
FÄRDVAG MED KOt,t-EKTIVTRAFI K
Till Linköpings resecenirum han du ta dig med allehanda reguljärtraiik. Fr.r, , ( s, , , r' , LL,,,

tardubuss202motLambohov-GåavvidhällplatsUnivcrsitetet.Därifranskyllrr\rltrrrr'\ l

til1 konventet. Tidtabell för 202 flnns pä www.ostgotatrafiken.se.

AK MED SVEROKI
Många av Sveroks distrikt anordnar billiga resor ti1l konventet. Kontakin (lill riiirrr,r l,
distrikt itir att få den senaste informationen.

SVEROK STOCKHOLM
Information frän Stockholm kommer upp pä Sverok Stockholms \\,1,1)l,L I

httpr//stockhoim.sverok.se. Du kan också maila buss(4sthlm.sverok.se

SKU D

Skäne kommer att skicka Lincon buss. Information kommcr ut)t, t,
http://skud.sverok.se

SVEROK VAST
Sverok Våst kommer att ha minst en
buss. Ko1la pä distriktcts hemsida
httpi//vast.sverok.se då och då fdr mer
information!

SVF ROK GÄVI F/DAI,ARNA

Avsändare
Dragon's Den
c/o Lars Johansson
Östgötagatan 18 A
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BRÄDSPEL
Vill du vinna? Då år bräclspel nägot för digl Slä de andra spelarna med hjålp av ditt
över1ägsna intellekt, din storartade strategi och fantastiska taktik. Har dl-l lnget av detta
kan det gä lika bra med tur! Nästan alla spel som klassas som sällskapsspcl är i grund och
botten brädspel. Man ska göra saker med pjäser. Tärningar är nästan alltid inblandade. Det
kan också handla om kort - Monopols 'Chans'el1er Trivial Pursuits frågekort.

TV.SPEL
Ånda sedan 80 talet när tv spelen började bli populära sä har denna speiform varit ålskad
av ungdomar och alla med ett behov av att dominera sin nästa med headshots och frags. På
Lincon blandas gamla klassiker med nya upplevelser. Värm upp tummarna!

FIGU RSPEL

Figurspelaren kännetecknas av alla egenskaper som är bra för en brädspeiare, men det är
ocksä en fördel att ha bra ögonmått. Om du dessutom är en hejare på att hanterå färg och
pensel pä små ytor kan du bli en perfekt figurspelärel

I figurspelen styr spelarna ofta varsin stor arm6 bestående av rikt cletaljerade miniatyrflgurer.
Spelarna måste vara taktiska för att lyckas leda sin arm6 runt naturtrogna miniatyrlandskap
och utmanövrera motslåndaren. Det frnns regelsystem för i stort sett a1la tidsepoker och
världar man kan tänka sig.

KORTSPEL
Pokeransikte, tur, skicklighet och förmågan att se rakt igenom din motspelares hand. Bra
egenskaper när du spelar kortl Kortspelen är ofta actionbetonade och spånnande. Det flnns
mycket snabba kortspel som Fluxx, där det tar fem minuter innan du har vunnit första
gängeD. Andla kräver mer planering, exempelvis vårldens största samlarkortspel, Magic
the Gathering.

RoLLSPEL
Har du överskott av Iantasi? Ar dct viktigare att delta än att vinna? Vill du vara med om att
skapa en annorlunda ståmning och atmosfär? Då ska du absolui spela roilspell

Rollspel är som en b6rättelse clår spelarnas rollfigurer har huvudrollerna. Det ger möjlighet
att upplevä saker som aldrig skett, att se världar som inte finns och att träffa sånt som bara
finns i fantasin. Rollspel har vanligen mellan 3 och 6 deltaga.e och det ll ns lika många
olika teman i rollspel som i böcker och filmer.

SPELBARER
Här är det spel som severas och inte drycker som du kanske trodde. Många är öppna dygnet
runt och de är perfekta för de tillfällen då du inte bokat in dig på något schematagt spel. I

barerna ilnns nåstan allticl någon att spela med. Gar du till rollspelsbaren kan de duktiga
och mängsidiga spelledarna hitta på åventyr medan du väntar.

övnrcr
LinCon handlar inte enbart om att spela spel. Du kan åven gå på en fin spelauktion fö.
att köpa och sälja spel. Du kan också se pä fiim e1ler handla i någon av spelaffärerna
som besöker konventet. Det 6nns också kunniga persone. som kan lära dig hur
man tillverkår en ringbrynja, konstruerar brädspel och bygga modeller.
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Detta håfte fdrsöker €

men vissa arrangema
nya arrangema11g kar
diskutela eller ställa i

VAD KOSTAR f
Eftersom dct är gratis
medlemmar i Dragon'r
väljer att inte bli medl
. Om du betalr
är dä nästan hclt säk€
om det blir platsbrist.
. Om du betalE
irrte få spela dina försi
på din anmälan inna
konventet så att du kz

. Om du betal
receptionen.

Förutom ent16avgifter
dock ha deltagaravgifr
i häftet och står åven

Har du inte betalat
spelarrangemang ellcr

Alla anmälningar är
deltagaravgifter til1 är

Det är helt gratis at
konventsatmosfär-c11,
roligarel Liten varnin!

Nytt fö. I år är att vi
att dimensioncra väri
I samband med anmi
att boka sovplats når
sovplatserna tar slut I

SÅ HÄnaNu
För att anmäla dig t
instrul<tionerna där. I

nästa sida flnns även
Internet, kontakta anl

När du anmält clig får
betalar. När vi reeistr(

fte fdrsöker ge dig all information om alla arrangemang pä konventet,
ia arrangemang kommer att uppdateras ända fram till konventet. Ändringar och
ngemaog kan du hitta på www-lincon.se. Där kån du anmäla dig ti]] konventet och
1 eller ställa frägor i konventets foru1n.

:.OSTAR DET ATT DELTA PÅ LINCON?
r dct är gratis och gcr rabatt på entr6avgiften till LinCon antar vi att de flesta vill bli
nar i Dragon's Den. Därför är medlemsrabatten redan avdragen nedan, men om du
inte bli medlem tillkommer 50 kronor pä cnt.6avgilten.

Om du betalar senast den 14 maj kostar det endast 150 krono. j entr6avgift och du
rtan hclt säker pä att få spela det du vi1l. Du har åven fdrtur till spelen på konventet
lir platsbrist.

Om du betalar efter den I4 maj kostar det 300 kronor i entreavgift och du riskerar att
,e1a dina förstahandsval. Dessutom kan du inte räkna med att fä näeon bekräftelse
nmälan innan konventet. Kom därför ihäg att ta med kvittot pa inbetalningen till
rt så att du kan bevisa att du har betalatl

Om du betalar på konventet kostar det 300 kronor i entr6avgift, som beLalas i
ren.

entr6avgiften är de flesta arrangemang koslnadsfria. Vissa arrangemang kan
deltagaravgifter. Dessa extra avgifter är utskrivna på respektlve arrangemang hår
ch står åven på hemsidån www.lincon.se.

inte betalat entr6avgiften fär du inte delta i några ar.angemang, varc sig
ngemang ellcr andra arrangemang och du fär inte tillgång til] sovplatser.

lälningar är bindande sä du kan normalt bara fä pengar tillbaka om det gäller
rvgifter til1 ärrangemang som av någon olycklig anledning har stäl1ts it-t.

relt gratis att vara på konventet om du bara vill gå omkring och känna av
atmosfär-c1l, sä 1änge det finns plats för de betalånde. Ju fler som kommer:, desto
Liten varning för att konventet kan bli fu1lt, dockl

1år är att vi lar ut en kostnad för sovsalär, då vi tidigare har haft problem med
nsioncra vära sovsalar. Därför tar vi ut en avgift på.+0 kronor för en sovplats.
rd med anmälan till konventet kan du välja att boka en sovplats. Det går även
sovplats når du kommer till konventet men räkna med att de mest attraktiva

rrna tar slut förstl Arrangörer behöver ej betala för sovplats.

\NMALER DU DIG OCH BETAIAR
1 dig tiil Lincon gär du til1 vär hemsida på www.lilcon.se och följer
r där. Där kan du även hitta en mer utIörlig beskrivning på hur du gör. På
s även en snabbguide. Om du verliligen inte pä nagot sätt kan fä til1gäng ti1l
kta anmälningsansvarig Jocke på lelefor 073 3322704, så hjälper han digl

clig får du en summa och en anmälnlngskod som du ska använda när du
registrerat att du betalat skickar vl en bekräftelse per epost.



www.LrNcoN.sE

PÅ WwW.LINCON.SE
1. Gå ti11 http://www.lincon.se/webbanmalning/
2. Registrera dina personuppgifter. Du fär då ett ]ösenord epostat till dig. Gä sedan

till inloggningssidan och logga in med din epostadress som anvåndarnamn och clet

1ösenord som du Iått.
3. Logga in och registrera djna anmä1ningar. Det 8år att ändra tills du beståmmer dig

för att du år helt klar. GlöIn inte att du iår måste förboka sovplats för att garanteras
någonstans att sova pä konventet

zl. När du är klar sä klickar du på betalningssammanfatrning i menyn fdr att lista dina
anmålningar och förbestållningar. Du får då en slutsumma som du se ska betala in
till oss

5. Bctala via internetbank eller postgiro. Missa inte att ange personnummer
annars så vci vi inte vem som har betalat. Om du betalar in för fler personer
så mäste du speciflcera personnummer och summa för varje person du
betalar för. Betalningen ska skickas till plusgirokotlto 43 39 61 o med
Dragon's Den/LinCon 2006 som betalningsmottagare. Observera att det är dvrare att
betala efter den l'4 maj.

PÅ KONVENTET
1. Fyll i dina personuppgifter i en av receptions-datorerna. Personal flnns till hands för att

hjälpa ti1l.
2. Betala cntreavgiften och eveniuetla deltagaravgifter. Observera att vissa ar Iangem.rng

rcdan kan vara fullbokade och att det är dyrare eftersom du betalar efter den 14 mai.

3. OIn du inte har förbokat cn sovplats nåste du göra även detta vid incheckning.
Receptionen hiålper dig! Sovplats för hela hclgen kostar 40kr.

HIÄLP oss ocH KoM tN GRArts!

^ven 
om Lincon är ett av landets billigaste konvent har du säkert inget emot att kunna få

lillbaka entr€avgiften. Om du hjå1per oss minst tre pass under konventet ti11 exempel som
spelledare el1er genom ätt stå i receptiollen, kiosken eller grillen får du tillbaka entreavgiften.
Se till atl kontakta oss i fdrväg, cller prata med receptionen på konventet, så att det inte
uppstär nägra missförständ. Varje pass du jobbar får du dessutom en matbiljett son kan
in1ösas pä konventell

BLI SPELLEDARE OCH FÅ EN MASSA FÖRDETARI

Vi behöver alltid en masså spellcdare, så att alla som vill ska få spela rollspel. Speileder dtr
minst ett pass får dr.r en cool l-shirt och givetvis får du behå1la a1la scenarion du sPellederl
Precis som alla andra funktionärer fär du mat varle Pass. Om du spelleder minst tre pass
på Li[Con får du hela entrdavgiftcn iillbaka.

Anmål dlE{ som spelledare pä de pass som du kan hjälpa till och kontakta vär rollspelsansvarlg
Mattias på adress rollspel(irrlincon.sverok.net. När konventel är slut fär clu pengarna tillbaka
i receptionen 1not ati du visar att du varit spelledare pä de pass du lovat. Delta gör du genom

att rollspelsal rangören signerar det spelledarkort du fär i receptionen vid incheckning.

WWW.LINCON.SE

STÅ I KIOSKEN. GRILLEN ELLER RECEPTIONEN?

Förutomattspe1iedakanduockSåjobbaikioSken,gri11ene11erreceptionen,
C1öm inte att berätta redan när du anmåler dig att du vil] jobba och med
vad, då platserna är beg.änsade. Vanligtvis fyller vi alla jobbarplatser innan
konventet, så vänta inte till sista sekundl Kontakta respektive ansvariS föt mer
information:

Receptionen: Joakim Molin, reception(lrlincon.sverok-net

Kiosk: Mats Hafström, kiosk(rrlincon.sverok.net

Grill:PelleSandström,gril1(z4lincon.sverok.net

SrÄDH,ÄlrAR rÅR rN FxrRA BrtÖNtNc
Om du vill vara en städhjälte deltar dlr under hela slulstädningen av konventet. Förutom
ära och berömlnelse får du dä vara med på slutslädsmiddagen sorn serveras dirckt efter att
all städning är klar!

Piassavachef: Per Erlandsson, pererlandssons((hotmail-com

Dragons Den - Kallelse till årsmöte!

Välkommen som medlem i Sveroks ä1dsta spelförenirgl
Vi hoppas att du valt att gå med i föreningen genom din anmä]an till Lincon. Dä stöttar
du nämligen också arrangemanget LinCon. Sedan Dragon-s Den började erbjuda Lin
Condeltagarna medlemskap i sarnband med anmälan till arangemangct har tusentals
människor aktivt jobbat med föreningen och konventet LinCon. Genom medlemskapet
har dessa direkl och indlrekt inflytande på föreningen och själva arangemanget. Allt
detta gör förhoppningsvis att konventsdeltagarna (du?)

känner att det är "ditt" konvent. Denna känsla är viktig
för oss alla och gör att Lincon i längden blir båttrel Värt
mal är att alla ska känna samhörighet med lörcningen
och konventet. Vill du veta mer om förenngen eler vi]1

engagera dig pä något sått, kontakta Emma e1ler Molle
genom receptione11.

Molle, ardföronde Draqon s Den

Kallelse till årsmöte i Dragon's Den
Du som är medlem kallas till föreningcns ärsmöte.
Platsi Universjtetet i Linköpin€{ (C-huset)
Tidr Söndagen 27 augusti 2006 klockan 14:00

Mer information skickas till medlemmarna senare.

(p Håkan Ackegård visar och säljer bilder
på Lincon!
Precis som vanli€{t kommer vår' omsiags tecknare Håkan Ackegård
liil koventet.
I Colosseum kan du både tltta pä och köpa hans flna alster.
http: / /ackegard.com/
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Konventet öppnar fredagen den 2 juni 2006 klockan 18. Första spelpasset börjar klockan
i9. Det går dock att komma in i skolan hela dagen-

Innan receptionen år helt uppbyggd kan det våra svårt att få raka svar på alla frågor- Ta det
iugnt bara. Vi kommer att jobba sterhart på att få igång allting så fort som möj1igt.

CHECKA IN PÅ rcoNvrNrrr
När du kommer till konventet ska du checka in. så att vi vet att du har kommit och så att du
få1 ett armband som visar att du har rätt att delta pä arrangemangen.

Är du efteranmäld sä mäste du dessutom registrera dig i en av registreringsdatorerna som
kommer att finnas i närheten av receptionen. Har du betalat sent sä är det bra om du tar
med ett kvilto på din inbetalning då vi eventuellt inte har fått veriikaten från posten.

VAR SKA DU SOVA? Duscun?
Det kommer att finnas olika typer av sovställen på LinCon 2006:

C-huset detta är det huvudsakliga spelhuset. Sover man här har man nära till spelen.
Duschar finns att tillgä i ett närliggande hus, eventuellt endast vissa tider på dygnet.
Övriga tider finns duschar i de andra sovlokalerna. C-husets fördel är att det är nära till
arrangemangen, nackdelen år att vi endast kan erbjuda sovning nattetid i denna Iokal. Vill
du kunna sova dagtid rekommenderar vi att du väljer någon av de andra lokalerna.

Externa sovsalar i skrlvandets stund är det inle helt spikat vilken sovsal det blir
förutom C-huset, men information om detta kommer upp pä hemsidan sä snart det är
beslutat. Dessa sovsalar är av typen gymnastiksal eller annan öppen lokal och ligger nägra
minuters promenad bort, rnan kan sova i dem dygnet runt
Sovplats bokar du når du anmå1er dig till konventet. Det kostar 40 kronor för hela konventet.
Det kommer att flnnas vissa valmöjligheter på hemsidan, så att du kan boka samma sovlokal
som dina vånner.

Ett mjukt liggunderlag och öronproppar kan vara en god id6 för den som har svårt att
sova- Känner du någon i Linköping kan du kanske bo hos denna, och är du en riktigt dk
knös kan du uppsöka hotell eller vandrarhem. Vi kommer att rekommendera närliggande
\ d nd ra rh.m på kon\enrers hemsida.

Det ilnns de som försöker undvika att sova. Det går, men tånk på att konventet är långt, så
skyll inte pä nägon annan än dig själv om du fär nära vaken upplevelser. om någon påstår
att du ser i syne är det dags för en tupplur!
Man svettas på konvent också, kanske tiil och med mer än vanligt. Lyckligtvis kommer det
att finnas duschar. Är du ren häller du dig frlsk. Dessutom är det ett bra sätt att vakna
pä.

Sä sov när du blir trött, duscha när du känner dig skitig eller folk gä. omvägar runt dig.
Information om hur: man hittar till sovlokal och duschar kommer att finnas i receptionen.

WWW.LINCON.SE

BAGAGE
Vår väskinlåmning är bemannad dygnet runt och är alldeles gratisl Den finner
du i Colosseuln, i närheten av receptionen.

KlOSK
Vi kommer att sälja allehanda 1äckerheter, inklusive vär berömda LinCon burgare. Det år
i kiosken du köpe. din Lincon-mugg som ger dig tillgång ti1l fri påfyllning av kaffe, te och
saft under hela konventet. Självklart kommer åven det vanliga utbudet av godis, dricka och
dytikt att finnas. Frukost serveras på morgonkvisten och självklart finns det vegetariska
och veganalternativ. Vi är dock intc cxpcrtcr pä varc sig allergier eller specialkost, så skicka
ett ebrev till väran kioskansvarig kiosk(rlincon.sverok.net i god tid före konventet om du har
särskilda behov eller undrar något.

PIASSAVA
Piassava är gruppen av hjä1tar som håller det städat på konventet. Även om de är duktiga sä
blir de glada om du kan hjä1pa till genom att slänga skräp i papperskorgar och sopsäckar.
Om du ser något riktigt grisigt, till exempel en iörskräckligt ostädad toalett eiler om någon
har spillt något, tveka inte att kontakta piassava så kommer de ut med sina attackstädare
och röjer upp. Piassava sköter en annan viktig del av konventet och det är att flytta på saker,
till exempel bord, stolar, Inänniskor och utrustnlng. Kontakta receptionen eller närmaste
piassava om du behöver hjälp att flytta någonting eller har behov av körningar med bil!

ORDNINGSRECLER
Konventet är drog och alkoholfritt.
Röknine och eldning är förbjudet i hela skolan.
Tejpa inte! Väggarna är heliga. Kontakta receptionen om du
vill sätta upp någonting. Har du någonting stort som du vet om
i förväg att du kommer att vilja såtta upp, kontakta Lincon i
förvåg så ger vi dig råd och tlpsl
Släng skräp i pappersko.gar och skräpsäckar.
Släng pant i pantsåckar. (Skiljer sig frän skräpsäckarna genom
att det står PANT pä dem med stora bokstäver)
om brandlarmet skulle sätta igång, gå genåst ut. Även om du är
två rundor från att vinna.
Det är totalförbjudet att ha träkigt på Lincon. :-)

Vi förbehälle. oss rätten att awisa personer som beter sig störande
eller pä annat sätt motverkar konventet-

INVorc OBsauRE
(uLEs

a,o UP Å L-EVEL

e)

OCH NU VIDARE TILL ARRANCEMANCENI
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priser. Undcr dagen fiam till ki 19:00 kommcr kvalspelet ätt utkåmpas med karaktär av drop
in. Tid för finalpasset bcstäms därefter av berörda spelare.
Lås mer om Cubiq och andra spel på http:/ /wu,w.tvikstaspcl. se

Ariangör: Lars Öberg, lars.oberg(4tvikstaspcl.sc
Informetion: 2 pcrsoncr per pass, ett pass tar ca l0 minuter. Drop in!
Tidet: Alla dagar 09i00 19r0O samlingssal: P22.

DIPLOMACY
Vem kan man lita pä? D(rt är den ständiga frågan i Diplomacy, spelet där du hugger dina vän-
ner I ryggen med en biodig doll(. Allt för att avsluta spelet mecl flest färgglada plastpluppar på
kartan. Ta chansen att prova denna klassiker som avslöjar dina sanna kvaliteer. Expandera
ditt rikc i första världskigets Europa och bij dcn ledande stormakten på kontinentcn!

'Iider: Sö 16:00-Sö 22:00 samlingssal: S22.
Ti 09:00-Ti 15i00 samlingssal: 522.

DOOM THE BOARDGAME
Liuet pä sam en nltrtin«d maine pa mars kan Dara håt7. Men det Ar inllet mot Dad so-r. räntar
dcL monster kryper lram Jran alki skrymslen man kan tänka sig- Parten ti\ heluetet har öppnat
sig!

Samarbela med dina vänner mot de skräckinjagande inkräktarna i en stdd om överlevnad
på mars. Eller varför inte phcka upp det bästa vapnel och fragga närmsta "ceck" dl-l ser i
rleathmach och CTF spe1.
Två sena o spelpass (ma-x 3 deltagare/pass) samt två deathmach/CTF spelpåss (max 6 del-
tagare/pass) är planerade. Arrangc.as av spelföreningen B.L.O.B.

AEangör: Märten Lagerstedt, David Dalling, morn82(rrhotmail.com
Tider: Lö 16:00-Lö l9:00 (Scena ospel), samlingssal: S22.

Lö 19:0O Lö 22:00 (Deathmatch), sanlingssal: S22.
Sö 09:00 Sö 12:O0 (Scenariospei), samllngssal: 522.
Sö 12:00 Sö 15:O0 (CTF), samlingssal: S22.

GO
Go är (rtt fascinerande brädspel som funnits i artusender. Go spelas av miljoner mest i As
ien men även i USA och Europa. Det har sagts att det tar minlrter att lära men en livstjd att
belnästra. Spelarna tr-rras om att spela svarta och vita stenar pä ett träbräde i en st d om
kontrollen över den. Vinnaren är den som genom att hota att döda och isolera moständarens
stenar kan ta över stöISt omräde.
Droppä in när som hclsl når vi är clär och prova pa när du har tid över!

Arrangörr Johan Liedman, J licdman(r hotmail.cotn
Tider: Fr 18:0O Ti l5:O0 samlingssal: C fiket.

KILL DR. LUCKY TI.]RNERING
Varför ska Cluedo börja efier ett allt det roliga är öuer? Varfor inte uera med om allt det
raliga, sjdLucL mordet? Var|ör inte spela Kill Dr. Luckll?

Tag rollen som en i ,'lhe Lucky Mansion" och jaga Dr Lucky, plocka upp ett vapen,
trång in honom i ett hörn och sc til1 att ingen ser dig, och Iörsök scdan att plocka
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honom- Om han bara inte hade haft all denna tur...men den måste väl ta slut
någon gång. Tumering i Cheapass Cames redan nu klassiska brådspel Kill Dr.
Lucky j Chcalrass Gamcs rummct. Inga förkunskapcr krävs, vi 1är diEi alli du be

hövcr vcta,
Arrangör: Samuel Aström, samuelazi monkeygames.se

Information: Föranmälan ger förtur, men även drop-in Ju flcr desto bättre
Tider: Mä l6:00-Må 22:00 samlingssal: P:12.

KRIGSSPE LS RUMMET
K.itlner du ett behou tlu stara kartor, tusentals blippar och stratectiskt tdnkande? Ser d1.t hex'
dgoner i dina drömmar? Vill du tråffa hkastnnade? Kom in ti|| kngsspelsrummet och uppleu

Vi bakom www.kdgsspel.se fortsätte. vär .csa genom konventen i Sverige för att ta tll1baka de
klassiska konfliktspelen till konventenl Pd LinCon 2005 hade vi premiär för Krigsspclsrum-
met, som sedan åven har arrangeråts pa Siockholms Spelkonvent 20O5, Borås Spelkonvent
23 och Gothcon XXX. Vi kommer att ha ett eget rum där vi kommer att ha olika arrargernang
uDder hela konventet. Såväl långa spel som spel du kan spcla pä nägra timmar. Oavsett om
du är en ärrad veteran eller en nyfiken nybörjare hoppas vi kunna erbjuda nägonting för
dig.

Exakt vilka spel vi hommer att arangera har vi ållnu inte beståmt, för det får du själv vara
rned och bestämma innan konventet. Besök www.krigsspel.se/forum/ och påverka oss! Förra
äret spelade vi bl.a- OCS Korea, Advanced Squad Leader, La Grande Guerre 19I4 1918, Micro
WW2, Liberty, War of the Rhg, A Fearful Slaughter, Battle for Germany och Blue Max. Vad
blir det i är?

Arrangörr Tobias Eliasson & Flenrik I{olmgren, rummet.i?lkrigsspel.se.
Tider: Dagtid alla dagar samlingssal 526.

MAFFIA BRADSPEL
Den store gangsterku gen, äL)en kallacl "Kejsaret1",
Ligger Jör döden. Hans fgra söne,. slrir handfallna
irlför pappans sista uiLja: "Under ett ar ska ni stida
mot uaralrdra. Den som år starkasl öuertar hela mitt

Föl1rtom ständjga konfrontatioirer mcllan bröde.
nas hantlangare lurar CIA, KGB, FBI, poljse.,
medborgargardet och vanligl folk so1Il strä\,ar efter
ett ljusarc Uv. Meffia ger en förcnklad bild av det
härcla livet idcn unchc världcn.

Arrangör: Nordiska Spelprodukter, johnnyax.nordiskaspe\rrodukter.se
Information: Turnelingsspcl, anmäl intresse vid vär monter
Läs mer: www.nordiskaspelprodukter.se
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PIRAT-UNO TURNERING
Yargh, Vem bryr sig om fåniga regler och krafs, inte piratema i alla fall.

I piratuno säger man sjzilvklart inte UNO när man har endast ett ort på handen utan Yargh
eiler något annat som hörts på de sju haven. Free 4 all. Aila möter alla- Hemlig skatt till vin
naren. G1öm inte träbenet,

Arrsngör: Dral<bog.en Productions, kalle.flodin(4gmail.com
Tider: Sö 09:00-Sö 15i00 samlingssal: P36.

PUERTO RICo
Detta år ett handels/intrig/diplomatispel för 3 5 spelare, tar ca 1 2
timmar att spela. Vem sLlllle inte vilja vara guvernör över en söder-
havsö? Ingenjag vet i a1la fa1l. Så kom och spela Puerto Rico och upplev
söderhavets charml
Regelgenomgång inför vaie kval, ta gärna med ett eget spel. Nybörjar-
bord om intresse flnnes.

Attangör: Fred.ik Bonander
Tider: Lö 09:00 Lö 15:00 samlingssal: 541.

Lö 16:00 Lö 22:00 samlingssal: s41.

RICOCHET RoBoTS TURNERING
1l3l Sri, sd, s.i, hit
Nej, du kan inte flgtta d.dr, det är en oägg där.

Ah nej det sdg jag inte! Strunt i det dd, ndsta?
15"

Ricochet robots är ett underbart tyskt spel som iandat som en kärlekshelikopter rakt i våra
hjärtan. Du har en spelplan uppbyggt på ett rutnät med diverse hinder, och målet är att flytta
små.obotar med så få steg som möjligt till sina må]. Otroligt beroendeframkallande.

Arrengör: Dral<bogren Productions, ka]le.fl odin({qgmail.com
Tider: Sö 16:00 Sö 22:00 samlingssal: P36.

SETTLERS oF CATAN SM-KVAL
Årrengör: Christoffer Ängmark, angmark(rost.sverok.se
Tiderr Lö 22:30 Sö 03:00 samlingssal: P42.

Mä 09:00-Må 15:00 sarnlingssal: P42.

S H OG I Japanskt schack
Mån 5 juni kl. 10 13 genomförs den traditionella nybörjarturneringen Linköping Open med
tre partier med 20 minuten betånketid per spelare. Under hela tiden finns mdjligheter att
träna shogi i vår shogihöma-

Arrangör: Martin Danerud, martin.danerud(rcomhem.se
Tider: Utmanaifinaler, SM flnaler och SM-slutspel ligger utspritt över

konventet. Se hemsidan för detaljerat schema!

www.LrNcoN.sE

STRANGE SYNERGY
Capture the flngl Eller om du tucker det år för omstdndigt... döda alla
motståndare. Valet dr ditt! Med ditt posse aD kämpar gdller det dack att sdtta
ut superkrafrer och mut(itioner rätt så du fiir nan sam Ar bra På att försuarct sig,

nån som (ir en stidsmaskin och nan som k@n Dara allmdnt iduliq!

Ett brådspel som k.äver en hel del taktisk förmåga men även att man ska kunna skapa
givande tillfålliga allianser om nägot lag skul1e vara för uber. Det främsta målet fu att få sin
egen flagga PLUS nägon annan motständares flagga(detta slumpas fram och man fär ej avs-
töja detta för någon). För att försvära det hela så börjar man nödvåndigtvis inte med sin egen
flagga utan detta slumpas ocksä så i vårsta fall böiar du med en flagga du lnte ska ha och
mäste samla in din egen plus en till flagga som 2 av motståndärlagen har. Om detta känns
för omständigt kan man istzjllet försöka med konststycket att döda alla andra lagen. Kanske
minst lika svåft men då alla knusar varandra... "why don't You ioin in the fun"?

Arrangör: Mauicio Arias, Bolddqqspray.se
Tider: Lö 09:00-Lö 22:0o samlingssali R37.

THE HELLGAME
"ALo no., Please God help meeeeeeeeeeeee!!!"
Svensk infernalisk klassiker- Cottick montem. http: / /www-thehellgame-com
Arrangör: Anders Fager, måil«lthehellgame-com
Information: Drop in, demos-

TICKET TO RIDE - SM
S.A.R.Z. ordnar här i Lincon den trejde kvalturnering för Ticket to Ride SM 2006. Så du har
chansen att kvala dig direkt till stora finalen! P serna i turneringen sponsras av Enigma Dis
tribution (http:/ /www.enigmadistribution-com). Du hittar oss i S.A.R.Z Spelsbaren-

Arrangör: S.A.R.Z., sarz(L.ynot.nu
Iflformation: Trder anslås på konventet. Anmäan på plats
Nostnad: 20 kr

WORLD OF WARCRAFT THE BOARDGAME
wowl Du har spelat det online nu är clet dax att ge dig ut i Lordaerons vildmark på ktigt.
Tag rollen som hjätemodig paladin, en smygande rogue eller vaJför inte en Orc warrior valet
är ditt. Stig in i en annan värld i där den mäktiga horden och den starka alliansen kämpar om
herravålde över Azeroth. Bara en sida kan stå som segraren.
Skapat av Fantasy Flight Games baserat på Blizzards enormt populåra onlinespel ger WoWtB
en ny känslå av brädspel där ett paJtl kan ta 3-6 timmar att spe1a. Arrangeras av spelföre-
ningen B.L.O.B.

Arrelgörl Märten Lagerstedt, David Dalling, mornS2c0hotmail.com
Information: Antal platser är begränsade till 6.
Tider: Lö 09:00 Lö 15:00 samlingssal: S22.

Mä 16:00-Må 22:00 samlingssal: 522.
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Tv-sprr
DANCE DANCE REVOLUTION TURNERING
Att trampa pä pilar på en platta i takt med lnusik kan vä] inte vara kul, eller kan det? Kom
förbi vårt arrangemang och testa Dance Dance Revolution tillsammans med de andra goda
och onda på Lincon. För er som inte är insatta har du helt enkelt en platta med fyra pilar
pä som du ska trampa på i takt Ined att pilarna kommer upp på tv skårmen framför dig.
Oerhört roligt, beroendeframkallande och dessutom nyttig motionl Kom förbi och testal

Arrangör: Stefan Thyberg, thyberg(agmail.com
Tider: Fr 19:00 Lö O0:0O samlingssal: S19.

Lö 09:00-Sö 00r00 samlingssal: S19.
Sö 09:00-Må 00:00 samlingssal: S19-

FUNTING!
Det här är 2:a året som Funting! arrangerar på Lincon, temat är Anime och
Versus fighting. Slå ihjäl lite tid och koppla av med dessa spel:

NARUTO CEKITOU NINjA TAISEN 3 (GC) 1-4 SPELARE:
Den här versionen av Naruto har samma enkla men riktigt vässade system som dom förra
spelen men har lagt till en del nya karaktårer som t.ex.Jiraya,Tenten,Chouji,Sandaime mfl.
Nytt i den hår versionen är bla.:

att du inte kan blockera slag i en evighet tack vare Guard Break
- att tiden inte räknar ner när du får in ett Super Move på en motständare-

nya karaktärer och Iite ext.a Super Moves samt tweaks.

GLOVE ON FIGHT (PC) 1.2 SPELARE:
Spelet är skapat av Watanabe Seisakujo och är ett animeboxningsspel med karaktärer frän
bla. dessa animeserier: Kanon,Di Gi Charat och To Heart. Enkla combos, galen gra6k och
hårlig/udda japansk pop gör det här spelet extremt ku1!

MELTY BLOOD . REACT, FINAL TUNED (PC) 1-2 SPELARE:
Ett spel som är baserat på visual novel spelet
Tsukihime (finns även en anime som är baserad
på samma spel). Combos i det här spelet är
aningen svårare ån glove on fight men e.bjuder
en hel del fler combos och har 18 karaktärer
man kan välja mellan. Gillar du Cuilty Cear
serien så kommer du nog att gilla Mclty Bloodl
Skapat av Watanabe Seisakujo och TYPE-MOON
i nåra samarbete.

FATE/SWORD DANCE (PC) 1-2 SPELARE:
Skapat av Rapid Fire och baserat på TYPE MOONS visual novel "Fate/Stay Night'
Även det här spelet har sina likheter med Guilty cear.

WWW.L1NCON.SE

GUILTY GEAR ISUKA
Unika karaktärer,riktigt b
väldigt väldesignat spel Inr
Combosystemet är väl &jo
Mera info eller testversion(

Arrangör: Magnus Pfemfel
Tider: Lö O9:O0 Sö 00

Sö 09:00-Må 0C

Må 09:00-Ti 00

TV-SPELSHÖRN
Svelok föreningen Catahy
Tekken 5 (ps2), Dansmatt:
{8-bitars) år vad som erbju
Det kommer även bjudas p
Catahya och varit en stor s

att spela och otroligt kul a

T\rrneringar: Tekken 5, N
Super Mar

S.hemån kommer att ansl

Arrangör: Catahya, a
Tid€r: Fr 1a:0O Ti

\R ISUKA (XBOX) 1-4 SPELARE:
rer,riktigt bra gameplay och musik som passar in. Ett
lnat spel Ined en mängd olika karaktärer (ca 23 st).
t är väl &jo.t och har inspi.erat en hel del andra fightingspel.
testversioner av spelen kommer det finnas länkar till i forumet.

nus Pfemfert, magnus.pfemfert(.r._tgmail.com
9:o0 Sö 00:00 samlingssali S19.
9:00-Må 00:00 samlingssal: S19.

)9:00-Ti 00:O0 samlingssal: S19.

HORNA
en Catahya kommer även dei här året att ha ett gäng tv spel med sig.
Dansmatta (ps2), Mario Kart (N64) och Super Mario Bros 1 och Duck hunt
som erbjuds.

n bjudas på något väldigt originellt. Något som har provats inom föreningen
'it en stor succe. Tånk er: Tekken 5, dansmatta och en projektor. Väldigt kul
oligt kul att titta på. Nyfiken på att prova? Kom till Catahyas rum.

ekken 5, Mario Kart, Tekken 5 Deluxl
Super Mario Bros 1, Duck Hunt (Highscore)

er att ansläs i Catahyas sal, där man även kan ånmåla sig.

rya, askattGrhotmail.com
:00 Ti 12:0O samlingssal: R41.
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BODILS BIUDNING
"Bodil Bengtsson L)at kdnd sam släklens mesl rLltirlerade kafferepsarrangör. Uppslutningen
till höstens bjudning uar myckel god. Han uar tröjd, scenen uar satt, kalfet uar uarmt. En del
ar släktingarrla sdg ,rlsno ut, mange uar för första gangen i Bodils uardagsrum. En del L)ar

dtu för kaLTet, en del hade helt ,:Ltldra nLotiu..."

Svenil Rollspelet kommcr till liv som levande rollspel i arrangemanget "Bodils Bjudning".
Spclct a.rangeras som drop in spel med plats för sex deliagare åt gängen. All rckvisita
tillhandähålls på plats- Med "Bodils BjLrdning" har Svenil€aamcs ambitioncn att skapa ett
ovanligt trevligt arrangemang som framgängsrikt kombinerar lajv och fika.

Arratrgör: David Gustavsson. gustavssondavid({.hotmail.com

www.t.INCoN.sE

WORKSHOPS
DREAM DESIGN RINGBRYNJETl LLVERKNING
Passa på att lära dig hur du sättcr ihop din egen ringbrynja. E1ler varför inte lära
dig hur dll kan göra enkla men snygga smycken. påsar eller t o m klädesplagg

med hjäp av ringar. Seminariet är öppet för alla som vill prove pä för första gången eller de
som redan kan men vill ]åra sig några nya mönstcr cllcr tekniker. Har du egna tånger, ta
gäma dessa då det är föISt till k-va.n som gäller-

Semina.iet är helt gratis.Vålkomnal

Arrangör: Pär Björkman, dreamdesign sqqtyahoo.se I44t/,

Information: Kostnad: 20.00 kr.
Tider: Lö 16:O0 Lö 22:00 samlingssal: R23.

Sö 09:00-Sö l5:00 samlingssal: R23.

LAIVTETRIS
"Lajl)tettis, en fontastisk innouation inom saudL speluArld sam lajuL)örlden; bleu succe på
Lincan 2OOS med nastan 40 deltagare i Jleru olika omgångar; detmesto skriuna, åthutade
ochförlöjligade projektet på CatahAa under uerksamhetsaret; ett idiotprojekt au sdllan shadat
like samt en fantastisk rolig aktiuitet när man bora kcinner att man uill brista ut i 

".tt 
par

hlsteriska asgaru achkdmpa för ett gemensamt mAL helt enkelt den ultimata teambuilding
aktiuiteten!" - Catahyas styrelse
"Laju tetris. Matte Di se mer aD denna fentastiska aktiuitet pa framtidens Lincon!"
- Sveroks forum
"Lajutetris uar ju ldtt det bästa pd hel@ konuentet!!" - Lincons forum

Vi kör ett antal omgångar på olika tider, så hål1 utkik eftcr vära vandrandc anslagl
Arrengör: Calahya, askattt/ hotmail.com

VERBAL COMBAT
Ilctta arrangemang står bara med som ren ulfyllnad i foldern. D(]t finns inga som helst bevis
fd]. att det kommer flnnas nägon som helst v.'rbal fighting på Lincon. Absolut inte på en 1i(l

och plats som anslås pä konventet, och absolut inte med ett lelaendäriskl vandringsprjs AIll
du eventuellt hört om sädant är ren och skär lögn...-.. Så det så.

Förkunskapskrav: lnte precis. Välsmort munläder är en fördel.
Arrangör: Magnus Pettersson) pange pettersson(4hotmail.com
Tider: Må 23:OO Ti 02:00 samlingssal: C2.

TILLVERKNI NG AV FICURER
Lär dig modellera figurer sj:ilvl Greenstuff finns.

Arrangör: Alcxander Henriksson, itagun(4lmsn.com
Information: Tider och anmälan på plats. obs, begränsat antal!

ARTIST CoRNER
Vad skulle Rollspel Dara utan illustrationer? Uten bilder för att besknL)a en ros, e kanaktar,
eller ett mllstiskt djur? Utan kat1or öuer omfiden, bildbesknuningar på clet lilla uiktiga föremdlet
nnn ar ute efrer?

Ganska trist skulle vi tro. Därför har en grupp konstnärer gått samman och skapai något
soln heter "Aftist Corncr" . Här kan du beställa ett porträtt på din karaktär, köpa pints,
e1le. bara snacka lite strxnt med oss och kika i våra pärmar för att se vad vi har att erbjuda.
I män av tid visar vi lite tips och t x när det gäl1er att rita och mäla: Här kan du hitta något
för alla smakerl Vi har a1la oljka stjlar-och områden som vi är bra på. Du finner a1lt från söta
alvflickor till vargar, drakar till spektal.:rllära robotar och där emellan cn jättesöt manga6gur
med bedårande ögon.

Arrangör: Cecllia Olsson, cecilia@wolfmoon.se

LOVESOAP LIVE
Rösta på mtg, lura nlig, hängla upp mig i brygga.

Natten me1lar 1ördag och söndag. Lokal meddelas
konventet vid Gottick montcrn. Par har företräde.

Ärrangörr AndelS Fager, mail(rr thehellgame .com

Fdranmä]an under

9

En liten bit av den goa och glada staden Göteborg...
...komrlrer att resa slg ur sin kä arhäla och bege sig t ll årets Lincon. vi kornrner at1 ha med oss efl
hoper ro -, bräd'. kol1 och figurspel ochomdetärnågotsärskitspe eller supp ement som n v I

att v skall p ocka med är det bara att ringa eller skicka ett ma I, så skall vi försöka ordna det.

Tel: O7O9-75 79 56
info@goblingames.se
www.goblingames.se
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SPELBARER
CHEAPASS GEITES SPELBAR
När du känner att du har lite tid över pä LinCon får du inte missa att titta in i Cheapass
Games rummet. Här kan du slappna av, ta det 1ugnt, spela några klassiker som Kill Dr.
Lucky el1er witch Trial eller läta oss lära dig nägra nya tuffa spel. Vi har med oss mångder
med spel bland annat: Kill Dr Lucky, witch Trial, BRAWL Catfi8ht, Diceland, Captain
Park's Imaginary Polar Expedition, Fight the Power!, Biting of Hedz, BRAWL Club Foglio,
Lightspeed, US Patent No. 1, Freeloader, Deadwood, James Ernest Totally Renamed Spy
Game, The Great Brain Robbery, one False Step for Mankind, The Big Idea, Changel,
Fightball, Give me thc Brain, Lord of the Fries, Unexploded Cow, Buttonmen.
Här kommer det även att hål1as turneringar i både det ena och det andra med fina priser. Så

titta in för hos Cheapass är alla välkommnål

Arrangör: Samuel Åström, såmuelC!monkeygames.se
Tider: Fr 18:00 Ti 15:00 samlingssal: P42.

SARZ SPELBAR OCH TURNERINGAR
SARZ spelbar arran€{erar ett antal spel och turneringar pä årets Lincon. Titta in på

hemsidan för nä.mare information om turneringarnal Förutom spelen nedan har SARZ
även drop in i sin spelbar.

Ca.casonne - SM kval Ticket to Ride _ SM kval Colossal Arena turne.jng
Senåtor turnering Cloud Fantasy - turneri g Spank the monkey turnering
Kaolamo ruroer'ng Badaboom - lurner ing

Artangörr SARZ, sarz(/rynot.nu
Tider: Lö 09:00-Ti 15:0O samlingssal: P42.

STADEN
RudolfKinsts AtubulercLncle Cirkus haranldnt!Ert eget distrikt dr ettau sjul)tDalda i Citk sens
turnö i sdmarbete med Metropolitiska Salllskapet! Se M(irkudtdigheter fran fjärran Disttikt,
hör berattelser om otroliga HiLndelser, pro a pat den ftaa Numerologiska UnderhåIl ingen!
Samt(llcL med framsfående Kulturpersonligheterl I mån aD lager föres de scnaste
Metropolitiska Scillskapets Tidskrift.

Rollspelsscenarion, brådspel och annat, med temat Staden som spelmil.jö-

Arrangör: Christopher Pettersson, christopher.petlersson(.irutbjaz.se
Tidei: Dagtid alla dagar, samlingssal: R35.

THE GOTTICK ROADSHOW
Cottick är ett nytt svenskt spelföretag som sjösätter sig på Lincon. Vårt mål är att göra

smarta och billiga spel. Besök vår monter och se sjå1v Vi trycker åven spe1, sä du som har
en genialisk design liggande hemma i byrån är välkolnlnen att komma förbi och prata.

Invigning 1ördag klockan 13r00. Därefter Drop in. Demos. http://www.gottick.com

Arrangör: Anders Fager, mail64theheligame.com
Tider: Fr 18:00 Ti 15:OO samlingssal: R18.

TVIKSTA SPELBAR
Tviksta Spel år ett nystartat Linköpingsföretag som inriktar sig pä kluriga
spel med enkla regler. På senaste BSK, nov. 2O05, lanserades spelen Cubrq
och Front. Här på Lincon kommer piltavlån Yatzy-Dart att s1åppas.

För mer informåtion om Yatzy-dart och Cubiq så finns det enutförlig beskrivning
under blandade arrangemang respektive brädspel
Spelet Front år ett b.ädspel för 3 4 spelare i klassisk tappning. Det gäller att ta sig in med
sina spelpjåser i de andra spelarnas basläger. På vägen dit finns dock risken att spelpjäserna
blir tagna om de saknar skydd. Speltid: 45 60 min.
Al1a är välkomna att titta förbi för att testa de nya spelen - eller varför inte vara med i de

turneringar som anordnas dagligen? Dä. finns möjligheten att vinna egna Cubiq eller Yatzy
Dart. Läs mcr om våra spel pä www.tvikstaspel.se.

At.angör: Tviksta spel, hedemoratomas(.!hotmail.com
Tider: Fr 18:OO Ti 15:00 såmlingssal: P22.

DRAKBOGREN PRODUCTIONS SPELBAR
Your friendly neighbourhood zombie Pines förser er med brädspel och annat gott. Droppa
förbi om du gillar tallar.

Arrangör: Drakbogren Productions, Kalle.flodin@igmail.com
Tider: Lö 09:00 Tj 00:00 samllngssal: P36-

STEVE ,ACKSON GAMES sprLSAn
SJG's Mån (och kvinna) I Svart år åter på plats redo att lära ut spel och IFNORDI Kom
gärna förbi och spela ett parti Ninja Burger, Munchkin eller Illuminati? Eller kanske logga
in på vår Frag-server? Mycket roligt att vå1ja pä och om ni undrar över något finns vi på
plats för att svara på frägor.

Tiderr Fr 1B:00-Ti 15:0o samlingssal: R37

är det inte Rävsvans Förlag där borta?
det har du faktiskt rätt Har de också

kommit till LinCon?
det verkar inte bättre.

Undrar om de har några kul
spel med sig?

- Klart de har!
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KORTSPEL
BRAWL TURNERING
BRAWL är ett kortspei som tar 60 sekunder att spela när man ]ärt sig dct. Tänk dig ett
fightingspel ti1l nägon tv spels konsoil i form av ett kortspel där du 1ägger ett kort för varje
slag och block du gör och da har du BRAWL. Flysteriskt kul och beroendeframkallande!
Passa pä att titta in hos Cheapass Games, lär dig spela BRAWL och stäl1 sedan upp i
lurneringen!
Arrangör: Samuel Aström, samuel(irmonkcygames.se
Tider: Må l6:00-Mä 22:0O samlingssal: P42.

BUFFY THE VAMPIRE SLAYER - KORTSPELET
Didn't Aour mother tell Uou that there are a lot of things in this t-oorld that are scarier than Uou.
And I am one aJ them.
Arrangör: Anders Fager, Gottick montern. Drop in, demos.

DARK MILLENIUM
ht the Juture, there is onllj uar!
Dark Millenium är den trcdje och i särklass bästa revisionen av det populära kortspelet
bascrat pä figLrrspelet Warhammer 40O00. Handlingen tar oss till dagens .10K värld och alta
spelets faktioner representeras. Drop in för demo och promokort.
Arrangör: Thomas Andersson, warcrylii,tifozi.net
Tider: Lö 09:00-Lö l5:0O samlingssali Ko.l4:3

FLUXX TURNERINc
"Plall 3, AIL lott needis loue, Loue,-iaq uanlt!"
Kortspelet med crrclast en regel; Dra ett, spela ett. Tili att börja med
det vill såga.
Arrangör: Dräkbogren Productions, Kalle.ilodin(rgmail.com
Tider: Sö 16:O0 Sö 22:00 samLingssal: P36.

LOVESOAP -,KORTSPELET
CotticL montcrn. Drop in, rlemos. httpi//www.lovesoap.biz
Arra gör: Andcrs FaEaer, maila.rtthehellgamc.com

LUPUS IN TABI.JLA
I den aoläqstrl Lilla bln TabuLa sker konstiga ting. Vid midnatts slegnatimma hörs ueruluernas
aDliigsncl skall. Et, -s/c,.iÄ i tnttetl besannar bgbarnas fathAqor, morganen kommer ach ännu
ett offer hittas ihjdlriuet. BllrAdet s.'mlas i hast, nagon skall lllnchas.
l-upus ln Tabllla är intrigspel med starka rollspelsinslag där varje spelarc kastas in i ett
maktspcl mellan var.Lrlvar och människor. Ta med dig ett gäng kompisar för cn spännande
omgänq av l-upus In Tabula.

Arrangör: Alfred an.iersson, rcvolulioncheal, gma il.com
Tider: Sö 09:00 Sö 15:00 samlingssal: R23.
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MUNCHKIN SM
Hugg varandra i ryggen och visa alt du år båst i Sverige pa äkta rollspelande:
att döda monster, gä upp i level och ta skattcrna. Inget onödigt karaktärsspel
eller tråkig handling mellan striderna. Det finns många vägar tii 1 äran - men bara
en kan vinna. Om den inte får hjålp av en aiv. Eller gudarna blandar sig i-

Arrangör: Johan Thorstensson, skvo dragon«tsofthome.net
Plats och tid: anslås pa hemsidan

SWÄNSKA MÄSTERSKAPEN I SWÄRJE
, VI VTI VAD SOM ÄR BÄS I FÖR DICI:I

Gottick montern. Senaste regeiutgåvan (dec 05) gä]]er. Seriespelet
orSan,s.rc\ Lörd,)B l0 00 hrlp://www.warje sc
Arrangör: Andcrs Fager, mail(irthehellgame.com

L]FS STREETFIGHTER DEMo
Let the fighting beginl
Nytt samlarkortspcl som byggcr pä dct klassiska arkadspelet Streetiighter. Kom in föi demo
och promokort.
Arrangör: Thomas Andersson, wa rcry(.r,t ifozi. net Plats: korridor l4

WARCRY
Do lou haue u.)hat it tokes?
Warcry är ett ständigt växandc 'l'CG baserat pä det populä.a figurspeiet Wa.hammer
Fantasy Baltles och spelare av detta kånner snabbt igen sig bland trupper, karaktä.e. och
utrustning. Ma behöver dock inte vara inbiten WHFB iän för att få.mycket ut av kortspelet
och det har alltid nätt nytt att överraska dig med. Drop in för demos, Lltmanarnatcher och
promokort.
Arrangör: Thomas Andersson, warcry(( tifozi-net Plats: korridor I.+

WITCH TRIAL
...as are con see here, she has friends) can onllone here tell me one sone roomon lhol hos

friends? She tnust be a uitch, press her ta death Ll)ith stanes I saA!
I do 't kftot! Luhat sick coLrntt! gou came from but here ue all haue Jiiends, don't u)e? And

laok here, she has a cute little dog, hou) can this poor u)omall be a uitch?
A dag! A pet thtlt she has been usinq in her euil experiments. Honourcd .iiu, I rest mu

Det är en mörk tid iamerikansk historia. Samhällct har bestämt sig för att göra sig av med
inflytande från "häxor", det vili säga ogifta kvinnor, fritänkare, \,egetarjaner, hcmlösa och
anclra oönskade. Och såklart är du dår och försttker tläna sa mycket pengar som möiligt pä
detta. Tag rollcn som äklagare eller försvarsadvokat och vånd fram och tillbaka på bevisen
fdr att övertyga.juryn och kamma hem sä myckct pcngar som möjligt Kom och 1är dig spela
WitchTriali Cheapass Ca es rummet och stål] upp i våran turnering och vinn fin:r priserl
Välkomna!

Arrangör: Samucl Aström, samucl(.irmonkcygamcs.sc
Information: Föranmälan gerförtur, men även clrop-in Ju fier desto bättrc
Tider: Lö 16:O0 Lö 22:O0 samlingssal: P42.
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I IAMES OI WAI].
;,:i,,';r;; .rtto r.,.,n mecl pansartr uppcr mot fier,clens linjer'!. Tas clina
',,,,;,,,:J;;.;"*. Gls till framsånp! Leå clina mocLisa rlska soldatcr i kamp

',,, i;;;;t;;;;;i ;rän dom nordÅrrrf,anska öknarna viä sicrrien o(h Ilarien tirr

,l(.rr rvska tundran. Kom och prova na Flames ofwar' frgur§pelel som böiar fä

,:,,';,:l;';;; 
';;.;i*. 

oi, t i".'i"xt'ngursper i lsmm skara om wwIL Drop inr

Arrangöt: Simon Talltorp, ta1la(ilgreerlfaces se

rider: Dagtid alla dagar, samlingssal: C4-gården'

I]RAUSTADT 1706
l)( t år 3OO år sedan den svenska segern vid Fraustadt och Arnfelt och Her:ber presenterar

rru scenariot Fraustadt 1706 baserat på systemet för Gå Pä'

Arraflgör: Thomas Årnfelt, thomas'z4arnfelts'com

Tider: Dagtid alla dagar, samlingssal: U6'

FRIA FICURSPELSRUMMET
l,innes: Ett antal spelbord och terräng'
Sökesi SPelare av flgurspel'

vi erbjuder ett rum med spelbold och ierläng att spela pä samt möjtigheten att träffa nva

rnotståndare, prova på nägot "y" tii* ftt"iftt O"ra fåmma och snacka strunt om ditt

Iavoritspcl. Saknar du motstanaare iitt ditt favo spel eller kanske vill spela mot någon ny'

Då ska1l du komma förbi och sPela'

Vl kommer att hänga där och spela alll mojligt Iran Warzone och Warmachine till Y:t1l:':
:i,;;-Fi;;"" of Wai Har du något annar =pct =o- a., lyckcr att Afl-borde prova på, ragså

,;;; ;;ä;;'." .ch kom för;1 o" spe1år du Fantasv eller 40k? Aven du är välkommen

om du vill ta en match vid sidan om turnerlngcn

Arrangör: Andreas Engström, andreas engstrom"rlgmail-com

Informationr Gå gärna in pa l"t"oi-"r*lr?tt otl-'i'lo o- ""a 
du vili spela så vet folk vad

il;;;å 
"ig 

iå. ngl.','"t vla rtägor kontåkta andreas'engstrom('rgmail com'

Tider: Dagtid alla dagar, SaL U4'

DBA TURNERiNG
Trött pä magiker m(rd ttolltormler du aldl ig hörl talas om?'Hjältar'med vapen som har fler

frnktio.cr än morsans "ymaskinz 
Jå h:r'ä" t,.o-Inlt tattr Hislorrskt flgurspel från antiken

fram till år 15OO e.Kr' Ett tegtlsystem u;n hemligheter och med al1 informåtion du behöver

på bara 52 sidor, inklusive 310 årmelistor'

Geleral rulesi We play by the updated DBA 2 2 rules'

Armies: one army list and Ietter is chlse"' for e'ample sitilian 1236 1442 AD lV/ 5 (c)' This

list is then used throughout ti-t" t()"t""tlnt"i' f'"t ii can be varied within that list' Before

each game both players "i-t'rtn""J'-'"iy 
-r'oose 

which elements to use and show these to

[:Iifl1ltJ:"t "der 
places terrain in each battle according to the rules He tras to r]se

one compr-rlsory terrain feature t"',hi;'i;;i; typ" lf the attacker so demands the rest of

the terrain must be placed entlrely t" ""t"ta""ä*ttt' 
the rules lf the attacker agrees' the

defcnder can place terrain more freely-

BUAS: we will use the full BUA rules'

The competition: The competitit'n iilt t'e played in 4 or 5 rou nds' dPpending on the number

ol porll.ipanrs.Th'p'irslighrirgrn'in"ii-itt""awillbrdF'rdeclbvrnlo 
i,n' ofarri\dl'

Thi oairs fishtlng 1n th" f"ll"*'rrg;;;;s will be decided by the results in the previous

rounäs. No Pair witl meet twice'
s"."".i"g "vja.-, 

Tne winner 8er5 ru'lvc Doi.rrs minus th" loser's poinrs'

The locer gers Iwo porn's'tt 'h" 
H;i "rr'";' elemenr de5lrnycd or fled nffbocrd and one

noint[ored,h 'ubsequerrr t'"*"n'''"p 
''o "u*'-u- 

of 4 poinlt lJ-Flcmenr\l Hc rPreivFs

::: ;;;;; poili ir li" *in""" *';",-"i o" a"''.ov"a 'r fl"d oii bnard' whcr rim' is

calted "a, l_ playt mr"r to-p'tt" '"nt'pt't 
ot l"undsi so Ihal 'h'l pla\ th' same nJnbcr

;;::;;-l ri,i'".' i" "" 
*i,."" "r'"'ni'""r' Pla)e scrsonFpo:nr for 'a' h encm\ Flcm'ni

destroyed or fled off board'

Arrangör: Simon Talltorp, talla(a'lgreenfaces-se

iirorri*tiorr, Anmälan till talla(ilbredband'net'
tiä.r, 

"o 
oS,oO-"0 23:00 samlingssalr C4-gärden'

DICELAND SM.TURNERING
:o,*,i.tmed;ft sure,nd:r-r+**::":;*:';:,:Y;:;å:'r';!;:ittekastasina
fiqLtret po n'atötandan n' figurct J'

Diceland år ett pappersfigurspel där tärningarna är dina figurer' Låier detta konstigt?

Dicel-and år ett annotrt'a^ ngttt"JJ irtl" -h-"op'"" Gt'int" som år enkelt att lära sig och

det finns många varintio""t t"rr ''iäir"i 
rt*" oiir'tt "t""ution 

och bygga ihop många olika

1as.
ä? to."t^ n.rte"r, olrangeras SM i Diceland sä kom in till Cheapass nrmmct

sä Iår vi dig och stäl1 sedan upp i turneringen!

Arrangör: Sdmu' I A-lIönr' 'årucl r morke\qämes "'
Infolmation:Föranmäiangelrortur,menävendropinJufleldesto]]ättre

Tialer: Lö 09:OO-Lö 15rOO samlingssal: P42'

Lö 16:OO-Lö 22:0O samlingssal P42'

io os,oo so 15:00 (Final), samlingssal: P42'
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?;if.,":#;,i{r,tri'!!;ititx,!t f,;' i r ssp '* '{ ' p
snart är uppgörelsens tituma slagen. En eLdstrid
närntar sig obönhörligt och nAr krutröken !
skiagrcts fLnns baro cn pprson k)or- Kommpr e
de-t att ua rtl du?

#'å"
Guld & Bly är det som tidigare gätt under :
namnet Draw stranger! I samband med
att det börjar likna ett riktigt spel har
vi dock beslutat atL byta namn till det
klass..ka Culd & BIy. iör är del i.lre
det sorn allting ändå handlar om i slutändan?

Arrangör: Gunfighters Guild, Tove cillbring, western(.irrollspei.com
Information: Western Figurspclct har drop-in under sä gott som hela konventetl Välj
bland färdigskrivna scenarier och figurer, eller hitta på nya till just er spelomgång.
Tidei: Dagtid alia dagar, samlingssal: S25.

MORDHEIM MULTIPLAYER
I en episk kamp mellan gott och ont ställer demonen Tichlan Toch och och Sigmars högsta
tillförordnade präst Alfredo Lanhtz ri1l en kamp för att samla in stora mängder Wyrdstones.
Ryktet har gått om atL Tichlan Tochs planer att samla tillräckligt med stenar för att öppna
en gateway till den andra dimensionen och släppa igenom horder av demoner ti1l staden.
Alfredo skickar in alla goda makter för att förstöra dessa lnnan demonen får til1räckligt
många. Spela fdr de onda eller goda makterna i denna kampanj som sträcker sig över hela
Lincon. Massor av roliga kampanj regler som är speciellt skapade för att underlätta att man
kan spelar lite nu och då...När det finns tid mellan ijvriga spelpass...

Regler: officiella Mordhcim reglcr lnkl senaste errätan
' Ofncjella Warband för 5O0Gc (spells & pråyers slås på plats)

Under LinCon kommer Den Dansande Draken att arrangera en löpande Mordheim turnering
med möjligheter att Spcla mellan andra spelpass utan krav på att spela visst mycket matcher
eller att delta under hela konventet. Vi kommer ati spela med WYSIWYG r största man
möjligt och använda cw:s officiella rcgler + nägra extra för mera information och frågor
angäende regler skicka mail tlll: morgan.nordstrom(il,home.se. Tillgångligt på plats kommer
dct att nnnas ett begränsat antal Warbands för ut]åning saml mölliElheter att prova och lära
sig spela.
Vä1 mött och glöm ej att välja sida.-.

Arrangör: Morgan Nordström, morgan.nordstrom(rhome.sc
Information: Arrangpras åv D.n D31rard, Drakpr O"rer-und. Hi;lp
med ati bygga ett warband kan fäs på plats.
Tider: Daetid alla dagar, samlingssali C4-gården.

www.t.tNCC)N.sF.

MALARSTUGAN
'l a med egna pcnslar. sätt dig ner och mäla iigurer. Det linns ljus, Vallejofärger och
(låmpad musik. Det enda du behöver ta med är pcnscl. Speedpainlingtävlingår
. .rordnas. Ird"r anslå" på korrrcn -t.
Arrangör: Patrik Jönsson
Information: Drop i11. Vid frågor ring Patrik på 0739921031 el ler skicka ctt mail till Rustan
p.i rustan(ilysator-liu.sc.
Tider: Fr 19:O0 Fr 23:O0 samlingssal: U6.

Lö Mä 1O:OO Sö O0:O0 samlingssal: U6.
Ti 09:00 Tl 15:o0 samiingssal: U6.

PIRATES DEMO
O'h.oLt matelJ, time to man the masts and reddA the guns!

Lår dig spela Pirates och förlora dig j detta roliga spel med pirater och guldskatter. Du lär dig
:rnabbt spelel och det blir roligare ju fler man är, varför inte komma förbl och testa? Drop in
demos och promolotteri.

Arrangör: Thomas Andersson, warcry(rtifozi.nct Platst korridor 14

PIRATES SEALED TURNERINC
Behärska haL)en!

Nyss varit pä demo och fallit för detta charmiga spel? Vaför inte testa dina sjöben mot
:rndra spelare på lika villkor? Sealed deck turnering där vi tillhandahåller dina boostrar
och du bygger din flotta pä plats.
Föranmälan samt WizKids spelarnummer om möj1igt (även registrer,ing på plats)

Arrangöri Thomas Andersson, warcry(rtifozi.net
Kostnad: 1O0.O0 kr.
Tid€r: Mån 16:00 Mä 22:0O
Plats: korridor 14

I,IRATES SM
Vi tiil.jer naturligtvis upp förra årets populära SM i Pirates pä Lincon även i år och d6t är
rncd glädjc som jag tillsammans emd Enigma dist. inbjuder till detia. Ta med godkänd
llr)tta enligt senaste FAQ samt om möJligt ditt WizKids spelarnumelnr (regislrering på plats
,"oi1is).

Arrangör: Thomas Andersson, warcry(a,tifozi.net
Informetion: Kostnadr 50.00 kr.
Tider: Sd 16:00 Sö 22:00 sal: Kol4i3.
Ptats: korridor l4
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WARHAMMER FANTASY
2OO0p, snygg arm6, ingen ost, bara skägg! För detaljer se webbsidan. Extra final mellan
bästa onda och bästa goda spelaren i Colosseum på tisdagen.

Arangör: Skogstrollet, skogstrollet@hotmail.com
Inforraetlor: Anmälan senast 1:a maj till skogstrollet@hotmail.com
Xostnad: 60.00 kr. Antal platser år begränsade till80.
Tldcr: Fr 18:00-Ti 15:00 samlingssal: U7.

WARMACHINE
I en tid. au magi, kol och stdl bedrius stid.erna piL slagfältet au magikerledda, dngdiuna
armåer. Kanonernas öronbedöuande muller blandas med stdlets klagan ndr de 6 ton tunga
kigsmaskinerna drabbar samman. I luften hänger en ihdllande doft a, olja, bTinnande kol
och ond bråd död. Under de fa stunder da kanonerna tAstnar och maskinerna letar nAa mal
sa hörs skriken fran de skadade och döende sold.ater.

Har du vad som krävs för att överleva dessa slagfält? Kom och prova på, och bevisa att du
har ota i blodet och nerver av stål!
Kom och var med på ett demospel eller spela turnering med din sOOp arme av vallri
faktion.

Arra,rgör: David, Viktor, GameManiacs, david.lindegren@gmail.com
Information: Föranmälan sker till david.lindegren@gmail.com eller sikil(@msn.com. Ladda
din warmachine med kol och fyll på vattentankarna
för nu bär det åvl Arrangeras av GameManiacs, www.
gamemaniacs.se,
Kostned: 30.00 kr
A[tal platser: 30
Tider: Lö 10iO0 Lö 15:00 samlingssal: R36.

Sö 10:00 Sö 15:00 samlingssal: R36.
Må 10:00-Må 15:O0 samlingssal: R36.
Ti 09:0O-Ti 12:00 (Specialfinal)

WARMACHINE: HORDES
ALla områden i Iron Kingdoms har ännu inte industrialiserats, och inte alla
.LnDdnder sig au kol, olja och stål för (ltt bggga sin armö.
Trollblo den har tröttnat.
Druiderna str.ioar efter att dterstdlla balansen.
De sadistiska Skorne uill expandera.
Drdken Euerblights legioner har uaknat och alla marscherar mot krig
och förstörelse I

Är rå styrka att föredra framför maskiner och ångkraft?
Då är HORDES spelet för dig! Kom och prova på och
visa att du har vad som krävs för att kontrollera
gigantiska troll, monster och drakyngell
Demonstrationer och turne ng med startbox/3Oopts.
Man kan vara med i turneringarna i både Warmachine
och Hordes utan problem. Har du precis inhandlat en
starterbox på konventet eller tidigare så kom in och
spela i den första Hordes-turneringen!

Arrangöt: David, Viktor, cameManiacs, david.lindegren@gmail.com
Informatio,I! Föranmälning till david.lindegren@gmail.com eller Sikil@msn.com. Eftersom
spelet är så pass nytt så hoppas vi att många kommer att komma förbi även om ni inte är
föranmålda, så INGEN FöRANMÄLNING KRÄVS, det blir bara så mycket enklare. Antal
platser är begränsade till 30.
Nostnad: 30.00 kr.
Tider: Lö 16:00 5ö00:00 samlingssal: R36.

Sö 16:00-Må 00:00 sal: R36.
Må 16:O0-Ti 00:O0 samlingssal: R36.
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STEN PAPPER SAX
Ar c111 trött pit olle tamtar sorl.slre/a7 sa.r,r s.)\ pasc och tror att dct han.llar am md än tur?
RAser dLl uarJe gAng liätlLtre gör egne regler acLt anfiinder paLfilLtde kast? 17ar clrt (tlltid leloL

prörLL det tikliga spelet, Sten papper sex? NLt Lnr d11.har-s(:,r ..

Dct finlls ctt barnspcl som i Sverige kallas Sten sax p.tse. som till 9901, bygger på tLrr. Dett:r
a.rängcmang ha. inget me.l det spelet att göra. H:ir handlar det orn den inrern.rtionellt
erk:inda idrotten Sten PapPer sax. Vi komlner ui t 1ö1ja den iui cr n ation e1la tilvl lngs sl a nd arclcn
sami Olficial r-ulcs ofplay, sasom .le stipr-rler-ades av WRPSS iöregängare redan 1842. Vi
anvä nder eu].opeisl{ prirne. och va{e m:1tch spelas lörst till tr e. eller b:ist av fem, r undor.

Arrangör: Mattias Svensson, ntilLtcLrsi// visit-se
Tider: Lö 1.1:O0 Lö 19:O0 samliDgssal: R23. "This cvent is cndorsed by th.l

World Rock Paper Scissors
Society, www.worldrps.com "

'l\ristet år ett rcligt spel dår du fåt chansen att utnntla ditl
egen uiglLet ach enuishet.

'lwisler kommer ait finnas hos Catahya, så .tet är'b:ira att
kurrr.n. ', rL'i r,'irL'd, n rl,r, lr trro l.n" 'int ,..

Ariangör: Caiåhya, askattir? hotmail.com
Tider: Löpancle under l<onventet, Drop In

YATZY-DART - TtJ RN ERI NG
Välkornna att prilva pa Yatzy Dar t dår tårningarnå bvtts Lrt mot dartpilarl
Vi pa Tvil<sta Spel iir slolta över at1 l.rnscra vair nya piltavla Yatzy Dart pa Lincon 2006.
Yåiz_! Dart gär ui pa att i likhct mcd Yatzy samla poäng clocl< via pilkastning istället för
med tärnirgar. Sp--larna har tre Pil.rr var atr kasta. Kasien i;an de lre pil.lrna adderas
varefter sunman noier.rs på nä!{orr rad i rcslrllaiblockcl. Dc sorlr spclat Yalzy konlrncr att
kä na igcn sig i poängräknandct samla pa treor, samla pa sexor ei.. Läs mer orn Yatz!
Därt ocl-r andra spcl pa \\,wr'.tv iksia sp.'1. se.

'ltrneringar i Yatzy D.rrt kommer att hållas varje dag Lrnder korventei lned siålva spelen
som priser. Ulrder dagerr Iram tlll kl 11):OO kommcr kvälspclct at1 ulkämpas mcd kåråktär
av dr"op in 'l'ld för finalpass--t bestäms därelter av berörd.1 spelare.

Arrangiir: Tomas Öberg. hedemoratornasnr hotlr.ril.co
Information: Drop in tLrrnerioEaar.

TWISTER
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FREDAG
20 OO 02 OO Extended

Mecrc
VÄLKOMMEN TILL LINCON Ä LA SVENSKAMAGIC!
Se den senaste infon om turneringarna på: ww1v.svenskamagic.com

På Lincon 2006 går SvenskaMagicmäste.skapen av stapeln med feta priser och en aldrig si
nande ström av turneringar, Sju stora turner:ingar, massor av Side Events och en garanterat
publikväniig final på SvenskaMagic måsterskapen. Förutom rullande B-pers Side Event kom-
mer det att fin as schemalagda 24 manna side-events med fina priser till vinnaren. Vi siktar
på atl hå turneringar även i "casual':format soln 2-Headed Giant och Mentäl Magic.

Ar du osäker på vad som menas med de olika formaten? Kolla SvM:s Formatguide. Har du fler
ftågor om Lincon/Magic så fråga pä SvenskaMagics forum..

SCHEMA
Tiderna nedan är för swissen enbart. Registrering startar en timme innan spelstart.Till detta
tillkommer fler turnedngar som annonseras pä plats och side-events löpande under hela

MÅuoec
09.00 - t 7.00 Standa.d
18.00 - 24.00 Legacy

LÖRDAG
09.OO - I6.OO Ravnica Block Constructed TISDAG
16.00 0O.0O Vlntage P.ory 10 09.15 - 14.00

skapen

SÖN DAG
09.00 - I8.00 Draft
16.00 - 00.00 Vintage

SIDE EVENT-SCHEMA
Under hela Lincon komme. det löpande att arangeras Side Event i en massa olika format.
Listor pä Side Events ligger vid Magic receptionen och så fofl 8 pem. har skrivit upp sig så kör
vi. Har du önskemål om något speciellt format sä säg bara till.
Hår fdljer även en 1i6ta över schemalagda Side Events i olika format. Vår förhoppning är att
dessa Side Events blir större ån de vanliga 8 pers. Side Eventsen och därmed ger med poäng

i SvenskaMagic-mästerskapen.

Y
Final SvenskaMagic mäster

SÖN DAC
19.00 Extended
22.00 Highlander Standard mä-< 1 av varje
kort

MÅNDAC
10.00 3xDissension Draft behäll ko.ten du
draftar
i9.0O 2 Headed Giant 2 personer i varje 1ag,

se regler på www.magicthegatherlng-com

FREDAG
20.00 RGD Draft - vinnaren tar alla ko l

21.00 Standard nu med Dissension

LÖRDAC
12.00 Vintage 10 proxy - spela med kraft
utan pengar
21.00 Mental Magic folkets va1

WWW.LINCON.SE

Side Events kostar 20:- (draft 100: ). 20: /deltagare går till priser.
Vinnaren av ett 8 perconers Side Event fär 1O0: , 2:ån 50:-. ]oi-/Side Event går
I ill 'Side Event-Kungen' den spelare sorn vid konventets slut har \..unnit flcst Side
I,vents. Kom också ihåg att varje Side Event också ger 5 resp. 3 poäng till Svensk-
i\4agic mästerskapen, med feta prispengarl

I:,ruSER
Det kommer vara dktigt feta priser på LiDCon, vi räknar på att 20.000: kommer att delas ut
LLnder helgen. Priserna till de stora turnedngarna kommer alla vara i cåsh, och vi siktar på att
ge tillbaks alla anmälningsavgifter till priser. Om det är 70 pem. med i SM kvalet som betalar
50: /st så delar vi alltså ut 3.500:- cash bara i den turneringenl Den exakta p sstrukturen
lör valje turne ng kommer upp elter start när vi vet hur mänga som är med.

SVE NS KAMAG IC-MÄSTE RS KAP EN 2OO5
SUM mästerskapen 2005 uanns a Filip Kirsten. Nu (ir det dags
igen! SoenskaMagic-mastaren 2006 uinnet 3000kr och fitr en
egen titeL pa SuenskaMagic!

Alla turneringa. på Lincon ger poäng i SvcnskaMagic mäster-
skape[ och på sdndagen sa möts de 8 som fått flest poäng i ett
final i ett mycket speciellt formatl
Alla turneringar räknas fram till och mlrd Legacy tumeringen pä
mändag kvä]I (ca: I8.00). Turneringarna ger poän8 efter placer

ing och antalet deltagare i turneringen enligt löljande modell (se hemsidan för exempel):

Placering, poäng (i procent av antal deltagare):
1 ao% 2 - 70% 3 4 600/.,5-A - 50yo 9-1,6 10')/a l7 32 3001t 33,64 200/a 65 toa/o

8 personers Side Events har fasta poäng, 5 poäng till vinnaren och 3 p'oäng tlll 2:an. 16 pe§.
och 24 pers Side Events ger poän8 enligt modellen ovan.

Alla turneringa. ge. poång, åven icke-DCI sanktionerårde som t.ex. Vintage 10 pr.oxy och
Standard Highlander. För lagtu.ne ngar så räknas antalet lag soln antalet deitagare och alla
dcltagare i laget får samma poäng.

Vi kommer att posta Standings listor för SvenskaMagic måsterskapen löpande under kon-
vefltet så att du kan se hur du ligger till.

Iift(]r att finalen är klar på söndag så delas priserna i SvM-mästerskapen ut- Prisei-na är pre
liminärt som följer:

3OOO:- + TITEL PÅ SVM+ oÄNDLIG ÄRA!
1500:-

700;-
400:-

PA LINCON !MOTT
,) | .- r
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ROLLSPET
AFTERDEATH - Ronsprr FöR LAc oM s pERsoNER
Trd korpar seglar majestdtiskt genom lufren- Landsknpet glider förbi under deras uingar och
ögonen tar in det som sker i L)arlden. Korpama tänker, minns. Se ser rad som hcinder och uad
som kommer att hända, och dteru.inder till den stora hallen med orcn bultande i sina korpa
bröst. De seglar in öuer langbordet, in i lufien som dr tjock au den JAIligd dofien au mjöd och
gudars skrdtt och...
"För heloete Oden!' utbrbter Tor. "Dina knikelanden sket pd dagordningen!"
"Jag sdg ingenting," s.iger Oden menande och pekar pd sitt saknade öga, som han ldgligt tade
änt åt.let hål.Iet.

Freja suckar uppgiuet och uAnder sig tiII Asagudamas Förenade Befrielsefront. "Vad ska ui göra
åt fienden?" fiågar hon, den fräga som man llar dansat ntnt Lela tuötet utatu att Dåga tackla.
Valhnll tgstftai Balder tuggar neruöst pö sitt sl<ågg och Tor k Lnner med oroad uppsAn pd ett
iifi på sin kind. Loke, sotu sitter i det mörkaste hömet, kryper ndrmare brasan somför att söka
u<irmens skgdd frdt detta det största aD alla hot.

Smurfarna - de dr tillbakd!

Detta zir en fristående fortsåttning till åventyret Afterlife, men
om du inte har spelat detta ävenfyr, bli inte ledsen! Det enda du
behöver veta är att smurfarna Zrr onda. Jätteonda.
Men... Vilken sida väjer DU?

Arralgör: Anna Svensson, annsvg33@student.liu.se
Xostnad: 50.00 kr.
Tider: Lö 16:00-1ij 22:00 samlingssal: T31.

Sö 16:00-5ö 22:00 samlingssal: T31.

BRÖDERNA AF SCHMIDTS FÖRS KRÄCKLIGA
EXPERIMENT - Rorrsprr FöR LAc oM 5 pERSoNER
Bröderna af Schmidts förskräckliga experiment 2ir ett thrillerccenario i kalla kdgets öst-
statsmiljö. Scenario är anpassat för 8.ra till fem spelare och klassat som ondskefullt.

Arångör: cunnar: Söderberg och Niklas Rönnberg, info@rollspelsbaren.se
Kostnad: 50.O0 kr.
Tider: Lö 09:00-Lö 15:00 samlingssal: T15.

Sö 09:00-5ö 15:oo samlingssal: T15.
Må 09:00-Må 15:0o sarnlingssal: T15.

F RAGAN oM X - RoLLspEL FöR LAG oM s pERsoNER
Robert stod fied kuDertet i handen medan budbdraren dkte iodg pd sin flakmoped-
'Hur la1ftde han Deta att ui bor här?" fvigade Ron.
"Han uisste nog inte att just ui bor fuir, han lämnade bara kuueltet till
adressaten" srarade Robert och gick sedan ift i huset.

Ron suckade, tog sig för mage ochfoude efier. Haft hade inte mått såbrdi
magen dem senaste daganta. Men han uar glad dfi Ja känna sig sjuk. Det qjorde att Ron
kiinde sig sotu alla afldra.
Bret sotu var udldigt nAfiken pd uad som fanns i kuuertet sa:
"Slit upp det nagon gdng"

,i mdste ta det försiktigt. Ge mig det sa ska jag undersöka det' .

llobeft gaD honom kuuertet och Andreu undersökte det noga, sedafi sa l@n:
'' Det oar intressant". i
Alla d.e afi.dra uöntdde otaligt på at7 Andreu skulle säga nagot me\ men istället fo/t
satte han med att undersöka breuet. Ror' bröt plötsligt tAstnaden.
''Vad ar det som ar intressant?"
"Poststcimpeln Ar lBdr gammal' suarade Andrew.

I{ar du inte spelat första delen som heter Hemligheten med X så kan du gå in på
http://kattcon.sverok.net och söka efter den dår.

Lag: Arangemang för lag om 5 persone,
Armngöt: Patrik Ljungberg, lajje lajv@hotmail.com
Kostned: 50.00 ki'.
Tider: Ir 09:00-Lö 15:00 samlingssal: T19.

Sö 22:30-Må 04:00 samlingssal: UG1.
Må 16:oO-Må 22:0O samlingssal: T19.

GUDFADERN IV - RoLLspEL FöR r-A.c oM s PERSONER
Jag kan fejkå italiensk brytningl
Jag heter "Corleone" i efternamn!
Jag gillar 'Pulp Fiction"l
Jag använder pomada och/eller för mycket hår9616
"Goodfellas" åir en bra film!
Att råna turister är en lämplig biinkomst för maffian!
Jag vill spela ett händelsespåckat scenariol
Jag vill arbeta åt farniljen Corleonel
Eldstriderna i "Desperado" åir hziftigal
Jag känner mig ofta förvirradl
Jag btin solglasögon inomhusl
Jag gillar snabba bilar och blänkande Rolexar!
Jag använder hästhuvuden i mitt arbete!
Jag gillar'cudfadern'-trilogin

) Jag vill upptäcka Sicilien anno 2009,
) Jag gillar "Reservoir Dogs"!
) Jag kan acceptera tanken på att spela ett missbrukande, low liJe maffiascum vid nainn

Franco Batutal

om du inst:immer i ett eller flera av ovanstående påståenden, eller om du har ett spelpass
oplane.at under Lincon 2006 - anmä dig till "Gudfadem IV" nu!

Arangör: Per Sylvan, perholmgren@yåioo. se
Kostnad: 50.00 kr.
Tider: kj 22:30-Sö 04:00 samlingssal: UGl.

Sö 16:00-Sö 22:00 sarr[ingssal: T19.
Må 09:oo Må 15:00 samlingssal: T19.
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INDIERUMMET - onol, rN-RoLLSpEL
I Indierummet kommer du bland annat att kunna leka supe.hjålte, driva en spökjägaffirma,
röja j grottor eller skapa en tv-serie- Du kommer att kunna spela bäde svenska och amerikan
ska independent-rollspe1. En exakt gråns för vad som är indie eller inte är svär a1t dra, men
man kan säga att spelen ofta är skrivna sä att de 96r en sak våidigt bra. Om spclet hancllar
om superhjälta.s familjerelationer är det just sådana det finns 1egler för. De ilesta spelen är
tärDingsbaserade, med slimmade regler som man snabbt lär sig på plats.
På Indierummets hemsida (http:/ /jonas.dagar. se/ indierummet.php) går clet att täsa mer.

Regelverk: Ett antal iDdependent-rollspel. Se hemsidå (ovan) för me. info.
Förkunskapskrav: Inga aLls, spelarna lär sig på p1ats.
Arrangör: Jonas Karisson, jonasa.ldagar.se
Tidefl Lö 09:0O-Sö 00:00 samlingssal: R19.

Sö 09:00 Må 00iOO samlingssal: Rt9.
Må 09:00 Ti 00:00 samlingssalr R 19.
Ti 09:00-Ti 15:00 samllngssali R 19.

LEGIoN - DRop r N- RoLLSpEL
Det första jag tncirker efrer att udrlden slutat snurra och jag tar händerna från mitt huuud är
pistoLen i min hand. Den är utrm och luktar död. Dess tlngd kcinns trygg, paniken sjunker
tillbaka, resten aD uörlden kommer i fokus.Mängder av ctetaljer sliter i min uppmärkscjmhet.
BLodpa mina hdnder, en korriLTor ned dcilig belysning, en död man pa qolDel, en reuoluer i hans

Jag uet inte Dem han dr- Någrct hjcittslag senare inserjaq att jag inte uet L)em.jag sj.ilu dr tLeller.
Eller hur jatt hamnat hdr. Dödade jeg honom? Förtjdnade han det?
Jaq tittar nannare på mina armar; tcLtueing på udnster örerarm: NAGON VILL SE MIG DöD_
En dörr öppnas bakom mig. instinktiyt snufiar jag runt och höjer pistolen. ,Jag uet in.lenting,
men jag uill lexa. Och jag uill ha suar-

Ett action-mysterium mcd grava minnesluckor. Ett scenario med en kalaktär, en spelledare
och cn massa spclare. Varje ny spelare tar vid där dcn tidigare slutade och fö6öker lösa
mysteriet med h.jälp av de tidigare spela.nas anteckingar_
Inspircrat av Memento, 24, The Bourne ldentity, Max payne, Wushu, Trollbabe och Drcad.

Förkunskaper: Nada. Moraliskt ambjvalenr. Drop in arrangemang.
Arrangör: Johan Strömberg, uiel johan(r,hotmail.com
Tider: Lö 09:00-Lö 15:OO samlingssal: T15.

Sö 16:00 Sö 22:OO samlingssal: Tt5.
Ma 16:0O Mä 22:00 sarnlingssal: T3 t.

MY LIFE WITH MASTER - Rorlsprl FöR LAG oM 4 pERsoNER
Varfor måste Jag drabbas au det här? Vad har jag qiort för c\tt föttjåna det? Ännu "n natt pa
bAns klrkogård för att grciua upp mateial dt Mästarens forskning. Det ör tur att h..n .ir ett sa
god person som... uad är det dAr? BAbot med facklor och Dapen pa uäg hittlt? Itiälpl

rod nog att sätta siil Lrpp rol t\'liistlf.n och fijrgöra honom. Spelet böiar med ati sP|ltrrlrrr, I
,ch gruppen gemensrnrt slilt)llr M:isiarcn och underhuggarna, så att den h.agisli s)lllllr,,
r.n de befinner sig i lilllrllar spclgrLrpper.

llegelverk: My Lifc with Masrcr iiän Half Meme press,
I I rltp: //wlv1v.halfmcrnc.com / master.html).
Iörkunskapskrav: Inga alls, spelatna lär slg på plats.

Airangör: Jonas Karlsson, jona{rdagar_se
Kostnad: 50.O0 kr.
Tider: Lö 16:00-Lö 22:00 samlingssal: T19.

Sö 09r00 Sö 15r00 samlingssal: T19.
Mä 09:00 Må 15:O0 samlingssai: T15.

ROLLSPELS BAREN X - DRop rN-RoLLspEL
llollspelsbaren har äran att bjuda ti1l 1O-ä.sjubileumt Med lagom myckct ponrt)l (r( I r,t.rr
tånker vi fira med samma koncept som funkat bra sedan Sydcoo V. Vi har roäl s|;r.];rrr 1,.r
svenska konvent scdan 1996 med samma grundkoncept av tre begrepp sorn vävs ilr(,1) trlt , l
Ltnik rollspclsupplevelsc. TilI och från kryddar vi även med extra element som vi grlill tl] l

Så har ni inte gjort det förr, titta l6rbi oss för lite specialkomponerat rollspel_ Och ii| ni IL,ri[,
l(under - hjä ligt välkomna åtcrl

Rollspelsbaren hä1ler öppet så m],ckct vi orkar och servar grupper om tre personcl rx.lr llt)]j,,t
(nlo är största gruppcn, hittills....), välkomna att droppa förbi när det passar c.r biistt .r .r
lips på något som vi inte hunnjt göra än, clter något variant nr gänÅ skulle vitia s(.r r,Il
spclbaren: kom gårna med id6er och förslag till info(i,ro1lspelsbaren.se.

Rollspelstyp: Dropi[rollspe], trebegreppsimpro och eventuelli;issa utvalcla systcnr. ,1.r,. rt!.
lare och uppåt.
Arrangörr Rollspelsbaren, info(iarollspelsbaren.se
Tider: Dagtid alla dagar, samlingssal: Colosseum.

SALOONEN - DRop rN-RoLLspEL FöR LAc oM 4-s spELARE
Stilt pa frdmling, uälkommen in, se dig omking och bestdm clig f* uad du före(1rar. År tlt.t t ltt t
lörsta besök L)dsterut och du har begrdnsat med tid? Då skulle nog RanchkrLg i Hopc Cit tt t\ul
en bra ide, på tre timmar hilner du skaffa nga uänner, f.ender och dessulom tärc. kti tkt tlrt
idlu. Har du mer tid och föredrar att uara pa fllkt uncl.an rätt7isan? Da k..n Domen I Dcslr t ttr),,
rekommenderas. Ingen undkommer den Attersta domen... Sluttigen har ui pctckat t,r,tt os, d i
de tre fistaende delema i kampanjen Änglar & Skitstä)tar.

Välj någon av delarna, eiler spela allihop efter varan,
(ira. Varje del tar ca fem timmar att spela, och rymmer
rLllt från stora svindle er till mördarjakt.

Arrangör: Cunfightcrs Guild, Tove citlbring,
western(4rrollspel. com
Information: Saloonen är öppen nästan hela konventet j sal S2S. mcd avbrott för sinrn.
l)et utspelar sig helt i Westerns kampanjvärld, men förkunskaper är ej nör]våndiga. Ti(tsrl
!ang: 3,5 eller 15 timmar.

www.LtNCoN.

I My Life with Master spelar man undethuggare til1 en onclskehrll Mäsiare, och tvingas
att utföra hans order- Tänk Frankenstein, Dracula cller den gahe vetenskapsmanncn.

tvä grundegenskaperna man har heter "sj.ilvförakt,,och 'Livsleda,,, och avgijr hur
tärningar man slår i konflikter. Vad man kan göra för att undkomma Mästaren

att knyta kontakt med bybor i dcn nåratiggande byn. på så vis kan man samla på sig
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S KUGGAN AV TU R I NA - RoLLSPEL FÖR LAc oM 5 PERsoN ER
Det år den 16:e Jun, och den arliga 'I\linaqaloppen är endast 2 dagar bot1. Adeln Jian når och
fiArrott satnlas frdn Lrcla l(Lndet för det stara euenemanget, och fe§stAmnina,len cir hö9.
Men i skA.1d au inkomtnaltde tagnar ach rytlare har äDen andra indiuider tagit sig it1 i staden,
med mörkere motiu An festiuiteter, pii jakt eJlet en seda länge begraud kur.skap-

Rol\*rsonerna spelar rollen av väpnare åt var sin riddcrsdam, och ham[ar mitt i konflikten
mcllan Consaber av idag och ett förflutet Consaber där stora val ännu mte var glor_da. Där
bevisen pä forna illdäd gömdes undan och än idag väntar på att uppdagas.
Lojalitet, intellekt och mod sätts på svära prov i dcnna mörka a1<t i skuggan av en av Turinas
störsia högtidsdagar.

Information: Ett konventsäventyr till Eon. Neogames arangerar-
Kostnad: 5O.O0 kr.
Tider: Lö 09:00 Lö 15:0O samlingssal: T23-

Sö 09:00 Sö 15:O0 samlingssal: T23.
Må 09:00-Må 15:00 samliDgssal: T23.

USCM - DRop rN-RoLLSpEL FöR rAc oM 4-6 spELARE
Spela soldater ur United Systcms Colonial Marines. Vi kör dropin rollspel under hela l<on'
ventet så hugg tag i en spelledare innan de tar slut. Ni bör vara en grupp på.+ 6 personer.
Spelstilen är fokuserad mot action & taktik, men inslag av det mesta annat kan ocksä före
komma.

Do lau LL)dnt to knoLl) more?
Then dsit Aour local USCM recruittnent offrce

Arrangör: Pontus Viking, por1viO42!r,student.liu.se
Tider: Dagtid alla dagar, samlingssal: Colosseum.

WWW.LINCON.SE

Här hittar dLr alla (l(. )lrl ili( r ,r{,r r l{,,rrrir( r Pu Linatont Vrlt clu ta rnecl dig
rågonting ann:rt :i1r l) r:r lr(.vliita nrinncn och l]ya br:]raniskaper hem? passa då

pa att shoppa cn r und.rl

ARTIST

DREAM

FENIX -

GAMERS VAULT - Spel av ala de slag

GOBLIN GAMES - Sper av atla de stas

GOTTRICK ROADSHOW- Kortspel och diverse

HÅ«nN Ac«lcÅno reckninsar

ITAGUN FIGURSKULPTERING - Fisurer

KALLE OCH HOBBE - cort och blandat

NEOGAMES - Rollspel

CORN ER - Teckningar

DE S I GN BUTI K Ringbryn;esmycker.r och workshop

Speltidningen

Nonor s«e SpELpRoDUKTER -

ReVSPfl - Rotrspel

RAVSVASS - Roltspel

SKOGSTROLLET - risrrsper med mera

Brädspei
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Nytt är, nytt konvent och nya satsningar... När ni läser
det här borde vintern ha förbytts i vår, och sommaren
närmar sig med stormsteg, och LinCon med den. Som ni
säkert anat kommer LinCon 2OO6 gå under temat "Ont och
Gott", eller snarare kampen däremellan. Vi satsar på att
låta konventet genomsyras av fraktionernas kamp, både
vad gäller ar.angemang och det praktiska. Att konventet
avslutas O6O6O6 görju inte saken mindre spännande. Vem
ska ta hem segern efter dagars intensivt konventande?

Det är inte bara Lincon som har fått en ansiktslyftning i och
med temat, och den Iilla förlängning av konventsdatumen
som ocksä har implementerats- Ledningsgruppen är utökad till nästan tre gånger
den tidigare storleken, och det är en härlig blandning av nya och gamla LinCon
arbetare som nu skapar konventet tillsammans. På hemsidan kan man stifta
närmare bekantskap med alla dem under fliken "Kontakta oss".

Själv sitter jag som ny Lincon-general, omgiven av gamla rävar som är klippor i
stormande hav, och har a1ldeles fantastiskt roligt med arbetet inför LinCon 2006.
Ett Lincon som förhoppningsvis kommer att få en alldeles särskild plats i ditt
hjärta, och i din kalender.

Emma Axelsson Lincon General

Detta häfte är t.ycl<t i SOOO exemplar

Redaktör: Anna,Sversso,
Ansvarig utgivare: Lars "Molle" Johansson, ordförande

DragoDb Den.

Foton: Lars "Molle" Johansson, Henrik Tölander med flera.

Omslag och bakgrundskottst: Håkan Ackegård.

Copyright 2O06: Spelföreningen Dragon's Den.

Alla rättigheter till illLtstrationer och texter tillhör
respektive upphovsman, förening eller företag-

rrllckl hos trarsso/t OrtAeftr!/c/c AB
D/i1/ lbueras lilJöft:tag ria t///?c/1 AB

www.LlNcoN.sE

Lincon är ett spclkonvent i Linl{öpnrg. Deltagare från hela landet samtas på
Lirlköpings Universitet, C huset, för att spela spel, umgås och ha roligl. Vissa
arra[gemang år tåv]ingar och andra enbart på skoj. Det är ett gyllenc tillfälle att
prova pä nya spel, spela gamla godingar och träffa nya och gamla vänner.

Lincon har arrangerats sedan 1984 och i år går det tjugoandra konventet av stapeln.
Konventet startades bland annat sorl tack till dern som arranger_ade Gothcon sä att de
skulle ha någonstans att aka för att spela och inte bara arrangera. Första äret kom runt 150
personer: och man spelade fråmst rollspelet Advanced Dungeons & Dragons, men ocksä en
del brädspel. Som mesl har Lincon haft över 1 3O0 besökare. Blir det ännu fler i ä.?

Lincon arrangeras av den linköpingsbaseradc spelföre ingcn Dragon's Den i samarbete
med entusiastcr frän hela landet.

Konventet drivs helt ideellt och allt överskott går tillbaka ti11 Dragons Den. Dessa pengar
anvånds sedan för att d.iva fdreningens och ti1l att göra f.amtida Lincon. Detta gör att vj
kan häl1a nere prlset pä inträdct. Är du medlem i Dragon's Den och betalar sellast den lzt
maj är priset endast 150 kr, är du inte medlem så blir inträdet något högre, 200 kr. Betalar
du efter den l4 mai så är kostnaden 300 kr-

Vrr «a cöR I rNCoN?
Många hjäItar från hela landet hjå1ps åt lör att tillsammans göra Lincon. De allra flesia
år medlemmar i spelföreningen Dragon's Den och det har även alla deitagare pä Lincon
möjligheten att bli helt gratis. AIIa medlemmar får dessutom rabatt pä entreavgiften ti]l
konv(]ntet.

DRACON'S DTN _ DIN IÖRENINC
LinCon organiseras av spelföreningen Dragon s Den. Föreningen bildades 1983 och den har
idag drygl 10O0 medlemn1ar. Från början var målet att försöka samla spclarc i Linköping,
främst de som gick pä univcrsitctet. Redan ärct efter föreningen grundades genomfördes det
fö.sta konventet: Lincon 84.

Föreningen år öppen för alla som vill bli medlem och vi vil1gärna att du ocksä blir medlem,
även om du bara tänker delta pä LinCon. Mälet med det är att göra deltagarna mer delaktiga
i konventet och att engagera fler personer til1 att arrangera framtida ko vent och annat
spännande i föreningen.

Xommer du inle på Lincon. men ändå viil bli medlem i
Dragon's Den kan du registrera dig gratis pä fdreningens
hemsida www.dragonsden.se. Vi11 du komma pa Lincon
utan att bli medlem i Dragon's Den går det ochså bra, men
då blir entreavgiften till konventet lite högre.

Föreningen bar tvä lokalcr i studcntomrädct Ryd i Linköping
och arrarlgerar regelbundet spelkvä1lar och spethelgen
Konvux pä Ryds Herrgård.

Dragon's Dcns medlemmar är ävcn mcdlcmmar i

spclförbundct Sverok. Om du väljer att bli medlem i
föreningen innebär det bland annat att du kan iä förbundet
speltidning Sverox a1ldeles gratis. Kolla på www.sverok.se
fdr mer information. Diskutera gärna på förbundets forum
på forum.sverok.se.


