
I{iärtligt vdlkommen till HUR ruslÄpprr cÄn rILL

GothCon )ClX!
GothCon-kommittdn häsar cr välkomna till historiens bästa kon-
vent och hoppas att ni kommer att ha mycket roligt. Innan vi
börjar har vi några tråkiga men nödvättdiga punkter att ta upp om

ording och regler. För att alla skatrivas och för att vi ska kunna

uppSlla kraven som ställs för att vi ska fitr hyra lokalerna så

finns det efi antal regler som det är speciellt viktigt att de efter-
lcvs. Pcrsoner som bryter mot dcm riskerar att awisas från
konventet och kan även avstängas från deltagande under kom-
mandeår.

. Det finns utrymmen pä skolorna som vi inte disponerar och
som inte är låsbara Det är inte tillåtet att passera avspärmingar

eller att uppehålla sig i u§mmen och salar som inte ärmar-
kcrade som tillhörande konvsntslokalerna- Lämna lokalernas

imdningifred!

. Det är inte tillåtet att flytta bord och stolar mellan salar.

Städpersonalen filr ett elände med att pussla in saker på rätt
plats.

. För allas trevnad, släng skräp i papperskorgen, liimna plat-

sen prydligt iordningstiilld när ni har spelat klart. Det är inte

roligt att slutstiida wå skolor...

. Rökning filr inte ske inomhus. Vid rökning utomhus skall

fimpar kastö i därför avsedda behållare. Alkohol och droger

fllr inte nyttjas inom skolans område.

. Det finns en personalbostad under korridoren vid gymnastik-

salen. Visa hänsyn och gå tyst/dlimpa samtalen i detta om-

råde.

. Lämna inga värdesaker utan tillsyn. Det händer tyvän varje

år att någon blir av med spel/figurer/pengar etc. Håll koll på

prylama så att vi slipper sådana tråkigheter i år.

ANNAN VIKflG INFORMANON
Osemeru att vi i år på grund av divene problem inle *an skicka
nud några salskartor och dör/ör inte heller kan redovisa någro
samlingssalar tör turnertngarna och anangenungen. Desss

kommer istöllet att delas ut vid insldppet vid receptionen.

Receptionen kommer för öwigt att vara förlagd till samma bygg'
nad som föregående år, dvs matsalsbyggnaden utanför
Hvideldska Gymnasiet.

VÄCgE,SKRIVNING
Se karta i längre bak i utskicket.

öpprrnoen
Påfredagen den l4 april öppnas dönarna klockan 08.00. Mellan
klockan 09.30 och 09.45 sker invigringen i aulan. Lokalen stilngs

söndagur den 16 april klockan I 8.00, efter avslutningen som äger

rumftån 16.30till17.30.

PARKERING
Vi kommer att ha ett begränsat antal parkeringstillstånd för par-

kering utanför Hvitfeldtska gymnasiet. Tillstånd delas ut i
receptionen så länge de räcker. Observera att parkering utan par'

keringstillstånd kan medföra P-böter.

Insläppet skervid receptionen i mabalsbyggnaden. Vid insläppet
kommer det att finnas flera olika köcr; en kö för besökare med

efteraamn påA-K en för eftemamn på L-Ö sarrt en kö för icke

föranmälda (dvs de som betalar i dörren). Till funktionären upp-
ger du ditt namn och får då cn bricka som skall bäras väl synlig
under hela konventet. Var rädd om brickan - den är ditt kvitto på

att du har betalat ditt inträde. Om du saknar bricka fllr du inte

deltaga i några arrangemang. Kontroller kommer att ske under

konventet. Besökare som intc skall spela eller deltaga i någon

annan aktivitet, utan bara är nyfikna på vad vi sysslar med,

kommer naturligtvis in gratis.

övr,nNnrntNc
Övcrnattningen kommer huvudsakligen att ske på Hvitfeldtska
Norra. Observera att övernattning endast lllr ske i därför avsedda

och markerade salar. Om du ska övcmatta i en sal på konventet

skall ditt namn finnas på listan utanftlr salen (detta är ett krav

ffin brandmyndigheterna). Den som står överst på listan svarar

för ordningen i salen under övernattningen.

MAT
I cafeterian som är öppen dygnet runt kan ni köpa kaffe, td,

smörgåsar, läsk och godis. På fredag, lÖrdag samt söndag morgon

kommer det även att finnas möjlighet att köpa frukost och det

kommer också att finnas varm mat (pajer) att beställa vid övriga
tider, även under natten.

AKTIVTIETER
Se efter i schemat när och var samling till respektive tumering
äger rum. Om man vill deltaga i ett alrangemang skall man natur'
ligtvis se till att komma i tid till samlingen. Varje turnering och

arrangemang kommer att ha ett eget utrymme på en anslagstavla.

Där kommer viktig information att anslås, till exempel vilka som

har gått vidare i turneringen samt om det eventuellt skulle ha

skett någon schuna-lindring eller dylikt. Observera än en gång att

fullståindigt schema delas ut vid insläppet! §i kan dock givetvis

i de flesta fall redan nu ta reda på när de intressanta aktivitetema
går av stapeln genom att läsa respektive aktivitets notis i Itirsta

eller andra utskicket.)

EGNA ARRANGEMANG
Om ni vill anordna något eget alrangemang så kommer det att

finnas möjlighet att sätta upp anslag på anslagsavlan. Hör gärna

av cr till receptionen om det skulle röra sig om ett större arrang-

emang så kan vi eventuellt reservera en sal åt er.

rRÄGOR
Vänd dig i fdrsta hand till receptionen, i andra hand till GothCon-
kommittdns medlemmar, vilka känns igen på sina svarta GothCon-
tröjor. Tumerings- och övriga ansvariga kommer att bära grå eller
vita tröjor. Se även anslagstavlan i matsalsbyggnaden Iör aktuell
information. Denna kommer att användas för anmälningslistor,
tillktinnagivande av resultat" med mera.

BUNKER
De butiker som kommer till årets konvent är: Flammans Spel,

Spel & Sånt, samt Tradition. Dessutom kommer tecknaren Hå-

kan Ackegärd med sina alster.



A HOUSE DTVIDED
Arrangör: Johan Berggren
Tävlingstlp: Brädspel, individuellt
Sc första utskicket. Obs! Ny ansvarig!

ADVANCED CTVLIZATION
Anangör: Martin Rydström
Tävlingstyp: Brädspel, individuellt
Se ftlrsa uskicket.

ADVANCED SQUAD LEADER
Arrangör: Nils-Gunnar Nilsson, Yggdrasil

Tävlingslyp: Brädspel, individuellt
Se första utskicket.

A)(IS & ALLIES
Arrangör: Ludvig Mauritzson, Puff
Tåvlingstyp: Brädspel, individuellt
Se ftirsta utskicket.

BRTTANNIA
Årrangör: Mats Olsson, Yggdrasil
Tåvlingstyp: Brädspel, individuellt
Se fönta utskicket.

DIPLOIVIACY m SM
Arrangör: Per Danngärde & Daniel Megitt
Tävlingstyp: Brädspel, individuellt
Tidpunkl fre l0-l?: kvalpass l, fre 20'03: lag samt kvalpass 2,

lör l0-17: kvalpass 3 samt GothCon'kval, lör 18-20: SDF-års-

möte, lör2G03: GothCon-final, sön 09-16: SM-final

Press-stop! Årets tumering kommer nu samtidigt att utgöra SM

och GothCon-mästerskap! GothCon-turneringen består som ti-
digare av kval+final, medan SM består av 3 kvalpass+final. Till
SM-finalen räknas de två bästa kvalresultaten och de sju bästa

går tilt finat på söndagen. De sju bästa från kvalpass 3 går till
GothCon-finalen på lördagskvällen. Lagen i lagtiivlingen skall

bestå av fcm spelare. Har ni inte fullt lag ftirsöker vi para ihop er

innan passet börjar. Det går utmärkt att vara med i kvalpass 2

utan att vara med i lagtävlingen då resultatet räknas till SM-

kvalet. Kvalpass 3 räknas både som GothConkval och SM'kval

samtidigt.

Svcnska Diplomacyföreningens årsmöte kommer att hällas i

samma sat som tumeringen på lördag kl 18-20.

HACKER II
Arrangör: Bj örn Augustsson
Tävlingstyp: Brädspel, individuellt
Se första utskicket.

HISTORY OF THE WORLD
Arrangör: Henrik Jonsson, Bifrost
Tävlingstyp: Brädspel, individuellt
§e ftirsta utskicket.

ILLUMINATI
Anangör: Vincent Andreasson

Tävlingstyp: Brädspel, individuellt
Se första utskicket.

ruNrA
Arrangör: Robert Danielsson, Bifrost
Tävling§yp: Brädspel, individuellt
Se första utskicket.

KREMTIN
Arangör: Pontus Joakimsson

Tävlingsyp: Brådspel, individuellt
Se första utskicket.

MAGIC TIJE GATHERING, IND.
Arrangörer: Claes Sillberg och Mattias Svendsen, Nexus

Tävlingsgp: Kortspel, indivuellt
Se ftirsta utskicket.

IVIAGIC THE GATTIERING, LAG
Arrangör: Claes Sillberg och Mattias Svendsen, Nexus

Tävlingstyp: Kortspel, 3 spelare/lag

Se första utskicket.

REPUBLIC OF ROME
Arrangör: Anders Quest
Tävlings§p: Brädspel, individuellt
Se ftirsta utskicket.

WORLD CUP TOURNAMENT
FOOTBALL
Anangör: Marcus Gustafsson

Tävlings§p : Brädspel, individuellt
Se första utskicket.

CALL OF CIHULHU, LAG
Arrangörer: Mats Ekblad & Michael Krammer, S§mning
Tävlin gstyp : Lagrollspel, 4'5 spelare (valfriu)
Se första utskicket. Fåtal lediga platser på fredagspasset. Mer

information om anmälan fås på plats'

CALL OF CTHULHU, IND.
Arrangör: Magnus Lundgren, Yggdrasil/Whacko Knighs
Tävlingsyp: Individuellt rollspel
Se första utskicket. Lediga plaser finnes. Mer information om

anmälan fås på plats.

fAMES BOND
Arrangörer: Mattias Elfsröm, Anders Andersson

Tävlingstyp: Lagrollspel, 4 spelare

Se första utskicket.

MERP/ROLEMASTER
Arangör: Magnus Karlsson

Tävlingstyp: Lagrollspel, 5 spelare

Se ftirsta utskicket.

l.,tt6ver de maskiner på vilka respektive anangorer skrivit in sina texter har till detta program åtgått f6liande; 1 MacClasic, 5 Mac llsi, 1 unixservet

1 Mac Nätverksewer, I pclps. r.nn., o.f, Hp 4/4M, För denna vilda maskinkarusell ryarar Anders ouest och Mikael Krammer' Frågor innan

lonventet besvaras av Anders Quest (031 408 4131 guest@netg,se'



RUNEqUEST
Arrangör: Olle Sundblad, Whacko Knights
Tävlingstyp: Lagrollspel, 5 spelare

Se försra utskicket.

SAGAN OM SAGAN
Årrangörer: Kristoffer Schollin, Magnus Rolöf samt Mårten

Haglin4 Gargarisma
Tävlingstyp: Lagrollspel, 4 spelare

Se ftrsta utskicket.

TRAVELLER
Arrangörcr: Olof Biandcr, Sten Dllring, Whacko Knights
Tävlingstyp: Lagrollspel, 4 spelare

Se första utskicket. Lediga platser finnes. Mer information om

anmäIan fås på plats.

VAMPIRE
Arrangörer: Tommy Bengtsson, Martin Börjesson, Bifrost
Tävlings§p: Lagrollspel, 4 spelare (3-5 är också OK)
Se första utskicket.

BLOOD BOWL FLAME CUP
Arrangörer: Claes Sundströnl David Freed samt Erik Malmcrona
SårimnersVämer
Anangemangstyp: Seriespel, individuellt
Tidpunkt: Gruppspel: Fredag I 0.00- I 5.00, I 6.00'2 I .00, 22.00-

03.00, Lördag 12.0G'17.00, 19.00-24.00, Finalspel: söndag I 1.00-

16.00
Förkunskapskrav: Kanske bra om du sett spelet tidigare
AnmäIan: Grupplistor på plats. Du kan spela i flera grupper.

Delugaravgift: l0 kr per gruppspcl + l0 kr för hyr-armÖ

Varje gruppspel består av 4 matcher vilket ger en matchtid om I

timme vardera" Om du har med dig eget spel kan fler delta i varje

omgång. BBFC sponsras av Flammans Spel.

BLOOD & MUD
Arrangörer: Mats Antonsson och Niklas Thoreson

Arangemangstyp: Figurslag, 20 mm skala

Se första utskicket.

BONNIE BLUE
Anangör: SF Psyber Spajs

Arrangemangstyp: Figurslag, individuellt
Tidpunkt: Löpande under konventet
Förkunskapskrav: Inga
Deltagaravgift: 5 kr

lir det du som skall vända nordstatamas övertag till sydstats-

seger? Eller skall du som nordstatare en gång ftir alla besegra

rebellerna. En sak är i alla fall säker: du skall spela Bonnie Bluel

BONNIE BLUE
Arrangörer: Mattias Gustafsson, Johan Lindal och Peter An-
dersson Marks Roll- och Konflikspelsldrening
Arrangemangs§p: 25 mm diorama

Tidpunkt: Information kommer på konventet" ambitionen ä att

vi ska köra dioramat kontinuerligl under konventet med start

Fredag 18.00. Speltid cirka 3 timmar.

Förkunskapskrav: Inga (möjligen kunna vissla "Oh Gary Owen")

Deltagaravgift: Koshadsfritt - en hederssak

1865 General Lee har kapitulerat. Alla går dock inte med på Lees

kapitulation, fortfarande {ör flera olika gerilla'förband sina egna

krig mot unionen. President U. S. Grant har dock lovat allmänhe-

ten om att dessa buswackers skall stlillas infÖr rätta så snart som

möjligt och armen har fått ordern om att lösa problemet. Ltn
Gary S. Cooper har med sin squad spårat upp en av dem, Jefferson

Davis ledaren förthe Richmond refugees, till en gammal nedlagd

dilligensstation iBlue Ridge mountains och han verkar inte ha så

mångaman med sig...

Obs! Vi har ändrat alla skavanker i reglerna!

EUROPE
Arrangör: Fredrik Rundcrantz" Agar Agar
Anangemangs§p: Brädspel
Se första utskicket.

FOKIRESS AMERICA
Arrangörer: Puff
Anangemangstyp: Brädspel, individuellt
Se första utskicket.

BRADSPEL & DIORAMA

APOKALYPSE
Arrangörer: Carl Johan Håkansson och Malin Ryd6n

Arangemangstyp: Tabletop
Se försla utskicket.

BLODÖRNEN
Arrangörer: Mats Antonsson och Niklas Thoreson

Arrangemangs§p: Figurslag, 25 mm skala

Se första utskicket.



cRovPLÅrsrnmpeN
Arrangörer Mats Antonsson och Niklas Thoreson
Arrangunangstyp: Tablctop, 20 mm skala
Se ftlrsta utskicket.

HEROqUEST ADVANCED (AND
BEYOND)
Arrangörcr: Puff
Arrangemurgstyp: Brädspel, individuellt
Se första utskicket.

ILLTIMINAf,I NEW WORLD ORDER
Arrangör: Petter Karlström, S§mning
Anangcmangstyp: Kortspel, individuellt
Tidpunkc Samling fredag kl. I 5.00- I 6.00.

Förkunskapskrav: Du har väl en egen kortlek?
Deltagaravgift:5 kt

Alla konspirationer för att ta över världen kan härrledas till en

endg frågan är bara vilken.

Detta är en miniturnering med hemligl, noga utvalt pris till sega-
ren. Tumeringen kommer att använda de officiella tumerings'
reglerna samt errata från Steve Jackson Games. Genomgäng av

dessa sker på samlingen. Speltiden är ej schemalagd, utan be'
sttims istället gemensamt av deltagama i samråd med arrangörcn
undersamlingen. Kom i tid!

En vörld eller ingen! Du har inget val. Fnord.

KAKMONSTRET
Anangörer: Michael Krammer & Tor Nordkvist, S§mning
Anangemangstyp: Kakspel (individuellt och lag)
Se första utskicket.

KELLYS HIÄTIAR
Arrangör: Föreningen Ylva
Arrangemangstyp : Dioram a

Se ftirsta utskicket.

MAN O'WAR
Arrangör: Martin Winters
Arrangemangstyp : Figurslag, individuellt
Tidpunkt: Löpande under konventet
Förkunskapskrav: lnga
Deltagaravgift:5 k

Kommendera din flotta i den Gamla Världen. Rädda dir man-

skap från havets bestar, krossa dina fiender, bli herre över vin-
dama och trotsa naturlagama! 1000-poängs flottor finns för utlå-

ning, men tag gäma med egrra. Spela Man O'War' det är kul!

MEGA BOWL
Arrangör: SF Psyber Späjs

Tävlingstyp: Figunpel, individuellt
Tidpunkt: Kval: Fre II, I[ Lör I, II; Final: Sön I
Förkunskapskrav: Inga
Deltagaravgift: l0kr

Spela förbi, spring runt eller slå ned dina motståndare. En suve-

rän kombination av spänning, action och brutalt våld. Matchema

spelas av ffra personer samtidigt Vinnarna (4 st) spelar final.
Priser utlovas. Lag finns frr utlåning, men tag gärna med egna.

Ring Magnus pä0522-22204 (ev telefonsvarare) för anmälan.

PSYBER SP§S
Spelföroringen Psybcr Späjs kommer på GothCon XIX att hälla
ett flertal arrangemang. Har ni inget att göra kan ni komma in till
oss och spela något. Förutom de spel som listas under egna

rubriker kommer vi att spelabland annal Junta Illuminati, Com-
bat Cars, Dungeon Bowl, Neobunnies och Shögun.

PEGASUS BRIDGE
Arrangörer: Mats Antonsson och Niklas Thoreson
Arrangemangstyp: Figurslag, 20 mm skala
Se första utskicket.

SHÖGUN
Anangörer: Puff
Arrangemangstyp: Brädspel, individuellt
Deltagaravgift: gratis (intc 5 k som i förstautskicket)
'Se ftirsta utskicket.

SPACE CRUSADE
Arrangör: Magnus Gustavsson, Psyber Späjs

Arrangemangstyp : Fi gurspel, individuellt
Tidpunkt: Löpande under konventet
Förkunskapskrav: Inga
Dcltagaravgift:20 kr

Mission 74i/36 sector 98 - llipe out:
The alien vessel is heartily infested with Genestealers and sector

98 is their stronghold You must wipe out tle entire brood including

all eggs in their reproducing chamber.

Actionladdat uppdrag i häftigt diorama där du leder en grupp

tuffa space marines i kampen mot kaos krafter. Vill du spela flera
partier kan du använda en överlevande befiilhavare och hans grupp

då regler för erfarenhet och befodran finns. Yuerligare partier

spelas till reducerat pris.

SPACE CRUSADE
Arrangörer: Puff
Anangemangstyp : Brlidspel, individuellt
Se första utskicket.

SPACE HULK
Anangör: Psyber Späjs

Arangemangstyp: Figurspel, individuellt
Tidpunkt: Så ofta som möjligt
Förkunskapskrav: Inga
Deltagaravgift:5 k

A Terminator Marine's Squad is his home. The Sergeant is his

mother andfather both; the Legion is his God. He respects only
the Emperor, his Chapter brothers and his enemies; he holds all
others incontempt. Withthe Squadhe is complete; hewill take on

the galary and win, or die with a smile on his face.

- From The Litany of Arms

Snabbt spel med grymma space marines och ännu grymmare
genestealers.

SPACE MARINE
Arrangörer: Håkan och Krister Gustavsson

Arrangemangstyp ; fi gurslag

Tidpunkt: kontinuerligt under hela konventet
Förkunskapskrav: inga
Deltagaravgift: l0 k



4000-poängsslag eller större cfter överenskommclse med

motspelaren. Alla rcgler utom personalities. Det kommcr att fin'
nas slyrkor att låna"

'ere ve go! 'ere we go! 'ere we go!

SPACE IVIARINE EPIC
Arrangör: Anders Risberg Q522'333 56), Korpens Näste

Anangcrnangstyp: Figurslag
Sc första utskicket. Obsenrera att det dock kommer att gå av

stapeln under m€r än ett pass. Se anslagstavlan för exakta tider.

STAR WARS-HAPPENING
Arrangörer: Puff
Arran geman gstyp : Se nedan

Se första uskicket

TO THE SOUND OF THE GUNS
Anangörcr: Johan Berg och Mattias Gustafsson, Marks Roll'
och Konfl iktspelsförenin g

Arrangemangstyp: 15 mm figurslag
Tidpunku Lördag 18.00 (speltid cirka 8 timmar)
Förkunskapskrav: Inga
Deltagaravgift: Kostnadsfritt - en hederssak

Napoleon under Lcipzig-kanpanjen I 8 I 3. Se preussare, britter,

ryssar, svenskar, bayrare och fransoser ge sig in i krigets vansin'

nigheter i en spel som är mer taktislt än Bonnie Blue och snyg'
gare än schack. Spela gratis och ha kul utan historiska
besserwisserfasoncr. Spellta 2x3 meter. Cirka 1000 figurer på

plan.

TRENCHRAIDERS
Arrangörer: Mats Antonsson och Niklas Thoresson

Arrangemangstyp: Figurslag, 25 mm skala

Sc första utskicket.

WARHAMMER FANIASY BATTLE
Arrangörer: De Glada Dvärgama
Arrangemangs§p: Fi gurslag

Tidpunkt: Fredag kl. I 8.00-Lördag 06.00
Deltagaravgift: l0kr

Deltag i stt WFB bring'n'battle-alrangemang med arm€er på upp

till4000 poäng. Vinnarna utses på VP'ufäkning som bygger på

antal turns överlevande och antal slagnafiendeenheter'

ROLISPEL
AD&D RAVENLOFT
Arrangör: Henning Zöger
Arrangemangs§p: Rollspel, 4-5 spelare (vid brist på SL ger

medhavd sådan ftrehäde)
Se första utskicket.

IMPERIETS HTÄRTA/MAGE
Arrangör: Staffan Andersson, Nisse Nytt Inc'
Arrangernangstyp: Rollspel, 4 spelare

Se frrsta utskicket.

LEfONHIÄnrn
Arrangör: Krister Sundelin §eoTech, Trollvinter, Lejonhjärta)
Arranganangstyp: Rollspel, 4 spelare (egen SL garantemr plats)

Se forsta utskicket.

DYSTOPTA
Arrmgörer: Dystopimästare Ola Janson,

Grammatikkonsult Henrik Ömebring
Arrangonangstyp: Rollspel, 4 spelare

Se första utskickct.

PARANOIA
Arrangör: PetcrNorell , Whacko Knights
Arrangernangstyp: Rotlspel, individuellt (6 spelare/grupp)

Se lörsta utskicket.

NEOTECH
Arrangör: Marco Bchrmann, NeoGames

Arrangemangstyp: Rollspel, 5 spelare

Se första utskicket. För anmälan, se texten för Viking nedan.

VIKING
Arrangör: Marco Behrmann, NeoGames

Arrangemangstyp: Rollspel, 5 spelare

Se första utskicket ftir allmän information, För att vi skall kunna

organisera spelandet på GothCon behöver vi fll reda på hur många

lag som har tänkt sig att spela NeoTcch och/eller Viking. Det

kostar ingenting att delta i miniturneringarna, men vi måste få

reda på hur många lag som skall spela och under vilka pass.

Skicka ett brev med lagnamn, antal lagmedlemmar, vilket pass

som är intressantast samt vilket spel ni hade ttinl:t att spela. Det

är viktigt att vi får era brcv snarast. Dessa brev bestämmer även

turordningen. Vi har som vanligt begransat antal spelledare så de

som anmäler sig snabbast har större chans att fli spela närjust de

vill. Även om man inte frranmäler sig till minitumeringarna får

man spela men man hamnar efter alla som har fÖranmält sig,

vilket kan medgöra att man blir utan plats. Skicka anmälan till:
NeoGames c/o, Marco Behrmann, Byvägen 59, 438 36 Land-

vetter
För frågor, kontakta Marco Behrmann på telefon 031-

9l 85E5 eller via email s93neoga@student.adb.gu.se. Observera

att det inte går att anmäla sig via telefon eller email!

övnrce

FIGURMÅLNINGSTAVLING
Arrangör: Föreningen GothCon
De wå huvudkategoriema är fantasy/historisk samt modern/

sciencp fiction. Gränsen mellan historisk och modem går ungeftir

vid rcnässans-upplymingstid. Inom varje kategori finns det tre

klasser: vanlig figur (mat 35 mm), annan figur (ätte, fordon,

ryttare, etc) sarnt diorama (max 50x50 cm). Bidrag lämnas in i
receptioncn under fredag och lördag och hamtas ut igen under

söndagen. Spel & Sånt ansvarar Iör bed0mningen av fantasy-

kategorin och ger priso till vinnama i varje klass. Flammans Spel

står förpriser och bedömning i SF-kategorin.



TECKNINGSTÄVLING
Arrangör: Lars Nordbeck
Dcn här tävlingen har två klasser: warwitt och flrg. Inlämning av

bidrag sker i rcceptionur under fiedag och lördag och uthämhing
skcr under söndagen. Spel & Sånt sponsrar tävlingen.

ÄcclvlÅLNINGSTÄVLING
Arrangör: Michael Krammer & GothCon-kommitt€n
MåIaen påskäggmed valfiittmotiv och tagmed dettill konventet.

Omtillräckligtmånga diorama-ägg lämnas in blirdeten egen klass

för diorama-ägg. Bedömning görs av arrangören i samråd med de
påskkärringar och påskharar som dyker upp.

AUI«IONEN
Anangör: Anders Chrigström, Whacko Knights
Se första utskicket.

KORT-AUI«ION
Anangörcr: Mattias Svcndsen och Claes Sillberg, Nexus
lnlämning : Fredag I 4.00- I 6. 00 samt lördag I 7.00- I 8. 00

Auktion: heliminärt lördag 01.00

Auktionen kommer främst att handla om Magic-kort och relate-
rade saker, men även en del andra kortspel, t,ex. Star Trek kom-
mer att finnas representerade. En avgift på 5 kr kommer att tas

för varje utrop, även om det inlämnade godset inte blir sålt. Det
går bra att sätta minimipris på korten om man vill. Information
om platser för inlämning och auktion kommer att finnas på

anslagstavlamn vid receptionen.

STAR-TREK-BYTESHORNA
Föreningen Puffkommer, mitt bland alla sina andra arrangemang,

att ha cn byteshörna för Star Trek Next Generation Card Game.

FILMVISNING
Arrangör; Hurrik Landervik
Se första utskicket. Program meddelas på konventet.

LASERQUEST
Arrangör: Laserquest (Kungsgatan 5 l, tel. 03 1 -774 24 22)
Arrangemangstyp: Laserspel, dropin (stöne gäng bör dock helst

ringa innan de åker till lasercentret)

Deltagaravgift ; 40 kr/omgång ftir GothCon-besökare

Se ftirsta utskicket.

pnÄrrrÄvLrNG
Arrangör: Andreas Karlsson & Eva Andersson
Deltagaravgift; l0kr
Dags att plocka fram medeltidsutstyrseln ur garderoben, putsa

upp din rustring, leta reda på alvöronen eller bånka dig framfor
symaskinen; för första gången i världshistorien äger nämligen

GothCons dräknävling rum. Dräkterna kommer att bedömas av

en opartisk jury med gedigrra kunskaper i sömnad och dräkt-

historia, samt mångårig erfarenhet av att tillverka medeltids/
fantasy-dräkter. Kategorin är fantasy/medeltid och vi tar hänsyn

till utseende (dräktens), vägiordhet och hur mycket du ser ut
som det du påstår dig löreställa. Tävlingen äger rum på Påskaf-

ton kl 13.00 i matsalen på Hvifeldtska gymnasiet. Drllhen ska

vara egenhändigttillverkad (eller av morsan, din pojk- eller flick-
vän etc). Vinnaren filr, förutom den ofoliga äraq anmälningsav-
giften betald till det levande rollspelet "Vildhavre" som äger rum
på Bohus fästning i Oktober. Du kan anmäla dig fram tll kl 13.00

på långfredagen, men det är bra om du istället gör en föranmäan
så att vi vet hur många ni blir. Föranmälan skall innehålla namn,

adress, telefon samt vad du tänker förestäla- Skicka din anmälan

till: EvaAndersson, Djurgårdsgatan I lB,4l4 62 Göteborg eller
ring 031-14 88 80.

LEVANDE ROLLSPEL
Live-föreningen Säimners Viinner kommer att finnas på plats

och dela ut information för de intresserade. Man kommer också

att kunna anmäla sig till det seriösa, men inte allvarlig4 efter-
katashofen-levande-rollspelet Shangri-La som äger rum i maj.

MIDNATTSNNÄSSE
På påskafton kl 18.00 (!) kommer en midnattsmässa i medeltida
prakt att hållas i aulan på Hvitfeltdtska Nona ftir att vörda Kristi
fiidelse. Alla är väkomna att deltaga.

Kvinnc,na blev förslat)ckta och sönkte blicken mot marken,

men männen sade till dem: "Varför sölcer ni den levande hdr
bland de döda? Han är inte hcir, lun har uppstått. "

Luk 24:5-6

uldcYdta"
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