. 

Turneringen kommer att dra igång efter att vi har tagit paus från Iron Moot kvalet på fredagskvällen. 

Vi ser fram emot att träffa Er på LinCon 2014! Mer information på www.Gotapair.se 

Arrangemang: Warmachine/Hordes Typ:Turnering Sal: R43 

Arrangör: Pierre Ohlsson & Stefan Hallberg 

Pass: Fr 13 - 21, Lö 10 - 21. 

50 pts Steamroller, Iron Moot Kval 

Liksom de senaste två åren kommer vi i Akenkaset att arrangera Warmachine/Hordes på Lincon. Denna 

turnering är en 50pts turnering som dessutom är kval till Iron Moot i höst. För mer information om Iron 

Moot se http://ironmoot.se/. 
Deltagare bör utöver sina arméer ha med sig något att mäta med, relevanta markörer och något att ta tid 

med. Begränsat med tidtagningsattiraljer kommer finnas på plats. 

Vi ser fram emot att träffa Er på LinCon 2014! Mer information på www.Gotapair.se 

Arrangemang:  X- wing Typ:Turnering Sal: R44 

Arrangör: Patrik Ljungberg & Mats Edlund 

Pass: Fr 13 - Lö 21. 

Turneringen kommer att spelas enligt officiella turneringsregler. http://www.fantasyflightgames.com/ 

edge. minisite sec.asp?eidm=174&esem=4 

www.fantasyflightgames.com 

Förbjudna kort: R2-D2 

« Starttid: Fredag 13.00 

Finalspel: Lördag 13.00 

Speltid:75minuter/match 

Vi kommer att ha beroende på antal deltagare antingen en top 4 eller top 8 turnering. Meddelas vid 

turneringstart. I prispotten finns en spelmatta med rymdmotiv, Firespray och en Y-Winge. Givetvis så får 

vinnaren i turneringen välja först, sedan 2:a pristagaren och 3:e får det som blir över. Priserna sponsras 

av spelbutiken Narren. http://www.narrenspel.se/ Squadlist inlämnas via mail eller på plats senast tors- 

dagen 29/5-14 klockan 19.00. Mail: lajjeQkattcon.se 

Kortspel 
Kortspel är en typ av spel som kan variera väldigt mycket. Några få saker förblir dock 

alltid konstanta. Det första är att spelet huvudsakligen består av kort... Åter igen slår vi 

världen med häpnad. det andra är att poker och texas hold-em och liknanade spel inte, 

och jag upprepar inte är en del av vad som brukar räknas som kortspel. Den vanligaste 

formen är olika typer av samlar kortspel. Like figurspelen så kan hela krig utkämpas 

via olika färgglada kort. Bland de mest kända inom den här typen av spel är Magic the 

Gathering och Pokemån. Det finns även kortspel som inte har samma samlar aspekt utan 

antingen kommer med färdiga kortlekar. Det är också en stor skillnad på hur pass svåra 

kortspel är där vissa går att lära sig på fem minuter och andra tar år att lära sig. 

Först hittar du Dropån arrangemang sen finns turneringarna listade.



Arrangemang: FulMagic Typ:Dropln Sal: T2 

Arrangör: Truls Johansson & Roger Klein 

Pass: To 17 - Fr D1, Fr 13 - Lö O1, Lö 13 - Sö 01. 

Noob och FulMagic 

Spelat Magic någon gång? Kanske t o m är här på MtG-SM? 

Koppla av lite, och spöa upp folk i ett format där alla möts på lika villkor 

Du lånar lek och får extra-reglerna gratis. Välkommen! 

Arrangemang: Orbital Conflict Typ:Dropln Sal: T23 

Arrangör: Filip Stjernberg & Kim Astor 

Pass: Fr 17 - 21, Lö 13 - 17, Lö 21 - Sö 01, Sö 09-13. 

Kom och testa på Orbital Conflict! | | | 

Målet med detta kortspel för 2-6 spelare är att bygga och förstöra rymdstationer, det enda hindret är 

konkurrenternas beväpnade rymdkaplsar, missiler, asteroider eller sabotage. Så skydda din station gen- 

om ogenomträngliga lager pansar och förbered dig på vedergällning. Spelet tar 30-60 minuter (60-120 

för förstagångsspelare). 

Arrangemang: kortspelsrummet Typ:Dropln Sal: S18 

Arrangör: Playoteket 

Pass: To 09 - Sö 13. 

LCG: Game of Thrones, Star Wars, Netrunner | 

TCG: Magic the Gathering, My Little Pony, Cardfight Vanguard, Vampire the Eternal Struggle 

Deck Building: Dominion, Ascension, Nightfall 

Arrangemang: DuCo Typ:Turnering Sal: 57 

Arrangör: Henrik Larsson 

Pass: To 13 - 17, Lö 13 - 17. 

Noob och FulMagic 

Spelat Magic någon gång? Kanske t o m är här på MtG-SM? : 

Koppla av lite, och spöa upp folk i ett format där alla möts på lika villkor 

Du lånar lek och får extra-reglerna gratis. Välkommen! 

Torsdag sal 57 

Lördag sal P34   

Arrangemang: Missile Attack 

Arrangör: Conny Larsson 

Pass: To 21- Fr D1, Fr 17 - 21, Lö 13 - 17. 

Det råbrutala nukleära kortspelet från förra året kommer tillbaka. Ta kontrollen över tre städer och skydda 

dem samtidigt som du kärnvapeniserar din motståndare till inget annat än smått lysande dammpartiklar. 

Typ:Turnering Sal: R34 

Arrangemang: Netrunner Regionals 

Arrangör: 

Pass: Fr 09-19 

Registrering: 08:00 - 09:00 Start: 09:15 Priser: enligt www.fantasyflightgames.com 

Typ:Turnering Sal: S18 

Arrangemang: Netrunner LCO 

Arrangör: 

Pass: To 13 - 21 

Store Champioship Registrering: 12:00 - 13:30 Start: 13:37 

Priser: enligt Store Championship (kolla www.fantasyflightgames.com) 

Typ:Turnering Sal: S18 

Arrangemang: Plague and Pestilence  Typ:Turnering 

Arrangör: Henrik Lindén & Patrik Karlsson 

Pass: To 09 - Fr 01, Fr 09 - Lö 01, Lö 09 - 14, Lö 15 - 17. 

Småländska Öppna anordnar i år turnering i kanske världshistoriens bästa spel, Plague & Pestilence. 

Ett kortspel om bittra tider då missväxt, krig och smittspridande råttor härjar över världen. 

Det gäller att ha så stor befolkning som möjligt, innan dödsskeppet kommer och sak- 

ta men säkert minskar antalet. Vinnaren står kvar som enda överlevare av pesten. 

Vi har drop-in kval fram till kl 14 lördag. Finalen spelas kl 15 på lördagen. 

Arrangemang: Vampire tES Typ:Turnering 

Arrangör: Andreas Thomasson & Elisabet Öberg 

Pass: Lö 10:30 - 21. 

I VTES, tar varje spelare på sig rollen av en Methuselah, en gammal och manipulativ vampyr, som inte 

själv är närvarande i kampen, men agerar på avstånd. Varje Methuselah kommer att försöka eliminera 

alla andra spelare genom att förstöra deras inflytande och makt. VtES Standard Constructed: 3 rundor + 

final. Förkunskapskrav: Du är bekant med spelets regler. 

Sal: 53 

Sal: T19



Arrangemang: Vampire tES Typ:Turnering Sal: T19 

Arrangör: "Andreas Thomasson & Elisabet Öberg 

Pass: Fr 10:30 - 21. 

VtES Limited: Draft+2 rundor + final. Kommer preliminärt drafta Third Edition + Black Hand + Sword of 

Caine i någon kombination. Förkunskapskrav: Du är bekant med spelets regler. 

Magic: The-gathering SM 
Årets händelse inom kortspelet Magic här i Sverige. Ta dek av en hel helg av evenemang 

och speciella händelser. för ett fullständigt schema och mer utförlig Info besök 

www.svenskamagic.com. 

Arrangemang: 2HG SEALED DECK 

Arrangör: Rikard Johansson 

Pass: On 18 - To OD. 

Spela en avslappnad Sealed Deck 2- Headed Giant med bästa kompisen. 

Detta händer på onsdag kväll. Format: Sealed Deck, 2HG 

Registrering: 17-18 Start: 18 

Arrangemang: LEGACY 

Arrangör: Rikard Johansson 

Pass: On 18 - To 00. 

Ta chansen att öva inför Legacy-SM 

Detta händer på onsdag kväll. 

Registrering: 17-18 Start: 18 

Arrangemang: DRAFTTURNERING 

Arrangör: Rikard Johansson 

Pass: To 13-17. 

Format: Draft 

Registrering: 12-13 Start: 13 

Typ:Magic the Gathering Sal: Kårallen skrivsal 

Typ:Magic the Gathering Sal: Kårallen skrivsal 

Typ:Magic the Gathering Sal: Kårallen skrivsal 

ö 

Arrangemang: NOCTURNAL MAGIC 

  

Typ:Magic the Gathering Sal: Kårallen skrivsal 

Arrangör:-Rikard Johansson 

Pass: To 00-03. Fr 00 - 03. Lö 00 - 03. Sö 00 - 03. 

Format: Påsdraft, Nostalgiadraft, eller casualformat 

Registrering: 23-24 Start: 00:00 

Arrangemang: LEGACY --SM Typ:Magic the Gathering Sal: Kårallen skrivsal 

Arrangör: Rikard Johansson 

Pass: To 11-17. 

LEGACY-SM (Runda 1-5) 

Format: Legacy Registrering:10-11 Start: 11 

Arrangemang: LEGACY SM Typ:Magic the Gathering Sal: Kårallen skrivsal 

Arrangör: Rikard Johansson 

Pass: To 19-22 

LEGACY-SM (Runda 6-8, Top 32) 
Format: Legacy 

Start: 18.30 

Arrangemang: MODERN Typ:Magic the Gathering Sal: Kårallen skrivsal 

Arrangör: Rikard Johansson 

Pass: To 19 - Fr 00, Fr 12 - 17, Sö 10 - 16. 

Format: Modern 

Registrering: En timma innan start 

Arrangemang: VINTAGE 

Arrangör: Rikard Johansson 

Pass: To 19 - Fr OD. Fr 12 - 17. Sö 11-16. 

Format: Vintage 

Registrering: En timma innan start 

Arrangemang: LEGACY 

Arrangör: Rikard Johansson 

Pass: Fr 18 - Lö OD. 

Format: Legacy 

Registrering: En timma innan start 

Typ:Magic the Gathering. Sal: Kårallen skrivsal 

Typ:Magic the Gathering Sal: Kårallen skrivsal



Arrangemang: BUM - TEAMRUNDOR 

Arrangör: Rikard Johansson 

Pass: Fr 18 = Lö OD. 

Format: Standard, Unified Deck Construction 

Registrering: En timma innan start 

Arrangemang: GPT 

Arrangör: Rikard Johansson 

Pass: Fr 09-18. 

Format: Sealed Deck 
Registrering: En timma innan start 

Arrangemang: LEGACY-SM (Top 8) 

Arrangör: Rikard Johansson 

Pass: Fr 12-17. 

Format: Legacy 

Player Meeting: 11.45 Start: 12 

Arrangemang: HAPPY HOUR SIDE EVENT 

Arrangör: Rikard Johansson 

Pass: Lö 18-20. 

Format: Draft 

Kostnad: 100 krStart: 18 

Gäller de 5 första drafterna som går igång 

Arrangemang: SM. DAG 1 

Arrangör: Rikard Johansson 

Pass: Lö 09 - Sö 00. 

Format: 3 " Standard, 3 ” Draft, 3 ” Draft 

Registrering: En timma innan start 

Arrangemang: SM - DAG 2 

Arrangör: Rikard Johansson 

Pass: Sö 09-18. 

Format: 3 ” Standard 

Player Meeting: 08.45 Start: 9 

Typ:Magic the Gathering 

Typ:Magic the Gathering 

Typ:Magic the Gathering 

Typ:Magic the Gathering 

Typ:Magic the Gathering 

Typ:Magic the Gathering 

Sal: Kårallen skrivsal 

Sal: Kårallen skrivsal 

Sal: Kårallen skrivsal 

Sal: Kårallen skrivsal 

Sal: Kårallen skrivsal 

Sal: Kårallen skrivsal 

Arrangemang:SM - TOP 8 & BUM - TOP 2 Typ:Magic the Gathering Sal: Kårallen skrivsal 
Arrangör: Rikard Johansson 

Pass: Sö 12-18. 

SM - TOP 8 

Format: Standard 

Start: 12.30 

BUM - TOP 2 

Format: Standard, Unified Deck Construction 
Start: TBA 

Rollspel 
Rollspel är en typ av spel där en spelledare och en.grupp med spelare som tillsammans 
berättare en historia. Mängden regler varierar från spel till spel där vissa nästan helt 
förlitar sig på att alla spelare samarbetar i berättandet av historien medans andra har 
regler för i princip allt som kan hända.



Arrangemang: Call of Cthulhu Typ: Anmälan/Bropin — Sal: R61 

Arrangör: Tom Andersson 

Pass: Lö 21- Sö 05. 

Monsieur Fontenot och Djävulen: New Orleans 1905 

Adolphe de Beumont, en av New Orleans inflytelserikaste affärsmän med kontakter inom stadens politis- 

ka skikt såväl som dess undre värld, hyr in gruppen för att undersöka sin dotters mystiska fästman 

Monsiueur Fontenot och hans bakgrund. Ett uppdrag som verkar simpelt nog. Men vilka hemligheter döljer 

sig i New Orleans mörka bakgator och hemliga salonger? Vilka varelser kommer att resa sig ur Louisianas 

träskmarker? 

Rollspelet Call of Cthulhu är baserat på H.P Lovecrafts skräckberättelser. Kännedom om litteraturen är 

dock inte ett krav för att delta. 

Föranmälan görs lämpligast för att garantera plats. 

Typ:Anmälan/DropIn Sal: R61 Arrangemang:Centuria 

Arrangör: Niclas Ohlsson 

Pass: To 13 - 17, 17 - 21, Fr 13 - 17, 17 - 21, Lö 13 - 17, 17 - 21. 

The world of Centuria is moving from the dark age of steel to the luminous age of information. But one 

thing has not changed: it is still a world of adventure. 

Spelare kan välja mellan flera 4-timmars äventyr för varje pass som listas. Äventyren spelas på svenska 

eller, om det efterfrågas, engelska. Spelmaterialet är på engelska. För mer information och äventyrs- 

beskrivningar besök www.centuria.se. 

Anmälan garanterar plats (max 5 pers), går annars bra att söka upp mig under konventet. 

Arrangemang: Indierummet Typ:Dropin Sal: 541 

Arrangör: Fredrik Sergler & Jonatan Kilhamn 

Pass: To 9 - Sö 13 

Indierummet är dit du går för att testa på nytt och gammalt från mindre spelproducenter. 

Mycket av det vi spelar är story-games. 

Är du ny till spelgenren? Indiespel har under det senaste årtiondet utmanat hur rollspel spelas och 

kräver normalt minimalt med förberedelser, något som lämpar sig ypperligt för one shot-spel. 

Vi står för duktiga spelledare, du står för ett öppet sinne. 

Indierummet arrangeras av Föreningen WRNU, baserad på Rollspel.nu.   

Arrangemang: Kol & Stål Kalla Vindar 

Arrangör: Oskar Rognås 

Pass: Fr 21-Lö O1, Lö 9 -13, 13 - 17, 17 - 21, Lö 21 - Sö 01. 

Kol & Stål utspelar sig i en viktoriansk fantasyvärld där krig, hat och svek är vad som återstår när ett 

inbördeskrig splittrar ett imperium. Långt bort från politiska maktspel och industriell tillväxt, har ett 

luftskepp fått maskinfel och besättningen tvingas nödlanda. Platsen de hamnar på hade dock ingen 

räknat med och snart inser gruppen att de är del av något mycket större än de någonsin skulle kunnat 

föreställa sig. 

Typ: Anmälan Sal: P62 

Anmälan krävs 

Arrangemang:Screams in No Mans Land Typ: Anmälan Sal: R62 

Arrangör: Niclas Ohlsson 

Pass: On 17 - To D1, To 17 - Fr O1. 

Aret är 1918, i Frankrike ligger huttrande och utmattade soldater i sina primitiva skyttegravar och lider 

under ett tungt artillerianfall. Vad de inte vet är att de har en lång resa framför sig, fylld av krigets fasor, 

galenskap och tunga eldstrider. 

Screams in No Mans Land är ett skräckscenario som utlovar hög action, lätt undersökande och tung 

galenskap. Vem kommer att ta sig ur den tyska fronten levande? Och vad är det egentligen som rör sig 

ute i den Franska Argonne skogen? 

Välkommen in i Ingenmansland. 

Arrangemanget kräver anmälan (max 5 pers). 

Arrangemang: Sub-Metro 

Arrangör: Björn Persson 

Pass: To 17 - 21, Fr 17 - 21, Lö 17 - 21. 

ub-Metro är ett actionpackat äventyr där upp till fem spelare får chansen att upptäcka en dystopisk 

cyberpunk-värld. Staden är vidsträckt och styrs av en grupp företag. Deras huvudsakliga intresse är att 

styra lobbyismen men gör gemensam sak när rebellerna ska slås ned. Det kan mest liknas vid en gigan- 

tisk kartellbildning som utåt sett styr staden med dolda inre intriger. Rebellerna är en anarkist grupp som 

reagerat mot fattigdomen och förtrycket. Polisbrutalitet, skyhöga skatter och den totala avsaknaden av 

sociala nätverk ledde först till upplopp och har sedan dess bidragit till grupperingar. Rekommenderas 

spelgrupp på fem personer och att alla deltagare är fyllda 18 år. 

Anmälan av komplett spelgrupp garanterar platsSamling utanför RG3 trettio minuter för spelstart för 

karaktärsutdelning, frågor och eventuellt kompletterande av spelgruppen.. 

Typ:Anmälan Sal: R63



Arrangemang: Tét '68 - Nedstigningen = Typ: Anmälan/Dropln — Sal: RG2 

Arrangör: Tom Andersson 

Pass: Fr 09-17. 

Iklädd dig rollen som soldat ur Amerikanska 4.e Infanteridivisionen i mitten av Tétoffensiven 1968. Of- 

fensiven blir för soldaterna början på en nedstigning i ett brutalt och omänskligt mörker där fiendens 

soldater endast utgör en del av alla de faror som väntar. Kommer någon du att komma ur djungeln med 

livet och förståndet i behåll eller kommer du försvinna i Vietnams täta djungler? 

Spelet Recon är enkelt, snabbt, actionbetonat och oförlåtande. Scenariot utspelar sig under Vietnam- 

kriget men är utöver det fantasi och fiktion med skräckinslag. 

Föranmälan görs lämpligast för att garantera en plats. 

Arrangemang:USCM Colonial Marin Corps Typ: Anmälan/DropIn — Sal: S-Kök Korridor 12 

Arrangör: Oskar Grindemyr & Andreas Holm 

Pass: To 9 - 21, To 21 - Fr OL, Fr 9 - 21, Fr 21- Lö D1, Lö 9 - 21, Lö 21 - Sö 01, Sö 9-13. 

USCM är ett taktiskt rollspel i militär science fiction-miljö. Stämningen i våra scenarion hämtas i första 

hand från miljöer som Aliens och Starship Troopers men speciellt för i år kryddar vi med lite extra cy- 

berpunk. Vi kör drop-in under alla dagpass. Kom gärna med ett färdigt lag på 4-5 pers, det underlättar 

logistiken. Har du inget lag anmäl dig bara vid marinkårens rekryteringskontor så löser det sig ändå, 

nästa dropship avgår så snart det är fullt. 

USCM är normalt inte lämpligt för de yngsta spelarna, men vill ni spela en nedtonad version prata med 

er SLÅ så försöker vi lösa det. 

Arrangemang: Vargamåne Typ:Anmälan Sal: R62 

Arrangör: Simon Engqvist 

Pass: Fr 17 - 21, Fr 21 - Lö 01, Lö 17-21, Lö 21- Sö 01. 

pänningen i luften var påtaglig; bokstavligen då ett lågtryck sänkt sig över havet med den tunga, oly- 

cksbådande lukten av ljungeld. Ledarhonan Grimsha hukade sig i fören och spanade medan båten sakta 

stävade mot stranden. Blicken var dock blank, ty hon stålsatte sig för att inte låta sin ängslan komma 

till ytan och förråda henne. 

I år är det dags för ett återbesök hos tvillingmagikerna Fundibéra och Kamalkus på Gatves klippa. Var- 

gamåne är en remake på ett klassiskt äventyr men denna gång gestaltar spelarna en grupp vargfolk. 

Scenariot är baserat på ett avsnitt i romanen Slaktare små av Erik Granström men det är inget hinder för 

deltagande att ha tagit del av denna. 

Kräver anmälan (Max 4 pers/pass) 

Övriga Arrangemang 
Här följer lite olika arrangemang som inte riktigt passar in i de överiga kategorierna. Så 
passa på att lyssna på en föreläsning, eller kanske besöka de butiker som säljer alla 
möjliga spel, serier och andra fantastiska saker. Glöm inte att Stanna vid Té-baren för en 
uppriskande kopp. 

Arrangemang: Demo av digital målning — Typ:Föreläsning 

Arrangör: Elin Lindberg 

Pass: To 13 - 17 Lö 09-13 

litta, lyssna och ställ frågor medan konstnär Elin Lindberg (elinlindberg.com) demonstrerar hur hon 
målar digitalt. 

Sal: C2 

Arrangemang: Röda Urnan Lajvförening Typ:Lajv Dropin 

Arrangör: Röda Urnan Lajvförening 

Pass: To 9 - 17, Fr 9 - 17, Lö 9 - 17, Sö 9 - 13. 

Kom och prova på lajv, spela inlajvspel och prova på BOFFER! (Om vädret tillåter) 

Sal:C4-Gården 

Arrangemang: Lincon GameJam Typ:Workshop Dropln 

Arrangör: Ingemar Ragnemalm & Teodor Ragnemalm 

Pass: To 9 -13, Fr 13 - 17, Lö 17 - 21. 

lör ditt eget bräd- eller kortspel på 4 timmar! 

Sal:Colosseum 

Arrangemang: Datamuseet IT-Centrum — Typ:Utställning 

Arrangör: Östergötlands Museum 

Pass: 

Sal: Colosseum 

Upplev ny och interaktiv teknik samt retrospel.



Arrangemang: Paracord-armband Typ:Workshop DropIn — Sal:Colosseum 

Arrangör: Jens Friberg & Sara Franzén 

Pass: To 13-17, Fr 13 - 17, Lö 13 - 17. 

Vad skulle du ta dig till om du plötsligt vaknade upp ute i vildmarken, långt från närmsta stad? Ett para- 

cord-armband kan användas på en mängd olika sätt. Du kan bygga med det, använda det som skosnäöre, 

göra fällor, använda det som sytråd (till både kläder och större sårskador), tandtråd, etc. 

När du inte använder armbandet i överlevnadssyfte fungerar det alldeles utmärkt som snygg accessoar. 

Skapa ditt eget utifrån dina favoritfärger, politiska färger, familjefärger eller annan tillhörighet som du 

kan förmedla med färg. 

Arrangemang: Studiecirkeln och du Typ:Workshop DropIn — Sal:RG2 

Arrangör: Studiefrämjandet 

Pass: Lö 9-17. 

Studiefrämjandet bjuder in till ett samtal för dig som vill starta en förening eller utveckla din befintliga. 

Hur använder man Studiecirkeln som ett verktyg för att skapa nya möjligheter? Hur blir administrationen 

rolig istället för en pina? Hur använder vi studiecirkeln i vårt samtal med bidragsgivare och för att engag- 

era och demokratisera våra föreningar? Kan studiecirkeln vara nyckeln till din framtid? 

Arrangemang: Auktion Typ:Auktion Sal:C3 

Arrangör: Edward Cope 

Pass: To 13-01. Fr 13-01. Lö 13-01 

Artemis: Starship Bridge Simulator, Artemis is a social game where several players are together in one 

room, the bridge, and while they all work together, one player plays the Captain, a person who sits in the 

middle, does not have a workstation, and tells everyone what to do. 

Feel free to come and join us and watch a game being played, and maybe if you think you have the right 

stuff you can sign up to test your abilities as a captain. Feel free to bring along your own first officer too 

if you want help as the job of Captain is a heavy burden to bear alone 

Arrangemang: Auktion 

Arrangör: Anders Blom & Fabian Blom 

Pass: Se tider nedan 

Typ:Auktion Sal:C2 

På fredagen kan du lämna in det du vill sälja till auktionsinlämningen. Auktionens provision är tio kronor 
per utrop. Vi tar emot max tio utrop per person och 250 totalt, så kom tidigt till inlämningen 
Senare på fredagen är det visning av alla prylar. Då kan du, om du inte kan delta på äuktiörren komma 
och lämna skriftliga anbud på det som ska säljas. Alla anbud är givetvis bindande. | 
På lördagen är själva auktionen. Vi ska försöka med att ta emot kontokort på större belopp, i övrigt är 
Erna betalning som gäller! Om man ska storhandla kan man prata med oss innan och få betala 

i efterhand. 
Fre : 09:00 - 21:00 | Inlämning | Colosseum 

Lör : 17:00 - 21:00 | Auktion | C2 
Sön : 09:00 - 13:00 | Utlämning | C2 

Arrangemang: Hjernetrim og pusslerier  Typ:Dropln 

Arrangör: Kjartan Lindge 

Pass: Lö 13-20. 

Her finnes det mange vanskeligheter, pusslerier og klurerier å bryne seg på. Vi kjarer også en utfordring 
på hvem som klarer å lase noen oppgaver raskest. -Er du smartere enn vennene dine? -Bevis det her! 

Sal:R35 

Arrangemang: Maffia 

Arrangör: MaffiaSverige 

Pass: To 9 - Sö 13, 

I den tidigare lugna byn har Maffian fått fäste och tillbringar nätterna med att skjuta ihjäl oskyldiga bybor. 
Byborna har fått nog och bestämmer att varje dag genomföra en avrättning av den person som de är 
övertygade är maffia. 

Som bybo är målet alltså att hitta och hänga alla maffior i byn, medan maffian försöker manipulera och 
gömma sig under dagen för att avrätta byborna på natten. 

MaffiaSverige är en nystartad förening med ambitionen att arrangera välstrukturerade maffia parti av 
bra kvalité. Välkommen till oss och prova Maffia oavsett om du är en erfaren räv eller en oinvigd bybo. 

Typ: Dropln Sal:S2



Arrangemang: Nördjeopardy Typ: Frågesport DropIn Sal:C2 

Arrangör: MaffiaSverige 

Pass: To 17-21. Fr 17 - 21. Lö 17 - 21. 

Vi ger svaren och ni ställer frågorna! 

Arrangemang: Sagornas &lägereldarnas tid Typ: Dropin Sal:R35 

Arrangör: Karin Lundengård'& Dan Grönlund 

Pass: Lö 21- Sö 01. 

Vi träffas och berättar historier för varandra. Kliv in med oss i sagornas värld en stund, i ett dunkelt rum 

upplyst endast av levande ljus. Ta med dig enchistoria och en kopp te från te-baren och kom och mys. 

Alla som vill får berätta, eller bara lyssna när någon annan gör det. Enda kravet är att alla berättar fritt 

utan att ha något nedskrivet. 

Typ: Te=bladi vatten” Sal:Colosseum 

Arrangör: Jens Carlberg & Annika Samuelsson 

Pass: To 9 - Sö 13 

Bränner du din street-cred på Liptön-påsar, eller ser du till att den förräntar sig genom att dricka ditt te 

med style? Fall inte för några megacorp-locktoner! Kom istället till LinCons te-bar där téet är gott men 

priset är lågt! 

Arrangemang: Te-baren 

Arrangemang: Two Rooms and a Boom Typ: Dropin Sal:P18 

Arrangör: Peter Haraldsson 

Pass: To 17 - 21, Fr 17 - 21 Lö 17-21. 

Ta en grupp personer och dela in dem i två lag. Placera hälften i”ett rum-och-hälften i ett annat och 

lägg till en bomb! Two Rooms and a Boom är ett socialt spel där slutledningsförmåga är verktyget till 

framgång (i viss likhet med Resistance och Maffia/Varulv men ändå inte). Det blå laget har en president 

och det röda har en självmordsbombare. Om dessa är i samma rum när bomben sprängs vinner röda 

laget, annars vinner det blå. Men vad händer när man kastar in agenter, spioner, blyga människor eller 

kanske en älskarinna och en fru? 
Drop in - ingen föranmälan eller förkunskaper behövs. Arrangemanget funkar på grupper mellan 6 och 30 

personer, och effektiv speltid per spelomgång är 15 minuter. Mer info för den nyfikne: http://tuesdayk- 

nightgames.com/tworoomsandaboom/ 

Butiker 
Hin Lindberg säljer utskrifter av sina fantasy illustrationer på LinCon. Det finns tavlor i olika storlekar 

oo utan ram, bokmärken "och smycken med Elins motiv. Titta in på www.elinlindberg.com om du är 
nyfiken. 

Sal: Korr 18:3 

lars : 09:00 - Sön : 13:00 

Fenix 
Sal: 519 

lors : 09:00 - Sön : 13:00 

Allt på ett kort 
Sal: R26 

Tors : 09:00 - Sön : 13:00 

Lajvloppis 
Sal: R19 

lors : 09:00 - Sön : 13:00 

Alphaspel 
Sal: R18 

Tors : 09:00 - Sön : 13:00 

Narren Spel 
Narren spel besöker även detta-år LinCon. Vi kommer att ha med oss många roliga spel och hobbyproduk- 
uu S handla. Vi Kommer dessutom att prova och spela ännu fler spel, så kika in hos oss! 
bal: R23 

: 
lors : 09:00 - Sön : 13:00 

Playoteket 
Sal: S19 

lors : 09:00 - Sön : 13:00 

Seriebörsen 
Seriebörsen plockar som vanligt med sig en mix av serier, brädspel, kortspel och tillbehör. Vi demar diverse 
bra spel och i år kommer 25st ex av det egenproducerade spelet Path of Dice att finnas till försäljning på 
konventet. Passa även på att prova Seriebörsens andra spel Pubar & Bussar som nått prototypstadiet 
Arrangeras av: Seriebörsen 

i 
Säl. R27 

upelpass Demospel: Tors : 09:00 - 23:00 Fre : 09:00 - 23:00 Lör : 09:00 - 23:00
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