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Du hat just vaknat upp efter en ellorm explosion, röken som omger dig
håller på att skingras. Längt i l1äffart ser du ett svagt sken komma ut ur en

byggnad, du reser dig och börjat gå emot ljuset. Du upptäcker snart att
du inte är ensam, det strömmat människor i a.lla åldrar mot samma mål. Du
kommer fram till ett utbombat hus, men i spillrorna set du flera personer

som sitter och spelat spel. Ett spelförråd har klarat sig med smätre skadot, du
hat klivit in på LinCon.
Årets tema är post apocallpse, detta kommer du förhoppningsvis uppleva
genom vår dekor, klädsel och många spel som har anammat temat.

Vi tar hand om dig efter katastrofefl...

Välkommenl

Catl Drckfelt
Genera.l föt LinCon 2011

0llmöano ordningrreglc,
Konventet är drog- och alkoholfritt.
Rökning och eldning är lörbjudel på hcla
universitetet.
Tejpa inte på väggama, do iir hcliga. Kontakts
receptionen om du vill sätta upp någonling.
Håll rent efter dig och släng skräp och pant
på rätt ställe.
Om brandlarmet går så måstc du gcnust

lämna byggnaden - iivcn orr rlrr lir lvå nrndor
fiån att vinna.
Det är totalltirbjudet att ha rråkigr pä Lincon,
:-)
Vi ftirbehå[er oss rätten att ovvisa pcrsoner

som beter sig störande cllcr på annut slltt
motverkar konventet. LinCon ltlrbehåller
sig även dtten att lbtogralbro under kon-
ventet, liir publicering på hemsidan och
för marknadsliiring av konventot, mcn hör
gärna av dig ifall du anser att något lbto är
olämpligt!

lljölp iill på konvenlet och
kom in grotir
Aven om Lincon är ett billigt konvcnt så har
du säkert inget emot att lå tillhaka cntrd-
avgiften. Se till att kontakta oss i lölväg, cllcr
prata med rekryteringsansvariga pil konvcntet
ftir att anmäla ditt intressc. lr(ir varjc pass

som dujobbar fär du dsssutonl cn malbiljctt
som kan inlösas i konventets kiosk. sanrt

lite andra freebies. Se rner undcr ".lobba på

LinCon" i menyn till vänster.

Bagage
För att du inte ska behöva släpa runt på alla
dina saker hela dagarnr så hrr vi cn grctis
dygnet runt-bcrnanrrad bagagcinlärnning.
Denna hittar du i anslutning till receptioncn.

Klork
Vi konrnrcl att sälja allchanda
llmtldcnhctcr. inklusive våra
berumdu Lin(\rn-burgarc. Det är i
lciorkcn du köpcr dirr LinCon-mugg
rom gcr dig tillgäng till lii påfolIn-
ing ev ka{lb. tc och saft under hela

konvontct. Sjlllvklart konrrncr även det vanliga
utbudot rv godis, dricka och mat att finnas.
Frulortbull'd scrvctrs pii nrorgonkvisten ftir
ulh mur5onpigga.
Hrr du tågor orn allctgier eller specialkost
kontrhr vÅr kioskausvari ge.

Unllrrm och vcrpen
LinCon komrne r intc tolcrera unitbrmer eller
tcqlsn rom kan vcrka stötande eller på annat
sätt trlnkandc.
Blankvrpen cllcr rcplicus ur olika vapen är
intc tillltct pä konvcntst, är du osäker fråga
vår pomnal.

Du är välkommen till Dragon's Dens
årsmöte den 10 september 2011, tid
och plats kommer att meddeläs
senåfe.
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lSO2C-lol: RI4

En lång session av 18C2C med start
torsdag eller fredag. Effektiv speltid ca

l8h och kommer ftirmodligen delas upp på 2

dagar altemativt en monstersession. Kunska-
per om spelsystemet l8XX är en ftirdel. 4-8
personer.

Torsdagr 1 l.i0-1 7.00 17.00-21 .00

21.00-0t.00
Fredag: 09.00J 2.10 1 )30-17.00
17.00-21 .00 21 .00-0r.00
Lördag: 09.00-1 2.)0 13.10 1 7.00

I 7.00-21.00 2 1.00-0t.00

Arangör: Stefan Ullgren

l SXX - Tågrpel -
lol: RI4
Prova på brädspelsgenren 'l8XX'. Både erfar-
na och nybörjare välkommna. Prova på och ha

chans till finalspel. Kval torsdag/fredag, final
lördag. 10-15 Titlar finns till utlåning samt set

med pokerchips istället ftir papperspengar Ett
spel kan ta 5-8h beroende på titel.

Tondag 1 ).30-1 7.00 1 7.00-2 1.00 21.00-

00.00

Fredag 9.00-/ 2.10 1 3.10-l 7.00 17.00-

21.00 21.00-00.00

Lnrdag 9.A0-1 23A 1 t.l0-17.00 1 7.00-

2t.00 2t.0040.00

Arrangör: Stefan Ullgren

0rir t 0llier - lol: 125
Axis & Allies är ett brädspel som utspelar sig
under andra viirldskiget.

.lag kommer köra Axis & Allies Clobal 1940.
Det är alltså A&A Europe 1940 och A&A Pa-
cific 1940 som kombinerals till ett globalt spol.

Inga ltirkunskaper är nödvändiga,

Fredag 1i.10-U.00
S ördag 1 3 J0 -0 ) .00

Arargör: Lars Persson

Dmail: laaaaars@hotmail.con)

llxir & 0lllier l94l Turner
ing - lol: ll5
o Tumeringen kommer spelas med Axis &
Allies 1942 som är en uppdaterad utgåva av
det ursprungliga spelet. Det an\ åldcr sig a\
de regler som infiirdes i A&A Anniversary
Edition.

o Matchema kommer spelas en mot en med
direkteliminering.

o Det finns en tidsgräns på tyra timmar 1br

rratchema. Varje spelare har totalt två timmar
på sig att göra sina drag. Får rnan slut på tid
har man örlorat partiet.

Det finns två kvalpass att anmäla sig till. Fina-
len spelas på söndag formiddag och semilina-
lerna på lördag ftinaiddag.
Både nya och erlama spelare är välkomna. jag
håller regelgenomgång innan kvalpasset som
börjar klockan 17.

Tondag 9.00-12.10

Tondag 1 7.00 - 2l .00

4-komp i tgrko lrrödrpel -

lol: ll5
På LinCon 201 1 kommer det avgöras yem

som är kung av eurogames. Detta kommer
ll ske i form av en 4-kamp bestående av de

: representa spelen i denna kategori, exakt
kommer att meddelas senare.

Vi kommer köra två spel per pass då euro-
games är relativt snabbspelade. Efter det
mer en totalsegrare koras där placeringar och
poäng i de olika spelen viktas enligt ett i
system.

Ett separat regelgenomgångspass kommer
las innan turnedngen för eventuella

fn 15J7 Regelgenongårg

Fre 17 01 Spelpast

Arrangör: Patrik Ande6son

0dvoneed Givilizotioo I
Ieumrllll-lol: llQ
1991 lanserades Advanced Civilization som

uppdradering av det äldre spetet Ci
I år tu det alltså 20-årsjubileum och spelet
arrangerats på alla LinCon sedan dess.

Nybörjare eller spelat 100 gånger? Advanced
Civilization är ett spännande spel som passar

al1a.

Smvgstart Onsd(tg 20-02

Torsdag 1330-1 7.00 7 7.00-21 .00

Fredag 1 330'17.00 17.00-21 .00

U;rulag 1).)0-17.00 17.00-21 .00 21 .00-

03.00

Arangör: Cfuister "Chrisp" Pettesson

Rondu XXI t tllikodo
XXI - Golorreum

Bondu XXt
I ct huv flv ruiner trengcr vi in-
gcniorcr til il gjcnoppbyggc verden.
ttundu XXt, gir dcg anledning til å trene opp
balansc. lingcrl'crdighcl og arkiteldoniske
kruntspring. lol drr begynncr å rydde ruinene.
Spillct kan spillcs i rrrirngc rrriantel og vi
prover ut dc flcstc.

lngon aldcrsgronsc, ellcr regelkjennskap er
nodvcndig. f rispi I ling ( ingen hrrneling), med
prcmie til hoyesto tårn og beste arkitektur

llllkodo (?lockpinn) XXI
Å finnc vcrdi i on haug av ruiner og å kunne
hente ut dissc vcrditrllc pinnene er viktige
egenskapcr lirr dc overlevende etter katastro-
f'en. Spesicllt om man klarer det uten å forsty-
re de ustabile ruinhaugene.

lngen aldersgrcnse, eller regelkjennskap er
nodvendig, I.'rispilling (ingen tumering), med
prerric til dcn sonr tär storst verdi.

'l'orsd4 17.00-2 L00
I ieda,q e.( )0. I 2. 10 l r. r0-l 7.00 I 7.00-
21 .00

Lörtq e.Ut)-12.10 l r.J0-/ 7.00 77.00

2l ,00

.\)iiulqt).0t) 12.)0 l).10 17.00 /7.00-
21.00
llliltl,4 t).00 I2.)0

Arrangiir: Kjarlun l.indoc

Rdtoanlo - lol: ll !
Erövra linglanrl sii nriinga giingcr du kan på
l'em tinrm r. llritunni iir dct kllssiska spelet
om invasioncrna pii (lc llrilliska ijarna. Det

!ii



börjar mecl ronrarnas invasion och
slutaf med slaget vid Hastings.

Två kvalpass. De fyra som lyckas
bäst i kvalet får spcla final.

Km/ mder'lltnlag 2/ 01 oth

Litdag 21 01.

l-ina/ .lii ag 2l - 0).

Rrönnpunkt
0lghonirton-lo!:ll8
Detta är ett spel om det bergiga landet i cen-
tralasien som under de senaste tr-e åtliondena,
av olika anledningar, varit storpolitik. Välj att
som ny belälhavare liil koalitionens styrkor
genomliira den där sista oflensiven som ska

återföra ordning till ett land som levt trettio år
I kaos. Eller ta rollen som taliban och använd
alla medel tillhands att med mer kaos driva ut
den ockupationsmakt som står I er väg.

Brännpunkt Afghanistan är ett snabbt en-mot-
en spel där reglerna utformats med ambitionen
att skapa kontrast i spelupplevelsen mellan de

två lagen. Ett pani tal cirka I timnre.

Lörrlag 1 3. 30-1 7.00 1 7.00-2 1.00

Sdndag 9.a0-12.10 I 3.10-17.00

Arrangörer: Jakob tiultgren och Simon Hulr
gren

Oiv-project-lol: ll8
Civ-project är en fan-baserad utveckling av ett
de mest klassiska brädspelen, "Advanced civi-
lization". Har du någonsin spelat civilization
som kommer du inte ha några problem med

Civ-projet, konceptet är det samma fast med
fler spelare, mer naturkatastrofbr, mer han-

delskort, bättre regler, stöffe karta, ja rner och
bättrc av allt! Varje spelare sköter en spirande
kultur från stenåldem fram till 250 bc. Den

; gigantiska kartan sträcker sig ftån atlanten i

väst till stilla havet i öst och har plats fiir upp

ti11 sextou spelare.

t'-redag 9.00 12.J0, l r.lA-17.00, 17.00-

21 .00

At.rar'rgörer: Bjame Andreassen och David
Kujala

Diplomocg - lol: ll I
Europa i krig igen. Samma klassiska aktörcr,
samma klassiska anledningar till konflikt,
samma klassiskt oöverträffbara dramatik när

rungär rna\le rala i full:tändig samklang
pluppl'örllyttningen. Men kanske kommer
ropa att resa sig ru askan en gång för alla

iust ditt maktövertagande?

F* 1 1.10 17

I,tu 17-21 (l"-iral)

Arangör: Sven Vasseur

fl0
Den uråldriga Drakborgen, nu återuppväckt.
håller öppet hus under (nästan) hela Lin-
con 2011! Välkomnen in i den legendariskt
hänsynslösa hjälteslukande borgen som näslitn

ingen tar sig ur med livet i behåll. Varje stcg
du lar. rarje kon du drar kan bli det sista.

Spelet spelar med de nytryckta "Återväckf'-
koden, på en specialplan som tillåter 8 spcltrc
samtidigt. Ett drop-in-system möjliggör a1t

du när som helst kan utmana borgen, utan
väntetid. Under konventet hålls en fortlöpandc
hjälterekordlista, och de tre bästa hjältarna vid
söndag k r rill lär pris.

'lorsdag 12.a0-22.00

Fredag / 2.a0 22.00

\ rrangörer: Erik Zetterberg och
\inron LLrndströn'l

Dominionr ol
lupremocg - lo!: 12I
)omirions är ett strategiskt bddspel som biist
,ln liknas vid klassiska datorspel som ex.
Vlasler ofOrion, Startlek BOTF eller GalCiv.
\ven om spelet är strängt anpassat I'ör att
rassa som brädspel så flnns de flesta element
iirn klassiska 4X spei som utforskning, up-
,byggnad, utveckling och utslagning av de

rntlra spelarna.

lbrvlag / 3.30-17.00 17.00-21.00 Indag
/ )30-l 7.00 1 7.00-21 .00 .ldttdag 1 130-
/ 7.00 / 7.40,2/.00

\rangör: Andreas Johausson ocl'r

Mathias Broxvall

Drogon'r Denr Toble lulitch
- lol: ll5
I läll ihatten alla brädspelare. I år introduceras
. n ny idd till Lincon [ör att skapa lite spän-
rring i vardagen. Ett otcstat koDccpt, så var
rned och skriy historia!

I detta koncept kommer ni i lugn och ro sitta
rrch spela varsitt pafti. Eftcr en kvaft ökar dock
strcssen och dramatiken. Neryöst väntar alla

l)ll all spelledaren .,kall skrika - BYTF:1 1".

r arpå alla som spelar'1'ör respeklive spelliirg
hyt()r plats mcd varandra och tar övcr sin lag-

l)artners parti yid ett annat bord.

Iäble Switch kommer pågå under flera tillfiil-
lcn med olika spel i fokus, och varje omgång
bcräknas ta runt 2h.

'I'rl)lc S\\ itch Ilurogrrtres (Notre
I)arrc. llrrrlcalor,"l hLlnr und Taxis,
cv. I'ucrto llico)
.lrrhlc Switclr 'l-ir:kct to llidc
'hrblc Switch lrlcc play (Drop il,
rutarr spcciliccrrdc spcl)

lriilliurtsliapcr': Sc lill a1t kunna minst ett av
spclcn sonr spclas. Mcn cn lcgclgenomgång
konrrrcI irll hullls

'lir l i. i0 / 7 ( l i /:rt tu llilt)
'lir l7 ll (li.r:r-p/,t1t)

Lii. I i. )0 I 7 (l '.trrtgrrt*l)

Liitl7 )l 1ltru,t/4,)

lloktor.re-lol: ll4
Inlbrnralionsbascradc spel skapas hät. Jag

visar upp lrc hcrnrnzrsnickradc brädspelsidder
som tlr Lrpp i trrr uch ordning en ekononrisk
r erkliglrut 5cll ur i,ii11 \kolbildltingens teorier
med tlll taickning på regleringar och konkur-
rensme[odcr i den mikrovärld jag kallar Oli-
gopol. Makloviitlderr har sin utgångspunkt fiån
Hyrran l) Minskys teorier om den finansiella
instabilitcts hypotesen (financial instability
llypothesis)diir vaic spclarc är ctt "påhittat"
lands beslutande makt vad gäller både rnonetär
och finansicll politik. Följ äver1 gäma med på
våft senaslc proiekt där'vi fairsi)kcr täcka skott
för vad alla stora fainkarc hrr tänkt innan oss.
E1t grflndiiisl l)rojckt mcd yttcrst liten chans att
det ska bli crr rculitct.

Anangiir: M irl i n L).jiilkheur

lnleclion - lol: 127
lnl'ection iir cll crvpil'll11(lc stiillr]ingspcl som
kan varn totirll oliirliilln(le. rllt du giir påvelkar
bådc dig och tlirrr nrotspclarc. intc bara för
nästa drag utun kxr \ illil llir resten av spelet.
För all vinrril si ll]irslc (lU liilsv ga dig och orn

H
t$r

Drokborgen återvöckt - lol

\'önlaq 12.40-22.00

12.00-22.00



{f,

du ftirivigar dig så turtu. a" irOra s!
över dina områden som gamar Den

sorn spelar säkert, kommer säkert att
1örlora.

Tor:dag 9.00 1 2.30 1 ).i)-l 7.00 1 7.00-

21.00

Fredag 9.00-1 2 30 1 r.t0-l 7.00 I 7.00-
21.00

Li;rlag 9.00-1 2 30 1 1.30-1 7.00 1 7.00-

21.00

Si;ndag 9.00-12.10 1 t.t0-17.00

Arangör: Johan Forsell

Krigrrpelrummel
I Krigsspelsrummet kan du, från din trygga
bunker, leda dina styrkor mot såväl segrar och
som undergåag!

Känner du ett ett behov av stora kartor, tuse-
ntals blippar och strategiskt änkande? Ser du
hexagoner i dina drömmar? Vill du testa ett
kigsspel eller bara träffa tikasinnande?

Arrangörer: Mikael Rydfalk och
Villiam Rydfalk

IIlohjong
Detta klassiska spel har sin ursprung i

1800-talets Kina och introducerades i USA
under lg2otalet. Idag spelas många former
genom Asien, Europa, Nordamerika, Aus-
tralien och Nya Zeelald. Även om spelregler-
na är någorlunda likartade, finns det en enorm
mängd av poängsystem.

Fritt spel kommer även Iörekomma under
konventet.

ÖuningEar torsdag 17 - 21, sal 518

Tumeing fredag 11 - 17, rkriasal KÅRA.

llergåldrmordet - lol TI

Tarsdag9.00-/ 2.30
Fredag 9.00-12.30
Li;rdag 9.00-12.i0
5 i;ndag 9.00-12J0

Affangörer: Tim Björk och Martin Ström

,.n.n.2. lllibi loknor -

(r.R.R.Z. lpellror)
En till synes vanlig sommardag på herrgården
avbrlts när ett mord uppdagas. Ni avgör själva
vad som hänt under dagen, och när alla när-
varande personer synats vä[ avslöjas mördaren.
I lar du genomskådat motspelama och spelat
clina kort väl eller har du anklagat fel person?
Alibi Saknas är ett socialt kortspel som låter
dig ta fram fiirstoringsglaset ftir att ta reda på
vad som egentligen har hänt! Det kommer att
ordnas en tumering, diir du har chansen att
vinna spelet. Astragal (http://www.astragal.se)
sponsrar med flna priser till hrmeringen.

Li;r: 21.00-01.00

,.R.R.Z. Gollirto - tol Tl
(r.R.R.Z. lpellror)
Callisto är firycket lätt att lära sig men det
krävs både strategisk ftirmåga och lite tur ftir
att vinna. Reglema liir du dig på bara ett par
minuter! Spelet går ut på att bli den spelare

som smartast placerar ut flest brickor på
spelplanen. Brickorna måste alltid läggas intill
cn annan bricka i samma fiirg.

Det kommer att ordnas en tumering, där du har
chansen att vinna spelet.

.liin: 17 - 21

spelare måste du r ara med i en "klan" (ä 4

5 spelare), och du utvecklar inte bara din

Illulonler och markioer -

fl0
Välkommen till ett suindigt pågående bräd-
spet! I MoM skapar du en figur, och spri
sen omkdng och åventyrar på plan. När som

, helst kan du "logga ut" och din figur sparas.

Niir du sen får ledig tid igen, kommer du
titlbaka, loggar in igen och spelar vidare.

figur, utan samlar poäng åt din klan.
spelet foftgår vidgas spelplanen, och spelet
vilar aldrig: Mutanter och Maskiner håller
dygnet runt, hela konventet igenom och är
i ständig ftirzinddng. Många överraskningar

' yäntar, man går aldrig helt säker! Den klan
som fätt mest poång när konventet zt slut
ner... fina priser(?)

Torsdag 12.00-24.00

Fredag 0.00-24.00
Li;rdag 0.00-24.00

Siirdag 0.00-24.00
Måadag 0.00-24.00

Arrangör: Simon Lundström och Erik
Zetterberg

Revelotio lllundi - lol I I4
Apocall,psens värld är en tuffplats fiir
varelser som kämpar {iir sin överlevnad.
Nästan allt liv har dött ut och byggnader
av den radioaktiva strålningen i denna värld.
De ffital liv som existerar nu tu indelade i tre
arter, de mänskliga som anser att maskinen ä!
framtiden, de utvalda som med sina övematur.*
liga krafter liirändrar våirlden och de
som blir fler ftir varje man som stupar på

slagffilten. Är att leva, att överleva eller är
att åstakomma något i denna värld? En ny
är påväg att resa sig ur askan, fiågan är bara

vilka som leder den.

t.n.n.Z. Gorcorronne
- ltll-lwol t0l I - lol TI
(r.R.n.Z. lpelborl
Spelarna utvecklar området king
Carcassonnc genom att placera

landbrickor Varje onrgång gör att
områdct växcr. allt eftersom spelarna lägger
till vägar, lält, städer och kloster.
Du har clunscn lrtt kvala dig direkt till finalen
i Borås under hijstcnl
Kostnad: 20 kr, belalas på plats.

Itru / 1.10-/ 7

br09-12.10

,.n.n.2. Glorun - lltl-lwol
201 I - lol r! (1.0.R.2.
lpellror)
I brädspelet "Clown" arbetar spelama fiir att
sprida sklatt och glädje i världen. Varje spelare
har clowner i sin egen ftirg. De skall samla
fiirgburkar och sedan sändas ut i världen ftir
att bygga fiirggranna cirkustält. Brädspelet
"Clown" iir ett klurigt och strategiskt spel,
som dessutom sprider glädje och skatt. Vilt du
uppleva det?

Vi kommcr anordna en kvalturnering. Du har
chansen atl kvala dig till finalen iMalmö.
Kostnad: 20 kr, betalas på plats.

I-ör 17 2 I
.fitu I ).l0 - t7

,.R.R.2. Illollio / Vorulv -
lol Kåro
Det slår aldrig l.cl att köra en omgång Varulv/
Maffia!! (vorliir bara cn omgång?) Maffia är
nog en av dcrrr populairastc liirctcelse som
finns ien spclkolvcnt. Villdu också uppleva



något otroligt roligt? Varulv,Maffia är
ett slags rollspel, fast inte rollspel. Var-

ulv/Mafiia använder sig av kortspel,
fast räknas inte som kortspel. Varulv/
Mafha är helt enkelt något unikt!

Regelgenomgång hålls iman spelet
körs igång! Arrangemanget sponsrars

av liirlAgo.

21 -U Alk nätter!

höjd och kan smiska till apan, så den
tyst!
"Spank the Monkey" är ett otroligt kul och
roligt korrspel, som är enkeh att lära sig.
svårt att bemästra. Det kommer att ordnas
tumering, där du kan vinna fina priser

Fie: /7 21

,.R.R.z. tTllm mRrrrR.
Tl (!.R.R.Z.lpelbor)
Sl HLM MAFFIA är spelet diir du ska ra
till toppen av Stockholms undre värld
att råna, smuggla och mörda. Som boss ska
bygga upp en organisation av lojala
edlemmar och alliera dig med andra
fiir att nå dina må1. Men kom ihåg att
lita på någon. Det kommer att ordnas en
ering, där du har chansen att vinna spelet.

Iire: 21 - 01

,.R.R.Z. Ticket to Ride -
Iwol !01 I - lol Tl (l.tl.
lpelbo0
I "Ticket to Ride" fär man använda tåg som
liirdrredel, ftirdas runt i Nordamedka och
fiirsöka åka till så måuga destinationer som
möjligt, för att klara av sina spec. destina-
tionskort. Ett klurig och rolig spel, som
hjäma igång direkt från lörsta början av
Du har chansen att kvala dig direkt till stora
finalen i Stockholm!

Kostnad: 20kr, betalas på plats.

Llir: 1330 - 17

.\'iin:09 12.30

Ittl I Rolro Rollg - lol: ll I
r. r.k runt din robot på den livsfarliga planen,

, ,ll lv håI, väggar, lasrar, rullband och fram-
r,rirllt andra robotar Med det fätal program-
t ,,r t du får på hand måste du skåpa ett program
,,lr lör din robot mot måkutan.

l)tr 2 tor 1)J0-17 Kuapax 1

l',u: 5.lre 1)30-17 Kualpass 2
lh:: t hr 17-21 Firupass 1

\ r rrngör: Simon Lundström och Erik
,/ ct t0rberg

lpellert prototype, - lol: 127
I lrrr du en egen idd som du behöver ha testad
, llcr skull€ det vara kul att testa inte helt

rlliga spel, Kom in och ta med dig dina egna
,l\ler så testax vi det eller bara kom in och var
rrcd och påverka nästa storsäUare. Varftir inte

l,.rla komma in och ffi råd om du har kört fast i
,lrn egna design.

'l'andag 9.00-12.)0 1 ,.)0-17.00 17.00-

2t .00
I'iedag 9.00-1 230 1 ).30-1 7.00 17.00-

21.00

I -t)rdag 9.00 1 230 I )30'7 7.00 7 7.00-

21.00

.\'i;ndag 9.00-12.10 1 t.i0-17.00

\rrangör: Johan FoISell

Toktirko rcenorio-drivno
lrrödrpel (Temo 201 I ) - lol:
rI5
.rrnske har du spelat Spacä Hulk men inte
.rr rrycket mer? Nu har du chansen att ffi en

rr ik demonstration av derma spiinnande och
ernatiska niche! Vi kommer att dema och visa
rpp spel som Space Hulk, Incursion, Okko,

annhäuser. KflnpL'n om Citadel-
let, Claustlophobia och Legions of
Stecl.
Länrpligt nog kommer vi även att
ha dcu nya omtalade postapoka-

lyptiska brädspelet Earth Rebom
uppställt och demolärdigt.

Sonr cxtra bonus komnrcr vi också ha ett spe-
cialskrivet Legions of Steel-scenario för fi,ra
personor där Stormtroopers. Daleks, Zombies
och en humlig ljärde faktion kommer ställas
mot varandra.

' l'onrhq I 1. 10-1 7.00 1 7.00-2 1.00

ttrud4q I ). )0-l 7.00 17.00 21 .0A

Ii tq I 1.i0'17.00 17.00-21.0A

Arrangör: Pontus Olin och Viktor Högquist

Texor nuke 'crn - prolotgp
ft«in lllondoinoi - ,ol: t l4
Din villiga koalition består av nånstans mel-
lan 7 och 23 av världens länder och bland de

övriga länderna finn$det ett lika stod a.ntal

illvilliga diktaturer vilka möjligen härb:irgerar
massfi,rstiirelseyapen och som måste invad-
eras och undersökas. Stampa frarr miljonhöv-
dade armdcr från Sydasien och Afrika och töm
Europas, Arnerikas och Östasiens bankvalv liir
att utrusta trLtpperna rned landminol klus-
terbonrbcr och kärnvapen. Stridssystemet är
plagierat liiin kofispelet Texas hold 'em - men
insatserna iir nirgot högrc den här gången. Den
som ltirst bcliiat och undersökt sina misstänk-
ta länder vinnor det som finns kvar av världen.

'lltnrlr4 I ).10 /7.00 2/.0A 0).00'
I itl4q I 1. ){)- l 7.00 21.00-0r.00
Lörh1 I ). J0 - I 7.( n) 2 1.00-0 1.0()

.\'iinlq I l, lo 17.00 2l .00-0r.00

Arrangiir': Monrlainui

,.R.R.2. Penlogo - lttl-kvol
201 I - lol Tl (1.0.R.2.
lpelborl

Tor 17 - 21

l.R.n.Z. lettler ol O6l-
on - lfll-lvol 201 I - lol Tl
(r.R.n.Z. lpelbor)
Kolonisera Cataa! Bosätt dig intill rätt sorts
nahrrtillgångar och utnfija dem maximalt
{iir att expandem; bygg städer, vägar och nya
byar, kanske i någon åtrådd hamn. Men du

- det finns andra som vill åt öns rikedomar..
skall du handla fredligt med dem eller inte?
Vi kornmer anordna en kvaltumering ft;r
nästa års svenska m?lste6kap i Settle6. Du
har chansen att kvala dig direkt till finalen i
Kalmar nästa år!

Tor 1).10 - 17

Fre 09 -12.10

,.n.R.2. lpook lhe lllonkey -

lol Tl (l.ll.R.Z. lpelbor)
En apa har klättrat högt upp i en skothög och
iriterar högljutt omgivningen. Din chefiir inte
glad över det, så därIiir kommer han att ge en

,'i

ii,ir
-,i

belöning till den som ftrst kommer



lllor ol the Ring
War ofthe Ring är ett episkt spel där
världens öde avgörs av en liten ring.
En spelare tar rollen som Sauron
och fbrsöker erövra den fria världens

länder. Den andre spelaren ftirsöker
hålla emot tilhäckligt länge ftir att

Frodo ska hinna fram till Orodruin.

Då War of the Ring är ett spel ffir två spelare
kommer vi att spela i form av en utslagsturner-
ing. Blir vi ca 8 spelare organiserar vi det hela
i form av en double-elimination rurnering.
Blir vi fler spelare kourmer vi att ha en helt
vanlig utslagstumering. Regelgenomgång och
tumeringsformat kommer att ftirklaras på den
inledande informationen på torsdag morgon.
Sedan 1är spelama en viss tid på sig au spela
liirdigt varje match. De kan alltså planeras in

mellan andra aktiviteter så som spelama själva
önskar

flmozing lung!e 0dventurer -

Oolorreum
Har du velat spela hjälten i en pulp-historia?
Har du velat rädda värden från apokalypsen?
Har du en stund över på konventet? Kom då
ftirbi och välj din egen pulp-hjälte bland leg-
ender som Biggles, Doc Savage, Jake Cutter,
The Avanger, Blackhawk... Drop-in diorama
med inlevelse. Enkla regler, snabbt spel. Ac-
tion! Drama! Suspense!

Frerlag 9.00-12J0 1 )30 1 7.00 17.00-

21.00 21.00-01.00

Liirdag 9.00-1 2.10 1 330-17.00 1 7.00-

21.00 2/.00-01.04

Arrangör: Jonas Petersson

r,,r rtt lördöma attackema som faller inom
'i: tleflnition av etnisk rensning. Vdare har
',, 'rr) tna kiillor inom den svenska [örsvar"-

, .rlitcn rapporterat att svenska soldater ska ha
, 1,poal. eld och dödat ett flertal bamsoldater
I r, r iir tör näryarande oklart om vad för situa-
rr, ,r som fiimnlett eldöppnandet men svenska
I I ) och ltirsvarsmakten har ftir tillfiillet valt
, I in(c kommentera uppgiftema. -TT

'.t'el.r .vensk FN-soldat iSldsudan ien
,,.rrl lj'amtid. Detta är fofisättningen på en

t,.rgiicnde kampanj dar vi ftiljer delar av wå
I ,,rrrPanier från Skaraborgs Regemente i FN
rr.rrst i Sydsudan. Spelformen är hidden i
.Lrrla l:1000 och spelet beräknas pågå med
,lrop-in under hela konventet. Regelsystemet
., Llrrliigt modi6erade CURPS regler. inga
t,, r k unskaper krävs. Föramälan ger ftireträde

' r,l lollbesättning.

l ondag 1 7.00-21 .00 21 .00-01.00
I iedag 1 1J0-17.00 17.00-21 .00 21 .00-
01.00

t ;n"dag 1).30-17.00 17.00-21 .00 27 .00'
0 3.00

.\' ii n dag 1 ) 3 0-1 7.00 1 7.00 -2 1.00

\ rrrngörer: Birger Hanning Christian Hoel
',rehlas Dalstein

Guld och Rlg - lol: Golor
,eum
I )rr ncr Stetsonhatten i pannan och spänn på
lrrr levolverbältet ltir snart är uppgörelsens
,rrrrna slagen. I bakgrunden hör du en tåg-
, ,sla som förebådar det som komma skall.

I rr cldstrid närmar sjg obönhörligt och när
r rrtriik€n skingrats flnns bara en person kvar
t. ()rnmel det att vam du?

' , rrld & Bly har drop-in under så gott som hela

i,Ilvcutet!

Itonhip Trooper - Reduu
lol 14l
The federation is taking heavy losses in the
invasion ofKlendathu. Plasma Bugs are I

ally blowing the Federation fleet out ofthe
, and far from half ofthe Viking and

landing boals are reacbing their landing
After days of hard fighting Genera[ Drake
and the platoon of LightArmoured Mobilc
Infantry he was with got trapped in an
research faciliry Tluee Skyhooks sent to
the General has been shot down by
and the decision is now made to try to
the General by foot. A platoon is sent to
entrance ofthe valley leading to the faci

Har du alltid undrat vad som händer när/
om generalen räddals? Vad finns det mer
spännande saker att göra på Klendathu?
dioramat större än någonsin!

Anmälan till respektive del görs på plats
början under fredagsmorgonen.
följer inte riktigt de vanliga passen men vi

frirsöker anpassa oss hyggligt.

Fredag 10.00-1700i ,

lnrdag 10.00 17.00isb

.löndag 1 0.00 - 1 7.00ith

Afl'angörer: Tommy Runesson Joel

ludon 2014- lol 12ö
Telegram från TTFo satt kaftiga strider
porteras från Sydsudan. UD har
att den svenska FN-styrkan på plats I
lidit stora förluster. Vidare information
mer meddelas så snart alla anhöriga kontak.
tats. En talesman från UNMIS har bekräftat
att de civila dödsfallen under attackema
stora då inhemska milistrupper attackerat
flyktingläger med flyktingar från
Röster från FNs generalförsamling har höjtr

Rlood boul - furner'

Drop in Blood llowl turnering med ltirgjorda
lag på I 300 TV Spcla en match eller hela tur-
ncringen. allt giir bIa. Motståndare lottas
dc nairvarandc i början på varje pass.

Upp till 3 Kvaluatcher De 4 bästa går vidare
till slutspel (vinst 3p, oavgiort 2p, tiebreak
TD).

Lagen lär byggas fritt upp till 1300 TV rred
par begriinsningar: lnga stat increases (+MA,
+AV, +AG cllcr +ST) Skills som käver
kostar 40 TV istället 1ör 30 TV

DR0 drop-in - lol: TI I
De Bellis Antiquitatis är ett historiskt figur-
spel som iir litet med avseende på figurantal,
spelplan och tjocklek av rcgelboken, men storl
med avsccnde på taktik. Man lär sig reglema
och spelar sitt första parti på under en timme,
och lånearrnder och tenäng finns att tillgå, så
nyfikna hal ingen uNäkta att inte prova på.

'l'nrvkq 9.00 / 2.)0 l).J0-/7.00 21.00-
03.00

I"reddqr.00-/2.10 / r.10 17.00 17.00-

2/.00 21.00 0J.(x)
Liintus 9.()()"I2.1() 1).)0 17.00 21.00-
01.00

.\'iinlat r.00'l 2. )0 11.10-/7.00 17.00-

21.00 2 t.0().01.00
t\,1iiul,4 9.00- / ). i0

Arrangiir: ('only llacklund



DR0llolirontenr llör
rkore - lo!: Tl I
Horisontens Härskare är en tematum-
ering som fokuserar på det Osmanska

rikets framväxt under senmedeltiden.
Samma lista med samma options ska

användas i varje match, tillåtna amder är:
ll/58,lV/2, l3cd. I8. 22. 25. 34. 19c.42.
43bc,45,49" 50, 51b, 55, 56, 60, 61,65,66,
69 , 7 5 , 77 . Ett antal armder kommer att finnas

att lana (först tilt kvam gäller).

Torcdag 17.00-21 .00

Arrangör: Conny Backlund

DBO tinGon Open - lol: TI I
LinCon Open är en öppen tumering d?ir alla
armder är välkomna; samma lista med samma

options ska användas i varje match. Spe-

cialregel: alla avsittande trupper btir istiil-
let options mellan de beridna och avsuttna
trupptypema, t.ex. blir alla "3Kdl48d" istället
"3Kn or 4Bd". Det kommer finnas ett antal
armder att låna ftir de som inte har egna..

Lnrdag 17.00-21 .00

Arangör: Conny Backlund

DBmm C)pen. [inGon !01 I -
lol: TI I
Tumering ft)r 15mm figurslag med reglerna
DBMM 2.0. Alla antika och medeltida armder
fra,ll de fura armdlisteböckema ,ir välkomna.
För att så många som möjligt ska kunna vara

med kör vi med små armder på 200 poäng och
2oo-poängsreglema från slutet av regelboken.

Fre 1330'1 7fl0
Uir 1 1:10-17:00

frlo figunpelrrummel - lol:
l.Ll
lr, lcl clu om figurer i tenn (eller plast också

,r rlcn delen)? Msst är det roligare när dina
rlarlc (eller omålade) figurer står på fina
'lhold med lite trevlig tenäng?

,1 r lyckcr vi också och erbiuder dtufijr ett
rrt.rl spolbord med varierarde terräng, alltifrån

ssiska gräsbetäckta till polarlandskap sorn

tillalla möjliga soners figurspel. I år
nrcr det dessutom att finnas splittemya

rrtlpokalyptiska spelbord diir det bland annat
rrrrnrcr gå att i sanrr Roadwarrior och Death
.rccunda ha bilstrider.

l ondag 1 ).10-17.00 1 7.00-21 .00
I r«lrE 9.00-12.30 1t.10-17.00 17.0()-
j1.00

Linrlag 9.00-12.30 1 ).i0-17.00 17.00-

)t.00
.\'i;ndag 9.00-12.10 1 130-17.00 1 7.00-

t/.00

\r [rngör: Andreas Engström och Mattias

\ h |qv ist

lleroGlin - lol: P22
Lrccn Lantem, Iron-Man och X-men alla är
r.{lo att ta upp kampen..-. Är du? Flera tillI}il-
l. rr l(ir demospel och 2 turneringar Klassisk
tl)0 poäng med allt yad det innebär samt en
\{X) poäng modern-age

hrI).10-17Deruo
lr l ).30 17 dtno

Irt l7-21 turnering i00 lt @en
/h' l ).)0-17 Tarneiag 500 p modcm

\r l.lrngiir: Mår1en Lagerstedt

ol the Thingr -

l:Tll
OTT iir fantasy-versionen av
BA, med tillägg för drakar,

och annat fantasy-artat man
link s vilja ha. Drop-in med eh
arnrier (plus spelpaner och terräng) att

'1brl4 9.00- I 2. )0 I J.)0'17.00 21.00
0 ).00
I trulag 9.00'/ 2. 10 1 3.)0-17.00 17.00-

21.00 21 .00-01.00

I irulc1q 9.00-1 2. 10 I 3.i0-17.00 21.00-
03.00

.\'iiul4 9.{){)-1 2. )0 1J. iA-|7.A0 17.00-

2L .00 2 t.00-01.00
Mintlq 9.00-l 2.30

Golilornio - lol: ll7
'l arvlq 21 .00-01 .00
Fredo,4 2 /.00-01.00

Uirdds 2l .0a 0l .00

:johan Forsell

lk "Dountoun lhout-
n" - lol: Pl4

000 år har giitt. Världen är'i spillror. En vält
I liir grlugringcn alt frockas.. .

'forl4 1 7.00 2/.00
lrruhq I ). )0- I 7.00 1 7.00'2 1.00

Li)rla4 I 1. )0-17.00 17.00.21.00

.\'iintllq I 1. )0-l 7.O0

gi)r: 'l nrls .lolransson & Saga Jonsson

.f i;t? 1t:r0-7 7:00

Arrangör: Johan Herber och Micael

Dungeonr§Dmgon, mi
tglrpel - lol: R42
Dungeons&Dragons är en underbar värld
med många fantastiska monsler av alla
Vad passar väl då bättre än ett mini
med dem?

Vi erbjuder dig chansen att ta kontroll
liten trupp av tappra kigare eller
monster i en kamp på liv och död.

Ttrsdag 9.00-1 2J0 1 7.00-21 .00
Fredag 9.00 -1 2. 30 1 1 30 -1 7.00
Söndag 1i.)0-l 7.00 1 7.00-21 .00

Arrangör: Jacob Veenhuizen och Cecilia
Lundberg

flomer of luo, - lol: Tl !.
Til
För information om arrangemanget besök
l5mm.se.

Tondag 9.00-12.30 13.30-17.O0 /7.

21.00 21.00-0t.00
Fredag 9.00-12.30 1).r0 17.00 17.00-

21 .00 2/.00,0t.00
lnrtag 9.00-l 2.10 1t.t0-17.00 17.00-

21.00 21 .00-0t.00
Sdndag 9.00-1 2.30 1 t.r0-1 7.O0 17.00-

21.00 21 .00-0t.00
Måndag 9.00'12.10

Arrangör: Tommie Petersson
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4 juni 2011 10:00 - 18:00
Linköpings Universitet, C-huset

,prova på:

Rollspel - Lajv - Figurspel
Kortspel - Brädspel

Eftersom LinCon är större än det brukar så fick vi inte plats med schemat
i häftet i år. Därför får vi hänvisa till receptionen och Colloseum för
schemat (där det sitter på väggen).

Vi har också lämnat större delen av den här sidan blank så att du ska
kunna anteckna ner just det Du vill gå på här på LinCon, eller varför inte
sätta larm i din telefon så du inte missar något?
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rl !sLäs mer på:

www.lincorr.se/familjedagen

Yälkommen!

k ifl" Barda-,(arr!
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lllolilour-lol:Tl8
Demospel av Malifaux

SMF inbjuder hair alla nyfikna till att
bekanta sig med figurspelet Mali-

faux, ett spännande, unikt och fräscht
figurspel i steampunkmiljö. Zombies,

viktorianska klänningar, gaha uppfinnare,
demoner och åttapipiga revolvrar utlovas i
detta tärningslösa, snygga och roliga figurspell
Riktat till er som aldrig provat på eller ens hört
talas om spelet fiirut.

Fredag 1 3:30-17:00
.fiindag 1 1J0-17:00

H uvudarraagör: Joakim Andersson

lllordheim - Uloalör G4
Ett figurspel som utspelar sig i samma viirld
som Warhammer Fantasy Battles. I Mordheim
spelar man oftast bara med ett dussin flgurer
eller mindre.

Minikampanj ocb fiitl spelande i ruinema av
den ftirdömda staden. Scenario I & 2: torsdag
till lördag, bokning på plats Scenario 3: lördag
och söndag, bokning på plats Scenaro 4: Samt-
liga spelare, sondag kväll Fritt spelande med
warbands i och utanör kampanjen när borden
inte iir bokade lör kantpanjspelande.

Föranmälan till kampanjen rekommenderas.
Endast målade warbands. Husregler används.

Tarsdag 1 )J0-l 7.00 17.00-21 .00
Fredag 13.10-17.00 17.00-21 .00
lnnlag 1 ).i 0-1 7.00 1 7.00-2 1.00

Sördag 1 )J0-17.00 17.00-21 .00

Ara.ngör: Fredrik Persson (Kroid) och Bjöm
Dahlberg (Boris)

ol RIoder ond lleroer -

sig i ett nafs. I princip vilka fantasy-flgurer
belst kan användas. så ta med dig var du

,har liggande hemma. Kommer även firmas en
att låna på plats. Drop-in.

Torcdag 9.00-1230 1 J.i0-17.00 21.00-
0t.00
Fredag 9.00-l 2.10 13.30-17.00 17.00-
21.00 21 .00-0t.00
lnrdag 9.00-l 2.30 1 r.30-l 7.00 21.00-
03.00

Siindag 9.00-12.30 l r.r0-l7.00 I7.00-
21.00 21 .00-03.00
Måtdag 9.00-12.30

& Ollier: lllor ot leo - lo!:

ör {iirsta gången någonsin arrangeras Sven-
Mästerskapen i Axis & Allies: War at Sea.

kommer du fi chansen att prova
spelet och även örsöka er på det kluriga

"Save the convoy", som käver all
taktiska ltirmåga.

kommer i an spelas i lormatet 200 p.

SM kommer också en tumering 100 p

fre 71:i0-16J0
ldr 17:J0-21 :00

: Peter Sahlin och Mattias Elblaus

lllärteukopen i 0tir llf orhammer 40k ringler

tvenrko lllärterkopen i llor
lUor [Ilinioturcr - tcl3 Pffi
SM kommer att spelas i formatet 200 p. En
anpassning efter spelets utveckling och den
amerikanska standarden.

Utöver SM kommer också tumering i Dy-
namic Duo hållas. I Dynamic Duo deltar marr
med två figurer vars poäng uppgar till exakt
100 poäng.
För samtliga tumeringff kommer det nya
virtuella setet från SWM.gamers.com, Destiny
ofthe Force att kunna anviindas.

tor 18fl0-23:00

fre 21:30-01 30

Arangörer: Jonåthan Lindgren och Magnus
Wåhlberg

tournomenl - U-rolor
1750pts, 7 rundor!

Torsdag I 400 -l 700, 1 8.00-2 I 00

Fredag 0900-1 200, I 3 r0-1 6 r0, 1 800-21 00

Inrdag 0900-1200, 13J0 1630

hrulag 1700 - piutdchirg

- U-rolor
Warhammer fantasy battles, 2400 poäng!

Torsdag 1 400-1 700, 1 800 -2 1 00

Fredag 0900'1200, I tr0-1610, 1800^2100

Inrdag0900-/ 200, 1 ))0-1630 piwtdrlrirg
lördag I 700

Arrangörer: Magnus Lilja (Huvudanangör),

Mats Ström och Martin Olsson

lUorhommer lontorg bottler

*UnRmnCillllC och
tlORDCl - lol: TII
Krigsmaskiner och krigarbestar
drar återigen ut ör att eiövra
östgötska slätten, iir DU beredd att
med blod, svett och tårai karva ut _

ditt eget imperium? Coin-priskit. Kostnad: 50
SEK

TORSDAC Ftitpel/Re§streing 10-l 2 -

Rourd 1 : 1 1-1 5 - Round 2: / 5-1 7 - Romd
3: 18 20
FREDAC Rumd 4: 10J 2 - Rotwl 5: 13-' 
15 Final: 1 5-1 7 - R$erl) : 18-20

50 pts Steamroller 2011 50 pts samt med ftil-

Attrition Scoring Chess Clocks 6-Round Event
Spelas under lördagen samt söndagen, Priva-

Press trofe-priskit Kostnad: 100 SEK

IÖRDAG Friqel/ Regisherin&- 10-1 2 -
Borxd 1: 1 1-15 Ronrtl 2: 1 5-17 - Roand 1:

18-20

SONDAG Rou;d 4: 10-12 - Round. 5: 11-

15 Fixal: 15-17 - Revru : l8-20

Tors+Fre (+50,00)
Lör+Sön (+100,00)

Arangör: Viktor Carlson

lllingr ot lllor - lol: TI I
Wings of War är ett snabbt och enkelt litet
spel om luftstridema under fijrsta världskriget.
Reglema liir man sig på några minuter och det
tar inte mycket lZingre tid att skjuta ned sina
(o)vänner över slq/ttegravama. Drop-in, allt
som behövs ftir att spela finns att låna.

Taudag 9.00-1 2J0 1 1.10-17.00 2/ .00-
01.00



l'. !]F'.
Piedag 9.00-1 2.10 1 t30 17.00 17.00-

21 .00 21 .00 u.00
I -ördtg 9.A0-12.i0 I ).J0-17.00
21.00-03.00

J öndag 9.00-l 2. i0 1 1. )0-1 7.00
1 7.00-21 .00 21.00 01.00

Mårtdag 9.00 1 2.10

Arrangör: Conny Backlund

rrt kanske lå det där perfekta kortet. Kom och
rr dig detta fantastiska spelet hos oss!

Fredag I 1.10-17.00

Lördag 1 2-1 5

\rrangör: Bjöm Södergren och Mathias Nils-
,()n

0 Gome ol Throner: living
Cord Gome - lllelee lurner
ing - lol: RI4
\1clee tumering så kommer vi att spela upp
Lll 4 spelare vid samma bräde. Vi kommer att
,pela med grundlekama ur startboxen. Vi har
I I st lekar fiir utlåning.

.föndag 1 2:00 1 1.30-1 7.00 17.00-21 .00

\rrangör: Björn Södergren och Mathias Nils-
\()l')

ll Gorne ol Thloner: tMng
Oord Gome - lourt lurnering
- lol: RI4
l()ust är det format när man spelar I mot I i en

rrrrnering. Vi kommer att spela med grundle-
l,xrna ur startboxen. Vi har 12 st lekar ltir
rrt läning.

Löntag I ).i0'17.00 1 7.04 21 .00

\rrangör: Bjöm Södergren och Mathias
N ilsson

lllorhommer Invorion - lol:
n4t. P44. R4l. P42
\pcla det nya fräscha kortspelet Warham-
rrrcr lnvasion LCG. Slåss med High Elves,

l)s,alti, Empire, Chaos, Orcs & Goblins eller
I )xrk Elves och bemästra slagliilten i Warham-

lnrdag 21 .00-03.00

Arrangör: Rikard Johansson och
Tobias

Fjellander

Cldel Drogon llighlonder.
Tuloheoded Gionl!' lolor:
R4!. R4r. ?4l|.P44
Vi avslutar magic på Lincon med en favorit
i repris! Format: Elder Dragon Highlander,
Two-headed Giant Registering: l0-l t Start: 11

Kostnad: 0 k, här tävlas det om äranl

Ej DCI sanktionerad Ger INTE poiing till
SvM-mästerskapen.

Måndag 9.00-1 2.,i0

Rlock lllor - lolor: R4l.
R4t. P4r. P44
Kom med vilken blocklek sour helst, allt från

Ice Age till Scars of Mirrodin och tävla mot
andra blocklekar
Format: Block Wars Registering: 19-20 Start:
20 Kostnad: 50 kr ftir medlemmar i Sven-

skaMagic, annars 100 kr

Ger poäng till SvM-mästerskapen. Bannlist liir
varje eget block gäller Ej DCI sanktionerad.

l i)rdag / 7.00-21 .00 21 .00-0J.00

Torsdag 9.00 12.30 l r.)0-17.00 17.00-

2t .00
Fredag 9.00 12.10 1)JA-l7.00 17.40-

21 .40
lnrdag 9.00-1 2. 10 1 t.30-l 7.00 1 7.04-

21 .00

\öndag 9.00-12.i0 1)30 17.00

deoth - lol: 127
otalt sanslöst zombie spel, dlir [ran skall

konrma ut lrån gallerian innan zombies kom-
och dödar sina karatiirer. Om man blrr

'dödad så är man en Zombie och då finns det
bftfarande levande att äta. För er som spelat

tidigare år så testas också expansionen

"Morc 
Rotten, more death.

Tc'ndag 9.00-12.10 1 ).10-1 7.00 1 7.00-

2/ .00

Fredag 9.A0-1 230 1 ).30-1 7.00 I 7.00-

2/ .40
Li;rdag 9.00-l 2.i0 1 ).10-1 7.00 1 7.00-

21.00
.\'öndag 9.00-12.30 1)30 17.00

gör: Johan Forsell

Gome ol fhroner: living
Gome - Oppet demo.
på - lol: RI4

and play the only game that matters!
lär er att spela detta underbara spel, det är
Living Card Game format, nästan exakt

många populäm samlarkortspel fast du
inte köpa massa boosters och hoppas

att m rätt kort. Varje expansion har en tydlig
sta över vilka kort som finns i den och du kan
lalera dina köp, bygga roliga och kompeta-
va lekar utan att spendera tusentals kronor på

Itffi
Kortrpelrbotcn - tol: P42
Sugen på att spela kortspel? Vi demar och lär
ut Magic the Gathering, Yu-GiOh, Pokdmon,

World of Warcraft, Spoils mm.

Fredag ocb l))rdag

Anangör: Niclas Jansson

ItIl i fullllogic l0l I - lol:
?r4
Kan du spela MtG? Då är det dags att ta nästa

steg...

Tondag / 7.00-21 .Q0

Fredag 1 ).10 / 7.00 17.00-21 .00

U;rdag / 3.)0-17.00 17.00-21.40

.fi;ndag 13.10-17.00

Arrangör: Truls Johansson & Saga Jonssolr

Gnome throuling - lol: t27
Trollen har samlats ftir att hålla de årliga
tävlingarna i tomtekastning. Spelet går ut pä

att kasta tomtat fuska när ingen annan ser och

se till att sin tomte kom längst (om man bara

kunde komma ihåg vilken det vaL alla tomtar
iu Iika ut



iB

Drottlurnering lcor ol
tllirrodin-block - lolor:
R4t. R4l. ?4r. P44

AIla får spela tre matcher och sedan

spelar de 8 podvinnama (eller alla
podvinnare och några lyckliga tvåor) en

finaldraft. Format: Draft Registrering: l2-13
Starl: 13:00 Kostnad: 150 kr om du är medlem
i SvenskaMagic, annars 200 kr. Ger poäng till
SYM-mästerskapen

Lördag 1 3.30-17.00 1 7.00-21 .00

itelnolmin- tolor: R4 l.
R4r. P42. P44
I den hik tumeingen spelar du både legacy

och vintage. Är du tillräckligt bra fär du sedan

spela top8 där du också kommer behöva be-

mästra bägge formaten. Här får vi alltså reda

på vem som egentligen tu bäst på Etemal som

helhet.
Fomat: Legacy och Vintage, alla kort fär vara
proxade. Registrering: 9-10 Start: l0:00 Kost-
nad: 50k om du är medlem i SvenskaMagic,

annars 100 kr. Ger poäng till SvM-mästerskap-
en- Tumedngen är inte DCI-sanktionerad.

'fondag 9.0A-12.30 1r30 17.00 77.00-

21 .00

Cntendedkungen lort
Ghonce Ouolilier - lolor:
R4l. R4t. ?42,P44
Om du ännu inte kvalat till den prestigefyllda
finalen i Extendedkungen år du här en sista

chans, Är du redan kvalad ffir du ändå vara

med.
Format: Extended Registrering: 17-18 Stafi:
18:00 Kostnad: 50 kr om du iir medlem i

lloclurnol llortolgio Dlolt
# I - tolol: n4 I. R4t. P4l.
P44
'å söndag natt draftar vi ett gammalt härligt
.ct från Magics stenålder, eller medeltid. Kom
,rch spendera natten i magicsalarra!
lrormat: Draft Registerilgi 23-24 Stafii 24
l(ostnad: 20 kr plus produktkostnad

(ier INTE poäng till SvM-mästerskapen. Ej
l)Cl-sanktionerad. Draftset bestäms på plats

'forsdag 21 .00-01.00

fl oclurnol llortolgio Dmlt
#2 - lolor: n4 I . n4l. P4l.
lr44
l'å söndag natt draftar vi ett gammalt härligt
set från Magics stenålder, eller medeltid. Kom
,rch spendera natten i magicsalama!
| 'ormat: Draft Regisl,renn.gi 23-24 S13rt: 24
l(ostnad: 20 kr plus produktkostnad

{ icr INTE poäng till SvM-mästerskapen. Ej
i )CI-sanktionerad. Draftset bestäms på plats.

Söxdag 21 .00-03.00

Pårdrolt l -lolor: R4l. R4r.
P4',. P44
I'iisdraft är det fantastiska format som går ut

l)ii att alla deltagare kommer med 3 valfria
r Magic) boosters, lägger allt i en påse och drar
.cdan boosters därifrån. Sedan draftar marr

rr rcd det.

liegistrering: 23-24 Start: 24:00 Kostnad: 20kr

l)lus tre egna boosters. Ger INTE poäng till

venskaMagic, annars 100 kr. Ger poäng till

Tarsdag 17.0A-21 .00 21 .00-0r.00

ngen l0l l -lol-
r: n4l. n4r. P42. P44

örra gången Extendedkungen gick av stapeln

2009. t år är vi tillbaka igen. Runt om r

har fl ertalet extendedtumeringar hållits
man kunnat kvala. Man kan dock deltaga i

Format: Extended Registrering: l5-16 Stafi:
l6 Kostnad: 50 kr om du är medlem i Sven-

.skaMagic, annars 100 k

valade har 50 k rabatt på tumeringen.
valade tär lar om en separat prispon.

.lördag / ).10-17.00 17.00-21.00 21.00-

43.00

I tvenrko lllo9 ic-mörtet
- tolor: R4l. n4t.

vanli gt arrangeras SvenskaMagic-mäster-
på Lincon! Hit kvalar de som presterat

i olika magicturneringar under konr entets

Bara de som plockat flest poäng ffir vara

i finalen som kommer ske i ett annorlunda

ormat: Registre ng: l0-lI Start: 11Kostnad:
ratis, rnen bara för kvalade

Iåndag 9.00 1 2.10

On ag 21 .00 U.00

4l.ll4t. o4'lr,o44
är det fantastiska fomat som gå[ ut

att alla deltagare kommer med 3 vallrra

) boosters, lägger allt i en påse och drar
boosters däriftån. Sedan draftar man

23-24 Staft:.24:00 Kostnad: 20kr
tre egna boosters. Ger INTE poäng till

pocolgpre - lolor:
l. ll4r. o4lL..P44

på fuets Lincon ärju postapokalyps

fiir att hedra detta har vi här en Magrc-
idet alldelep speciella lormaret post-

! Dvs du får spela med alla kort

ormat: Postapocalypse (Odyssey - ) Registre-
19-20 Start: 20 Kostnad: 50 kr om du är

lem i SvenskaMagic, annars 100 kr

poång till SvM-mästerskapen. Ej DCI-

Söndag 17.00 21.00 21.00-01.00

Pouer - lolol: R4 I .
4t.- ?4!r. ?44

det mysiga magic-fomatet Legacy rned
att vinna ett powerkort!

ormat: Legacy Registering: l7-18 Start:
8 Kostnad: 100 kr för medlemmar i Sven-



iil
iffi

,',:,!-15'.. YU'ii
skaMagic, annars 150 k

Ger poäng til I SvM-mästerskapen.
Fönta pris är I Ancestral Recall,
unlimited.

I -i)xlag / 7.00 21.00 21 .00-01.00

lcau ol lllirodin Rlock Gon-
,lructed-lolor: ll4 l. R4r.
P4r. ?44
Är du proxvägrare och absolut vill spela sank-
tionerat fär du här ist?illet chansen att spela ett

.format som inte spelas så ofta. Nu kanske du
äntligen kan fä användning ör de där ör er-
blivna draftkorten?
Format: Scars ofMirrodin Block Constructed
Registrering: ll-12 Start: 12:00 Kostnad:50
kr om du är medlem i SvenskaMagic, annars
100 kr Ger poäng till SvM-mästerskapen.

Torsdag 9.00-/ 2J0 1J 30 7 7.00 17.00-

21.00

teoled Deck lcorrblock -

lolor: R4 I, R4t. ?4|2.?44
Kom och spela scarsblock, du fär 2 boosters
av de tre expansioneåa och ska sedan bygga
din lek. Inga liirkunskaper krävs! Om vi år ha
två Sm-kval på Lincon kommer detta att yara

det andra. Format: Sealed Deck Registreling:
16-17 Start: 17:00 Kostnad: 250 kr om dU är
medlem i SvenskaMagic, annars 300 kr. Ger
poäng till SvM-mästerskapen

Fredag 17.00-21.00 21.00-0 r.00

venrkomogic-mörlerrkopen
tolor: R4 l. R4t. ?4|r,?44

,, )rr vanligt arrangeras SvenskaMagic-mäster-
.lpen på Lincon! Hit kvalar de som presterat
,.ist i olika magictumeringar under konventets
rng. Bara de som plockat flest poäng fär vara
ncd i finalen som kommer ske i ett annor-

lrrnda och kul format. Enda sättet att säkra er
.r rrlplats är att spela många magicrumeringar.

och att spela bra!

iir inför vi också en lagdel där du och 2
, rrr.rpisar tävlar ihop som ett lag. Det kommer
rllas en separat final även för det här..

'tondag 9.00-1 2.10 1 3.30-1 7.00 1 7.00-

2t.00 21.00-0r.00
Fredag 9.00-1 2.10 I 3.10-1 7.00 1 7.00-

21.00 21 .00-0J.00
I -ördag 9.00-12.10 11J0-17.00 17.00-

21.00 21.00-03.00

Ji;ndag 9.00-7 230 1 )J0-17.00 17.00-

21.00 21.00-01.00

Måndag 9.00-12.10

lveorko lllo g ic-mörlerko pen
loglinol - lolor: R4 l. R4t.
P4lr. ?44
'\ytt ftir i år tu att vi har en lagfinal i SvM-
rriisterskapen. För att räknas som ett lag måste

.lrr och 2 kompisar ha ställt upp i tumeringen
''l-agtumering (Team Mix)" som går av stapeln
licdag Iönniddag. De lag som plockat flest

In)iing Iär göra upp om den hedersvärda titeln
l,ri söndagen.
I rrlmat: Mixed format, teah Registering: 8-9
'.rrft: 9 Kostnad: Cratis

I I)CI sanktionerad Ger INTE poäng till
'.\ M-!nästerskapen.

,l

leoled Deck - lolar: R4 l.
R4t. P4l. P44
En sealed deck sitter väl alddg fel? Du vet att
drr vill!
Format: Sealed deck Registrering: 17-18 Start:

. l8:00 Kostnad: 250kr Ger poäng titt SvM-
mästerskapen.

Torsdag 17.00-21.A0 21.00 03.00

llll-llol i lllogic the Gother
in9 - lolor: R4 I . R4l. P4r.
P44
Ta chansen att kvala till SM senare på som-
maren! Allt som behövs är en standardlek och
skicklighet! Har du redan kvalat till SM så fär
du inte deltaga. Format: Standard
9-10 Stafi: 10:00 Kostnad: 50 k om du iir
medlem i SvenskaMagic, annars 100 kr. Ger
poäng t ill Sr M-mästerskapen Kvalrurnering
till sM

Inrdag 9.00-12.i0 1 l.l0-/ 7.00 17.00-

21.00

Itondord-lolor: R4 l. R4t.
P4',12. P44
Här får du en chans att träna och finslipa din
lek inftir lördagens SM-kval!
Format: Standard Registrering: l7-18 Start:
18:00 Kostnad: 50 kr om du är medlem i Sven-
skaMagic, annars I00 k Cer INTE poäng till
SvM-mästerskapet.

Onsdag 1 7.00-21.00 2 1.A0-0 J.00

Måadag 9.00-1 2.10

loglurnering - loloru
n4l. ll4t. ?411'. ?44
Format: 3marumlag, 1 spelar
standard, I spelar extended, 1 spelar legacy
Registrering: 9-01 Start; I0:00 Kostnad: 150

k/lag om ni är medlemmar i SvenskaMagic,
annars 300 kr. Ger poäng till SvM-mästerska-
pens lagdel men inte till den individuella delen
Alla lag som deltar i denna är med i SvM-
mästerskapets lagdel. Inga andra lag än de som
deltar i denna tumering är med.

Fredag 9.00-1 2.30 I t.t0-17.00 17.00-

21 .00

Vintoge lull plouy - lolor:
R4 I . R4r. ?4'lr, P44
Speta det kaftfullaste lormatet utan att belröva
länsa bankkontot ltirst!
Fonnat: Vintage, alla kort får vara proxade

Registrering: 17-18 Start: 18:00 Kostnad: 50
kr om du är medlem i SvenskaMagic, annars
100 k Ger INTE poäng till SvM-mästerskap-
en. Tumedngen är inte Dcl-sanktionerad.

Onsdag 1 7.00-2 1.00 2 I.0A-U.00

Vintoge - lolor: R4 l. R4t.
?41r, P44
Vill du spela magic med så ffi restriktioner
som möjligt? Upplev de allra bästa spellsen
igen med sanktionerad vintagel
Format: Vintage Registrering; 9-10 Start:
l0:00 Kostnad: 50 kr om du är medlem i
SvenskaMagic, annars 100 k Ger poäng till
SvM-mästerskapen

Fredag 9.00 I 2.10 1 ).)0-17.00 17.00

21 .00



iis

tvenrkoltlogic årmöte
- lolor: R4l . P42
Föreningen SvenskaMagic har som
vanligt sitt fusmöte på Lincon. Om

du är medlem så kom och tyck titl om
vad löreningen bör ägna sig åt under

det kommande året. Om du inte är medlem
men vill bli kan du bli det på plats.

Vi startar kl I l. Fika och kaffe kommer att
finnas på ptats!

S itudag 9.00-1 2. 1 0 1 J. r0-l 7.00

Huvudansvarig: foreningen@svenskamagic.
com ftir alla Magic arrangemang

WEW
lllorld ol Dorknerr - lo!: PG I
Året är nu 2018 i säden som tu omringad av
mörlcet och efter år av fiirhyck av vampyrer
har ni fortfarande inte hört något från om-
vihlden. Vamplrema behandlar folk mer som
boskap iir miinniskor och plockar precis vem
de vil Aån gatorna ftir att fä sitt blod ifrån.

Torsdag 17.00-21.00

Frcdag 21 .00-D.00
lnrdag 17.00-21.00

,.R.R.2. Ur blod komno -
lol: (re inlotovlo)
Ur öknen marsoherar en odödlig armd som
störtar viirlden i kaos och ni har samlats till ett
sista desperat örsök an finna rutran som gör
kigama osarbara. Som om den karga öknen
och den dödliga västanvinden inte vore hinder

trrrmtid ftir alltid.

TorsdagTl:30 - 17:00

Fredag 13:30 - 17:00

lirdag 1 ):10 - 17:00 2l .00-U.00
Söndag 1 1:i0 - 1 7:00 1 7.00-21 .00 21 ,.00-
0r.00

Arrangörer: Kosta Kostulas, Nils Karldn och

Mattias Lilja

Con - lomling R44
lcenariot utspelar sig i det isolerade residen-
,et, dtu borgmaistarens bankett slutat i panik.
\'lajoriteten av gästema saknas spårlöst, och
rrgen kan eller vågar ta sig ur huset, ut i den

!,sta och mörklagda staden.

Fredag 17.00-21 .00 21.00-0i.00
Iirdag 1 7.00-21 .00 21.00-01.00

\ rrangör: Kim Vässmar, Neogames AB/

lleotechX-lomling R44
\lla vitl ha Evi är ett lätt satirisk scenario där

'pelamas avatarer är ett gäng lätt kriminella
i vad det nu betyder i Hong Kong) som

l)lötsligt ffir ett sytrnerligen udda pro lem på

lralsen. I sina liirsök att lösa detta, och tjäna en

lracka på vägen, kommer de på kollisionskurs
med snart varje större fraktion i staden.

Torsdag 09.00-12-i0
Fredag 21 .00-01.00

brdag 17.00-21 .00 21 .00-03.00

.li)ndag 09.00-1 2.30

Måndag09.001230

\ rrangör: Kim Vässmar, Neogames AB/
rkuggspel

. rrn ftirändra Djachroum och Griinsrymdens Dork Hererg/RogueT.
,6dcr/DcothlUotch
Rolkpel - tomling
R44
Varje pass kommer att vara i ca
5 timmar och skapa en inblick på hur det är

att spela dessa system, då systemen bygger
på samma grund så kommer det finnas ett
äventyr till alla systeraen men de kommer vara

anpassade fiir de olika skillnadema som syste-
men erbjuder! Gruppen väljer själv vilket av

systemen de vill spela och så utgar vi ifrå'n det

Yalda systemet!

Torsdag 1 1.10-21.00
Fredag I ).i0-21 .00

Lördag I i.10-21 .00

Söndag I ).i0-21.00

Arangör: Christopher "Kotten" Grahn

Dungeonr& Drogon, 4th Cdi-

R42
Som ett av de populiiraste bordsrollspelen
erbjuder Dungeons& Dragons massvis av

olika monster att besegra och stora valmöj-
ligheter gällande din spetkaxaktiir. Nybörjare
såväl som gamla D&D-veteraner tu välkom-
na på denna introduklion till den senaste

Dungeons&Dragons-versionen.

Tondag 9.00-1230 1 7.00-21 .00

Fredag 9.00-l 2.10 1 ,.t0-1 7.00

Lnrdag 9.00-1 2.)0 1).10-1 7.00 17t00-

21 .00

Si)rdag 1 330-/ 7.00 1 7.00-21 .00

Arangör: Cecilia Lundberg och Jacob Veen-

huizen

lkopo roll i lort Roodr ol
lociom - lol: (re inlotovlo)
Våren 2010 lanserades Lost Roads ofLociam

Lincon! I åx, tiltsammans med lanseringen
av den !ärde boken (som naturligtvis är fan-
tasy-post-apokalyptisk) till spelet som nomin-

till Bästa Nya Svenska Spel 2010,
kommer alla åter igen fä chansen till detta.

Arrangör: Rasmus Strand

llloure Guord: tPOlll - lom-
Iing R44
Något håinder i Stadsftirbundets teritorier,
mystiska vesslor och subversiv verksamhet
upptäckts. De andra stadsstatema bedyrar sitt
samaxbete men ändå har mycket blivit svårare
att genomfiira utan att det rildigt gfu att sätta
fingret på.

)rredag 1).00-17.00

Liirdag I i.00-17.00
Söndag 1 ).00-17.00

Coriolir - lol: (re infotovlo)
Allt börjar med ett attenlat på Guvemö$palat-
set under firandet av Lyktomas natt och jakten
på ltirövaren kommer ffira Hjältarna genom
stationens labyrintiska grottor ut i rymdens
mörker ftir att uppdaga en hemlighet som mäk-
tiga krafter vill hålla glömd. En hemlighet som

, måste ni också övervinna de odödliga
runkrigama.

Fre 09 - 12.10

1)r 09 -12J0
Sön 1).i0 - 17



fl
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lllutont Undelgån9enr
flrvtogore - lomling
R44

Djuralynnen och Hiertan av Ståål

Livet i armdn var inte tilltalande längre,
käket var svårsvalt och när man faktiskt såg
fram emot Muskös fuldimma fiir att det inte
vax välTe väder så tyckte de alla att de var nog.
Nåväl kanske de inte skulle klara zonens faror,
men då dog de i alla fall med huvudet högt
istiillet ftir nere i skiten... eller

Torsdag 1 iJ0-1 7.00
' Fredag 13.)0-17.00 17.00-21.00 21.00-

0t.00
Inrdag 7 3.30-17.00 / 7.00-21.00 21.00-
01.00

Söxdag 1 1.10-/ 7.00

Arrangör: Morgan Barkefors

Poronoio f0fC - lomling R44
Paranoia: ett rollspel med svart humol ond
bråd död, byråkati, sinnessjuka vetenska-
psm,in, mutanter, oberäkneliga vapen och
galna robotar. HZt uppmanas spelarna att
!uga, fuska, baktala, förråda och skratta åt
sina medspelare så mycket som möjligt.

Tondag 1 7.00 21.00
Fredag 17.00-21 .00
lnrulag 17.00-21.00

Anangör: Thomas Varga

tojv etter Kotorlrolen - lol:
ct
Iröreningen Solaedgång ftireläser om lev-
ande rollspel efter katastrofen. Är det någon
skillnad på "efter katastrofen" och "post-
apokallps"? Vi grottar ner oss primiirt i den
så kallade "Solnedgång"-fiktionen, duir bland
andra lajven "Efter Slutet", "Ingenmansland"
oclr "Skymningsland" utspelat sig.

Fredag 17:30J 9:10

Arangör: Sebastian Utbult

TV-rOe!-lolPlS
I samarbete med Game och Piassava presen-
t erar Arrangemangsgmppen lite stolt TV-
spelsrummet.

Dro? i

follout l-2-5 + lllortelond-
lol: RI7
Pröva på datorspelet med den skruvade
Irumom och trevl iga lemtiotalsinspi-rationen.
l)örja med Wasteland som en gång i tiden
inspirerade genrdn.

\rrangör: Martin Berggren

flipride (lört lrorerat på
lllorld ol Dorknerr rgrtem) -
lomling: R4rl

: Ta del i en postapokalyps värld diir alla har
sina motsatts tvillingar. År du en motsatts
tvilling eller en verklig person? Det unika
fiirdighetssystemet låter dig välja inte baxa hur
bra du iir utan även hur dålig du är på vissa
fiirdi gheter

Torsdag 9.00-1 2. 1 0 2 1.00-0 3.00 Fredag

9.00-12J0 U;rdag 9.00-1 2.30 Si;dag
1 1.t0-1 7.00 21.00-0i.00 Måndag 9.00-
1230

Arrangör: Nils Anlind

Ruggo Rolbpel - lol: Ol
I år hålls en ffireläsning i rollspelsskapande
av huwdffirfattaren bakom "Lost Roads of
Lociam" - nominerat till Bästa Nya Svenska
Rollspel 2010. Under ftireläsningen tiicks flera
områden in; system, testning, anpassning och
expansion.

Arrangör: Rasmus Strand

Portopokol gptirk rpehärld-
rkonrkuklion - lol: Ol
Anders Blixt kör ett ssminarium om hur man
bygger en värld och en kampanj el1er den stora
katastrofen.

Toudag 7 )30 1430

,trotion - Golorreum
Digitala konstnären Elin Josefsson
(www.silence.zirp.se) demonstre-
rar hur hon må1ar med hjälp av en

dator, Photoshop och en Wacom
ritplatta.

Fredag 1).30-1 7.00
Uirdag 9.00-12.10

lincon llmoleur flftirt Gon-
tert 201 I - Golorreum
Har du vad som krävs? Vågar du visa vad
du går ffir? Kan du visualisera en värld efter
Apokallpsen? Delta i Lincon Amateur Artist
Conlest 201I och visa att peman är miiktigare
än lasersvåAdet.

Liirdag 1 7.00-21 .00

Arangör: Jenny Björklund

lincon Plo"0rtirt Oontarl
,0 I I -Golorreurn
Har du öga liir detaljer, ftrg och form? Kan
du visualisera en viirld efter Apokalypsen?
Har du vad som kävs ftrr att tävla mot de mer
rutinerade Lincon-konstnärema? Anmäl dig
till Lincon Pro-Artist Contest 2011 och visa att
du kan häst!

Lördag 9.00-/ 230
Uirdag 17.00-21 .00

Arangör: Jenny Björklund

Digitol lllålningr Demon-



linOonbio - lol: Gl
LinCon-bion bjuder återigen in alla
årets besökare till filmvisning.

M visar postapokalyptiska fillrer
dygnet runt. Välkommen!

lluktionen
På fredagen är det visning av alla prylar. Då
kan du. om du inte kan delLa på auktionen.
komma och lämna skriftliga anbud på det som
ika säljas. Alla anbud är givetvis bindande.
På lördagen är själva auktionen. Det är kont-
ant betalning som gäller så se till att lylla
plånboken med alla sedlar och mynt du kan
uppbringa.

lnvigning - romlingrrol: Ci
LinConledningen kommer att otliciellt öppna
201 I års konvent.

Torsdag I 1:00

flvrlutning - römlingrrol: Gl
Hämed 1äggs Lincon till handlingama

LinConledningen tackar av arrangörer och
funktionärer och besökare och säger några
lovord.

Måndag 13:00

Perronerno bokom

Derign:
Shakila Rossi
Daniel Melin

!llurtrotioner:
Håkan Ackegard (framsida)
Adrienne Gunnarsson
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