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...allarollspelande fränder därute i Svea Rike (och annorstädes)
till årets begivenhet: Boräs Spelkonvent.r-ar* 8 !

I likhet med tidigare är infaller konventet under Alltrelgona-
helgen, d v s första helgen i November. Redan de gamla kelterna
visste att detta var årets höjdpunkt. De höll sin största fest,
Samain, den 1:a November. Vi följer den traditionen.

Eftersom sömn verka r yara en icke nödvändig företeelse, har vi
i år organiserat spel dygnet runt. Circum diem! (Nej! Nej! Inte
carpe diem.). Se schemat på mittuppslaget om ni inte tror oss!

Boräs Högre Allmänna Läroverk, i folkmun kallad Bäckiing-
skolan, tjänstgör som skådeplats för väraysffaupptåg. Kartani
slutet av häftet ger en odrmare vägbeskrivning.

Pä fuedagen den 2:e kl 09.00 slår vi upp portarna, och sluter
dem inte förrän efter prisutdelningen på söndag eftermiddag. Vid
ankomsten ser receptionen till attru fär ett bevis fÖr ert deltagan-
de, samt enplats för euentuellsömn-.Även omni kännerbehov
ay 

^ttfå 
utlopp för era vilda revirinstinkter hoppas vi att ni visar

hänsyn och släppe r in andra i "er" sovsal! Om ni hellre skulle vilja
sova mellan nystruknalakao bokar vi gdrna hotellrum. Tag i så

fall kontakt med oss i god tid. Kl 12.00 ar det dags att krypa ner
i aulans anrika stolar för den obligatoriska och mycket informa-
tiva invigningsceremonin. När den är avslutad är det fritt fram för
villt spelande och ztnatumgänge fram till den äro$dlda prisut-
delningen på söndag kI 16.00.

För att hålla konventet rimligt stökigt kommer personer som
uppträder störande att aurisas. Alkoholförtäring och tobaksrök-
ning inom skolomrädet är som vanligt inte tillåtet

...till konventet och de arrangemang som kräver det bör ske på
följande sätt:

Markera de turneringar som ni vill vara med i på det medföljan-
de inbetalningskortet, eller på en helt vanlig postgiroblankett.
Anmälan till konventet är individuell. Om ett arangemang
kdvsl lagarrrnäIan, så anmäler dock en person hela l,aget. Skriv
ut lagnamnen tydligt! Räkna sedan ihop den totala avgiften för
an^ngemangen, 1ägg till de L00 SEK som inträdet kostar och sätt
in ett motsvarande belopp pä värt postgirokonto.
Postglronumretfu 4313244 - 8, Borås Spelkonverltcrcm«o
8 c/o Michael Raaterova.

Sista anmatninssdag är FREDAGEN DEN 12110.

Efter ett tag kommer en bekräftelse pä attvi har registrerat er
föranrwålan att dimpa ner hemma i brevlådan. Om detvisar sig att
vi inte har kunnat bereda plats för er i en turnering får ni
naturligtvis anmälningsavgiften tillbaka.

Skickar ni inte in en föranmälan kostar inuädet 50 SEK per dag.
Arrangemangen blir inte dyrare, men förmodligen svärare att
komma med i. Kommer ni inte med i någon av de stora turnering-
arna finns det dock ändå en mängd mindre spelarrangemang att
välja pä som inte gär att föranmäla sig till.
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...i år heter Terry K. Amthor och han jobbar som production manager och art
director på Iron Crown Enterprises.

Terry har varit på ICE sedan slarten för tio år sedan, dähan fortfarande gick
på college. Han började som editor och förfauare och har klaratatthålla sig
produktiv med spelutveckling till dags dato. Hans skapelser inkluderar
Larlen, Riumdell och soloäventyret Spy in IsmgardiMtddle Earth-delen av
ICEs produktion, och Cybercpace Sourcebook(med Tod Foley) , Sprawlgangs
and Mqaco@s (med Kevin Barrett) och Edge-on i Cybosprce-delen. I
Shafuut VorU gjorde han Shadou V,/orld Master Atlas, Jairnan och Boxed
EmerSetochärShadow§flodd Content Editor. Inte nog med det; han är också
medförfanare ull Rolemaster- och Space Masttr -systemen.

FIr. Amthor upplevde en gans ka r13 rma I ba rndom i förorterna til I amerikanska
industrisäder som Milwaukee (lr jrntida hem för GenCon) och Pittsburgh
(framtida hem för inget, enligt Hr. Amthor). Bortsett från en passion för
skrivande ochen överutvecklad fantasi, visste han inte vad framtiden hade för
planer ät honom. Senare reste han till den vackra staden Charlonesville i
Virginia, för att studera på universitetet där.

Det var där som Terry träffade pä rollspel för första gången. Han kom med
i en stor kampanj som leddes av den man som senare skulle bli VD för ICE, Pete
Henlon (Den världsberömde upphovsmannen till IIERP, Coleman Charlton,
varen annan spelare). Ibland negligerade Terry sina studier i arkitektur for att
spela hela nätterna. Det var naturligt att han var med när ICE bildades 1980.

Vad gäller intressen utom arbetet, så är'lerrv ägaren till den inofficiella ICE-
maskoten, Vesslan Swinky (även känd som Swinker Dinker Dti). Han har varit
i Storbritannien, Italien och Schweiz, och gläder sig åt denna möjlighet att
komma till Sverige.

På senare tid har Hr. Amthor lagt sig till med lite ovanliga hobbies, så som
fallskärmshoppning och enduro. I dylik framfart lörväntas han inte leva länge.

Vad som kan förvåintas av Terry under konventet:

1. Ett flertal ICE-produkter skall enligt planerna ges ut i höst, och Terry
kommer att ta med sig provexemplar och information om dessa:

2.Han kommer att informera om vad ICE avser att ge ut längre fram.
3.Han kommer att spelleda ett äventyr gjor: enkom för Borås spelkonvent.
4.H:an kommer också (förhoppningsvis) att ta med sig många gratisexem-

plar av det senaste numret av ICEs tidskrift The Iron Crown Quartedy.

Terry kanske dessutom kan övertalas att avslöja hemligheter om ICEs inre
göromäL hur produkterna görs, hur de kommer på id6er, och åt vilket häll ICE
kommer att utvecklas de närmaste åren.

Spn
...finns det även i år gott om. 10 rollspel, 6 brädspel och 14

dioramor är säkrade så här längt och fler är planerade.

På följande sidor finns information om de olik a arrangernangen,

och föratt förebygga oklarheter följer hären kortfattadförklaring
till den: Först står det angivet vilka dagar och tider spelet pägär,

och om det är fräga om kval eller final omgång i de spel som har

en sädan uppdelning. Därefter följer kunskapskoden. KK, som

talar om hur mycket det är Önskvärt att ni vet om spelet i förväg.

Kunskapskravet för varje KK-nivä ä'r:

1. Att veta hur man avläser tärningar'
2. Attveta vilka tärningar som används till vad.

3. Att ha ett gott hum om systemet och eventuell vädd.

4. Att veta tillräckligt för att kunna anmärka på spelledaren.

5. Att kunna varie tabell och tillaggsregel utantill.
Vill ni fräga nägot om ett arrafigemang så hittar ni namnet på

den ansvarige direkt efter KK:n. Pä ndsta rad anges lagstodek
för turneringar och övriga rollspel, och antal deltagare för
dioramorna. Gäller det ett brädspel stär det "individuellt" istället,

därför att antalet deltagare endast begränsas av hur många spel

som finns tillgängliga. Efter det anges hur mycket det kostar att

varu med i arcangemanget. Står det Avgtft dt föranmälan inte

möjlig, och kostnaden är per person. Står det Föranmälan är just

det möjligt. Kostnaden gäller då ett helt lag, om det dr fräganom
en rollspelsturnering (Tänk på att en person anmäler och be-

talar för hela laget). t\r anangemanget ettbrädspel gäIler avgiften

en person.
För att kunna skilja mellan olika typet av arrangemang, har vi

försett dem med följande symboler:

örigt
Rollspel BrädspelRollspels-

nrnedng

rA
Dlorama
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Kval: Fred ag 79 .00-24.00, Lörd ag 74.00-79 .00 , 23 .00-04.00

Final: Söndag 1 0.30-1 5.30
KK: 1, Ansvarig: Björn Westling
Individuellt, Föranmälan: 5 SEK

Medtag egna spel.

ADEPTUS TITAI|ICUS

Fredag 14.00-18.00, Lördag 14.00-18.00, Söndag 10.00-14.00
KK: 2, Ansvarig: Tomas Davidsson

Deltagare: Z}/omgäne, Avgift: 5 SEK
Medtag egen målad §Tarlord: Death Bringer.

Alla regler enligt Codex'Iitanicus.

ADVAI\ICED DUIVGEONS & DRAGONS

Kval: Fredag 14.00-18.u0, Lordag 14.00-18.00
Final: Söndag 10.00-1 4.00

KK: 1, Ansvarig: Christoffer Krämer
Lagstorlek: 6 spelare, Föranmälan: 90 SEK

Sigillet bryts: En mörk tids gryning.

AD&D BAR ROOM BRAWLqt
Lördag 01.00-07.00, 24.00-06.00

KK: 2, Ansvarig: Christian Johansson
Deltagare: 16/omgäne, Avgift: 5 SEK

Do YOU think that YOU can get out alive?

BATTLETECH

Kval: Fredag 79.00-23,00, 24.00-04. 00

Lördag 09.00-13.00, 19.00-23.00
Final: Söndag 1 1.30-15.30

KK: 1, Ansvarig: MagnusJohansson
Deltagare: 6/omgäng, Avgift: 5 SEI(

Kill them all (klich6 1), kill them fast (klich€ 2), show no
mercy (klich6 3).

BLOOD BOTJLE (PETAI\QIIE MECTTANTE)

Fredag 1 4.00- 1 5. 00, 1 6. 00- 1 7. 00, Lördag 24.0a-04.00
KK: 1, Ansvariga:Stefan Bede

Deltagare: 6/omgäng, Avgift: 5 SEK

Hetsiga fransmän, blanka stålklot, mon dieu!

CALL OF CTIIIILHU

{A
Fredag: 19.00-23.00, Lördag 24.A0-04.00

KK: 1, Ansvarig: Mikael Raaterova
Lagstorlek:4 spelare Föranmälan: 60 SEK

Rollspel är en konst. Tänk pä detl

I män av tid och ork kommer även följande spel att anordnas på

konventet: Ars Magica, Mega Traveller, Space: 1889, Star
IVars och Western.

Vill ni sjiilva anordnanågot såkommervi inte atthindraer. Blir
det av större art iirvi dock glada om ni kontaktar oss i förväg så

att vi kan ordna lokaler åt er.
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CAR VARS

Fredag 16.00-20.00
Lördag: 10.00-1 4.00, 16. 00-20 .00, 22.00-02. 00

Söndag 10.00-14.00
KK: 2, Ansvarig: Ola Pruth

Deltagare: 4/omgäng, Avgift: 5 SEK
Indianapolis 8. Vet du hur det känns att krocka i 200 kr;-l/O

Medtag gärna egna Matchbox-bilar.

CIVILTru\TION

I**
Kval: Freda g 18.00-24.00, Final: Lördag 22.00-04.00

KK: 1, Ansvarig: Björn §Testling
Individuellt, Föranmälan: 5 SEK

Medtag egna spel.

CTBERPUI\IK

Fredag 19.00-23.00, 24.00-04. 00, Lördag 1 7. 00-2 1 . 00
KK: J, Ansvariga:Jonas Rengensjö & Stefan Bede

lagstorlek: 6 spelare, Ingen avgik
För deltagarnas psykiska hälsa ansvaras ej.

DRAKAR & DEMOI\ER

lördag: 79.00-22.00
KK: 1, Ansvarig: Stefan Kindblad

Iagstorlek: 5 spelare, Föranmälan: 25 SEK

DIPLOMACY

IItrto
Kval: Lördag 13.00-19.00, Final: Söndag 09.30-1i.30

KK: 1, Ansvarig: Björn Vestling
Individuellt, Föranmälan: 5 SEI(

Medtag egna spel.

FANTASY FIA

q0-
KK: 1, Ansvarig: fi.eine Holmsten

Deltagare: 1,6/omgäng, Avgift: 5 SEK

X antal omgängar vid mystiska och magiska tidpunkter.

GREENPEACE (T/CO]VTMANDO

Uttagning: Lördag 1 0.00-14.00
Spelning: Lördag 22.00-04.00

KK: 1, Ansvariga: Myran &Jesper Moberg
Deltagare: 20 st, Avgift: i SEK

Succ6n är given, dä forna tiders verklighetstrogna favoriter blir
ett. You walk the walk, but do you talk the talk? Svaret får du

på mönstringen.

IIARNMASTER

Fredag 74.30-17 .00, 18.30-21.00
Lördag I 5.00-1 7. 30, 1 8. 30-2 1. 00, Söndag 1 2. 30- 1 5. 00

KK: 1., Ansvarig: PerAugustsson
Iagstorlek: 4 spelare, Ingen avgift

Usch vad mörkt det är!

-8- -9-
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ILLT]MINATI

Kval: Freda g 24.00-04.00, Final: SÖndag 1 1'30-1 5.30
' KK: 1, Ansvarig: ChristianJohansson

Individuellt, Föranmälan: 5 SEK

Medtag egna spel

IJ'NTA

I**
Kval: Lördag 09.00-14.00, Final: SÖndag 10.30-15.30

KK: L, Ansvarig: ChristianJohansson
Individuellt, FÖranmälan:' 5 SEK

Medtag egna spel.

KELLOGS [UlitTAR

tnn*
KK: 1, Ansvarig: Magnus Andersson
Deltagare: 8/omgäng, Ingen avgift

Spelas i kafeterian under stora delar av konventet. Bli en

västemhjälte med mottot: BrÖst och bringa som en
frukostflinga.

MIDDLE EARTH ROLE PLAYING

Fredag: 24.00-04.00, Lördag 19.00-23.00, SÖndag 1 1.00-1 5' 00

KK: 3, Ansvarig: Mikael Lilja

ragstorrek: 
f ;i,::iTå:ääffifn: 

6o sEK

1,2 -

§TT.]KE 'EM ALL

Fredag 14.00- 1 8, 0 0, 24.0A-04.00
Lördag 24.00-04.00, Söndag 05. 00-09. 00

KK: 1, Ansvariga: Martin Schlingman & Mårten Svensson
Deltagare: lD/omgäng, Avgift: 5 SEK

Häng med pä en grym ride i Megacity. Spejsat killerdiorama i
stadstniljö.

PARANOIA

Fredag 24.00-04.00, Lördag 24.00-04.00
KK: 1, Ansvarig: Imse

Deltagare: 8/omgäng, Avgift: 5 SEK
Food for thought.

RUNEQI]EST

Fredag 14.00-18.00, Lördag 03.00-07.00, 19.00-23.00
KK 2, Ansvarig: Per Idborg

Lagstorlek: 4 spelare, Föranmälan: 60 SEK
Uka stilla som eft mälat skepp på en mäIathav.

SHOGT]N

I
IFDo

Kval: Freda g 74.00-17.00, 18.00-21.00
Wrdag 1 0.00- 1 3.0 0, 74.30-17. 30, 1 8. 00-21 . 00

Final: Söndag 12.30-1 5.00
KK: 1, Ansvarig: Per Augustsson

Individuellt, Avgift: 5 SEK

13-



SPACE HUII(

Söndag 11.00-15.00

KK: 1, Ansvariga:Jesper Moberg & Claes-Henrik Pihl
Deltagare: 8 st, Avgift: 5 SEK

Slemmet droppar, kroPPar hoPPar.

urcrSPACE HULK

Lördag 05.00-09.00, Söndag 04.00-08.00
KK: 1, Ansvarig: Stefan Kindblad

Deltagare: 10 st, Avgift: 5 SEK

Mer Genestealers än nägonsin!?!

sr.Frr uoRE TERMINATION FORCES AGArN

Söndag 08.00-10.00, t 1.00-13.00, 13.00-15.00

KK: 1, Ansvarig:Jesper §Tasling

Deltagare: 8/omgäng, Avgift: 5 SEK

Om möjligt fler omgångar
Still going strong!

TRA\TELI.ER

Fredag 19.00-23.00, Lördag 09' 00- 1 3. 0 0, 24.00-04.00

KK: 2, Ansvarig: Cad Sundblad
Lagstorlek: 4 spelare, Föranmälan: 60 SEK

Rymden är stor, medtag kikare'

-74- _15_

VARIIA}IMER 4OK

Kml: Fredag 19.00-01.00, Lördag 12.00-18.00, 20.00-02.00
Final Söndag 09.30-15.3Cr

KK: 1, Arrsvarig: Erik Malmcrona & Crew
Deltagare: 72lag/omgäng Oag kan bestå av en eller flera personer)

Föranmälan: Se nedan
Vi här pä planeten Dedligow har det inte lätt...

Brtng -n Battle Inrese visum till planeten Dedligow ligger på 20 SEK för
styrkor på 1000 PV, 30 SEK för 1500 Pv och 40 SEK för 2000 PV. Skicka

arm6listan med namn och telefonnummer till:
ErtkMalmcrona, Godhernsgatan 4C" 414 57 GÖTEBORG

Pengarna sätts fn på det vanllga postglrokontot
Slump endast för Psi-abilities och Psi-level. Ovrigt tas rätt av frän senast

publicerade lista och betalas med korrekt poäng.
Ioan -n Battle! Har ni inga styrkor kan vi stå till tjanst med Civerse alter-

nativ för det facila priset ar,60 SEK.

Har ni nägra frägor besvaras dessa ibland på telefon 031-42 48 22.

WARIIAMMER 40 OOO

W-
Fredag L9.00-22.00, 23.00-02.00
Lördag 1 5.00- 1 8. 0 0, 19,00-?2.00

KK: 2, Ansvariga:Jesper Moberg & Niklas Carlsson
Deltagare: 8 st, Avgift: 5 SIIK

Året är 3»68. Regnet har fallit i många dagar c.\r'er den
Imperiska vaktstyrka, som förtvivlat försöker stornul

Orkburger Hill.

\TANHAMMER FAI\ITASY ROLE PIÅYING

Fredag 22.00-02.00, Lördag 1 i. 00- I 9. 00, Söndag 1 0. 00- 1 zt. 00
KK: 1, Ansvarig: Claes-Henrik Pihl
Lagstorlek: 4 spelare, Ingen avgift
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...finns det gott om som omväxling till spelandet.
Den naturliga samlingsplatsen är självklarr cafeterian. Där

kommer ni att kunna köpa förnödenheter som läsk, godis, chips,
kakor, mackor, youghurt, kaffe och liknande. Kaffeterian stänger
aldrig !N. Billig ochvarmlunch kommerocksä att serverasvarje
dag.

Levande musik är nytt för i år. Under konventets gång kommer
man i cafeterian att kunna njuta av en medeltlda ensemble. En
god hjälp att komma i rätt stämning inför spelsessionerna. Vi
kanske ocksä fär uppleva en konsert med kultförklarade
cyberpojken Zimrry Zidewinder! Högtryck!

I aulan kommer också den intressanta auktionen att gä av
stapeln, som vanligt på söndagsförmiddagen. Passa pä attfynda
i andras begagnade spel och bli av med egna. Vi tar ut en avgift
pä 5 SEK för alla såIda saker. Saker som skall utaktioneras skall
vara inlämnade i receptionen före 24.00 lördag natt.

Om man hellre vill köpa nya saker söker man sig lämpligast till
affdrerna. Tradition och Borås Antiliivariat kommer med stor
säkerhet, och vi jobbar pä att få hit fler, All annan försäljning
måste godkännas av oss.

Det kommer också att finnas möjlighet att testa sina artistiska
talanger. I år kommer vi att ha en figurmålningsrävling, en
teckningstävling och en novelltävling.

Figurmälningstävlingen är indelad i fem klasser:
1. Ensam figur under 30 mm
2. Ensam figur över 30 mm

3. Fanbdrare
4. Fordon

5. Diorama/figurgrupp
Det är inte tillätet att srälla upp med fler än ett bidrag i varje
kategori. AnsvarigeJesper Moberg vill ha bidragen inlämnade i
receptionen senast 24.OO på lördag natt.

-1,6-

I teckningstävlingen harvi wå klasser: fär3och wart/vitt. Verket
fär vara skapat ndr,var och hur som helst, av den sorn lärnnar in
det. Endast ett bidrag får lämnas in per klass. senast 24.OO pä
lördag.

Även i novelltävlingen har vi i är tvä klasser: sedöst oc-h ko-
rnlskt. För att den ansvarige skall kunna ägna tid ät nägra andra
aktiviteter pä konventet är ordmängden begränsad till 5000.
Novellen lämnas i receptionen före 18.00 på fredagen.

H ar ni, trots redan given information, nägr a frä gor om k()nven tet.
tar ni lämpligen telefonkontakt med näg,:rn ansvarig på följancir:
nufimer:
Konventsordftirande John Bredal Tel: 033-13 ?7 23

Roll- och bråidspelsanwartg: Christian Johansson
Dtoramaansrrartg Jonas Rengensjö Tel: 033-1 0

'Iel: 033- I i 85 05

36 49
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