


Välkommen KonventsreEler

Välkommen tilt LinCon
Du håller i foldern till årets spelhändelse - LinCon 19961
Vi lovar att det blir en händelse som ingen deltagare, arrangör
eller funktionär kommer att glömma. Förutom alla sedvanliga
turneringar och tävlinga4 har LinCon ett enormt smörgåsbord
med arrangemang att bjuda på. Vår ambition är att låta kon-
ventet och allt runt omkring bli en totalupplevelse - kort sagt
ett minne för livet. Du kommer aldrig ångra att du och dina
vänner besöker LinCon.
LinCon 1996 är det tolfte konventet som anordnas i Linköping, så vi
vågar påstå att vi har erfarenhet. Vi vågar också påstå att LinCon
kommer att vara roligt, bizarrt och intressant eftersom vi som arrang-
erar kalaset är östgötar. Givetvis kan LinCon bara ge ftirutsättningar
ftir att ha roligt. Att ha roligt är ju upp till var och en. Om man vill ha
tråkigt är man lika välkommen i alla fall, men vi kommer att göra allt
vi kan Iiir att få er att ha roligt. Väl mött i Linkiipingl

LinConarrangörerna

1. Sammanfattning
Vad vore ett konvent utan
regler? Eftersom vi som
besöker konvent är inbitna
spelare kan vi inte undvika
att ha regler Itir konvents-
besök. Regler ärju som alla
vet til] ftir att underlätta
ltir spelarna
2, Entr6
Entr6avgifter till LinCon
är till ftir att frnansiera all
verksamhet under helgen.
De enda avgifter som
tillkommer är fiir rollspels-
arrangemangen och
Magicturneringarna.
Dessa arrangemang kostar
extra eftersom de kräver
mer resurser. All eventuell
vinst går oavkortat till
ftireningsverksamhet.
Ingen privatperson får
ekonomisk vinning av
LinCon. Se tabell 1 ft,r de
olika kostnaderna.
2.1. Helhetspris
Du som vill uppleva hela
LinCon kommer att få en
totalupplevelse till ett
optimalt pris.
2.2Icke föranmiild
Du som inte fiiranmält dig
har trasslat till vår plane-
ring och detta skapar
o{?irutsedda utgifter. Anmä-

Tabell l: Entr6nvglftor
o Föranmäld SV!lROKnrrxlh'rrr
. Föranmäld icko-SVlr)llOKnrr,rllt,rn
. Helhetspris i dtlrron
. Dygnspris i dilrron

Tilläggskoetnadcrrl
. Rollspol, por lug tx:h l,ilvlirrg
o Magicturnoring
Urulantag : T\xtn, in il i ilrl rt| I u tt tn ll I « n

aktivitet du vill spela
under respektive pass.
AnmäIan är bindnnde oc}r
skall ske f<jre 10 maj. Om
du inte kommer till ett
spelpass som kostar extra,
kan LinCon t1vän inte
betala tillbaka dessa
pengar. Kan vi inte tyda
din anmälan kan du natur-
ligtvis inte garanteras
plats. Texta alltså tydligt.
Så snart vi fått din anmä-
lan skickar vi en bekräf-
telse.
4 Plats
LinCon 96 kommer att äga
rum på Folkungaskolan i
Linköping. Se kartan på
baksidan av håftet fiir
vägbeskrivning.
4.1 Parkering
Parkering är tillåten på
baksidan av skolan samt
på grusplanen fram{tir
skolan.
4.2 Övernattniing
Skolan har två glmnastik-
salar som bara kommer att
användas som sovsalar.
Dessutom kommer alla
spelsalar att kunna använ-
das som sovplatser om
ingen nattaktivitet är
planerad. Varje sal har ett
bokningsschema. På detta
kan man se om salen är
bokad.
4.3 Föda på LinCon
4.3.1 Måltider
4.3.1.1 Frukost
LinCon serverar frukost till
det facila priset av 25
kronor. För detta kan du
smälla i dig hur mycket
som helst. Frukost serveras
varje morgon mellan
klockan 07.00 och 09.00

4.3.1.2 Lunch
Vi serverar ingen lunch på
LinCon. Däremot frnns en
pizzeria med bra priser-
alldeles i närheten av
skoian.
4.3.1.3 Middag
Kiosken säljer enkla
hamburgarebyggsatser.
Dessa bär du ut till våra
grillmästare utanftir mat-
salen så hjä1per de till att
konstruera en delikat
nygrillad hamburgare.
Dessa säljes billigt på
grund av tung sponsring
från SCAN.
4.3.2 Kiosk
LinCon har en kiosk där du
kan inköpa CC,läsk, godis,
kaffe, chips och andra

essentiella speltillbehör.
5 Försä[ning
Ingen ftirsäIjning får
fiirekomma på LinCon utan
konventsledningens till-
stånd. LinCon kommer att
bevistas av tre spelbutiker:
Tladition, Flamman samt
Spel&Sånt. Dessutom
kommer SF-bokhandeln
samt några mindre ftirsäl-
jare att finnas på plats
6 Förbud
6.1 Uniformer
Av tradition har vi kvar
denna regel. Militära

senare an ar
1800 får ej bäras på Lin-

. Pemissionsuniform

svenska ftirsvaret är dock
undantagen.
6.1.1 Livekläder
Liveklåder är givetvis
undantagna från unifoms-
regeln.
6.2 Vapen
AlIa vapen är Iiirbjudna,
även paintballvapen,
softairguns och
bofferoapen.
6.3 Droger
LinCon är ett drogfritt
konvent. Användandet av
olagliga droger kommer att
polisanmälas och berörd
person kommer att
avstängas från LinCon {iir
all framtid. Rökning är
heller inte tillåten inom
skolans område. Detta
innefattar även skolgåiden.
TAvstängning
Brott mot regler i paragraf
6 eller annat odrägligt
uppträdande leder tiII
avstångning från konven-
tet.
8 Reception
Receptionen kommer att
vara bemannad dygnet
runt och frnns i matsalen.
TilI receptionen kan du
vända dig om du viII ställa
frågor eller anmärka på
något som hänt eller om
något har gått sönder. Där
kan du också lämna in
upphittade saker.
8,1 Anslagstavla
En stor anslagstavla
kommer att frnnas i matsa-
1en bredvid receptionen.
Där kan du leta efter roliga
tävlingar. Om några änd-
ringar görs under konven-
tet kommer dessa att
anslås här och i konventets
tidning LinConlöken.
8.2 Bagageinlämning
Vid receptionen kommer vi
att ha bagagefiiroaring.
Lämna in dina saker så
bevakas de garanterat
dygnet runt.
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lan i dtirren kont,tr dtlrlllr lr'llr ll,l. xl,iktirr LinCon och
ll50 kronor fllr holn l,in(lort tllr ntl. ktrrrnrr rrl,nyttja
och 160 kronor flir d.ygnr- SVI,)lt0K-rlbnt,ton kan du
inträdc.
2.2.1 Dygnelnträde

gA rnrxl i l,'iiruningen
LinOon

Du som av olika skummn 2.4lloll;polsarrengemaug
anledningar inte kan vura I)o oliku rolhpolxrrrrtngc-
på LinCon under hela mangon koettr 100 kronor
helgen kan lösa dygns- per lag och Lilvling. Htt au
inträde ftir varje dygn. lagdeltagarna anmtilcr
Detta är givetvis inte hela sitt lag och betalar
optimalt, men vem har sagb hela lagaugiften samt anger
att regler är rättvisa? lagnamnet,
2.3 SVEROK-medlem 2.5 Magic
Vi tycker att S\|EROK är Dessa arrangemang kostar
ett så pass ballt riksfiir- 50 kronor per speltillfälle.
bund att vi stödjer dess 3.Anmälan
medlemmar med en lägre AnmäIan gör du på en av
inträdesavgift. Det kostar de postgiroblankot,tttr rotn
250 kronor ftir de som inte finns i mil.ton lv lrilllr,l,
ännu hunnit gå med i Om rltr llr ittlrolxptnrl rrv

någon fiirening gom i,illlrllr nll, ltn ptl gatottl+'rrrl ;rlrrls
SVEROK. tttttler x;telltnrrltr lrlit rlrt

2.3,1 Föronlngon lJn(lott fllt'ntttttåln rllg llvll r ,1,'rr

ftir värnpliktiga i det
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Frågor? Rollspel

Annat man kan undrä...
Spelledare? Billigare inträde? Gratis?

LinCon behöver spelledare till en del turneringar. Om du vill ha ett
reducerat inträdespris ska du kontakta vår spelledarekontakt Per
Svensson (se nedan). Om du ställer upp tre pass, bjuder vi på hela
inträdesavgiften!

Har du frågor som inte besvarats av detta häfte kan du höra av dig till
LinCon-kansliet eller till någon ansvarig person:
LinCons kansli 013 - 14 87 40
lluvudansvarig: Tbr Schönmeyr 013 - 13 23 61
Vice huvud: Jonas Hellgren 013 - 11 08 87
Informationsgruppen: Häftet, allmän och särskild information,
reklam, mediakontakt
Lars "Molle" Johansson
Ekonomigruppen: Budget, Itirsäkringar, inbetalningar, sponsring
Tbmmy Runesson 0122 - L67 57
Administrationsgruppen: Anmälningar, registrering, reception

cäll of cthulhu

070 - 546 14 51

013 - 31 02 89
:, kiosk, städni
013 - 14 87 40

013 - 26 07 78

013 - 21 30 23

I enlighet med gamla traditioner kommer vi
att även i år håIla en auktion på LinCon.
Vi som ansvarar {tir auktionen är måna
om att bara säIja aktuella spel av högsta
kvalitet; men vi tror oss ändå kunna
håIla mycket låga priser. Nu har du

chansen att hitta de senaste
spelnyheterna eller kanske några

undervärderade rariteter. Våra utropare
har stor erfarenhet och är kända ftir att vara
iirliga och hederliga. Auktionen kommer att

håIlas på söndagsmorgonen.

ffiffitr

ffi

Fredrik Bonander
Funktionärsgrul
Peter Halvarsson

Peter Nordgren
Spelledarekontakt
Per "Ps" Svensson

eller skriv...
LinCon
Köpmansgränd 4
58224 Linktiping

Arrangörsgruppen: Arrangörskontakt, tävlingar,
prisutdelning, lokalplanering, schema

En midsommarnatts rnysterium
Midlands, Brittiska irnper:iet 1926. Solen står högt på himlen
denna tidiga midsommarafton. För sjunde gången måste jag ta av
mig hatten ftjr at torka svetten ur pannän. Snart borde George
och hans vänner varä hai Nu kommei clownen på styltorna ftirbi
igeq. Jag undrar hur han klarar,av att hålla balansen och samti-
digt jonglera rned de där dockorna. Tittar mot,vag+en igen, rnen
ingen skyrnt av Zelda, Vi ska" ju träffas ikwäll, bara hennes hr:or ,

inte är i niirheten igen.
Ilär kommer ju en bil, k4nske är det George och hans vänner?
Det är.samma bil men rned en gamrnal,man som kör,,Han möts -

av en rnän i konstig utstyrsel. Är det månde trollkarlen?, 
'

På vägen till tältet hoppar mannen till när lejonet plötsligt kastar
sig mot burgallret. Hoppas dö matäf lejonet innan ftireställningen
ikväll ftir det ser ut att vara på bettet.
Där kommer en bil till och det åir visst mina vänner...

Call of Cthulhu
Huvudturnering: Lag om 5 spelare
Arrangör: Peter Eklund och Henric Johansson
fider: Lö 10-16, lö 18-00 och må 09-15
Anmälningsavgifh 100 W /lag. Föranmiilan krävs
Förkunskapskrav: Du ska kunna rulla och dö (Roll a die).
Meriter: CoC veteraner.

Funktionärsgruppen: Funktionär, kiosk, städning och service

håilsningar från osr
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J'lia Herring
Född en ljuvlig midsommarafton anno 1905
i Halifax. Julias far var kapten på ett av de
sista segelfartygen som korsade de sju
haven. Hon älskade sin far mycket och det
var en stor tragedi när hans skepp sjönk
med man och allt utanftir Flöridas iistkust.
När Jane, Julias mor, dog efter en långva-
rig sjukdom besttundeisig den då 16-åriga
ftiräldralösa ftir att bli sjuksköterska, ett
val som hon senare inte har ångr:at, Som
person är hon uttåtriktad, positiv och
riktigt pratglad. Kanske är det där{iii aIIa
tycker om henne, särskilt männen. Hon ser
fram emot att spendera midsommarhelgen
i år med sin klsin Nicholas och hans vän-
ner. I synnerhet en av dem...

JamesEvetts ,, :

linda se-dan James {iidelse 1904 har hans
Iiv krelsat kring farniljen Beresford.och
deras säte. Familjen Evetts har tjänat
familjen i mer sex generationer. Enda
gången James en längre tid har varit borta.
från godset var när han tillbringade fem år
i App'lebys skola. Där lärde han sig att vara
gudfruktig, lydig och respektfull mot de
bättre bemedlade. Han känner den bli.
vande baronen George väI då de växt upp
tillsammans och James har räddat honom '

från olika knipor. James har mer än en
gång tagit på sig skulden ftir Georges
eskapader qch äventy,r, När de är ensamma
är de bästa vänner och George vill att

James skall {iilja med honom och hans vänner under midsommaifirandet.
Han är lite tveksam till detta då han är rädd ftr vad hans vänner i byn säger
om att han umgås med denblivande baronen.John Pemberton :

1906 hittade syster Judith Brown ett knyte
utanfti?. dörren till barntiemmet,S:t
Ghothoy. tr knytet Iåg stackars John skri- .

kande och vilt gestikulerande med sina
nävar. Enda ledtråden tiII hans liirflutna
var en sliten journal på ett okåint spiåk
som låg instoppad i knytet. Senare i livet
har det bara gått uppåt fiir John, faktiskt
ända till Oxford. Väl där såg han till att
lära sig språket och kunde tyda journalen.
Efter detta blev han sig inte lik utan hop-
pacle av skolan och började jobba i ett
antikväriat. John har ändå hållit kontäk-
ten med de få vänner han lyckade skaffa
under sin skoltid, George, en avharrs
vånner, har bjgdit irr John att tillbringa en
vecka runt midsommar hos honem.

Nichofas Benningsen
En frostig februarimorgon 1906 fttdde lru
Benningsen sin efteflängtädb ftirste son,
Nicholas. Han tillbringade sina liirsta tio
år i en sömnig liten by utanltir Halifax
tillsammans med sina sex äldre systrär.
Begåvad rned ett rnycket gott läshu1'qd
var det en mycket lycklig Nicholas sorn
bö4jade skolan i Halifax. Hans dåliga
fysiska liireträden tillsammans med hans
stora ftirkärlek ftjr böcker gjorde honom
snarl ti'l'l lärarnas favorit; men t),värr
också skolkamraternas hackkyckling. För
att k'lara sig ur de värsta kniporna lårde
sig Nicholas att ljuga övertygande. Detta
fortsatte han med när han började på
Oxford, men fick ändå sina ftirsta vännei
genom att vara dem behjälplig med deras skoluppgiften För Iörsta gåEgen ser
han f,ram emot ett skollovdå han oeh hans kusinJulia blivit inbjudna till en '

vän. Enda smolken i glädjebägaren är att han måste dras med en jänta,

Och nu till en liten foldertävling
I texten ovan finns en besvärjelse beskriven, vilken?
Första rätta inlämnade svar belönas med ett specialpris.
Svar lämnas till recpetionen märkt:
"Cthulhu rrles the waves"
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Sir George Beresford-Peirse :

Enda barnet till baronen av Lexitrgton korn
till världen i vår herres år 1906. Han blev
mycket bortskämd sombarn och hade
egentligen bara en riktig våinl James,
butlerns son. Hans far dog uid slaget vid
Somme 1915 och när George fyller 21 '

kommer han att bli den nye baronen av
Lexington. Tidigt visade han framliitterna
inom olika sporter..Framtidsplanerna att .

fi5lja i sin fars fotspår in i arm6n grusades :

då hans rnor inte kunde stå ut rred risken
att ftirlora sitt enda barn. Istället blev det
Oxford pch en, tänkt karriä1 inorn utrikes-
departemenGt, Sorn tur är har terminen
äntligen tagit slut och George hoppas att
någonting skall hända under sommaren...
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Kult
Calling Baton Rouge
Hettan var tryckande, natten levde.

Runt om männen var allt levande.

Cikadorna sjöng sina serenader likt
sinn essjuka kastratsångare.
Napalmbestyckade trollsländor med feta
blåskimmrande kroppar flög sina uppdrag
över fientligt territorium.

De satt inuti den vinröda Dodgen med
de våldsamt färgglada eldsflammorna
målade på sidorna. Dodgen hörde inte
hemma någonstans. I träsket var den
endast ännu en påminnelse om männis-
kans närvaro här påjorden.

ald.€-

Till och med träsket med sina dypölar och
mossbevuxna vattenväxter var vid liv.

I Baton Rougepolisens annars så blå-
vita fordonspark var den en styggelse
och betraktades av de flesta poliser på
samma sätt som en homofobietraktar
en dagshowartist - med avsky.
Bilen tillhörde BRPD, så även de två
medelålders männen i framsätet. Man-
nen i baksätet däremot, Roy, tillhörde
SCS - Southern Comfort Society och att
döma av stanken från hans vidöppna
käft, den frånvarande blicken och res-
terna av spyor på kråss$ortan, var han
hedersmedlem.
Alla i bilen höll på att somna till.

Utanftir vaknade natten. De sippade på
det ljumma kaffet från termosän,
n5rnnade tyst på Garth Brooksmelodier
och mannnen bakom ratten lekte ftir-
strött med den helmantlade 9-
millimetersammunitionen.

De väntade på den annalkande gry-
ningen.
Den kom aldrig...

Kult
Iluvudturnering: Lag om 4 spelare
Arrangör: Tony Gustavsson, Markus Hallström, Pekings Apjävlar
fider: Fre 18-00, lö 18-00 och sö 09-17
Anmälningsavgift: 100 kr / lag. Föranmälan krävs
Förkunskapskrav: Bra rollspelsft)rmåga
Meriter: Permanenta medlemmar av Pekings Apjävlar.
Arrangerade KULT på LinCon 95

ffiii;- I)ii
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Drakar och Demoner
En afton på Eriks
Eriks är tavernan alla samlas på, det vet ni.
Eriks är inte helt lägligt, det vet ni.
Lagen vill inte stänga Eriks, det vet ni.
Ni tycker om Eriks. Ni är lagen och det gillar ni!

Sedan det stora kriget kom, har ert land blivit en stor
flyktingsluss. Ni sägs vara neutrala, men ni skulle aldrig
våga lura kejsar Hits män.

Ni ska ftreställa lagens bästa män, men lagen är inte så bra.
Kaptenen är en levnadsglad mutkolv, hans högra hand ett
fyllo och de tre kommisarierna en högröstad diva, en stövel-
slickare och en organisatorisk byråkrat.

fillsammans ställs ni inft)r dilemmat att någon i er stad
stulit fel pergament från kejsar Hits män. Ni har pressen på
er att få fram pergamenten. Men det finns fler problem på er
himmel, de som beställt stölden av pergamenten.

Karaktärerna:
Napte, Louie är rund och glad. Han är
den sortens polis som ftiredrar goda
viner och vackra kvinnor framftr poli-
tik. Därftir ser han gärna genom frng-
rarna på vissa brott; i varje fall mot en
smärre kontant ersättning...
Kapten Louie 1är någon gång ha sagt att
'Jag ser inget fel, eller brottsligt, i falsk=
spel så länge jag vinner".

Sergant Arne Svarte var en mönster-
soldat då det gril-Ide det fysiska. Han
skulle ha kunnat få vilken titel som
helst, om det inte vore ftir hans ovana
att skälla ut övefordnade och {tir hans
kärlek till ö1.

Svartes enda titel utöver sergant är
ftir närvarande "bäste ölhävare".

Kommissarie Fredrik Aster den skönes
fbräldrar ville att deras son skulle ha en
bra position i samhället, så de köpte en
kommisarietjänst åt honom. Det enda
Freilrik vill är emellertid att bli tider-
nas främste bard (och han har inte långt
kvar, om man får tro honom själv).

Kommissarie Jouko, son till Jakob, är
egentligen en ganska lat individ som
saknar talang ftir i princip allt, Han har
dock funnit sin egen lilla nisch i samhäl-
let; som stövelslickare. Genom att smöra
in sig hos allt och alla har Jouko lyckats
nå en trygg position i samhället.

Drakar och Demoner
Rollspelsturnering: Iag om 5 spelare
Arrangör: Gunnar Söderberg, Peter "petno" Nordgren, SLV
fider: fr 18-24, sö 09-17 och må 09-15.
Anmälningsavgift: 100 kr / lag. Föranmälan krävs
Förkunskapskrav: Bra rollspelsftirmåga
Meriter: Poing, poing. poing, poing. poing, poing, poing, poing, poing,
poing, poing. poing, poing, poing, poing. poing, poing, poing, poing,
poing, poing, poing, poing, poing, poing, poing, poing, poing, poing...

Kornmissarie Axel von Fars6n är nöjd
bara när allt är i ordning. Han är den
end.e stadsvakten som verkligen ftiljer
fiireskrifterna.
Han är helt ensam om att korrekt kunna
fylla i ett ansökningsformulär ftir att få
hyra stallplats åt en åsna. Axel von
Farsdn är den ende som bryr sig...

A A
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Vampire
Rollspelsturnering: Lag om 4 spelare
Arangör: Carl Cram6r, Dragon's Den
fider: Fr 18-24 och sö 19-01
Anmälningsavgift: 100 kr llag. Föranmälan krävs
Förkunskapskrav: Låg, men man ska ha spelat spelet och man måste
känna till världen. Mycket rollspel...
Meriter: Man 6 War, Epic, Pendragon ochAD&D på tidigare LinCon

A
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Pendrågon
Ni kommer ha privilegiet att fä uppleva ett fåntastiskt även-
tyr i kung Arthurs legendariska värld. Ni får roller som ädla
riddare vilka tjänar den av Gud utvalde, kungArthur. Ni får
uppleva ett episkt äventyr med de grymmaste av riddare, de
vackraste av kvinnor och de hemskaste av monster.

Ni, ett säIlskap av fem riddare från skilda delar av kung
Arthurs rike, befinner er på Camelot. En sårad väpnare
rider in genom porten och faller i era armar. Väpnaren ftir
med sig det oerhört dystra budskapet att en av riddarna av
Runda bordet, den legendariska irländska riddaren Sir
Airechtach McQuillan, har avlidit. §värr avlider väpnaren
innan det är klart hur detta skett och kung Arthur finner att
det är honorn tvunget att finna ut hur detta gått till. Man
kan ju inte låta den eller de skyldiga klara sig utan straff.

Gissa vilka som reser sig upp och tar detta ärofyllda upp-
drag.
Kan det kanske bero på att det nu finns en vakant plats vid
Runda bordet?
Kan det vara hämnd, eller har de bara räknat fel?
Hur det är med detta får endast de som överlever till slutet
veta, om ens de...

Adv Dungeons & Dragons
Ni väcks av en knackning på dörren. Muttrande ftirsöker ni
somna om, men {tirgäves. Det är väl lika bra att öppna och se
vad som står på. En av er slänger snabbt på sig kläder och
öppnar dörren. Utanfiir står en ung kvinna. Hon ser ut att
vara omkring20 är, är välklädd och lite nervös.

- Äata herrar. Ursäkta att jag blev tvungen att väcka Er men
jag behöver verkligen hjuilp.
Hon ser bedjande på er. När hon märker att ni tvekar tilläg-
ger hon snabbt:
- Jag kan betala. Med guld!

Det är femte veckan här i staden. Ni har inte mycket guld
kvar frän ert senaste äventyr, sedan Helarna i templei tagit
sin de1 och kost och logi betalats. Påfyllning i kassan skulle
verkligen behövas just nu.

Nyfrkna släpper ni in kvinnan. Ni ber henne sätta sig och
tala om vad hon behöver hjalp med.

- Det är inte lag som behöver O, t;atp, mina goda herrar.
Den som behöver Er hjälp är den unga fröken jag arbetar ft)r.
Hon ska nämligen gifta sig snart och hon viII därftir bli
kidnappad av Er!

Pendragon
Rollspelsturrrering: lag om 5 spelare
Arrangör: Mikael WeiBmann, 0t23-12226, Chirurgery Needed
fider: lö 00-08 och sö 19-01
Anmälningsavgift: 100 kr / lag. FöranmäIan krävs
Förkunskapskrav: Nobelt uppträdande
Meriter: Arrangerat många turneringar tidigar och är psykotisk löken-
redaktör.

Advanced Dungeons & Dragons
Rollspelsturnering: Lag om 5 spelare
Arrangör: Helge Lind, Dragon's Den
fider: Lö 10-16 och sö 09-17
Anmälningsavgift: 100 kr / lag. Föranmälan krävs
Förkunskapskrav: Hack'n Slash, regeloptimering
Meriter: Gammal som gatan



Rollspel Rollspel

CälI of Chtulhu

1 :., i l: :r, ,. .' :. I

Tibel åi 1670,, vä§terlänsk tideräkning.

Det söv,ande ljudet av bönekvarnar, radband oeh halvåögt
s,*ässände har fått,några,av rnunkarna att nicka tiII. , ,:

Den döende Tsotg ts,sT\rt an-Lama fingrar på radband§-
kulorna, hans torra läppar rör sig oavbrutet. Ingen ser när
hans sjäIlärnnäi den gamla kroppen och reser §ig mot him-
len:ftir att:söka en ny gestalt, en ny inkarnation, : ':

- Jo, det är sant!
Det rn-åste ha,ftitts en inkarnation fiir femtön år: sedänl :,

ftiry mea i jakten på'inkarnationen! Packa sarrdalerna, böne-
kvarnen och pendeln. '

Call of Chtulhu goes fibet
Rollspelsturnering: Lag om 4 spelare
Ärrangör: Laila Wiberg, Thorbjörn Fritzon och Johan Jonsson
fider: Fr 18-24 (kval), sö 09-17 (frnal)
Anmälningsavgift 100 kr / Iag. FöranmäIan krävs
Förkunskapskrav: Bra rollspelsftirmåga
Meriter: Oräkneliga arrangemang sedan 1990 på UppCon och LinCon.
Främst turneringar i Call, Kelter och rollspelet ROLLSPEL. Spelar
också minsann ibland under det ökända namnet "KÖXMXER"

The Streots of [äkefront :Cit,

KväIIen hade övergått i natt och ett
stillä regn hade dersenaste timmarna
format små pölar som nu speglade
gatlyktornas bleka sken.

Porten gav inte mycket skydd, varken
mot regnet eller den kalla vinden.

Phillips drog den våta trenchcoaten
tätare intill sig.Inget hade hänt sedan

källarlokalen tre timmar tidigare.

Phillips tände sin sista Lucky Strike?
hnöläde ihop det tomma paketet och
kastade det på trottoaren. Med be-

Lakefront City (
Rollspelsturnering: Lag om 4 spelare
Arrangör: Fredrik "K'roid" Persson och Kenneth "TPG'Johansson
fider: Sö 19-01
Anmälningsavgift: 100 kr / lag. Föranmälan krävs
Förkunskapskrav: God empati och emotionell rör1ighet. Skarp
analytisk ftirmåga, naturliga ledaregenskaper eller ftirmåga att intuitivt
fatta snabba beslut. Svaghet ftir klich6er önskvärd.
Meriter: Med stolthet: Lakefront City Blues på LinCon 95



Operätion Runaway

Aret är 1943.
Platsen är Nord-Pas'De-Calais,

Hitler§ arm6er äi håller Europa i ett
järngrepp och befolkningen darrar av
skräck, I Frankrike hålls modet uppe av
de vitltlksatand.e rnotståndsmännen, Det
är tre av dessa folkets hjäItar som frn-
ner en fiirrrirrad och jagad tysk.

Då man rådfrågar London lyder ordern:

-Get him over to us!

Auentyr,i Frankrihe.und,br and,ra u iirld;s -

kriget; Etukld regl.bi med to,nuiht'på.
tempo och rollspel.

Operation Runaway
Rollspelsturnering: Lag'om 4 spelare
Arrangör: Johan Törne, Rikard Larsson
fider: Lö 18-00 och sö 09-17
Anmälningsavgift: 1O0 kr / lag. Föranmälan krävs
Förkunskapskrav: Bra rollspelsftirmåga
Meriter: Ja.

Rollspel Rollspel

Röllspelet Rollspel

tr§fi 6sh,priöva dina vingafl , , ,

-.FLIGHT SKE l2l fromArlanda to 
.

LondonlHeathrow is now at gate 4.
- Please obsefvo..,:

'Du måste pr,ovaXaVemang det är un-'
derbart man känner sig så...

- De här tre stenarna ser du är faktiskt
laddade mred,goda,energi,er och...,

' Nää,' jäg:brukar sitta med'ftitterna i
lera, då mår jag bra....

,,,Allt§å jag fattal inte.hur de kan sei-
vera sprit på flyget...

- IIar du hört talasrom Atree? Hon som
kanaliserar honom är sååå bra.

Rollspelet Rollspel
Rollspelsturnering: Lag om 4 spelare
Arrangör: Laila Wiberg, Thor§örn Fritzon oph Johan Jonsson
fider: Lö 18-24
Anmiilningsavgift: L00 kr / lag. Föranmälan krävs
Förkunskapskrav: Hög rollspelsft)rmåga
Meriter: Oräkneliga arrangemang sedan 1990 på UppCon och LinCon.
Främst turneringar i Call, Kelter och rollspelet ROLLSPEL. Spelar
också minsann ibland under det ökända namnet "KÖXMIXER"

\
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Rollspel

Project TWilight

The Rossiter Incident
FBI:s Special Affairs Department (SAD)
har undersökt övernaturliga händelser i
över 40 år. De har fått reda på mer än
de någonsin har velat veta.

Ni blir inblandade i en av SAD:s under-
sökningar som leder i en förvånande
riktning.

Obfuscate

- Tala så att man Itirstår människa!

- Red Talons? Låter som ett ishockeylag.
Cult Of Ecstasy ... öhhm ... Bureau åf -

Alcohol, Tobacco and Firearms, tredje
dörren till höger...

Ni spelar uanliga mcitnnishor med, en
skymt au sanningen i White Wolf's
World OI Darkness

World of Darkness
Rollspelsturnering: Lag om 4 spelare
Arrangör: Jonas Bolander, Dragon's Den
Tider: Lö 18-24
Anmälningsavgift: 100 kr / lag. Föranmälan krävs
Förkunskapskrav: Låga
Meriter: Warhammer FRP under LinCon 94

#r:tu*t*rt,a" es@il



Rollspel Rollspel

En psykologtsk thriller (på räls) i fin form
Sara tittade på sina patienter.
'Antligen har de lugnat ned sig. Jag kan inte förstå hur vi
kunde råka ut för det här - det är otroligt!", tänkte hon.

Plötsligt blev det mörkt utanftir fönstren...Tåget hade åkt in
i en tunnel.

Elsa-Maria började skruva på sig nervöst.

"Aj då", tänkte Sara och sade:
- Lugna dig vi är strax på väg...Det är inget att bli rädd ftir.

Ett öronbedövande ljud av metall mot.metall fortplantar sig
genom tåget och plötsligt har tåget stannat.

En katt slipper ur sin bur och en hund sliter sig loss från sitt
koppel.

Lars skriker av skräck - de otäcka djuren är på väg Iängs
korridoren, rakt mot honom!
Lamporna slocknar och i högtalarna hör man ett kraftigt
brusande ljud.

Anders vrålar:
- Dom är här!
- Dom har tagit in tåget och dom viII döda oss alla!

Elsa-Maria ser hur skuggorna rör sig i den skumma nöd-
belysningen - de fiirsöker fånga henne...

Parabellum
Drakoniska fider
Derek kände hur en tunn strimma näsblod letade sig ner
över hans läppar.
Kylie tittade fåraktigt på honom innan hon brast ut i skratt.
Först då insåg Derek att han själv skrattade.
Suggestiva tongångar pulserade ur högtalarna och de två
möttes i en hungrig kyss. Kylies hand trevade sig sakta ner
innanftir Dereks byxlinning rnedan han samlade ihop en ny
line med ett stulet kreditkort.

Musiken tystnade när stereon ftirvandlades till en kaskad av
kiseldamm och plastsplitter. Kylies hämningslösa skratt
övergick snabbt i ett ångestfyllt tjut, Skramlet från nedfall-
ande rester ackompanjerades av tunga fotsteg och det dis-
tinkta Ijudet från en pumpmekanism.

Derek kisade mot dagsljuset som strömmade in genom den
demolerade dörröppn"ingen. Tfots att han kande"en oerhörd
fasa ftir den resliga gestalten som stegade fram emot honom
kunde han inte sluta skratta. Främlingen tittade frågande
på honom med en nedlåtande blick.

- Derek Ferry? Mannens röst skar genom Dereks trumhinnor
och aIIt han lyckades få fram var en jakande nick mellan två
skrattsalvor. Med antydan till ett leende riktade mannen sin
fiirgörare mot Derek och flyttade Iingret till avtryckaren.

- Jag har ett meddelande från chefen... Du är avskedad...

Parabellum
Rollspelsturnering: Lag om 5 spelare
Arrangör: Martin Lindholm och Jens Sennelind
Tider: Lö 10-16, sö 19-01 och må 09-15
Anmälningsavgift 100 kr / lag. Föranmälan krävs
Förkunskapskrav: Inga
Meriter: Parabellum på LinCon 94 och på andra konvent

Friform
Rollspelsturnering: Lag om 4 spelare
Arrangör: Björn Kauppi, D7
fider: Lö 00-08, Iö 18-00 och må 09-15
Anmälningsavgift: 100 kr / lag. FöranmäIan krävs
Förkunskapskrav: Bra rollspelsftirmåga
Meriter: Ett antal rollspelsarrangemang på många konvent.



Rollspel Rollspel

Kelter
Han går ut ur huset och tittar mot natthimlen.

Det är kallt - fruktansvärt kallt.

Månskäran vilar tunn och vass mot horisonten. Stjärnorna
är tydliga och klara.

Han går upp på balustraden,nägra av vakterna tecknar åt
honom att akta sig men han vinkar avvärjande med handen.

Belägrarnas e1d.ar lyser i skogsbrynet.

De har håltrit ut i en vecka mr.
Gårdagens attack lämnade en mängd döda och ett hus i rui-
ner.

Hövding Gaelacheit vandrar långsamt runt hela pallisaden,
han klättrar ned och går snabbt över till sitt hus.

På något sätt måste han komma i kontakt med yttervärlden.

Men hur?

Kelter
Rollspelsturnering: Lag om 4 spelare
Arrangör: Laila Wiberg, Thor§örn Fritzon och Johan Jonsson
fider: Må 09-15
Anmälningsavgift: 100 kr / Iag. Föranmälan krävs
Förkunskapskrav: Bra rollspels{tirmåga
Meriter: Oräkneliga arrangemang sedan 1990 på UppCon och LinCon.
Främst turneringar i CalI, Kelter och rollspelet ROLLSPEL. Spelar
också minsann ibland under det ökända namnet'KÖXMIXER"

Mutantz
- Strandsatta eller skeppsbrutna?
Det gick inte att säga när gruppen gjorde sitt ftjrsta strand-
hugg efter två veckor på Atlanten och hamnade på
Hebriderna.

Vågorna hade lagt sig efter den rasande stormen, men trots
det var det fullt av dimma runt båten. Det var som.om man
hade åkt rakt igenom ärtsoppa.

Efter ett par timmar, under vilka det enda av intresse som
hätnde var att man fångade ett par fiskar, lät det som om
fåglarna blev fler och fler. Lukten vittnade om tång och man
började höra olika fågelskrin ovanifrån.

Plötsligt skakade båten till och allt blev stilla. Fören stod
tryggt parkerad mot en klippa och ovanifrån hördes fåglar
som skrek.

\/ar hade män landat den har gången?

Ett till synes ödslig land bredde ut sig när de klev upp över
klippkrönet. Klippor i hundratal, runt ön så mycket vatten
att man kunde bli rädd. Men vänta...där syntes en grön kust
i fiärranl Kanske had.e man kommit hem, till slut!?i.

Man visste ftiga orn vad som väntade...

Vårq uciruner från ftregående Mutant 2-kompositioner råkq,r
ut for nya spcinnarude ciuentyr i Efter Katastrofen-uiirlden,
Mutant 2's uiirld.! Sh,epp O'hoj!

Mutant 2
Rollspelsturnering: Lag om 4 spelare
Arrangör: Björn Kauppi, D7
fider: Lö 10-16, sö 19-01 och må 09-15
Anmälningsavgift: 100 kr /lag. FöranmäIan krävs
Förkunskapskrav: God rollspelsftirmåga
Meriter: Oerhörda

--.rjr



Rollspel

Shadowrun

fiirsenade
låneböcker till Hr. Johan Svensson.
Betalning: 30000 nuyen.

I det grå, monarkistiska Sverige är den
enda ljuspunkten Linköping. Följ med
våra nya, skuggrännande hjältar till
detta syndens näste, Sveriges nöjes-
metropol.

Och vem f-n är den fete killen i glittriga tights och
brylkrämat hår?

- Det var en grå novemberkväll. Jag satt och drack på Greed
när Mr. Johnson gled fram. Mina klassiskt vackra drag re-
flekterades i hans solglasögon. Allt var perfekt tills han öpp-
nade truten.

,Z

Shadowrun
Rollspelsturnering: Lag om 5 spelare
Arrangör: Andreas Cadelin, Peter Nordgren och Per Svensson
Tider: Lö 10-16 och sö 19-01
Anmälningsavgifrt: 100 kr / lag. Föranmälan krävs
Förkunskapskrav: Bör ha spelat Shadowrun och ha sinne ftir humor
Meriter: Gott och blandat

Tbolltrummans natt.
Tidz 2052.
Plats: Linköping, Storsverige.
Uppgift: Överlämna en stämning för

\..
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Ensam i natten
"Queen Elizabeth III är ett lugnt skepp. Besättningen är
städad och skicklig, Passagerarna är varken städade eller
skickliga, men de är inte så många, och ftir det mesta rätt
packade.

Det fanns inga sorn helst synbara skäl att anställa oss.

Athena, vår chef, sitter och läser rapporter. Rapporterna rör
kanske icke synbara skäl, men hon visar inget.

Briareos, min karl, smiter från sitt jobb som vanligt; Men jag
gillar rrlans musiksmak.

Artemis, vår pälsiga mordmaskin, sitter och blir kliad bakom
öronen av en packad hårdrockare. Hon spinner. Hårdrocka-
ren är visst xenofil.

Hitomi sitter hårdjackad i det där fåniga simspelet på
huvuddatorn.

Sjalv gårjag runt och väntar på att någon skall ställa till
problem."

QEIII, g september 2158; i hopprymd mellan Sol och
Barnard.
Deunan Knute, säkerhetsofficer.

SF-rollspel i den interstellcirq, erans gryning, med urirld, och
h, arahtrirur fr &n M a s amune S hir o w. s en sels Appleseed.

Ilemvävt, enkelt system
Rollspelsturnering: Lag om 5 spelare
Arrangör: Peter "petno" Nordgren och Calle Dybedahl, LSFF
fider: Lö 10-16, sö 09-17 och må 01-07.
Anmälningsavgift: 100 kr / lag. FöranmäIan krävs
Förkunskapskrav: Rollspelsvana, gärna SF-intresse
Meriter: Petno: taveller på en massa LinCon, Calle: Spökbussen
Båda: Kult på LinCon 94 innanApjävlarna började göra mes-Kult...

Paranoia
5 kloner på honungsjakt
Tloubleshooter: Medborgare DATOR - låt mig konfirmera era
order. Vi har blivit utsedda att ut{iira ett oertort lätt och
roligt uppdrag, eller hur?

DATORN: Ja naturligtvis medborgare. Alla DATORNS upp-
drag är lätta och roliga, är de inte, medborgare?
(Laserkqnoner börjar rikta in sig mot den tiiutond.e
Tloubleshootern)

T: Eeh, ja, ja, naturligtvis DATOR - så klumpigt av mig att
glömma men...

D: MEN VAD, medborgare??!

T (ynkligt gncillande) : Om det är så lätt, var{tir har vi då
blivit utrustade med 200 blandade granater, 50 kg laserva-
pen, tretton tung... (osv, osv)

Det hiir turneringen kommer att bti osannolikt ltul.
Datorn stiger det.
Att tuiula på, Datorns ord iir hommunistisht mutanffirriideri
och bestraffas med omedelbar disintegrering!

Den hcir chansen kommer irute igen! Arumcil ert lag och upp-
leu det hårresande ciuenLyret "5 kloner på, honungs.jah.t".

Paranoia
Rollspelsturnering: Lag om 5 spelare
Arrangör: Per Holmgren
fider: Fr 18-24,1ö 10-16 och lö 18-24
Anmälningsavgift: 100 kr / lag. FöranmäIan krävs
Förkunskapskrav: Kunskaper i ftirräderi
Meriter: Paranoia på StockCon 96



Rollspel

Toon - 96

Quit while you're still a head!

Ett mystiskt paket utan avsändare anländer...
Vad frnns i? En ä1g? Ett tåg? En snöboll från
Egypten? En Lök? Två ludna motorcyklar? Ett
Iitet skåp som det ryker ur? En vimpel med
texten "varning ftir Singoalla"?

Om du redan vet vad som finns i paketet behö-
ver du inte spela Toon -96, men om du inte vet
ska du absolut pröva!
TOON -96 är det sjukaste rollspelet någonsin!
Detta bekräftas av flera personer samtidigt!

Vad tycker Einstein om fenomenet med för-
svunna kroppsdelar? Vi vet inte, och'vi kan inte
fråga honom. Han är död.

Toon
Rollspelsturnering: Individuellt
Arrangör: Måns "Måns Månsson" Månsson, Dragon's Den
fider: Lö 00-08 och sö 00-07
Anmälningsavgifh 20 kr per person. Föranmälan krävs
Förkunskapskrav: En ftirkärlek {tir tecknade fiImer
Meriter: Toon på LinCon 94 och 95

Torg

Bekämpa High Lords i en värld som invaderats av olika
verkligheter. Detta är ett heroiskt rollspel med ett definitivt
hjältekomplex som bjuder på mycket underhållning!

Det ftirsta cyberpåvedömet av Guds nåde har upprättats i
Frankrike.
Rymdgudarna har invaderat Sydamerika, där de sprider ett
dödligt socialt virus.
Pulph;altar hemsöker Kairos gator medan glömda städer
dyker upp i öknen.
England är invaderat av troll, alver och dvärgar.
Los Angeles har blivit helvetet på jorden, med demoner och
cybernetiska monster.
I Indonesien har ondskan åter väckts...
Från Japan kommer de stora bolagen, som metodiskt köper
upp världen...
Djupt under marken finns mytologiska grottor som ingen
någonsin sett tidigare...

Och mitt i allt detta... frnns ni!

Torg
Rollspelsturnering: Lag om 5 spelare.
Arrangör: Tony Nygren, D7
fider: Sö 00-07 och må 01-07
Anmälningsavgift: 100 kr / lag. Föranmälan krävs
Förkunskapskrav: Sinne ftir hjältedåd.
Meriter: Ja

OBS!! Begrcinsat antal platser!
The Great Animator
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Frispelet

Frispelet
När du inte har något att göra, kom ftrbi frispelet så hit-

tar vi på något åt dig. Vi har ett antal brädspel som vi lånar
ut till dig inom frispelet, drop in-aktiviteter på figurspel och
rollspel samt många små arrangemang. Vi hoppas att vi
skall kunna seryera dig en smaklig meny fullspäckad av
Iäckerheter från hela spelvärlden. I frispelet finns även en
relaxavdelning ifall du vill koppla av med en serietidning,
något från kiosken eller varftjr inte vara med i en tävling
eller kanske lägga eltpuzzel.

ROLLSPEL
Kom till Frispelet och spela
våra drop in-rollspel; gör en
karaktär och spela i en värld
som du viII spela i. Vi impro-
viserar aI1t.

FIGURSPEL
Inga egrua figurer behöus, ui
stå,r ftr allt. Ingen foranntci-
lan. Drop irt-scenarion.
FFF( foreningen ftr fina
figurer, presenterar:

Epic-runalong
Droppa in dina styrkor på
scenarioplanen, vi garanterar
inget "fairplay" men ett trev-
ligt titet slag.
Titanslag
Här är det som alla drömt
om: ett slag bara ftir de stora
männen och kvinnorna. 20 till
40 Titaner slåss på dioramat.
"Det är tufft att spränga stora
saker" är ett citat från ett
speltest.

Warhammer 4Ok-Battle for
McDonald's
Håll McDonald'sbaren tiII alla
pris (kom till Mc Donalds vi
ger mer).

Silent death
Styr ditt StarWars-liknande
skepp mot fienden. Tirffa sce-
narion spelas löpande.

Battletech
Gladiatorspel med robotar.
Styr de stora mecharna över
planen och känn de meka-
niska benen gå under dig.

Frispelet

Frispelet

BRIiDSPEL

Gamla klassiker
Upplev en nostalgisk spel-
stund med de klassiska spe-
len frånAlga m.fl.
Monopol, Nya finans, Nya
bondespelet och den ftir-
svunna diamanten med flera
Bizzarrornonopol
200 bizzarra extra regler till
Monopol fbr den regel-
fixerade, kaotiska männis-
kan.
Allmänna brädspel
Black Death, Wiz-War,
Enemy In Sight, Chaos
Marauders, Talisman och
många många andra spel
finns till utlåning inom fri-
spelet.
Combat Cars
Missa inte heller frispelets
Combat Cars-turnering där

du kan vinna en tavla målad
av Henrik Pettersson.

Non sequi-dome
Föreningeru N on sequitur
...PING... presen terar:

SimCity
Har du alltid drömt om att
vara borgmästare eller om
stadsplaneringens ljuva meto-
dik så skall du spela detta
underbara spel.
Yatzy
Kom ...PING...och spela detta
spel över alla spel. Högst po-
äng vinner.
The Great Dalmuti
Passa på att spela Dalmuti
innan ...PING... alla har trött-
nat på att städa.
Ping
Kommer detta totalt kaotiska
spel att glorifi.eras av alla
trötta konventsbesökare eller
kommer det att hatas som
vanligt?
Grass
Knarket flödar i ...PING...
detta kortspel. Du kommer
att bli "Utterly Wiped Out"
när du spelar.



Frispelet
TAVLINGAR

Figurmålning
Lämna in ditt mästerverk och
vinn ära och berömmelse samt
ett fint pris.
Dräkttävling
Ta med dig själv, iklädd din
dräkt. Kom till oss och bli foto-
graferad. Vinn ett pris!
Terräng/dioramatävling
Lämna in din coola terräng/dio-
rama och vinn ett pris.
Dagens tävling
En ny dag en ny tävling. Kom
hit och läs dagens tävling och
vinn ett bizarrt pris.

REI.AX
Pu.zzel
Tre puzzel i olika svårighets-
grader, ett Itir att öka ditt själv-
förtroende. Det andra ftr att ge
dig en utmaning och det tredje
ftir att knäcka dig.

Serietidningar
Vi kommer att ha ett gäng med
serietidningar som du kan läsa
medans du fikar.

Grand LinCon Thadition
I år kommer en tradition

startas på LinCon. Vi kom-
mer att ha ett puzzel där alla
besökare får lägga varsin bit
och skriva eller rita något på

baksidan.

Star Thek-The next gene-
ration

Vi visar Star Tlek TNG 24
timmar om dygnet. Fortsätt-

ning ftiljer på LinCon -97.

UTOMHUS
Cyberboccia
I cyberspace kan ingen höra dig
skrika men väl spela Boccia.
Extra regler Itir
cybernetik m.m.
Fantasykrocket
Jakten på den heliga grisen
öhm graalen. Spela trollkarl,
krigare eller något
annat. Teleportera ditt klot, slå
ihjäl eller skjut pilar på andra
klot.
Soaker
En favorit från sommar-
festivalen. Bli Mr eller Ms Wet
T-shirt och spöa motståndarna
i detta våta spel.

övnrcr
Flippermästerskap
Vid frispelet finns två flipper-
spel av okänt märke. Kom hit,
spela och bli LinConmästare i
flipper typ III turnering?

Clay o'rama
Bygg din hjälte i lera med
specialvapen och annat. Ga-
ranterat mjuka motståndare.

å

ri

i

Frispelet

Frispelet
Uppmärksammande av 80-

årsdagen av Skagerackslaget
(Scenariot kom.mer att spelas enligt schema i frispelet)

LinCon-veckan är det exakt delsefullt att hålla den tyska
80 år sedan Skagerackslaget flottan instängd. Ingendera
skedde utanftir Jylland. Na- sidan lyckades med sina upp-
turligtvis måste en sådan gifter; väster om Jylland hit-
tilldragelse uppmärksammas tade flottorna varandra och
i form av ett högvisuellt figur- historiens dittills största sjö-
slag. slag brakade loss, med ett
Maj 1916. Den kejserliga stort antal slagskepp inblan-
tyska Hochseeflotte löper ut dade på bägge sidor. Bägge
ftir att möta den brittiska sidorna led stora ftirluster.
Grand Fleet i vad tyskarna Taktiskt sett vann tyska flot-
hoppas ska bli ett avgörande tan en seger, men strategiskt
slag som kommer att bryta viktigare var att den aldrig
blockaden av tyska hamnar. vågade sig ut igen under res-
För britterna är det lika bety- ten av "det Stora Kriget".

Skagerackslaget kommer att utkämpas m h a det klassiska
Avalon Hillspelet JUTLAND. Varken ftirkunskaper eller
ftiranmälan behövs. Du kommer på plats att tilldelas befäl
över en slagstyrka som kan bestå av allt upp till c:a halv-
dussinet toppmoderna slagskepp. Alla regelfunktioner kom-
mer att skötas av spelledaren, så det enda du behöver bry
dig om är en sund strategi samt samarbetsftirmåga med flot-
tans öwiga amiraler. Har du det som krävs ftir att överträffa
Sir J. Jellicoe eller R. Scheer?



TIIADITIONS

Turneringen hålls under söndagen - spelpass 5 och 6 och med
finaler under spelpass 7. Antalet anmälningar kommer

NIICBODIIINDA
TIT IINII IBI NG

Inte ens underjordens mörka katakomber rymmer oss alla!
Uppgörelsens tid har därför kommit. Tradition inbjuder
överhuvuden i Necromundas sex hus att samla sina gäng
för en strid där vinnarna får allt och förlorarna intet!

att bestämma tumeringens exakta utseende.
Spelarna bör, som absolut minimum, ha låga

kunskaper om reglerna. Gängen som
anmåils skall vara 1 0O0-poängslag - enlig
grundreglema. Terräng och inkomster
kommer att delas ut av
turneringsledningen.

Färdiggenererade gäng med
tillhörande figurer kan även hyras

billigt av turneringsledningen.

Kalla fakta
Arrangörer: Mikael Rydfalk, Urban BIom, Patrik

Swärd, Thomas Årnfelt m.fl.
Meriter: Diverse figurslag, AD&D-turneringar, DMZ m.m.
Aktiaitet: Tumering i Games Workshops figurspel Necromunda

i b1.a. specialbyggd terräng.
Priser: Fina priser från Tradition i Linköping.
Anmiilan: Föranmälan och, i mån av plats, anmälan direkt på

konventet.
Frågor: Kan ställas till ovanstående arrangörer - t. ex. på

Tradition i Linköping på lördagama.

Figurspel

Warhammer 40 000
För den oinvigde kan det sägas att 40k är ett miniatyrbaserat

Science fictionspel där armder av Orks, Eldar, Spacemarines,
Squats m.m. sopar mattan med varandra i "blodiga" strider.
Games Workshops miniatyrer är och ftirblir tuffast. T\rrnering
ftir cirka 30 deltagare.Games Workshops turneringsregler til-
I ämpas där ftilj ande beaktas :T\rrneri n gsspel 83Vo t, Mål ni n g-
sfärdighet (227a),Armeval 1l7ol, Kunskap 177d. Högst total-
poäng vinner turneringen. Samtliga deltagare spelar tre om-
gångar. Arm6er om 2000 pv. Fullständig arm6lista komplett
med poängsummering skickas till arrangören i fiirväg. Genom-
gång ftr samtliga spelare i början av pass ett.

Warhammer 40 O00
Figurspelsturnering: Individuellt.
Arrangör: Mikael Andersson, Dragon's Den
Tider: fr 18-24,1ö 10-16, Iö 18-24, sö 09-17, sö 19-01 och må 09-15
Anmälningsavgift: 0 kr.
Förkunskapskrav: SkaII kunna reglerna fiir sina arme6r.
Meriter: Warhammer 40 000 LinCon -95

Warhammer Fantasy
Battles

Låt inte The OId World hamna i fel händer! Samla dina
hjaltemodiga krigare (eller väck upp motståndarnas ftire detta
hjaltemodiga krigare) och tåga mot en ärofull seger. Medtag
egen målad arme på 3000 poäng, enligt armdlista. Alla spelar
tre slag och vinnare utses enligt ett poängsystem där spelade
slag, arm6komposition, sportslighet och hur arm6n är måIad
kommer att räknas med. Max 20 deltagare p g a tidsbrist. Ange
arm6typ vid anmälan (så att du i mrijflgastl Lan slipper möTa
en arm6 likadan som din egen). Vissa husregler kommer att
gäIIa, bland annat maxiroZo t300 poäng)magiskå föremål, ru-
nor. Kontakta arrangören fiir en sammanställning av dessa
husregler.

Warhammer fantasy battle
Figurspelsturnering: Individuellt.
Arrangör: Fredrik "K'roid" Persson, Dragon's Den med flera.
fider: Fortlöpande under hela konventet; se schema
Anmälningsavgift:0 kr
Förkunskapskrav: Kunna speiet, medtag egen arm6.
Meriter: Med stolthet: Lakefront City Blues på LinCon'95



Figurspel

Epic-turnering
Den korta oersionen

Tillhör du dem som inte spelar figurslag på konvent ftir att det
blir det enda man hinner med när det finns så mycket annat
fräckt aLt göra? Nåväl, i år har LinCon lösningen. I stäIlet fiir
turnering kommer det detta år istället att hållas en Mega-
Epicstrid. Kort sagt, alla ställer upp och slåss i samma strid.
Varje spelare bör kunna ställa upp en armti av det större sla-
get (dvs. ungefåir 10 000 poåing, målat). Vinnaren utses genom
kvoten alr egna och andras ftrhister, bonuspoäng erhålles fiir
bra målning och sammansättning av armdn. Det kommer bli
trångt och våIdsamt. Förmodligen kommer antalet platser att
vara begränsade, så anmäl dig gärna i ftrväg. En del husregler
kommer att användas.Ring fiir mer information.
(PS. Passa på att fråga val Miljonklubben är... DS)

Epic
Figu.rspelsturnering: Individuellt.
Arrangör: Marcus Billock, RF oktagram, 0520-14866,Per-Johan
Widberg, RF Oktagram, 035-104730
fider: Fr l8-24,lö 10-16, Iö t8-24, sö 09-17, sö 19-01 och må 09-15
Anmälningsavgift: 0 kr.
Förkunskapskrav: Bör kunna reglerna ftir sina egna arme6r.
Meriter: Gamla konvents och turneringsrävar

Ostfronten
Ostfronten är ett blint figurspel i skala 1:300. Med blint
menas att man bara får ieda på vad man i verkligheten
skulle ha sett eller hört från den stridsvagn man sitter i. Vi
kör med spelledare och 3-5 spelare per sida.
Reglerna är Firefly.

n
Figurspelsturrrering: Individuellt.
Arrangör: Fredrik Innings, Svenska institutet ftir strategisk analys
fider: Lö 10-16 och sö 09-17
Anmätaingsavgift: 0 kr.
Förkunskapskrav: Vissa kunskaper i taktik
Meriter: Arrangör på alla konvent.

Figurspel

Sergeant Errax blickade ut
över slagfältet. Det var ännu
några timmar kvar innan
drabbningen. Det hade börjat
som ett enkelt uppdrag.
Errax och hans Lightning
Stri\es Space Marines skulle
rensa Chorsite från närvaron
av Chaos. Till sin hjälp hade
han kallat in planetens egen .

Imperial Guard-arm6, som
gav dem ett kraftigt nume-
rärt överläge. Detta var något
han alltid hade värdesatt när
han slagits mot chaos. Så
hade ftrstärkningar dykt upp
från ingenstans, och utökade
den orena chaoshorden till
ti-e, fyra, kanske fem gånger
större. Och Orker hade an-
länt och ställt upp på Chaos
sida. De hade tillsammans en
styrka som vida större än
Errax sfin'kor.
Med hjalp av ett löfte om
utökade gruvrättigheter hade
han Iyckats kalla in Huset
Grimron, den mest närbe-
lägna av-Squats-systemen. De
var nästan lika intresserade
att bli av med Chaosotygen
som Imperiet. När nrräx
hade samlat ihop sina styrkor
visste han att det ändå var
ftir lite. De var tvungna att
slåss bättre än någonsin ft)r
att kunna vinna det här...
Sina Marines litade han på,

men Guards brukar ha en
tendens att springa vid åsyn
av en demon.,. Darftir hade de
tillbringat två dagar i utkan-
ten av staden med att befästa
sina positioner och vänta på
hordens ankomst och anfall.
Väntan var nästan över, på
horisonten kunde man redan
se Titaner kliva framåt i rask
takt, och under dem vällde
deras underhuggare fram.
En skugga lösgiorde sig ur
mörkret bakom Errax och
hans rådgivare. Snabbare än
en normal människa hade
hunnit reagera, hade Errax
ftirt upp sin bolter och siktade
mot främlingens huvud.
'Tar ftirsiktig med vart du
pekar med den där. Vissa kan
ta illa upp. Om jag hade velat
döda dig, hade du varit död
nu."
Errax insåg att så var fallet
och sänkte boltern, skakad av
det faktum att han inte
märkt främlingens ankomst,
inte reagerat ftrrän det var
fiirsent. Men besökaren var
inte en normal man; ja inte
ens en man, utan en Eldar
Warlock.
"Jag representerar Saim-
Hann. Vi kommer i fred för er
och död fiir dem..." han pe-
kade utåt mot den anstor-
mande Chaoshorden.



Figurspel

Apokalypse
Först någraord ftir er som fabtar. Apokalypse träffar Lin-

Con som en fet, jävla kärnvapenmissil laddad med fem
stridsspetsar,. I varje spets en nukleär Apokaspelledare.
Varje spelledare innehåller 200 megaton fettoös. Skyll dig
själv om du inte är me{l- FöranmäI dig ftr helvete!

-ffiX=oKAurese
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Apokalypse
Figurspelsturnering: Individuellt.
Arrangör: OIa Holmdahl, Carl Johan Håkansson och Malin Ryd6n
fider: En jävla massa pass, läs schemat ftir helvete!
Anmälningsavgift: 0 kr.
Förkunskapskrav: Det är lätt att spela, äIska och dy'rka Apokalypse
men du behöver vara en bra taktiker ftir att vinna. Du behöver också en
hjärna. Har du ingen tag med en polares.
Meriter: (jävla skry'telitism!): Vi är bara så jävla värst.
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LinCon BloodBowl Cup
Amerikansk fotboll men med alver, orcher,
odtida och snotlings. Alla fiirsöker vinna den
ärofulla LinConbucklan i denna blodiga och
fartfyllda cup. Överraska din motståndare med
dina fula knep i ett spel där ALIT är tillåtet.
"Bertram the ratty ogre tog tag om Miffs ben
och slängde honom mot mållinjen. Mifflandade
perfekt och sprang mot kortlinjen med bollen
i ett fast grepp.Plötsligt tvärstannade han
när han såg den toppiga hatten med stjärnor
och månar i publiken, håret reste sig på hans
rygg när ligthningbolten slog in i hans knän,
och slog omkull honom. Ttrrnover hördes en
röst men Mifflåg stilla ..... "

BloodBowl
BrädspeUfi gurspelsturnering: Individuellt.
Arrangör: Henrik Bergström, FFFF, 013-312159
Tider: Fr 18-24 oc}r sö 19-01
Anmälningsavgift: 0 kr.
Förkunskapskrav: bör ha spelat någon gång, eget lag, måIat!
Meriter: Spelat över 140 matcher (vunnit 120), håIlt i två cuper.

Roborally
Har du kontroll över din robot? Lyder han din programme-
ring och undviker de farliga pressarna och schakten? Spelet
där allting är rätt men ändå går fel.

Blipp... ploin g... zzzzzz..... schakt...höger?
Nej, nej, nej, nej och nej inte vänster din korkade robot-

bzzt...kaklonk... kommando vänster uppfattat. Nej,nej, inte
vänster var det bzzt kommando vänster uppfattat.

Mal function....bl ipp.... press..rakt fram och
vänster.....Master arg....bziong....selfdestrukt.......

Roborally
Rollspelsturnering: lag om 4 spelare
Arangör: Jonas EIimää & co. 013-148740
fider: Lö 10-16 och sö 09-17
Anmälningsavgift:0 kr
Förkunskapskrav: Inga
Meriter: Många



Brädspel

Var med i de djärva plundringstågen i
Britannien. Skapa riken,störta civilisa-
tioner och slutligen bli kung av England
i detta erövringsspel från Avalon Hill.
Det var gryning, dimman låg tät. Mina
spejare hade just återvänt med bud om
att romarna var camperade med pallisa-
der bakom kullen vilket skulle göia mitt
lätta kavalleri obrukbart men ried nat-
ten som skydd skulle det nog gå vä-

Diplomacy
Kan du lite på din allierade eller pla-

nerar han att stöta dolken i ryggen på
dig? Kommer din plan att fungera, eller
misstänker han något? Led ditt land till
seger genom att utmanövrera motstån-
daren och sluta pakter med allt och alla,
i spelet där til[t är en medft)dd defekt
och misstänksamhet är en dygd. Spelet
där du med din diplomatiskä ftirdighet
samarbetar, lurar och ftrråder dina
medspelare i Europa ft)re första världs-
krigets.

Diplomacy
Brädspelsturnering: Individuellt
Arrangör: Roger Edblom, Dragon's Den
fider: Fr 18-24,1ö 10-16, Iö 18-24 (kval) och sö 19-01 (frnal)
Anmälningsavgift: 0 kr.
Förkunskapskrav: Inga
Meriter: Diplomacy LinCon'95

gen.....

Britannia
Brädspelsturnering: Individuellt
Arrangör: Fredrik Bonander och Henrik Nehler, Dragon's Den
fider: Lö 18-24 (kval) och må 09-15 (final)
Anmälningsavgift: 0 kr.
Förkunskapskrav: Inga, regelgenomgång
Meriter: Fredrik Bonander Individuella AD & D LinCon '94 och'95,
Henrik Nehler Britannia LInCon'95

Brädspel

History of the world
Har du tröttnat på att spelomgångarna kan gå åt helvete och
du är ute ur spelet. Nu har du chansen att ändra på det. Var
med i History of the world! Här börjas varje runda med en ny
civilisation och i ens nästa tur med ännu en till civilisation...
Var med från egypternas utbredning tills när engelsmännen
dominerar haven.

History of the world
Brädspelsturnering: Individuellt
Arrangör: Fredrik Bonander och Henrik Nehler, Dragon's Den
fider: Lö 18-24 (kval) och sö 09-15 (frnal)
Anmälningsavgift: 0 kr.
Förkunskapskrav: Inga, regelgenomgång
Meriter: Fredrik Bonander Individuella AD&D LinCon '94 och '95,
Henrik Nehler Britannia LInCon'95

Advanced
Civilization

Var med från civilisationens barndom,
lär ditt folk att bygga vägar, läsa &
starta nya st;n'elseskick. Snuva dina
motståndare i byteshandel, manipulera
och rasera. Se till attjust du skapar
den främsta civilisationen genom han-
del, ftirflyttning av folkgrupper och
taktiskt tänkande.
Kvalet spelas i en kortare variant utan
expansionskarta. Normalt med 6 perso-
ner per bräde. De åtta kvalvinnarna med högst poäng i
kvalet går vidare till final. Du kan delta i flera kval om du
vill. Spelet är mycket enkelt och roligt! Perfekt ftir både
vana och nybörjare !!

Advanced Civilization
Brädspelsturnering: Individuellt
Arrangör: Christer "Chrisp" Pettersson
fider: Fr 18-24,1ö 10-16, lö 18-24 (kval) och sö 09-17 (frnal)
Anmälningsavgift: 0 kr.
Förkunskapskrav: Inga
Meriter: Civ många år på LinCon



Brädspel

Republic of Rome

Intrigera, muta, och lönnmörda ftir att
nå ditt måI som kejsare över det ro-
merska imperiet. Revoltera och mar-
schera med dina arm6er mot Rom.

Republic of Rome
Brädspelsturnering: Individuellt
Arrangör: Michael Bjurshagen, EBB.
fider: Fr 18-24,1ö 10-16 (kval) och sö 19-01 (final)
Anmälningsavgift: 0 kr.
Förkunskapskrav: Inga, regelgenomgång
Meriter: Republic of Rome LinCon'94,Kv,lt & Neotech Fikon'95

Junta
Makt!Vem blir El Presidente i La
Republica de los Bananas?

-*La ministro del inrikesministeriet!
-Si el Presidente.

-Avrätta el Poliziamästare con stada
han befinna sig hos hans älskarinnan
Carmenzita lll'stomachi Di Champin
fungus.

-Si si el Presidentejag skuta honom
pronto.

Pengar! Vem vara den bäste el fifflo?
Intrig! Vem kan du styra? Vem måste du undanröja?
Revolution! Kan du som en man av folket bli El

Presidente?

Junta
Brädspelsturnering: Individuellt.
Arrangör: Otto Lund-Ringborg, Dragons Den,013- 127070
fider: Fr 18-24 och Iö 10-16
Anmälningsavgift: 0 kr.
Förkunskapskrav: inga.
Meriter: 40k turnering LinCon -94.

BrädspeI

A House Divided

Spela detta enkla strategispel om ameri-
kanska inbtirdeskriget. En gammal klas-
sikerfrån GDW.Garanterat en höjdare Itir
dig som vill spela ett nytt spel med enkla
regler.

A House Divided
Brädspelsturnering: Individuellt.
Arangör: Jonas EIimää & Co, 013-148740, Dragon's Den
fider: Lö 10-16 och sö 09-17
Anmälningsavgift: 0 kr.
Förkunskapskrav: inga
Meriter: Många

Candidate

Hur myglar man till sig makten i USA?
Var med och smutsa ned din motstån-
dares rykte. Vinn Californiens väljare
över på din sida. Ta till alla politiska
finter och tricks.
There can be only one...

Brädspelsturnering: Individuellt
Arrangör:Fredrik Bonander och Henrik Nehler, Dragon's Den
fider: Lö 18-24 (kval) och må 09-15 (final)
Anmälningsavgift: 0 kr.
Förkunskapskrav: Inga, regelgenomgång
Meriter: Fredrik Bonander IndividuellaAD & D LinCon'94 och'95,
Henrik Nehler Britannia LInCon'95



BrädspeI

Blue Max
Första världskriget, himlen är blå, du
ser fiendens flygplan under dig. Kan du
skjuta ner honom och återvända i tri-
umf? Eller blir du skamiigt nedskjuten
av hans skvadronskamrater? Vinden
tjuter runt din Sopwith Camel när du
planar ut dykningen bakom tysken.
Kulsprutan smattrar, en eldslåga från
hans plan. Plötsligt skymmer något
solen och hela ditt plan skakar av
anslagskraften på kulorna som ftäffar
dig uppifrån. Du inser ditt misstag och
girar hårt åt höger, rollar och kommer
mot honom från sidan.....

Blue Max
Brädspelsturnering:IndividueIIt
Arrangör: Henrik "Sniper" Tonkin, Dragons Den
Tider: lö 00-08 och sö 00-07
Anmälningsavgift: 0 kr.
Förkunskapskrav: Inga
Meriter: Blue Max på LinCon-nätter sedan urminnes tider

NeoBunnies
Kan du bli den siste kaninen? Spelet där du muterar, käkar
morötter och lurar bort de andra kaninerna från de åtrådda
morotsfälten. Bygg upp din kaninarm6 genom att göra det
kaniner kan bäst - kaniner. Hrrgh sa PeIIe och snodde moro-
ten för Kalle the Punk, åt den i en munsbit och kände hur
allt började snurra när mutagenerna satte in och fick honom
att växa och bli elakare än någonsin. Poing ... Poing...
poing... Poing...Poing... poing... Poing...Poing... poing...
Poing...Poing... poing... Poing...Poing... poing...
Poing...Poing... poing... Poing...Poing... poing... Poing...

Neobunnies
Brädspelsturnering: Individuellt.
Arrangör: Gunnar Söderberg
Tider: Fr 18-24
Anmälningsavgift: 0 kr.
Förkunskapskrav: inga.
Meriter: Neobunnies på LinCon'94 och'95

Kortspel

Magic
Let's gather because "It's a kind of magic..."
Det är väl ingen som undgått fenomenet Magic: the
Gathering. På LinCon ,som enda konvent i Sverige, er-
bjuder vi er dygnet runt-service av Magic-aktiviteter. Vi
är givetvis övertygade om att det utbud som finns är till-
räckligt både kvalitativt och kvantitativt. Fullständiga
banned och restricted listor kommer i andra utskicket.
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vill av. Vissa kort är "banned" och de får du inte ha med.
Vissa kort är "restricted" och cle får du bara ha med ett
av i din lek. Dessutom så får du ha ett "sideboard" på
exakt 15 kort. Ett sideboard är de kort som du kan andra
din lek med under turneringens gång mellan duellerna. I

Standard convocation rules
gäller om inget annat anges.
Det innebär bl. a. minst 60
kort i leken, max 4 av varje
enskilt kort utom basic lands
som du får ha hur många du

typ I får du använda kort
ur alla expansionea i typ II
får du använda kort ur
ftiljande utgåvor: Fourth

Homelands.

Edition, Chronicles, Falien 4a-
Empires, Ice Age samt '
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Kortspel

Magic
SM Magic the Gathering Tlp I
Anmälningsavgift: 50 :-

Förkunskapskrav: Egen kortlek.
Regler: Standard convocation rules type I

Magic Dubbel.
Anmälningsavgift: 50- / Lag
Förkunskapskrav: Egna kortlekar.
Regler: Convocation rules type I
Spelarna i samma lag sitter mitt emot varandra; cirklar.

SM i Magic: the Gatheringklass 2

AnmäIningsavgift: ZIR NADA, No Balubas...
Förkunskapskrav: Egen kortlek.
Regler: Standard convocation rules type II
T\-r.rneringen är sanktionerad av Wizards of the Coast och
är en klass 2 turnering. Formen blir sju rundors Swiss.

Highlander: the Gathering (There can be only one...)
Anmälningsavgift: En booster pack till M:tG (ej Fallen
Empires eller Homelands).
Förkunskapskrav: Egen kortlek.
Regler: Convocation rules type I, alla tillåtna kort är däre-
mot "restricted".
Skojigaste sättet att spela Magic? Nya givar och nya kom-
binationer varje gång. Det kommer att vara direktutslag
efter en match bäst av tre dueller. Kommer du att vara den
enda som är kvar efber denna huvudlösa slakt... Don't lose
your head (TAPpa inte ftrståndet).

Magic the Gathering
Kortspelsturnering: Individuellt.
Arrangör: Wizards ofthe Coast,
LinCon genom Henric Johansson och Roland Myrvold
fider: Varje pass, se schemat
Anmälningsavgift: 50 kr / tävling.
Förkunskapskrav: Kunna reglerna och ha egen lek.

Illuminati:

KONTROLL! INSYN? Makt är härligt Jacksons
suveräna spel är uppbyCCt efter det klassiska
Illluminati-brädspelet, men denna gång i
portabelt format; KORT. Spela till dig kontrol-
len över världen med olika Illluminater. Världen
frnns bara ftir att kontrolleras. FNORD. Sno aIIt
och alla, ha roligt ljug, pakta och ftrråd.MAKT.
FNORD.Inse! Pentagon kontrollerass av de
multinationella oljebolagen som kontrolleras ay
New York som kontrolleras av W.I.T.C.H. som'
kontrolleras av Bayrarna som kontrolleras av
du-vet-vad!

INWO
Kortspelsturrrering: Individuellt.
Arrangör: Elimää, PS, Molle, petno, Dragons Den
fider: Löpande - prata med Lökenredaktionen
Anmälningsavgift: 0 kr.
Förkunskapskrav: Ha egen lek.
Meriter: Ett antal meriter.

New World Order'X,*ff

Marvel Over Power
Fyrfärgshjältar som slår varandra gula och blå (och gröna
och röda). Skapa din egen grupp av superhjältar och ut-
mana dina fiender. Besegrande av frender och gott/stilfyllt
spel belönas.

Marvel Over Power
Kortspelsturnering: Individuellt.
Arrangör: Gunnar Söderberg
fider: Lö l-8-24
Anmälningsavgift: 0 kronor
Förkunskapskrav: Kunna reglerna och ha egen lek med max
powergrid på 58 (starter.pack duger).
Meriter: NeoBunnies på LinCon'94 och'95.

Kortspel

,Svxr§es

Åfr äverrs*-

ningor iv*ri*
nufryner,

Du ktiper

Centuion i din

butik för 40 kr

Du kan också

prenumerera *
6 nr lör 210 kr

Betala till pg
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Information

SF - Bokhandeln
(Böcker & Videos)

Postorder Bokklubb Nyhetslistor
Stora nygatan 45, tll 27 Stockholm '

TeI08-21 50 52, Fax 08-24 77 30 E-mail order@sfbok.se
Vår hemsida på : http :/www. sfbok. se/sfbok/sfbok. se

Hur å,her du till LinCon,
billigt?

Ring till ditt distrikt, de kan ordna en resa tiII LinCon.
ot SVEROK Mitt 013-148740

(Östergötland, Södermanland, Västermanland, Värmland
och Örebro län)

SVEROK Stockholm

SVEROK Södra

08-653 43 21

046-L34258
(Malmöhus, Blekinge och Kristianstads län)

SVEROK,tilvsborg 033-10 34 43 (Armagedon)
(ÄIvsborgs och Skaraborgs län)

SVEROK Väst 031-15 70 30
(Göteborg, Bohuslän och Hallands Iän)

PS. Du kan fråga ifall distriktet har någor spelledarutbyte
med LinCon, då kan det bli billigt DS.

Information

Auktionen
Vill du kränga dina gamla spel?
Har du något trasigt som ligger i en kartong och samlar
damm?
Vill du lägga det där spelet vars namn du glömt i pappers-
återvinningen?
Trodde du att du aldrig skulle bli av med det där onämnbara
spelet från StockCon?
Överlämna ditt skräp till LinCons proffsiga varukrängare
till auktionsutropare!
De är grabbarna som kan säIja lagom kall konserverad gröt!
Och htir och häpna; mot en avgift av endast fem (5) riksdaler
kommer nyss nämda lurendrejare att pracka på någon intet
ont anande individ ditt gamla Chock i trasig låda eller vad
annars som helst!
Auktionsledningen

Ball sponsor
Flammans spel sponrar de direktuttag vi kommer att göra
ftir LinCons räkning. Tack för det, Flamman!
Nu slipper vi klagomål från kassörer som tycker vi stället
till med onödiga utgifter när vi behöver panikpengar.

§r
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Live

Vampire Live

Maximillian dunkade huvudet i bordet
så hårt att hans bägare vippade och den
röda vätskan rann ut över bordet. Om
han hade vetat att prinsskapet över
Seattle skulle vara så här komplicerat
hade han hållt sig långt därifrån. När
han fick höra att sabbaten hade övergi-
vit staden och ännu längre bort när de
sju klanerna infann sig. Nu hade han en

fiäskande Ventrue i hasorna vart han
än gick, bakom varje hörn stod en
Nosferatu och överallt dessa Malkavier.
Gangrel som pratade om varulvar,
T?emere som ställde konstiga frågor och
Toreadorer som jagade sabbatsspioner.
Sist men.inte minst Brujah som ftir-
sökte vända hans trogna soldater mot
honom. Nej! Maximillian önskade att
han var långt därifrån. Föga visste han
att detta bara var början.

Livet utspelar sig i Seattle, 1st Edition-
regler. Man spelar vampyrer av det
äldre slaget.

Vampire Live, some night in Seattle
Livearrangemang: Individuell anmäIan krävs
Arrangör: Peter Gerecht, Dragon's Den, 0141 - 549 53
fider: Lö 18 - gryningen...
Anmälningsavgift: 0 kronor
Förkunskapskrav: Ogilla vitlök
Meriter: Har vassa tänder.

Datorspel

D atornäte t I nätverks sp el
-Zäta lv a4 Zäta Iv ar, kom.
-Zäta Ivar, kom.
-FrånAdam 1, lägesrapport, kom.
-Vi närmar oss deras GDIs läger. Vi tror att de inte har
sett oss, kom.
-Bra. Fortsätt avancera och slå till med hela styrkan sö-
derifrån. De har ännu inte byggt upp sitt ftirsvar där. Slut,
kom.
-Uppfattat. Vi anfaller om T minus 40 sek. Detta blir som
att s$uta höns. Klart slu... Vz\D I HELVETE - Ett ljus-
sken på himlen... sprak växer i styrka... sprak...
-Lägesrapport, kom.
tystnad
-Lägesrapport, kom.
tystnad
-Zäta Iv ar, lägesrapport, kom.
tystnad

Spel sont kommer att spelas:
Command & Conquer samt euentuellt ciuen War Craft II,
Quah,e och andra niituerksspel.

Flipper
På LinCon kommer vi i år att ha flipperspel som våra
kära besökare kan stå och spela hur mycket dom vill.
Kostnaden är 5 kronor per omgång som på vilket an-
nat ställe som helst.

<<<Säljes>>>
LinContröjor 60 kn

I receptionen har du en gyllene chans att köpa en av de
fina röda LinContröjorna. OBS ett begränsat antal

trm



Information

Forum
S\IEROK A\II-Möte

tt

SVEROK är en ftirkortning av
Sveriges roll och konflikt-
spelsftirbund. SVEROK är ett
ftirbund precis som riksid-
rottsftirbundet fast fiir spe-
lare. SVEROK jobbar ftir att
alla spelare rätt i samhäIlet
och ftirsvarar hobbyn i media.
SVEROK ger bidrag till ft,r-
eningar och har du fem kom-
pisar kan ni starta en ft)ren-
ing. Kom och lyssna och tyck
om vad SVEROK skall göra i
framtiden, och få svar på dina
frågor.

AVI är ett projekt fiir samar-
bete mellan distrikten i
SVEROK. AVI är en ftirkort-
ning av A-Administration, V-
Verksamhet och I-Informa-
tion. Distrikten skall utse en
AVl-person, denna person
skall sedan ha en grupp runt
omkring honom eller henne.
Tanken är alt med AVI få
distrikten att arbeta på lik-
nande sätt i söder som i norr.
Mötet skall också öka
informationsspridningen och
utbyte samt samarbete mel-
lan distrikten. Distriktare,
Medlemmar återigen är det
dags ftir ett AVI-möte. På
IinCons sköna domäner kom-
mer vi i år igen ha ett trevlig
stund och prata om framtiden
och samarbete.

SVEROK

LSFF
också! Som vanligt bjuder vi på information om fiireningen
Linköpings Science Fiction-Förening kommer på LinCon i at

Li
synnerhet och om science fiction- och fantasy-litteratur i
allmänhet. Du kommer att kunna delta i LSFF:s populära
SF-Quiz och vinna roliga priser. Kom helt enkelt tillLSFF:s
hörna på LinCon och träffa likasinnade!

Föreningen LinCon
Föreningen LinCon bildades
efter LinCon 1994 fiir att un-
derlätta bidragsansökningar
ftir konventet LinCon. Fören-
ingens syfte är att stödja
LinCon. Du blir medlem i ftir-
eningen LinCon när du betalar
in din anmäIningsavgift. Om
du absolut inte vill vara med i
ftireningen så kan du kryssa i
detta på din anmälningsblan-
kett till LinCon. Men varför
skulle du göra det när du kan
stödja LinCon och få ett bättre
konvent nästa år?

Information

Självklart kommer representanter från SVEROK Mitt.
Kommer du från Östergötland, Södermanland, Västman-
land, Värmland eller Örebro och undrar vad ditt distrikt gör,
så kom och fråga Molle i receptionen. Vi gör massor av balla
(?) saker - så häng med!

SVEROK Mitt - Ditt distriht

S\MROK Mitt w

K

Erg Raider Lotteriet
ViIl du vinna en Mox jet?!

Lämna in dina Erg Raider-kort och erhåll en lott per
Vi drar en vinnare under söndagen och dragningen sker

under avslutningen. Fram till dragningen går det bra att
Iämna in kort.

Molle, Erg Raider-klanledare



S\IERO
FORBUNDET
SOMBARAO

Spelar du spel?

25000 medlemmar kan inte ha
Gå med i en av våra 1100 balla
föreningar eller starta en egen.
Det är jätteenkelt i SVEROK!

Skriv tilL SVEROK
tel: O13-14 06 OO

t.

LöK

Ledare
Hej! då var det
dags ftir ettårs-
jubileum på Löken-
tidningarna. Tänk
att vi på ett år
kunde växa och bli
en konventstidning
på varje konvent i
Sverige. Ett stort
wuää tack till alla
reportrar och 1ä-

sare Itir ert oer-
hörda stöd.

Weissman
Molle
Elimää

Vad är Löken?
Löken är
SVEROKs mobila
konventstidning
som siktar på att
komma ut med ett
nummer per dag.
Här kan du skriva
insändare, läsa
resultat och få
konventsin-
formation ftir
futtiga två kronor.

i1ri

Tabell 1:Reportrar ftir Löken
sen starten på LinCon -95.

Namn
MolIe
Elimää
Weissman
Tommy Runesson
Fredrik Persson
Patrik Jönsson
Christer Pettersson
Viktor Lindqvist
Mattias Wåglin
Kim Bergström
Jonas Birgersson
Henric Johansson
Jessica Carlsson
Jonas Nelson
Johan Berggren
Per Svensson
Göran Åhlström
Helge Lind
Andreas Cadelin
Ingemar Ragnemalm
Eva Ragnemalm

Tecknare
Henrik Pettersson 3
Mattias Johansson 1

Jonas Petersson 2

Det är en himla massa som
har har hjälpt till detta år,
tack ltir allt!

Le
10
10
6
4
2
2
2
2
2

Makt genom media
ffi

ffi

ffiffi
ffi

ffimLeek Level System rM

Självklart blir man en bättre och bättre lökenarbetare dag fiir dag.
Levels är enligt ftlljande:
Level l:Den gröne journalisten som skriver fiir Itirsta gången, symbolise-
ras med en grön PRESSJapp.
Level 2-3:Journalisten som har varit med förr och kan lite
grann,symboliseras av en blå PRESS-lapp.
Level 4-5:Den medelmåttige journalisten som har giort lite saker ft,r
SVEROK, symboliseras av en gul PRESS-lapp.
LeVel 6-7:Den ärrade journalisten som är aktiv inom SVEROK och gjort
många otroliga saker, symboliseras med en orange PRESSJapp.
Level S-9:Hjälten som gör allt ftir Löken och SVEROK, symboliseras av en
röd PRESS-lapp.
Level lO+:Eldsjälen som lever fiir att tjäna Löken och SVEROK, symbo-
liseras av en PRESS-lapp i 48 karats guld.
Sjiiluklart uet alla att det iir PRESS-lapparna i Lökenarbetarnas hattar

\Z"t n o I 000
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Information

Kurser och seminarier
.Kampanjbyggrrad
. Scenarioframställande
. Spelledarteknik
.Games Workshop

Om du vill åka billiet till LinCon och
kanske helt gratis, ring ditt distrikt och
fråga ifall distriktet ger kursbidrag till
{tireningar (se lista på sid 21).

W

K
Kolla priset!!!

5kr
5kr

.--,: -,--' 4kr
2kr

Grillkorv
Cola
Kläggboll,

Lln(pn - en tetalqpptevette

Seminarier
Under LinCon
kommer vi ha ett
antal kurser och
seminarier. Om du
viII vara med så gå
till receptionen och
be om ett schema
över seminarierna.
Jonas Ekestam
från Games Work-
shop kommer att
fbrsöka svara på
alla era frågor om
Games Workshop-
produkter.

I år kommer LinCons kiosk att ha iinnu Iägre priser. Vi har
naturligtvis kvar vårt stora utbud, bland annat får vi besök
av succ6n från tidigare Lin0on:Bosses glassbar.

Nytt ftr i är är att man kan köpa jättehamburgare i kios-
ken. Hamburgarna överlämnas sedan till våra glada grill-
mästare, och när de är färdiga kan man själv pynta kalaset
med sallad, tomat och dressinS (ingår i priset).

Stor hamburgare 10 kr

Het torrr?ar, kst tpel osh tvalkande

Information

Filmvisning
OK. Hrir iir ui igen. Curl,,loh,on. Håh,ansson och Malin Rydön.
Vi hå.ller filmuisningar yi. rl.e st,ora konuenten som uill ha bnt,

filmuisning. Massor m,«1, spii.rtlt.tr.nde filmer, alla ohlippta o<:h,

de flesta i Wid,escreen (ila,l,l, dcl öucrhuuudtaget firuns Ws uer-
sion i hela denna urirlcil. Vi. q1n,.ja,r Director's Cuts också. Vi
grejar qllt. AUt. Enda hro,ut,l, iir olt. rullen skall uara någor-
lunda bra. Elller ball. Vi h.«r li'itt iinskemål fråru Peter Nord-
gren att ui skall hörq ldttsarnm«.jiiuel.fi.lmer med nlassor au
meningsfullt uå.Id. Varning, d.tr lttt rt l»l.i. cn yxmördare precis
som Gunnel Arbcich, menar pä,. Sltyll in tc på, oss, ui lyder bara
order Dessutom gör ui bara udrt,.jobb.

Angrist
Vi har öppnat en butik i Västerås i anslutnirrg till affären
Shanti Shakti som säljer hantverk & sm.yckcn.
Tel 070-7903961 I Butiken 021-1"39550.

Vi har ett stort sortiment av Live och medeltidsattiraljer
såsom smycken, blankvapen, hjälmar, sköldar, rustnings-
detaljer, latexmasker och små pick och plock som vtrtten-
skinn, pilspetsar, musikinstrument m.m.
Självklart har vi allt inom roll-och kortspel:White Wolf,
TSR, Magic, Doomtrooper, Vampire, Middle Earth, Games
Workshop. Det vi inte har tar vi hem åt dig nästa dag.
Välkomna!

§*ro*
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Så här gör «lu fllr el.l f.vllrr i
postgirobltnkottrrrti gl{irrr inIr. rrlt TEXIA
TYDLIGTT
1. Fyll i vad du vill xpllrr nrrrrrl li,rrlr,n l>å ar-
rangemanget (korl,rrrn rilrlr' prr rrlrlrrr;rL i mit-
ten). Sedan räknrrr rlrr rlr,,1, liorrt rurrlr,rr liir varje
aktivitet som har rrn rrxllrr korilrrrrrl !(ttrrt i,håg
att det bara tir la,gl,ulttn,tt ilttut tuunttlt,t (,lt
rollspelslag.
2. Fvll i ditt namn, «lin rrrlrlrr,. rlrlt lorlr,lsciir
oih ditt telefonnummrrr.
3. Om du vill ha LinCr»nr ritrln I rilrn I rrl rlt't,
bara att kryssa i rutan.
4. Om du av princip inte vill xliir[;n l,rrr( lon,
kryssa Itir rutan "vill ej bli rnr,rllr,rrr r lir,r.rrirrgcn
LinCon".
5. Summera alla kostnadernu. ( )rrt rlrr iir
SVEROKmedlem får du betalrr r,l,l. lll!:r.r, Prir;,
men du måste ta med ett medlcrrrnhor.l rronr
bevis. Se sidan 2 fiir mer informutitrrr.
Om du blir medlem i Itireningen Lirr(lorr lirl rlrr
automatiskt SVEROKrabatt och lxr h (ivr, r. r L,rl r

utom inget medlemskort.
6 Lämna in blanketten på posten sonurt lo
maj. Vi ses i Linköpingl Om du anmiih,r rliH
senare, blir det dyrare och du får ingcrr lxrkrtil'
telse. Se sidan 2.

Exempel

INDEX
Aktivitet
Välkommen till LinCon
Annat man l<un undra...
Call of Cthullrrr
KULT
Drakar och I )crrrorrtrr

Övriga rollspr'l
Schema
Frispelet
Figurspel
Brädspel
Magic the (irrt,lrr,r'i rrg

Ör,r"iga kortspt'l
Information
Vampirelivc
Seriesida
Denna sida
Karta
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2-3

4
5-7
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10-11
t2-37
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38-43
44-48
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54
62

63

64
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Vagen ti ll LinCon 96
F6r de som {ärtas rned bil rekommeodera infarten
01i6[öping N' vid IKEA. F;tg Beryveyn ff'bi den

funta ru'Jelleh till nästå. Fort#t rakt {ram tlll
Väs'lra Vä3en. Vid 6[kungat*' trgge" frtkongaskoldr,.

Vätkomnen till UnGn 96./

Resecentrtnd
§Mtv Return of tåe ,'i
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