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B ORÅS SPELKOI{\TENT,."ä*JI. 6
TIDER: 1988 års spelkonvent inåller under allahelgona
helgen fredagen den 4/I-l, lördagen den 5/II och söndagen
den 6/ll. Konventsportarna öppnas kl 0900 på fredagen. En
högtidlig invigningsritual äger rum kl 1200. Konventet av-
slutas med en prisutdelning och avslutningsritual på söndagen
H L730.

ÖWTIATTNING: Naturligtvis tillhandahåller vi lokaler
där sömn, om sådan önskas, kan praktiseras. Medtag sovsäck
eller dylik uuustni-ng. I år erbjuder vi duschmöjligheter under
hela konventet. Eftersom vi boråsare är ett service inriktat
folk erbjuder vi oss att boka hotellrum om någon så önskar.
Hör i så fall av Er snarast.

FÖRÅNUÄI.ANTAVGIFTER: Föranmdlan sker genom
insättning av konventsavgiften och eventuella arrangemangs-
avgifter på vårt postgirokonto. Konventsavgiften är etthundra
SEK och arrangemangsavgifterna står under foranmdlan vid
respektive arrangemang. Vårt postgironummer är 427 7 30 6 -9,
Borås Spelkonveflt nurircudu"6 c/o Erik Nor6n.

Högre Allmänna Läroverket i Borås - Bäckängskolan.

=EC1lA,oS 
hAmfi-*A/D5. ----- __

$r$TA,txuÅt NING$DÅTUM ÅR InBDAGEN DEN 2ll10.
BNDÅ§T EN PER§ON PER PO§IGIROBIÅNKETT !

För icke foranmdlda kostar entr6n 50 SEVdag. Anmiilan till
turneringar, om det finns platser kvar, kostar lika mycket som
vid floranmdlan. Icke deltagande åskådare kommer in gratis !

Om Ni ej kan beredas plats i något Ni betalat för, kommer Ni
att återfä avgiften.

ORDNING: För att Vi skall trivas på Vårt konvent rekomm-
enderar Vi att deltagare har fyllt minst 13 år samt att Ni und-
viker störande utstyrsel.

Hc«lersgäst(era
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undcr konvcntet kommer Graeme Davis att syssla med foljande
aktivitcter:

WARIIAMMER FANTASY RO LEPU\T
"Casdc Skaag" - Rolcplaying adventure

Frc_da_g: I 800-2 I 00, löi-dag: t +Ob- iZOö, söndag: I 400- I 200

^KK: 
4 (Goda e.ngelskakunskaper), 6 deltagarö/omgäng.

Uhaos warriors have been seen in a ruined casde abovc thc
river Reik..A po*.rful group of adventurers must destroy

them bcfore they can bring their plans to complction. '

CALL OF CTHULHU
"Guests of honour" - Roleplayrng advcnture

Fre§39.^2.3^00-0 I 30, lördag: 2l0O 2230, söndag: 0900- I I 30
^ .lql( 9q4" cngelskakunskaper), 6 deltag ar{/ omgäng.
Call of Cthulhu advenrure in tht t980's. A group ofswädish

archaeologists find more than they expec[ on ä tour of
viking remains in north-east iingland.

TYARIIAMMER 4OOOO SURPRISB
I

SBMINARIUM T
"Fight or Talk"

rype s or ror epr ai 
" IT$t?g;,l,131;13'"Sproaches to RpGs.

SBMINARIUM 2
"Cheap Tricks"

Lördag: I800-1900
Roleplaying referees can do more than

role dice and read rulebooks.

SEMINARIUM 3
"Gcncral discussion on writing RPG adventures"

Söndag: 1200-1300

NEW PRODUCTS FROM GAT{BS WORKSHOP
Fredag: 1500-1530, lördag: 1900-1930, söndag: I300-1330

SPELARRA}.IGEMANG
I år erbjudgr Vi ett betydligt brcdare utbud av arrangemang. Vi
anordnar: 9 rollspel, 9 boardgames och 23 dioramoy'tablctops.
Vi delar ut minst lika många och fina priser som tidigare år.

Kunrteprtrav; KK-todcn: Varje spelarrangemang sräller
ett visst krav på mått av kunskap i/av spelet i fråga. Detta beror
på spclledarens/arrangörens åsikt om vad som kiävs ör att de
{gfqagande skall få ut itörsta möjliga nöje av aktiviteten. I vissa
fall krävs också annan kunskap, deita är i så fall angivet inom
parentes efter KK-koden.

KO
I
2
3
4
5

D KRAV
Låg ellcr ingen örkunskap.
Baskunskap och erfarenhet.
Bevandrad i spelet.
Hög känncdom om spelct.
Mycket hög kännedom om spelct.

ROLLSPEL
Advenccd D_ungc_ops t Dl"gq \l /ryDcring

Fredag: 1400-f 800, lördag: 0900-l300

Föranm dr ff ', L* i{111 :#?fr,r B re dar

" Sanrling i aulan direkt efter invigningsritualen.
Ärets AD&D t-urnering gcnomfiöres ut;'n fiäomgång och



med spclarna på ett äventytffi*i#j.i tanke åir viktigare än

CTHULHU NOII l,/nrrncrinc
Fredag: 1400-1700, 1800-i100, 2200-ö100,

lördag: 0900-1200, 1800-2100

Föranmdl*, I 0ffKrÄl3.,:'r'Jlff äfrr.,, & E. Nor6n
Turneringen spelas av en lag i-taget och innehåller en
dioramadel. En grupp sovledska Fallskiirmsiägare ställs

infor e tt blasferniikt, imperi alistiskt och udda-pro blem. . .,BEFORE THE TIME IS RIPE'.-
IrÅRI,IMAS TE R / rvcn tvr

Iördag: 1400-2200, sönäag: OgdO-f ZOO
KIq l, 5 spelare /g"pp

_ {ngen avgift,An§varig:.FÅdli.rssson
Introduktion till Härnmaster ör nvböriare med

erårenhet av rollspcl
MIDDLE EARTH RPc,/turncrinq
Fredag: r 

?fl ? Ilr+i1#åilä' 
00'2206

Föranmdlan : I OSE§^A"*ärigI U. Sörqvist
Miniturnering i I.RR. Tolkiens varld i ävöntyret,DE FEM NTCKARNAS BÄRARN'.'
O RIENTAL AD\fENTUREST/turncrin g

Fredag : 
",Prt ii i';rä *:i,:"!r'oo 

- r 6 o o

Föranmdlan: t OSEX, Ansvari"g: F.Nolte
RUNE QUEST Ill,/nrrncrins

Iördag: 1800-2200, söndag: 1200-f600

F öran m dr,f 5 Js rt'i? :#§,r Mo berg
Glorantha inspir_crat äventyr som plaörär spelarn"a i cn lek
på liv och död ,DEN SOM GERSIG INI LEKEN...*.

TOP SECRET SPECIAL INTELLIGENCE /tvcnty
Fredag: 2300-0300, lördag: 2100-0100'

KNi 3, 4 spelare/Supp
Ingen avgrft, Ansvarig: M.P-ersson

Remo gör det. Bond gör dei. Gör det du också!

Ikläd dig rollen som SFent med tiilp 
"Yg:jry" 

reglerna som
gjort Top Secret till ett SPEL.

TRA\f E LLE \,/turncrin g
Fredag: 1900-2300, lördag: 1400-1800

KK: l, 4 spelare/lag
Föranmdlan: l0SEIl Ansvarig: N.Karlsson

Rymden är mörk. Medtag ficklampa!

WARIIÄMMER FANTASY RO LEPIÅYlävcntyr
Frcdag: 1400-1800, 2000-2400, lördag: 0900-1300,

-lördag: 1400-f 800, Söndag: 1200-I600
KIC 3, 4 spelare/gruPp

Ingen avgtft, Ansvarig: C-H.Pihl,DIE HARD IN RAFTWICH''

BOARDGAI\{ES
ADVAI{CED SQUAD LBADEvturncring

Fredag: 1400-2000, 2100-0300, lördag: I 100-I700,
söndag: f000-f600
KK: l, Individuellt

Föranmdlan: SSE§ Ansvarig: D.Olausson
Kval, kvarts, semi och finalomgång. Medtag egna spe[!

BAC KGAIT{M O N/ttun crin g
lördag: f l00-f400
KK: I, Individuellt

Föranmiilan: SSE§ Ansvarig: S.Bede
Medtag egna spel!

CfVILIZATION/turncring
Fredag: I 8_39:233_0, 1."t4.g,. 1900-2400

F öranmdr""ffi JiiH§iå# 
tr. 

n"', t"ty,o
Kval och finalomgång, medtag egna spel.

DIPLOMACY/turncring
Lördag: 0900-1700, söndag: 0900-I700

KIC I,Individuellt
Föranmälan: SSEI! Ansvarig: F.Nettorp
Kval och finalomgång, mcdtag egna spel.



ILLUMINATI/turncring
Fredag: f400-1830, söndag: 1200-I630

KIC l, Individuellt
Föranmdlan: SSE§ Ansvarig: F.Nettorp
Kval och finalomgång, medtag egna spel.

IUNTAI/turncring
Lördag: f400-f 900, söndag: 1200-1700

KIC l, Individuellt
Föranmdlan: SSEII Ansvarig: M.Lövenadler

Kval och finalomgång, mcdtag egna spel.

MELEE /alrtcÅng
l5 minute r/omgäng (alla dagar)

KIC l, 5 deltagare/omgäng
Ingen avgift, Ansvarig: U.Bor6n

X antal omgångar varje dag!

ROBOT MED KNuFF/nrrncring
Fredag: 1600-1900, 2300-0200, lördag: 1400-1700,

söndag: I000-1300, 1400-I700
KK: l,Individuellt

Föranmdlan: SSEII Ansvarig: P.Nilsson
Finalomgång söndag 1400.

SQUADLEADEVturncring
Fredag: 1800-2000, lördag: 1400-1600,

söndag: 0900-1100, 1330- 1530
KK: I (CoI+SqL), Individuellt

Föranrndlan: SSEI! Ansvarig: K.Lindgren
Kval, kvarts, semi och finalomgång. Medtag egna spel.

Dioram or/Ttblctops
AFTERMATH!/diorama

Lördag: 2200-0200
KIC l, I2deltagare

Avgift: SSEK Ansvarig: ).Bredal & A.Bersten
Aldersgräns: l8 år

En grupp amerikaner, med mottot "Back off baby den är stor
som en termos! ", vaktar en hemlig spaningscentral...

AT,TERI KA}iIS KA INB Ö RD ES KRI G ET / tTbICtOP
Lördag: I I00-0200
KIC 1,4-8 deltagare

Ingen.avgift , Ansvarig: YLVA
Aldersgräns: 16 år

BATTLETEC,H./t1Q!ctop
Lördag: 1300-1700
KK:2,8 delugare

Avgift: SSEK Ansvarig: E.Nor6n
UNO NAME...NO SURVTVORS!''

CAR WARS - TURBOBIRB/dioreme
Fredag: 1600-2100
KIC 4,8 deltagare

Avgift: SSEK Ansvarig: |.Moberg & M.Persson
Gasen i botten i Millenium Park, Quebec!
DE S JU SAI,IURAIERI.IATltablctop

Lördag: I000-1400
KK: l, 14 dcltagare

Avgift: s§EK Ansvarig: L.Persson
Aldersgräns: 16 år

Tabletop som baseras på Akiro Kurasawa's film
med samma namn.

DONKEY KoNc/diorame
Frcdag: 2400-l,lördag: 1800-l

KK: l, 3 deltagare/omgäng
Avgift: SSEK Ansvarig: F.Nolte

Arkadinspirerat diorama. "Tunnor som rullar, italienare
som hoppar och apor som stampar".

BAI{TASY lltr./dtort'na
Fredag: 2200-0400

KIC I (känsla for taktik), 4 dcltagare/omgäng
Avgift: SSEK Ansvarig: ).Moberg & R.Holmsten

Häftigt fantasydiorama runt "The Mean Mountain".
Baserat på klassiskt boardgame .

FANTASY MICRO / ra,blctop
Fredag: f400-1800
KK: 1,6 dcltagare

Avgift: SSEK Ansvarig: T.|ohnsson,VILDA STRIDIGHETER VID GARRAH!''
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FAI{TASY S IÅclteblctop
Iördag

KK: 1,4 deltagare
Ingcn aygft, Ansvarig: Tradition

Aldersgräns: 14 år
cAI{cCL/\SH/diorunl

Söndag: f000-1600
KXC l, 16 deltagare

Avgift: s§EK Anwarig: S.Nilsson
Aldersgräns: 15 år

Gängslagsmål mcllan Flesharrowers och Bcaglc Boys i
Chicagos slum.

GREENPEACE (r)/diorama
Lördag: 1200- I600,-1630-2030

KI( l, 6 dcltagare/omgäng
.. Augift: SSEI! Ansvarig: M.Perison

'RADDA BIORKARNA!" Rollspela vanliga wenskar
i kamp mot ert helt vanligt samhäilc.

IUDGB DREDD /diorz;nn
Lördag: f 800-2300, söndag: 1200-1700

KIC 3, 15 deltaeare
Avgift: SSEK Apsvarig: S.Bedä & M.Löwenadler

)ust anoth., flffi'fr?B^!q,11 ,.r.city r.
MO DERI{T MI CRo/tablctop

Söndag: 1200-1700
KIC 2 (känsla for takrik), 8 deltagare
Avgift: s§EK Ansvarig: M.Olsson

Aldersgräns: 16 år

OPERATION HEIMD AL/ diorrrnt
Iördag: 1900-2400
KK: l, 14 deltagare

Avgift: SSEIq Ansvarig:-K. Lindgren
bataljonen hal florsvarat sin sektoi i hamnsäden under flera

dygrr. Nu inleds rcträtten. 25mm stadsdiorama i
svensk III VK miliö.

PAI{ZBR 44/tr'blctop
Lördag: l2Ö0-1600 

r

KK: 4,4 deltagare

Ingen avgift, Ansvarig: B&B Hobby
Aldersgräns: 17 år

Skala I:200 microtanks. Strider mellan 2a SS Pansardivisionen
och 4de Amerikanska Pansardivisionen.

STJÄRI{ oRr{A§ KRrc/diorama
Iördag: 1000-1400
KIC 1,4-6 deltagare

Ingen avgift, Ansvarig: Tradition
Prova på den svenska varianten av spelet som flyger fram
i ljusets hastighct. Eventuellt kommer detta arrangemang

att spelas vid flera tillfällen.
SVARTA KO RP EN / r ollap clc - tebl ctop

Fredag: 2000-2400, lördag: I000-f400, 1600-2000,
lördag: 2000-2400, söndag: I 000- 1400

KK: l, Varierande antal deltagare
Ingen avgtft, Ansvarig: Spelhålan

morc TERMINATION FORCBS/diorama
Fredag: ?00-0300
Y,.K: l,$ deltagare /ö

Avgift: SSEK Ansvarig: S.Bede
I den mörka kalla rymden svdvar rymdskeppet PARADROID II

frut med 

Hä*§lL"åå ät',ägöra 
åt de tf

Fredag: 1400-I700
KK 4,4 deltagare

Ingen avgift, Ansvarig: B&B Hobby
Aldersgräns: 17 år

20mm tabletop i krigets Vietnam.
WARIIÄMMER 4 0 0 0 O/diom,n I

Fredag: I 400- I 8_0_0, _lö1d19 I 900- 2300, söndag: I 2 30- I 630

Avgift : ssff h}lff l'trtry,;råi,K Karrsson,

;,raJ,,Yåffiff(Iåttoo"r
UTHE HOUR OF POWER!" Eldstyrka dr det enda som
behövs för att lyckas i denna skakande framtidsvision. De

8 bästa anfallarna respektive försvararna kvalificerar sig
till en finalomgång på ett Mega Diorama...



WWU MlCRO/teblctop
Fredag: 2330-0400

KK: l, 8-10 deltagare
Avgift: SSEK Ansvarig: T.|ohnsson

Ett djärvt briniskt fritagningsörsök i 40-talets Tyskland.

7-ÅRIGA KRIGBT/teblctop
Lördag: 1300-2000
KK: 1,4-6 dcltagare

Ingen.avgift , Ansvarig: YLVA
Aldcrsgräns: 16 år

23OO A.D./dior.El
Fredag: 2400-0400
KK: I, l0 deltagare

Avgift: SSEK Ansvarig: P.Idborg
' CAYUGA HIJACKERS! " Kapningsdrama på rymdskeppet

Cayuga...

Du rjllv dll Naturligwis f;lr Ni anordna egna aktiviteter
precis som vanligt . Om dessa skulla vara av större storlek så
bor Ni vända er till Oss arrangörer, så att Vi kan ordna
lokaler åt cr. Om något skullevara aktuellt så hör gärna av
cr i tid innan konvcntet.

aa

O\IRIGA ARMNGEMANG
Auttioncn: Söndagcn den 6/Ll kl 0900-1200 kommer en
auktion att hållas. Saker som ni vill ha utauktionerade skall in-
lämnas senast kl 2400 på lördagcn i receptionen. En avgift på
5 kr/utrop dras av på lorsaljnirigspriset.'
Figurmållingrtlvling: Åvcn i år har vi tre kategorier:
l. Ensam figur upp till 30 mm,
2. Ensam figur över 30 mm,
3. Diorama/frgargrupp.
Deltqgare fllr endast stdlla upp med ett bidrag i varje kategori,
och första priser delas ut i varje kategori. Tävlingsbidrag slall
vara inlämnade scnast kl 2000 på lördagen i receptionen.

Tcckningrtlvling: En teckningstävling bestående av en enda
kl-qsq qraqgeras under konventet. Senast kl 2000 lördagen S/LL
vill Vi ha Edert bidrag. detta inlämnas i receptionen. endast etr

bidrag per person
AD&D/D&D rcminarium: Under konventet kommer

Tian Games att hålla ett seminarium angående AD&D
och ett angående D&D.

Bönlljning: Titan Games (spel & tillbehör), B&B Hobby
(figurci & tabletopregler etc), Tradition (spel och tillbehör),
Hobby Fleaven (Byggmodeller m.m.), Fantasy Fane (spel & till-
bchör) och Spelhålan (Svarta Korpen figurer & tillbehör)
kommer att ha butiksliknande forsdljning i egna lokaler under
konventet. Dcssa afFårer har inbjudits av oss arrangörer och all
annan forsäljning ellcr reklamutdelning är örbiudEn om den
inte tidigare erhållit vårt godkännande .

Cafctcrie: I vanlig ordning kommer vi att ha en cafeteria där
allt möjligt smått å gott å nyttigt kan inforskaffas till hyvens låga
priscr. En gång per dag kommer varm mat att serveras till lika-

bT'pffiiill- ffi,tc oeoo . söNDAc 1730.

Frågor och fundcringar: Dessa kan ställas till:
Anders Bersten, konventsordforande 033- L52329
Iohn Bredal, ordforande i fumagedon 033-132723
|esper Moberg, eldsjdl /Z- Power 033 - 47 L48

$ilI,{D,{0 rÖ[IÖ[lI[ilÅ[[I[h

ruD,{0[l{ Dll{llr 0[[0lI[H[,
Läjjaot: I.Moberg Z-P ower Socicty.



Hlr följcr cn vlldigt mcga-bra kerte rom ni tan an-
vlnde fbr ett hitte tilt Börlr Spclkonvcnt noui:.rdu 6.

" Höä;ilääit"":.
sronT sorTnaenr - LÄce pRrseR

"Krigsspel "Litteratur"Rollspel "Tidskrifter"Fanlasyspel "Figurer
"Science-fictionspel
"Speltillbehör m.m

Bulik och postorder. Du flr vlre ekluelle prls- I
llslor mol 4:{l kr I Irlmårken. I
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Besök TITAN i Borås

AD&D Seminarium
Vad är nytt inom AD&D. Titan berättar om nya och kommande pro-
dukter från TSR. Där finns också möjlighet att få reda på allt (nästan)
om AD&D 2nd edition -- när kommer den, vad omfattar den och hur
påverkar den dig som spelare/spelledare?

D&D seminarium
Passa på och kommentera Titans svenska D&D-produkter. Fråga om
de nuvarande produkterna och ta reda på vilka nya som är på gång.

När kommer mästarreglerna, hur ser det ut i Specularum och vad gör
D&D-förbundet för nytta egentligen?

MecnTRAvELLER

Har du undrat över en del tabeller som tycks saknas i spelet - eller
andra oklarheter? Frukta ej. Första Oficial MegaTiaveller Enata Sheet

är här. Hämta ditt exemplar i Titans butik.

Spelförsäljning
Naturligtvis har Titan sin butik på plats med massor av spel för
försäljning till rimliga priser. Och givewis många speciella konvents-
priser! Så besök oss och köp det senaste till ditt favoritspel - eller
skaffa dig ett nytt.
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tyricl: .Gör din egen konventsmössa! Använd nedanstående
ritning, rita upp mössan på ett stycke kartong och klipp å klistra.
Lycka till.
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SKALA 1 :8.

Klipp efter de heldragna linjerna och
vik efter de streckade, limma hela
härligheten och bär den med stolthet !
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