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Som vanligt infaller konventet under allhelgonahelgen, fredagen den 1
november till söndagen den 3 november.

Klockan 9.00 slår vi upp portarna till Bäckängskolan. Väl inne anmäler
ni er vid registreringsdisken, där ni får ett armband som bevis för att ni
betalt konventsavgiften. Sedan är det dags att installera sig i de avsatta
sovsalarna. Tänk på att varje sovsal skall kunna hysa 15 personer. Bred
;inte ut er alltför mycket! Värdesaker kan inlämnas i bagageinlämningen vid
receptionen, helt avgiftsfritt. Varmvattensduschar finns tillgängliga vid

' gymnastiksalen. Vill ni inte sova med vanliga dödliga, bokar vi gärna ett
hotellrum åt er. Hör bara av er i god tid.

rKlockan 11.00 är det så dags för den traditionsenliga invigningen I

aulan, där vi informerar om praktiska detaljer, rollspelsturneringarna och
andra arrangemang.

Nytt fgr i är är att lag som har med sig egen spelledare till rollspelstur-
neringarna garanteras plats, i mån av lokaler. För att möta det ökade
behovet av-salar har vi skaffat oss tillgång till en extra skola, Berssäter-
skolan, avsatt helt till rollspelsturneringarna. Vägbeskrivning får ni på
plats. Skulle vi inte få plats med alla lag på de utsatta tiderna kommer
dessutom extraomgångar av turneringarna att hållas varje natt.

Vi har avsatt ett pass på en och en halv timme varje förmiddag då den
turneringsansvarige går igenom äventyret med sina spelledare. Var därl
Om spelledaren uteblir från genomgången kommer laget endast med om
vi har spelledare över. Det går naturligtvis bra att anmäla sig utan
spelledare också, men vi har tryärr ett begränsat antal.

Lagen som deltar i rollspelsturneringarna samlas i aulan en halvtimme
före spelets början.

På söndagen klockan 16.30 hålls så avslutningen, också i aulan, där
duKiga lag och spelare får en massa goa priser.

ORDNIUGSREGLERNA på konventet är enkla och raka: Rökning och
' alkoholför:täring på"skolområdena är förbjuden. Störande personer, av-

visas. lnte så komplicerat, eller hur?

För att föranmäla dig till konventet använder du det medföljande
inbetalningskortet:

1 . lnträdet till konventets tre dagar kostar 150:-. Kryssa i rutan till höger.
Är du medlem i en SVEROK-förening kostar inträdet bara 130:-. Skriv i så
fallföreningens namn på raden och kryssa i rutan till höger. Om du betalar
som SVEROK-medlem skall du kunna visa ditt medlemskortet i den
angivna föreningen vid dörren. Betalar du vid dörren kostar inträdet 75:-
per dag.
2. Här flller du i namnet på lagen du vill anmäla till de olika rollspelstur-
neringarna. En person anmäler och betalar för hela laget. Kryssa i rutan
till höger om ni tar med er en spelledare till den turneringen. Om ni gör det
måste spelledaren anmäla laget. En person får bara vara spelledare i en
turnering under konventet. Detta för att spelledargenomgångarna krockar,
och för att spelleden skall kunna lära sig sitt äventyr ordentligt. Rollspels-
turneringarna kostar 15i per deltagare (exklusive spelledare).
3. Här kryssar du i vilka brädspel du vill föranmäla dig till. Brädspelen i år
är gratis. Här finns också en ruta där du kan anmäla dig till Eric
Malmcronas WH 40.00O-turnering, som kostar 40:-.
4. Här fyller du i ditt eget namn och adress. Texta tydligt.
5. Räkna samman den totala kostnaden för inträdet och de turneringar du
ska vara med i, och skriv summan här.

SISTA ANMÄLNINGSIIAG 12T1O

Bekräftelser och äventyr kommer att skickas ut två veckor innan konventet.
Ni som inte har tillgång till det förtryckta inbetalningskortet kan göra er

inbetalning på en tom postgiroblankett. Skriv tydligt, så besparar ni både
oss och er själva en massa problem. lnbetalningen skall göras till:
Per Augustsson, postgironummer 627 25 Ag-2.

Vi har nöjet att återigen hälsa er välkomna till tre nya dagar av
konstant roll-, bräd-och dioramaspel, som i år går under beteckninsen
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På foljande sidor hittar ni information om de olika spelarrangemangen
som i år är 10 rollspel, t1"brädspel och 19 dioramor/figurslag. Först står
spelets namn, och sedan följer några symbolerdärden svarta angervilken
sorts spel det rör sig om.

övnlcr
ROLLSPEL BRJIIDSPEL

under det hittar ni vilka tider spelet spelas, och vilka tillfällen som är kval-
eller finalomgångar. Därefter anges hur många spelare som kan spela vid
varje tillfälle. Om man kan föranmäla sig till arrangemanget anges också
om det gäller laganmälan eller om anmälan är individuell.

Efterdet hittarninamnet på den som äransvarigförarrangemanget, och
till sist några ord från densamme.

I år harvi skippat systemet med Kunskap Kod. Detfinns inga kunskaps-
krav för något arrangemang.

Nytt för i år är också att alla brädspel och dioramor är gratis!
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AGQUIRE

mwffiG
Fredag 14.00-16.00, 16.00-18.00, 21.00-23.00, 23.00-01.00
Lörd ag 10. 00-12. 00, 12. 00-14. 00, 18. 00-20. 0 O, 24.OO-O2.OO

5 spelare/omgång o Ansvarig: Björn Westling
"Konkurrera ut och ät upp Grand hotell!"

ADUAilGED DUNGEOIUS & IIRAGONS

ÅwffiG
Spelledarsamling: Fredag 12.00-13.30

Kval: Fredag 14.00-18.00
(eventuell extra kvalomgång på natten 01.00-05.00)

Final : Söndag 11.30-15.30
Föranmälan (6 spelare/lag; . 4n.rarig: Thomas Alm

"l de mörka bergen har den skygge eremiten Elonfig just dött, och
efterlämnat en mängd underliga anteckningar. Hans vänner gnomerna

förstår bara att de är viktiga för de goda maKerna. Men lurar inte
ondskan ifaggorna?"

ADUANGEI' SQUAID LEADER

ZiWffiG
Kval: Fredag 19.0G23.00

Kvartsfinal : Lördag 10.00-14.00
Semifinal: Lördag 15.00-19.00

Final: Söndag 11.00-15.00
Föranmälan (individuell) . Ansvarig: John Bredal

"Medtag egna spel. Scenarion bland annat från ASL Annual -91."

ATTAGK OF THE JEA]TS-IIEALERS

WKffiG
Fredag 14.00-16.00, 16.00-18.00, 19.00-21.00, 21.00-23.00

Lördag 10. 00-12. 0 O, 12.OO-L4. 00, 16. 00-18. 00,
18.00-20.00, 21.00-23.00

5 spelare/omgång o Ansvariga: C. Krämer & Marcus Nilsson
"Sponsored by Rifle Jeans & Jackets."

Fred ag 22.OO-23.OO, 23.00-24.00, Lörda C 20.OO-27. 00, 2 1. 00 -22.OO
6 spelare/omgång . Ansvarig: Stefan Bede

"Märd! Mån Djö! Bånsjor! Bagätt!"

BLOOD BOUI,L

ZlWffiG
Fredag 20.OO-24.O0, 0 1. 0G05. 00, Lörd a g L3.OO-77. 00, 24. 00-04. 00

4 spelare/tim r Ansvarig: Magnus Lindroth
"Thud...hyst...fång...spring...ogrekrunsch... hobskri k... plåster. "

BRITANNIA

mwffiG
Kval: Lörda C L7 .OO-22.OO

Final : Söndag 11.00-16.00
Föranmälan (individuell) o Ansvarig: Christian Johansson

"Saxare, cameloter och en massa andra bränner och
plundrar över hela Britannien. Himla sl<ajl"

GALL OF GTHULHU

ÅwffiG
Spel ledarsamling: Lördag 08.00-09.30

Lördag 10.00-14.00 (eventuell extraomgång på natten 02.30-06.30)
Föranmälan (5 spelare/lag) o 4nrrarig: Christian Johansson

"!947. Brinnande krig i europa. Hitler har skickat ut halva SS för att
samla in ockulta och religiösa föremå|. Men är det verkligen så klokt?"

GTIIERPUNK

mwffiG
Fred ag 78.OO-22.O0, Lörd ag 16. 00-20.00, 2 1.00-0 1. OO

6 spelare/omgång o Ansvariga: lmse & Magnus V. Andersson
"Rymdinvasion i Herrljunga. "

BLOOD BOULE

mwfficl



GIUILIZATTON

ÅKffiG
Kval: Fredag 13.00-19.00
Final: Lördag 09.00-15.00

Föranmälan (individuell) . Ansvarig: Fredrik Nättorp
"Civilisationer kommer, civilisationer går. Mosa dina

grannar i flera tusen år. Medtag egna slagfä|t."

GOlvlMANDO GOES ARGAI'TA

WKffiG
Fredag L8.OO-22.O0, Lördag 10.00-14.00

Så många spelare som hinner o Ansvari€la: Myran & Jesper Moberg
"En hiskeligt snabb och dödlig version av det smått legendariska

spelet! Den spelare som med hjälp av sina tre liv kommer
längst belönas."

GYBERPUNK

WXffiG
Fredag 02.00-06.00, Lördag 24.00-04.00

4 spelare/lag . 4n"ruriga: Andreas Ekelund & christoffer Krämer
"Want some ganja maaan! Rastaflätor ger förtur."

IDARK FUTURE

WWffiCI
Kval: Freda g 24.OOA4.00, Lördag 14.00-18.00

Final : Lördag 01.00-05.00
4 spelare/omgång o Ansvarig: Jonas Renliden

"M.C. dräggels mot avfällingar och jägare
i New Yorks årliga dödslopp."

IDIPLOMAGY

ÅwffiG
Kval: Fredag 20.00-02.00
Final : Lörda C t6.OO-22.OO

Föranmälan (individuell) . Ansvarig: Björn Westling
"Spelet om europa långt före EG-samarbetet. Medtag egna spel"

I'RAI(AR & DEMONER

ÅwffiG
Spelledarsamling: Lördag 08.00-09.30

Lördag 21.00-01.00
(eventuell extraomgång på natten 02.30-06.30)

Föranmälan (6 spelarer/lag; . 4n.rarig: Andreas Carlsson
"Bakom den tyngsta ridån i kejsarbergen finns kejsarens hjärta."

DRUGRAIII AT 4:AM (IDMZ)

Åwfficl
Lördag 15.00-19.00, Söndag 09.00-13.00

10 spelare /omgäng o AnsvariEla: Carl Sundblad & Jesper Moberg
"l det 21:a århundradet är droger starkare, farligare och

vanligare än någonsin innan. Metrovakterna har ett tufft jobb.
Det blir dessutom inte lättare av att en ny jamaikansk

drogliga försöker slå sig in på marknaden."

OÅI.ICI BORDSsKIGK I BUGKLIGA BERGEITI

Åwfficl
Lördag 10.00-14.00, 23.00-03.00

10 spelare/omgäng. Ansvariga: Greger Lundstedt & Michael Lilja
"På jättejakt efter jätteevigt liv i storjätten Gurgelbuks

jättestora jätteborg. "





EPIG BATTLE

aÄw\trtnIll \llx\lltr'glr ål\J
Lördag 21.OO-23.O0, 03.00-05.00

4 spelare/omgång . Ansvarig: Tomas Davidsson
"Meja med 2000 poängsarm6er. Medtag egna figurer."

HAR]IMASTER

mxffiG
Fredag 15.00-19.00, Lördag 10.00-14.00, 19.00-23.00

4 spelare/lag ' 4ntr"rig: Per Augustsson
"Botgörarens lärljunge - vad döljer han?"

HELLFUDGE (WH4OK)

wwffiG
Lördag 20.0G02.00

4 spelare . Ansvariga: Jesper Moberg & Nicklas Karlsson
"Alla fältherrar som har med sig sina egna, förhoppningsvis välmålade,

arm6er är välkomna att deltaga. Poängräkning sker på plats

fiu fler poäng, desto roligare spel)."

HIJAGK

ÅXffiG
Tid och plats anslås på konventet.

12 spelare o Ansvariga: Lars Persson & Christian Johansson
"Förhandlingsspel på hög nivå. Spelarna kommer att väljas ut medelst

mönstring (förhandskunskaper i Phoenix Command krävs)."

TLLUMTNATI

ÅwffiG
Kval: Lördag 10.00-15.00

Final : Söndag 11.00-16.00
Föranmälan (individuell) o Ansvarig: Fredrik Nättorp

" Enögda pyramider, utomjordingar och tentakelförsedda Iönnmördare
har förtur i kampen om världsherraväldet. Medtag egna spel."

JUNTA

ÅwffiG
Kval: Fredag 20.0G01.00

Final : Söndag 11.00-16.00
Föranmälan (individuell) e Ansvarig: Marcus Hedlund

"Viva el presidente! Blås massorna och dina medspelare på

konfekten och pengarna. Medtag egna spel."

KREIU!LIN

WWffiG
Kval: Fredag 13.00-19.00
Final : Lördag 17.00-23.00

Föranmälan (individuell) . Ansvarig: Björn Westling
"Upplev livet i Sovjets politiska topp på den gamla goda tiden."

MAGHO WOMEIT WITH GUIIS

ÅxffiG
Kommer att arrangeras vid ett flertal tillfällen

under konventet. Hör efter i receptionen.

..3 spelare/omgång . Ansvariga: Myran & Christian Johansson
"Antligen och för första gången i historien på Borås Spelkonvent."

MAGIKERGILLETS MÄRKLIGA MÄSTARTEST

WWffiCI
Mönstring: Fredag 19.00-20.00, Lördag 15.00-16.00

Fredag 20.00-01.00, Löidag 16.00-21.00
8 spelare/omgång . Ansvariga: Gunnar Alm & Greger Lundstedt

"Lustiga huset - så som vi egentligen vill ha detl
I ntrigfyl lt fantasy-d ioram a för I uttrade rol I s pe I are "



MAIIIIOM, MOD & MORSKE MÄIt

wwffiG
Fredag 15.00-19.00, Lördag 14.00-18.00

(eventuell extraomgång 23.00-03.00)
6 spelare/omgång . Ansvariga: Jesper Wasling & Stefan Bede

"Strategispel i 1600-talets Sverige. "

MIIDDLE EARTH ROLEPLAYIIIG

ÅKffiG
Spelledarsamling: Fredag 12.00-13.30

Fredag 19.30-23.30 (eventuell extraomgång 01.00-05.00)
Föranmälan (5 spelare/lag) o 4nrrarig: Michael Lilja

"[ärde åldern och ondskan är besegrad. Kung Ellessar
härskar i Gondor och allt är vackert. Nästan..."

NUKE -EM ALL

mwffiG
Fredag 21.0001.00, 02.00-06.00, Lörda g 20.OO-24.00, 01.00-05.00

1O spelare /omgäng. Ansvarig: Martin Schlingman
"Åter en grym tur till Mega City. Håll piporna kokande."

PHOEI{TX GOMMA]TID

Zlx/ffiG
Fredag 02.00-08.00, Lördag 18.00-24.00

5 spelare/omgång o Ansvarig: Marcus Hedlund
"Farligt uppdrag i Kashmir."

PHOENTX GOMMATTD (HArrD TO HAilD)

WWffiCI
Lördag 24.00-04.00

Obegränsat antal spelare . Ansvarig: Marcus Hedlund
"You can never be too rich or too violent. Herre på täppan-turnering."

RUITEQUEST

ÅwffiG
Spelledarsamling: Lördag 08.00-09.30

Lördag 15.30-19.30 (eventuell extraomgång 02.3G06.30)
Föranmälan (4 spelare/lag1 . 4n.rarig: Per ldborg

"Draken sover, draken sover, i sitt lugna bo.
Han är inte farlig, bara man är varlig..."

SHOGUN

mwffiG
Kval : Freda g 1"4.00-17.00, 18.00-27.40

Lördag 09.00-12.00, 18.00-21.00
Final: Söndag 11.00-14.00

5 spelare/omgång ' Ansvarig: Per Augustsson
"Fyra stycken kvalvinnarefär möta förra årets Shogun:

Mattias Karlsson (om han vågar komma och försvara sin titel...)"

SPAGE HULK

wwffiG
Fredag 20 .OO-22.OO, 22.OO-24.OO, 24.00-02. 00, Lörd ag 18.00-20. 00

12 spelare /omgäng' Ansvarig: Andreas Carlsson
"Nu ännu större! Fight for your right to party!"

SQUAID LEADER

wwffiG
Kval: Fredag 16.00-19.00

Kvartsfinal : Lördag 10.00-13.00
Semifinal: Lördag 14.00-17.00

Final: Söndag 11.00-14.00
Föranmälan (individuell) . Ansvarig: Andreas Carlsson
"Amerikanerna slår sig sakta men säkert in i Tyskland.

En enhet skall finna ett lokalt tyskt högkvarter."



STAR WARS

Ziwffic!
Fredag 19.00-23.00, Lördag 11.00-15.00

8 spelare/omgång o Ansvarig: Reine Holmsten
"Stjärnornas Krog är dunkel och rökig.
Det är bäddat för bråk. Mitt i nyllet!"

TEETIAGE MUTANT ]UINJA TURTLES

wwffi
Fredag 20.OO-24.O0, Lördag 21.00-01.00
10 spelare /omgäng o Ansvarig: Per ldborg

"Gör pizzatyllning av dina motståndare. Grön och stolt. Cowabunga!"

TRAUELLER

ÅwffiG
Spelledarsamling: Söndag 09.00-10.30

Söndag 11.00-15.00
Föranmälan (5 spelare/lag1 . 4n.rarig: Göran Damberg

"Rymden är unik - Socialdemokraterna."

WARHAMMER 4(lK - Öppnn nniisrensKapeil

wwfficr
Kval: Freda g !8.OG24.00, Lördag 10.00-18.00

Final : Söndag 1O.OO-14.00
12 spelare /2timmar . Ansvariga: Jesper Moberg & Nicklas Karlsson

"Vid början av varje årtusende (lokal tideräkning) anordnas på planeten
G'rmff en turnering mellan krigare från alla hörn av universum. Den
grupp av krigare som visar sig överlägsna de övriga blir härskare på

G'rmff tills det är dags för nästa turnering!"
"Medtag egen, målad, styrka om max 300 poäng och max 1O figurer

(rätt standard armylist skall kunna uppvisas). Psionics/magi är endast
tillåtet om motspelaren medger (medtag därför helst ett alternativ).
Egna regelböcker är ett plus i kanten. För de som inte har råd med

egna figurer finns det ett fåtal alternativ till utlåning."

WARHAMMER 4O.OOO

wwffi
Fredag 19.00-23.00, Lordag 09.00-13.00, 14.00-18.00, 20.00-24.OO

Söndag 11.00-15.00
Föranmälan (individuell) . Ansvarig: Eric Malmcrona

"AlfaKa lll rullar vidare. Styrkestorlek 2000 poäng eller hyrstyrka. Alla
intresserade bör, förutom att föranmäla sig, ta kontakt med Eric Malm-

crona snarast på tel. O3t-42 48 22."

WHEN THE GOI]IG GETS TOUGH

wwffiG
Lördag 14.00-20.OO, 23.00-05.00

10 spelare /omgäng r Ansvariga: Michael Lilja & Erik Nor6n
"The tough gets going."

CmotnoN
- med vind

r ryggen

mot Borös!

TRADITION
Sturegallerian
114 46 Stockholm
Tel. 08-661 93 01

TRADITION
Femmanhuset
411 06 Cöteborg
Tel. 031-15 03 66

TRADITION
Cyllenhuset
581 03 Linköping
Tel 01 3-11 21 04



Förutom alla skojsiga spelarrangemang kan man på Borås
Spelkonvent'itiffi 9 roa sig med följande aktiviteter:

. Hänga i GAFETERIAil. Vi har som vanligt en billig och välsorterad
cafeteria öppen dygnet runfM. Där kan ni införskaffa oumbärlig spelarpro-
viant som kaffe, mackor, yoghurt, målätt, godis och läsk. Vi håller också
på att förhandla med en närliggande pizzeria om förmånliga lunchpriser.
Närmare information på plats.

o I cafeterian är det också meningen att det skall bli lite MUSIK. Redan
förra året lovade vi att en medeltidsensemble skulle underhålla på
konventet, men de fick förhinder. I år Eör vi ett nytt försök.

o Annat spelargodis hittar ni iAFFÄRERNA. I år kommerTradition, Spel
& Sånt och Svarta Korpen med största säkerhet att erbjuda sina varor på
konventet. Vi undersöker också fler namn.

. Vill ni handla lite billigare är AUKTIONEN ett hett tips. På söndag
förmiddag klockan 6.30 börjar visningen av föremålen som skall säljas,
och klockan 8.00 sätter auktionen igång. Saker ni vill ha sålda ska vara
inlämnade i receptionen senast klockan 24.OO på lördag natt. Vi tar ut en
avgift på 5 kronor för alla sålda saker, och det resterande beloppet
utbetalas i receptionen en halvtimme efter auktionen.

. For er med lite artistisk talang håller vi också två tävlingar. FTGUR-
MÅLNIilGSTÄULINGEN har vi i år bantat till tre klasser. De är:

1. Ensam figur under 30 mm.
2. Ensam figur över 30 mm.
3. Diorama /fordon

Ansvarig är som tidigare år Jesper Moberg, och han vill se era bidrag
inlämnade i receptionen före klockan 24.OO på lördag natt. Endast ett
bidrag per klass och person. Jesper håller också i TEGKilINGS-
TÄULINGEN. Den består som vanligt av två klasser:

1. Svartr/vitt
2. Färg.

Naturligtvis endast ett bidrag per klass och person. Bidragen ska vara
inlämnade i receptionen före klockan 24.OO på lördag natt.

lrrrqrr,l knru sroppA oss!

Vnnker,r Jnson r[lrrr Fnrddie ...

I A[tn Hrlqorun hetqer.r uppexbnnnn vi oss pÅ

BonÅs SprlkoNVENT!

fai^'l)'

o

SIDIIT & §ANT
KONITIINT

Vi sÄtjen sknÄck illl lÅqpnis...

Dnnk Conspinacy...lSTkn lr cnrue fnorvr The hre, [nre, lnre show...67kn Cnl[
of Crhull-ru... I 7Okn Vnrupinr... I 7Okn Bryond rhr Suprnunrunnl... I 7Okn
Chitt.. .229ka Chosrbusrens...l 57kn Kutr sÄljen vi Ej, p.q.A. levrnensvÄqnnrr!

§PllL rt §ÅNI' Aschebergsgatan 30,411 33 Göteborg Telefon 031-20 30 95
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