


Missa inte konventsäventyret Bortbytingen till rollspelet
Viking. Spelet kan du köpa på Borås Spelkonvent hos Spel &
Sånt, Thadition och Flamman.

neoGames distribueras av 101 Production. Box 2l l2.403 l2 Göteborg
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Då var det åter.igen dags för Borås Spel-

konvent att lysa upp Allhelgonahelgen,
denna gång lyfter vi för trettonden gång-

en i ordningen, och i år mot ännu out-
forskade galaxer.

Årets tema är Science-fiction/Space och vi

hoppas att Du finner detta intressant.
lnför: detta har vi;förutom,en Temarums',
koriidor med'tillhörarid'e i'pelium, cick§å

öyiiåä., detäijer och arrangemang som
kommer ge konventet extra "space-l<äns-

la".

Detta utskick skall ge dig all information
om Borås Spelkonvent I 3 som behövs. En

bekräftelse kommer skickas ungefär en

vecka innan könventet där du i första hand

får. reda på örn du och ditt eventuella lag

har ordinärie- eller reservplats i respektil,
ve turnering, men också eventuella änd:],

ringar i schemat, nya arrangemang och
mer därtill. Likaså kommer äventyr och
annan information tillsammans med
bekräftelsen om du är spelledare i någon

tu rneri ng.

Knappar kommer att använilas"som bevis

på att du har betalat för din tid på kon-
ventet. Dessa knappar skall fästas väl syn-

ligt på dina kläder. Utan knapp ägit|du inte'
:rätt att deltaga på konventets aktivit§llf;

Konventshelgen är förlagd till 3-5:e
November 1995. Vi öppnar dörrarna
klockan 0900 på Fredagen och invigning-
en äger rum klocl<an 1000. Under avslut-
ningen som ;irrliförlagd till Söndagen den

5:e Novembei klockan 1700 tiär vi pri-
sutdelning. De som inte finns pä plats
under prisutdelningen mister sina priser.

Om du av särskilda skäl måste komma till
konventet under Torsdagen, ring då

KoriVdntsordförande och be.rättä detta.
Vi har tyvärr begränsade resurser att ta
hand om personer som vill komma då så

undvik gärna detta.

s""""i",ri*iriintua"g,äi'onraagen I 8:e

Oktober.

Å.eii! .könr"nt kostar för en person som

interr;är medlem i SVEROK (se sep-ar,at

annons) I 90:- SEK, medan en
SVEROK-ansluten medlem endast betalar
170:-. För detta pris får du tillgång till
ALLT roligt som händer på. Btiiås Spel-

l<onven[ I 3. inklusive ALLA arrangemang.

förutom rollspelsturneringarna som vi

maste ta 75:- per lag för. Detta är en poli-

,Liiilornforr"åretharviallarollspelstUr-,.,,,,..-. cyvifortsätteratthållastarktpåirdärför

rrn6ringar på en annan skora, och i år har vi ,.., ...1.t'i .'"tkt"Tma- om du säger.lill i Recep-

,återigen Bergsäterskolan vilken ligger en llitirdlen p d-'.l.nn:t eft arrängemang där

litenbitfrånBackäng.Därförhar-iiord-arrärigörenvillhe''betalt..'...'.
nat med gratis skluts i minibussarfram och Har du betalat för sent (efcer lg:e Okto_
tillbaka mellan de två skolorna då huvud- ber) eller iriiäillbetälat via förähriirälair alls,
turneringarna äger rum. Alla andra al<tivi- beular du när du kommer till l<onventet.
teter kommer hållas på Bäckängskolan, Detta gör du vij',Råie-ptionen oih har
liksom Reception. Kafeteria och annat efter dä rärt art stanna på resten av kon-
trey!i91,......, .. - . ventet. Det'går inte att bäialarlför endast



När du kommei tilltBorås Spelkonvent [3
som i år, liksom tidigare år, är förlagt på

Bäckängskolan. letar du dig fram cill huvu-
dingången. Däq,,kömmer det under Fredag
förmiddag finnas specialbemannade bänl<ar

föi,:lncheqlining; medan du under resten
av konyentet anmäler din ankomst i

Recepiionen. lncheckningen kommer atr
vara sorterad i etr kösystem baserat på de
föranmäldas efternamn. Observera! Är du
ej föranmäld, finns det en speciell bänk för
detta!

Efter lncheckning är du en stolt ägare av
en Borås Spelkonvent I 3-knapp.

För att föranmäla dig tlll konventet fyller
du lämpligast i der medföllande inbetal-
ningskortet på det sätt som beskrivs
nedan. Dettä itirbetalningskiiii'betalar du
sedan på.Iä,mptigt sätt, senast Onsdagen
den .18:dr:lOktober, som är sista anmäl-

l. lnträde till Borås Spelkonvent l3 kos-
tar 190:: f,ör pbrsoner som inte är med-
lemmar i SVEROK-ansluten förening och
170:- för SVEROK-anslutna personer.
Sätt ett krysstl,i där iör avsedd ruta ocll
skriv namnetr,på den SVEROK-förening
som du eventuällt är medlem i. Tänk pä

4!! du som SVEROK-medlem skall kunrra

'iiar'rupp d'iti'§iltiga medlemskort I förc-
ningen vid incheckningen.

2,,Här skriver,en av lagmedlemmarni err
lagnamn i de olika rollspelsturnerlngarnr
ni vill deltaga i. Den personen är don cndc
som betalar turneringsavglften på 75:- pcr
turlneiiiig.' I rutan framför turnerlngcn
kryssar man om man vill vara med I tur-
neiingen och rutan under "SL" kryssar
man om man har med sig egen spelledare
(läs under Arrangemang senare i utskicl(-
et).,

en dag. Priser som gäller'för betalning på

konventet är som följer: 260:- om du
kommer på Fredag. 200:- om du kommer
på Lördag och 60:- om du kommer på

Söndag. Vi vill med dessa priser betona aft
det är smartast att betala via {öranmälan.

Vill du veta något som du kanske harr

glömt av eller.inte kan hitta information
om någon annanstansll Gå då antingen till
receptionen, där du kan finna ett begrän-
sat antal utskick som delas ut gratis, eller
till den enorma Anslagstavla som kommer
finnas uppsatt vid Receptionen. Finner du
ändå inte vad du letar efter, fråga då våra

specialutbildade Receptionister, som kan
svara på ALLT som rör konventet!
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tt t:,lHa. kryssar du i vilka brädspel respek-

,.1 tlyqr kortspel du önskar deltaga i. Dessa

,.. aaaångemang är gratis. Observera att på

,ttl MttiS Dubbel anmäler endast en person

.ll 
l"s9!:'l

::.:. 4. Hdr fyller du i ditt eget namn och
adress.. TEXTA tydl igt tack!

5. Du som.anmäler lag fyller här i den

totala kÖitnäden för de turneringar som
ni vill var:a meJ,!,,plus, din inträdesavgift.

' Andra, som,.inte,änmäler lag fyller endast
i inträdesavgiften härl

Ni som inte har tillgång till det förrryckta
inbetalningskortet kan göra er anmälan
via en tom postgiroblankett. Skriv i så fall
extremt tydligt, så besparar ni oss och er
själva en massa problem..Använii:gärna
i I lustratio_n en på fö regåen de §ilda som.'rmal l.

lnbemlningen görs till postgironummer
403 02 43 - 2 John Bredal.

Föranmälan är bindande: inträdesavgiften
återbemlas inte. Erlagda avgifter för tur-

tt,t!'!eringar där: konventet inte har kunnä!
erbluda plats återbetalas fr o m Söndag
.klockan 1200 vid Receptionen. Trots att
bekräftelsen säger att ditc lag har reser-
vplats är det möjligt att andra lag uteblir

,, ,, vilket ger,ditt lag en chans att vara med.

'. '' Dettä'inilebäa att läg som inte har varit vid

,,,1 samlingen irespektiveturnering inte kom-
,.,:l .". få sina utgifter tillbaka, då det inte är

konvencecs fel.

Anmäl endast en person per blankett och
texta rydligt, tack!

Arrangörerna önskar att den konvents-
ordning som råder på Sveriges flesta kon-
vent bibehålles även på Borås Spelkonvent
13. Det vill säga: lngen rökning inomhus,

i nga p royglef 4!t{ti..'u n ifo rm e r, i nget b råk,

.. ..,,r:l:l:r:l:l:r:r,r.

ingen skadegörelse, ingen alkohol, inga

Paintball- eller vattenvapen o s v; Allä stö-
rande personer l<an, och l<ommer att,
awisas från konventet.

Skadegörelse eller stöld kommer utan
undantag att polisanmälas varefter aktuel-
la personer awisas från resten av kon-
ventet.

Vill du sova lugnt under konventet är det
lämpligtr att göra det hattetial på.r Bäck-,

ängskolans tredle våning. Denna våning är
avsatt för söinn mellan. 2400 till 0700.
Behöver du inte lugn när du sover får du

sova var du vill, på egen risk.

Har du bagage som du inte orkar bära
omkring på går det alldeles utmärkt att
Iämna in sådant i vår fina bagageinlämning.
Denna service är kostnadsfri och öppen
under dygnets alla timmar. Vi ansvarar
inte för inlämnat bagage, men gör natur-
ligtvis så gott vi kan för att hålla högsta
möjliga säkerhet!

Att hålla rent oml<ring sig är i allmänhet
b1a;1,,och på konvent i synnerhet. Därför
kommer konventets specialutbildade Städ-

koboldstyrkor hålla skolan så ren som
möil.ig!. Vi, ber också dig som Konvents-
delmgare att hålla era salar så rena som

möjligt, städa spelsalarna efter er och hjäl-
pa Städkobolderna i deras hårda Quest.

Vill du duschaipå kåiyrentet går det också

bra....Det komriier',fl riiräs duschtider och
platsanvisningar,tili,detta i Receptionen.

Som vanligt kommer konventet att för-
handla till sig en bra deal med någon när-
liggande restaurang. Mer information om
detta kommer att finnas uppsatt på

Anslagstavlan under konventet.'
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Annars kan man hitta näring för hungran-
de konventsmagar utan att behöva ta sig

utanför dörrarna, genom att gå till
Kafet6rian.

Förutom tunga turneringar, digra spel och
hålla-sig-vaken-så-länge-som-möjligt akti-
viteter, finns det många andra intressanta
arrangemang som kommer att äga rum
ombord på Borås Spelkonvent 13. Till
exempel kan du...

...se på filmer nästan dygnet runt.
Filmskärmsprojektor och nån form av

mäktig ljudanläggning kommer att förgylla
filmsalen! En komplett lista på olika
science fictionfilmer kommer att finnas på

Konventets Anslagstavla. Dessa visas i

Dramarummet på våning l.

...avnjuta en vistelse på Konventsauktio-
nen som äger rum under Söndag förmid-

dag klockan ll-15. Visning sker l0-ll.
Här kan du som vanligt göra riktiga fynd.
Bidrag till auktionen lämnas in senast Lör-
dag klockan 2400. Konventet tar fem (5)

kronor per sålt utrop.

...gå på mer auktion! Har du ett kort för
mycket eller ett för lite? - Kom till
Kortspelsauktion! Under natten mellan
Fredag och Lördag äger detta rum, kl

03-06 med visning 02-03. lnlämning, se

anslag vid Receptionen. Konventet tar fem
kronor per sålt utrop.

...ha roligt i Konventets Kafeteria, sorn ar
samlingspunkt för konventets alla deltaga-

re. Här köper du billigt godis, mat, dricl(a,
kaffe m m och kan sedan vandra runt i

matsalen där man spelar som mest.

.. .spatsera i de olika affärer som l<omrncr

till årets Konvent. Dessa blir Tradition,
Flammans spel och Spel & Sånt. Ta dig cn

titt i deras tunga interiörer och du kansl<e

finner vad du alltid har letat efter!

...spela häftiga datalir i Konventets data-

sal. Mer information om detta kommer
upp under konventet.

...vara med i Figurmålningstävlingen. Ditt
idraglämnasi Receptionent o mLördag
I 500. Följande klasser är aktuella:

Figur <30 mm

Figur >30 mm

Dioromo

Vinnarna Presenteras på Avslutningen.
OBS! lnlämnade bidrag hämtas senast Lör-
dag 2 I 00.

Har du, trots denna otroligt informa-
tionsrika inledning, några frågorl Ring då

någon av nedanstående, näst intill all-
vetande, personer.

Frågor om Konventet: Konventsordfö-
rande Andreos Corlsson 033-12 3 I 59.

Frågor om Rollspel: Erik Nor6n 033-
t5 76 92.

Frågor om Brädspel: fomos Dovidsson 033-

t3 80 20.

Arrangera egna arrangemang och försälj-

ning:John Bredol 033-10 88 6j.

I år har vi också angett telefonnummer till
alla arrangörer vid respekcive arrange-

mang. Har du några frågor som hör direkt
till ett särskilt arrangemang l<an du alltså

ringa arrangören.

Under l(onventet når man de ansvariga på

telefon 010-283 52 16.

På följande sidor hittar du konventets hit-
tills aktuella arrangemang - Väli och vraka!

Layout, grafisk form: Andreos Codsson

Omslagsbild: Jes Per lAoberg

Boras City
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H uvudtu rn ering Rollspel

Tider: Lördog l9-0t, SL-somling t7, SP-

somling l8
Spelare: 5/log
Ansvarig: Robert Enekyist 033-10 88 34
Föranmälan.

En grupp med fem kindreds återvänder i

triumf till USA efter flera år i Persien där
man deltagit i utgrävningar vid den legen-
domspunna staden Ur. Med sig för man
rullarna med Enuma Elish, den sumeriska
skapelseberättelsen.

Välkomnandet blir dock inte vad man sl<ul-

le kunnat hoppas på. Under sin rehabili-
tering till det västerländska samhäller srälls
de fem till svars för brott mot Maskera-
den och måste, under hotet av en blod-
sjakt, lösa en invecklad mordgåta där
spåren sopas igen efterhand, på ett skräm-
mande effektivt sätr.

Lär l<änna senatorn, sök igenom innehållet
av färska massgravar, hitta roten till vad

Ett Vampirescenario med tyngd på pro-l
blemlösning, detektivförmåga och rollspel!

Rol/spel

Tider: Fredog I 5-20, Lördag I 8-23.
Söndog I l-l 6

Spelare: 5/log
Ansvarig: Teddy Winroth

Det var en stiärnklar natt. Sakta men
säkert lutade sig gamlingen tillbaka på sin
stol och smuctade lite på sitt varma öl
innan han lät blicken vandra över himlen.
Allting hade ett helt nyrt perspektiv här
uppe. Man kunde se nästan hela vägen
bort till KAGGÖN och YARLA. Elden

sprakade som den borde i spisenu,och
oktobernatten var relativt varm fast''det
var bara en fråga om tid innan snön skul-
le komma. Plötsligt uppfartade mannen
några ljuspunkter ute på havet. Han iakt-
tog dem lugnt och såg hur de flöt sakca

men säkerc över ytan och stannade till vid

-iKonstigt. Det finns väl ingen hamn därl
tänkte gamlingen.

BAAAAM.

Några ögonblick senare så slog det upp
några konstiga flammor från platsen och
kvävda skrik ekade genom luften. Gam-
lingen cappade ölmuggen rärt ner i der
mörka havet och stirradd på fyrverkqriet
från granskogen.

Återigen ska flolårets drakar och demoner
hjältar, Jon, Farraok Svartskägg, Kerim,
Felathrion Gråkatt och Ludvig Bergsal ut
på äventyr i det nordliga JORDASHUR.
Glöm ince skidorna och miödmuggen.

Tider: Söndog 02-Ab
.spelare: 4/log ,t ,,

, Ansvariga: Kolle "Rtbi(c yxaf' Andersson

& Pär "Noppar & Blöjor" lorwön

, Diupt nere i de eviga salarna som aldrig
varir tysta. arbetade den väldiga enheten
enträget vidare. På de matta stålväggarna

reflekterade för ett ögonblick det fräna
lluset frän en monochrom display. när en

sektion pneumatiska sdlpistonger dun-
kande sattes i arbete i ännu en 436 sekun-,
ders fas. Miltals upp initierades synkront

'ren subrutin, som startade fem..servite-
enheter. Metalliska röster snattrade kallt
på sitt enformiga. binära språk, när de

påbörjade sitt underhållsarbete.

Plötsligt bröts monötomih av ett medde-
lande på indikeringsskärmen:

Rollspel

fider: Fredog I 2- I 4

Spelare: 4/log
Ansvariga: fomos Axe/sson & Andreos

Ekelund 033-12 64 09

Dum-dum. Dum-dum. Dum-dum dum-
dum dum-dum. . .

Ond bråd död. Fasansfull skräck och hjär-
tattacker. Kasta dig själv in i ett hektiskt
äventyr späckat med fisklukt och vassa

tänder. Res genom öde sanddyner och
bevittna det senaste baddräktsmodet!

En sak står klar; Landhalen dyker lätt med

fyra saftdunkar... Dum-dum dum-dum
durn-ilum!

Rollspel,

Tider: Fiedog 03-06, Söndog 06-09
Spelarä:41lqg I I '

Ansvarig: Ch ristoffer Schollin, Gorgo rism o,

03 l-42 21 99; ,: ' ,'t' ,,

Det var en gång en märklig liten by långt

uppe i de snöklädda Ur-,Alpgrna. Dess

namn var Goppenhaus och folket som

bodde där var'väl som folk är mest. Man

upprördes över Småfolkets hyss och
påhitt, man skvallrade'orii 'de. ohederliga
typerna i gr:annlyn,,.och natu rligtvis gnäl l-

de man på,:den inkgmpetente och slöe

borgmåitåi6n

Men det som gjorde Goppenhaus till en

märklig by var att ingen någonsin klagade

på vädret.

Väderleken i Goppenhaus var rent otro-
ligc gynnsam. Solen sken ofta på den klara
himlen, men ändå'r,koni rdeti'llltid neder-
börd när så behövdes. Allt var perfekt.

Rollspel

Tider: Fredog 22-02, Lördog 2 I -0 I ,

Söndog I 2-l 6
Spelare: 4-6

Ansvarig: Björn Flintberg, V 040-93 0l 23

Världens största tävling äger i natt rum på

världens största bar, The Floating Vaga-

bond. Varför lust du? Och varför satte du
dig vid det här bordet - med världens
största idioter? Och vad ska man med fri
sprit till på det här stället? Fast det är
klart. en dimensionell bil vore en tillgång.

Hmmm... Tidsresor... Hmmm... V65...
Hmmm... Säker vinst... Hmmm...
Kanske en dag...

DIBEKTIU:5
FRSr 5

RUTI N: I 2
i, PfiBORJBO

Metalliska fingrar knackade förnöjsamt på

den florentinska glasvasen. Snart kanske

den lå6ga väntan skulle vara.ö-ver. Samti-

digt fortsatte maskinen arbeta som den

alltid skulle töra: Oförtrutet vänunde,
rutinniässi8t agerande, dun(ande, .gniss-

Iande. sprakande. pulserande, blänkande...
Bidande sin tid.



Detta fenomen var Goppenhaus' känne-
tecken och orsal<en till de andra byarnas
avundsju l<a.

Såvitt foll<et visste hade det alltid förhållit
sig på detta vis och sl<ulle sä fortsäua i

evinnerliga tider.

Men, som ni förstår, så bedrog sig de goda
byborna å det gruvligaste.

Gargarisma hälsar alla väll<omna som har
lust och orl< till lite ohämmad rollspels-
utlevelse. Föranmäl er gärna, för ert eget
bästa. genom act ringa cill arrangören.
annars l<om till samlingen under konven-
tet!

Rol/spe/

licJer: Lördag 07-l I
Spelare: 4/log
Ansvariga: Andreas Ekelund 0i3-12 64 09
& Kolie Andersson

Ett drama i tre al<ter.

Ett förväntansfullt sorl brusade i den full-
satta salongen. En doft av varma, blodfyll-
da rnännisl<ol<roppar fyllde gamla sinnen
med en näst intill obetvinglig törst. Blel<a

ansil<ten betaktade varandra från de upp-
höjda logerna. Någon log.

I kulisserna l<ramade en l<all hand om erc
besudlat silverl<rucifix och en tyst bön
muttrades fram. Publiksorlet steg till ett
crescendo för att sedan tystna när den
dlupröda ridän gicl< upp. Sylvassa hugg-
tänder glänsre i mörkret.

Föreställningen kan börja!

Ro//spe/

Tider: Fredog 2 I -0 I

Spelare: 4/log

Ansvariga: Andreos Ekelund 033-12 64 09
& Pör lorw1n

Flygande uppfinnare.
Gräsliga Bobos.

Upplysta fiskar.
Luriga moln.
Gunde Göl<.

Lömska Lederhosen.
Fanatisl<a snickare.
Undervattniga farl<oster.
Fisl<iga l<yrkor.
Kalejdosl<opisl<a orglar.
Bengt Bedrup.
Gary Gygaxiga tunnlar.
Kasl<elotlil<a Fallosar.

Miljövänliga svanar.

JONAS E

Tre män.

En l<vinna.

Sinnesförvirrade spelledare.
lsol eri ngscel ler.

+ Hårr åtdragna tvangsrröior.
I 00% Seriöst.

Ro/lspe/

fider: Lördog l2-17
Spelare: 5//og
Ansvarig: Erik Nor6n 033-15 76 92

Följ en familjs bistra öden i970-talets
Norden.

Vad har hänt med Gunnhilds hjärtebarn?
Kommer syskonskaran kunna rädda sin
lillasyster innan sl<ogens sl<uggor och nat-
tens vättar tar henne till sig för gott?

Skapa den spännande upplösningen självl

o
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Huvudtu rnering Brödspel
lider: Lördog 06-12, l7-23, Finol Söndog

03-09.

Spelare 8/bord, 4 bord/kvol
Ansvarig: Björn Westling 033-13 56 88
Föranmälan.

Medtag egna spel.

Huvudturnering Brddspel
Tider: Fredog I 8-24, Lördog 23-05, Finol

Söndog l0-t 6

Spelare: 7/bord,7 bord
Ansvarig: Björn Westling 033-13 56 88
Föranmälan.

De sju diplomarerna hade samlats i det
rökfyllda rummet. Alla var väl medvetna
om att ingen skulle tveka att bryta sina löf-
ten vid första bästa tillftille. Men... bara en

skulle kunna nå sitt mål - Total kontroll
över Europa!

Medtag egna spel.

Huvudturnering Briidspel

Tider: Fredog l2-17,24-05, Finol Lördog
I 7-22

Spelare: 6/bord, 3 bord/kvol
Ansvarig: Iomos Doyidsson 033-13 80 20
Föranmälan.

Konspirationen fortsätter:

Koncrolleras Sverok av dramapedagoger-
na? Eller är der tvärrom...

Medtag egna spel.

Huvudtu rnering Briidspel

Tider: Fredog l2-18, Lördog 06-12, Finol
Lördog l3-19
Spelare: 6/bord, 3 bord/kvol
Ansvarig:John Bredol 033-10 88 63
Föranmälan.

Medtag egna spel.

Huvudturnering Brödspel

Tider: Lördog I 2- I 7, 23-04, Finol Söndog

n-t6
Spelare: 4/bord
Ansvarig: Per "Agge" Augustsson 033-
41 94 64
Föranmälan.

Medtag egna spel.

Brödspel

Tider: Fredog I 9-23, Lördog 09-l 3, Semi

I 7-2 l, Finol Söndog I I +.

Spelare: 4/bord, 4 bord/kvol
Ansvarig: lttognus "lttyron" Persson 033-
t3 22 56

Medtag egna spel.

Brödspel

fider: Fredog l3-19,2l-03, Lördog 05-l l,
I 5-2 I , 24-06, Finol Söndog 08- I 4
Spelare: 7/bord
Ansvarig: Björn Westling 033-13 56 88

Liksom tidigare år kan man spela Diplo-
macy närhelst det finns tillräckligr med
intresserade (d v s l4 st, eller då andra
spelpass börjar). Den med flest poäng på



sina två bästa paft!9!: y!!!er, och har chari§
arr vinna rallyr, där alla stora Diplomacy-
turneringar inräknas. Rolånd lsaksson, Ulf
Jiretorn, Nils Lindeberg, Dan Hörning och
Tomas Andersson har vunnit innan. Vem

,,,,,,,,,,',:y'"""t 
lillll'1,:lllll 

:,,:;',;,1'1.;.:;,':"""':" l,l
Medmg egna spel.

B-i'-qdspel ........ .... .

Tider: Fredog t2-t8, Lördog tO-tt
Spelare: > I

Ansvariga: Björn Westling & lookim Späng-

berg. SDF 033-13 56 88

Ansvarig: Pei:::LiÅgge" Augustsson' 033-
4l al At4t 94 64 ' ::riir:

Tabletop :

Tider: Fredog t2-t7, Lördog t2-17, lg-24
Spelare: > I/omgring
nlsrailsar.le4,,El'bbgtrypt 042-t8 49 ?4 &
Stefon Jörgensson 042-933 06

l

Fof1,m"ä iin,iiär, offensiven 44 ndr rys-
sen trodde att han skulle knäcka tysken i

Baltikum.

Regler förklaras på plam och ingen för-
kunskap behövs.

lider: Fredog 23-04, Lördog l0-15, l6-21,
Söndog I l-16
Spelare: 4/omgång

Ansvariga: Morcus Affird 033-24 l0 50
&,,Christion Wollblod 033-24 l8 I 4

DBA,är et! enkelt och snabbspelat kon-

lnrlktnln§ på- §p!t!"ft,:_! än hi-s-toria. De
ihbte,ridadd'raitm:6Qi@ !i:,:vikingar;i,Bt etto-

Tobletop

Tider: Exokto tider onslås på konventet
Vorje omgång ör tre timmor.
Spelare: 2-6/om§ång
Ansvarig: Mots Antonsson

Du har befälett över en mindre grupp
stridsvagnar. Ditt mål är att slå ut fiendens
stridsvagnar till iarje pris. Detta blir den

.),,a

t::
ia:l

:i:il

Tideir: Fredog I 8-24,' Fiiitil Söndag I 0-l 6

Spelare: 6/bord O bord'::::::ll,:::,

Ansiarig: Mognus "Myiii.,L1lPersson 033-
13 22 s6 ..'.-.-'.- , llrllllllir,

Btggä;rrrr6äliå;l:,.k6iia,' forflytQllllpiga, kriga,
kriga'atombomolll,.....,,.,, 

lili'..l...,

,.ll::l:lll l:'l::
.,,r,,::r iiiti:iti:l:itlirt

lära dig förflyttningsreglerna i

I Vill du slippa dumma allierade
helt fel drag? Prova då denna två-
iant!

Tobletop

Brädspel

ENOX HomeEntertainment
Din nya GAMES WORKSHOPTM oas!

Vi har öppnat en butik i Smålandsstenar där du kan hitta en hel del av
GAMES WORKSHOPTM sortimentet och MAGIC THE GATHERINGTM kort.

Det går också att beställa per postorder, vi försöker hålla humana
priser, god service och snabba leveranser.

WARHAMMER 4OK

Warhammer 40k......................595:- Tyranid Codex .....................L45i
lmperial Griffon .....265'.- lmperial Assassin Vindacare....60:-

EPIC

Titan Legions..........................595:- Hierophant Tyranid Bio-Titan ..L45i

BLOOD BOWL

Blood Bowl ...........445'.- Deafh zone .......22Oi
1a9............. .........22O'.- Headsplitter Rat Ogre........... 90:-

TALISMAN

Dungeon Of Doom ................22O-
Dragons Tower .......... ...........295i

WARHAMMER OUEST

Lair Of The Orc 1ords............295:-
Treasure Cards 3................ 75:-

WARHAMMER FANTASY

Warhammer Batt|e....................595:- Dark Elf Book......................150:-
Dark Elf Dragon Rider ........... ....295:- Throne Of Power...... .............22Oi

Vi har alla färger!

Butik kl 15-18 Kontor kl LO-2O
Tel: 0371-31009 Tel/Fax: 0371-31059





Temo Dioroma , '
Tider: Fredog l8-20, Lördag l4-16, l9-21,
22-24. Söndog I 4-l 6

Spelare: 5/omgäng
Ansvariga: Robbon ötund, Greger. Coj m fl
Babe consultant' Coritd,,,|:,,,,,,,.,

Vackra kvinnor och bestämda män, väl

inpacketerade i trycktåligä 1.dykardräl<ter,
på etr par och några tusen.meters djup.

Bar hud rekommenderas inte.

Temo Dioroma

Tider: Fredog l4-17, l9-22, Lördog l3-16,
I 6- I 9, 20-23. 23-02. Sandog t 3-l 6

Spelare: /O/omgång

Ansvariga: Jespe r Moberg 033- I 3 39 08
& Johon Rydin (dioromo). Thomos Alm (sce-

norio)

A long lime eslt !! 1silTv lqf: 1". l*rl1;,1,

Effektrokin iåg tat onei orkestern sorr.r

spelade. Den spred sig ut efter golvet i

helarlokalen och.bildäde en grönakti§
hinna som det kaociska fåtalet på Mos Eis-

ley Cantina var tvungna att trampa ige-

hom. Barten'dern Temper Krust VAi.

irriterad. Det var tredje dagen i följd som
det bara var halvbesatt och affärerna Vär

usla. Soldater från imperiets rymdflotta
var knappast det som behövdes för att
stärka kassan. Men här kom de, en smär-
re arm6. Varför? Han hade inte gjort nåt.

En av militärerna såg sig mynligt omkring
och gay tecken till de övriga att spriid,a sig

runt lokalen. Själv gick ledaren fram till
bardisken och det var tydligt attrtilidliinte
var flyktsoda han var ute efter. Han vin-
kade ti!,1 sig bartend,ern och viska(.§1iilgot.

Iemper.,Kr:usts ansikte yitnade. "Ni rui-
nerar mig". sa han uppgivet.

Ur orkestern smög sig uridei tiden for-
§iktigt en av mu§ikanternar..irt i logen.
Snabbt samlade han ihop Sinä saker och
försvann 1.§.4kVägen,. Han hade kommit
fram till första gathörnet när han hörde en

viskning bakom sig. Långsamt började han

vända sig om samtiditt som han drog sitt
vapen. Men han var död innan han hunnit
fullfölja rörelsen.

Döden vakade över gatan. "Fan, det var
inte han, eller så hade han det inte med

sig", sa Viskningen som letat igenom krop-
pen. "Har vi inget kvar, då?" frågade
Döden. "lnte tillräckligt är jag rädd", sva-
rade Viskningen, "vi,får försöka hitta nåt
på Cantinan själva". :

lnte långt därifrån, vid marknadsplatsen,
väntade en kvinna med blicken fäst mot
Cantina-hållet. Hon började bli orolig och
såg allt oftare på kronometern. I takt med
att kvällen raskt närmade sig natt blev fol-
ket runt torget allt färre. Kvinnan vände

sig om och ficl< ögon,kontakt med en sjas-

kigt klädd, men alert man strax under
medelåldern. Han nickade med huvudet åt
ett undanskymt ställe.

En stund senare befann de sig båda där.
"Vad har häntl" frågade de kvinnan som
yäntat på platsen dit de kommit. "Han är

.(qd", svarade hon. De såg på varandra,
roförstående. "Vi måste till Cantinan", sa

han

Alllt,rkommer till staden sökande efter nån-

ting,r.Vilka finner det de söker? Vilka över-
levei,,dess otästvänliga mottagandel Mos

Eisley åi:r.,förlorarnas stad. Kan ni lämna

den som,,iinnare andå?

sIDliL & S/INT
Göteborg & Postorder: Västra Hamngatan 5. T. 031-13 29 99 .

Stockholm: Vasagatan 8. T. 08-791 81 91 . Sundsvall: Torggatan 2. T . 060-15 59 47



,'.:,1:,':,a:,:',,1,.:t:.,.

Eii:,Sigantiatt diorama - l8m'?! - i bästa

§taiYfårs:.:iiii, Don't miss itl "'
nom där fienden är som svagast och sedan
innästla basen.

Terräng: Terrängen fram till basen är böl-
jande ökenlandskap med flera försvarslin-
jer av skyttegravskaraktär.

Understöd: Övriga kompanier undersrö-
der oss genom ett skenanfall 3 km öster
om vår innästlingspunkt.

Order:

Min stridsplan: lnledningsvis skall ni slå
igenom fiendens främsta försvarslinje i

syfte att komma åt en kommunika-
tionskulvert.

Därefter skall vi innästla basen, lokalisera
översten och tillintetgöra honom.

Slutligen skall vi om möjligt spränga basen
och urnästla området.

Tider; Fred?g 24;03, Lördog 20-23,
Sötii:ddg 09::{2 .:::.::::,

Spelare: 8/OmSän§,tt:,

Ansvarig: Fi4drik E{iers 033-14 13 6

Vä'l ko mn a .rtil'lit,rlf.ctitsätrn i n ge n på e n

neovåldsam'ultrahiäk historia. Förra året
klarade inte hjältar,:nä.,ätt lösa sin uppgift.
Nu äi.det dags ftirli4tll,uppdrag. Kommer
hjältarna lyckas derihäri§ång... I

Dioromo

Tider: Fredog 20-23, Lördog I 5-l 8,

Söndog t3-lZ; . ',lili, Tac-grupp: Frr som förgrupp i kompass

§pelare: 4,zoågångr ,1 '1]],1111,1 0734' Vid sammanstöt binder vi Fi i strid

Åirsvar.ig: Anders ,lvorsson ',illllllllli i syfte att möjliggöra gruppering av Dev-

,:- ,:i :lt:irr.:r, grupp. Därefter bereda frr bakom Assaul-
Orientering: tgrupp vid inbrytning

Fi: Fd lmperial Guard översten Deuter- Dev-grupp: Frr bakom Tac-grupp beredd
mann har förskansar sig i en industribas understöda Plur genom brott av fiendens
med sin division av omvända soldater som försvarslinje.
skydd.

tit '|,'::,..:. Assault-§rqp'p:-Ffi bekom Dev-grupp
Vårt kompani: Vårr kompani har fått i upp- beredd att på min order bryta igenom
gift att eliniineia överstän.som första- fiendens försvar.
handsuppgift. Vår andrahandsuppgift är atc
o- .tiiligt ay"n ,pringu b"r"n. ii*". n.ed Term-grupp: Frr bakom Assault-grupp

förstahandsillpgiften äi att möjligen kunna beredd att vid stridskänning framrycka på

ciinvända ,diå"t"rnu efteråt olch syfter linie i sy'fe att..d-!:? På er eld.

med att spränga basen är för att demora- plurc: 
Jag leder striden från ledningsfor-

lisera fienden. aon z *n'b;k;;iil;. 
-" --""'ö''

var pluton:;;vår prriå" r,å':'råti ,roo,tlt 
".,,,,,,,,,,,, Slut. Frågor? utan repetition verkställ!!!

utföra elimineringen genom atr slå ige-

r::lli.:,,

... .:...,.. lititit:i:l

Kortspelsturnering

Tider: Fredog l3-17, Söndog l2-16
Spelare: 50
Ansvariga: Mortin Äkesson O32O-lOB 25,

lohon Lindohl & Fredrik von Knorring
Föranmälan.

Utslagstu rnering.

Kortspelsturnering

Tider: Lördog l8-02
Spelare: 64 log .' .'.' ' ,".'
Ansvariga: And reos Dohmm &: U,k,:Q ttsiii :;,:':::,

0320-478 t7
Föranmälan.

Utslagsturnering. Dubbel med Klass I

regler.

Kortspelsturnering

fider: Söndog 03-06
Spelare: 25
Ansvariga: Kolle lvonovic & Marko lnkinen
Föranrriälan.

Pacl< Renown- 20-25,,poäng. .U.tshgstur-

nering.

Dotospel

Tider: Lördog 02-08
Spelare: > I
Ansyiligl Jdli4rr lRidin" Afi 1:,! 4 : A6, iS,,- - I l

Feel good with a steelplared west. feel bad

with a fist through your chest.

Utslagstu rnering.

Kort§pelsturnering
Tider: Lördog l0-17
Spelare: /28
Ansvariga: Andreos Dohmm & Erik Orrsjö
0i20-478 t7
Föranmälan.

Uislagsturnering. Klass I iedef:

Tider: Lördog 22-04
Spelare: > I
Ansvarig:./ohon Rydin 033-14 06 56

lri:],l lt:,il. iil,,l,lt :l,,Evif 4i,tiqt"r me and I love it.

I i,.l I ii .1, ll"'Utslagsturnering.

Dotospel

T ld ef:'F ted 6 g: l' 5,2 l:;"",.

Spelare: > /
Ansvarig:Johon Rydin 033-14 06 56

Kartipelsturnering
Tider: Fredog l8-0t
Spelare: /28
Ansvariga: Andreos Dahmm & Erik Orrsjö
0i20-478 t7
Förahmälan.

Utslagsturnering. Klass 2 regler.

Shit! No more rockets...



Dotospel

Tider: Lördog l0-12, l8-20, Söndog l4-16
Spelare: 2/omgöng

Ansvarig: Erik Noy61 033".15 76 9.? 
,,,

07.21.07 - Enhet 43, oskadliggör målet!
Artilleri på vä9. Kom.

07.21 .15 - Missil I på väg mot målet. Jös-
ses! Missil lämnar måletl

07.21.22 - Missil I missar målet med ca l5
cm. Missil Fl på väg mot oss.

07.21.29 - Missil Fl sveper förbi med ca

l0 cm marginal!

07.21.34 - Missil 2.träffar måletl En god
träff såg det ut som. Rapporterar vid
röklättning.

07.21 .42 - Röken lättar, något brinner
bortom röken, kan det vara Missil 2 som

gjorde en slutlig träff? Ser inte klart än. Jo

- en kraftig reva i skrovet. Men... en mis-

sil på väg mot osslll Missil F2 på väg mot
oss, Missil F2, gör nägot!

07.21.47 - Missil F2 på väg rakt mot oss.

Kommer garanterat träffa. Oh, herre-
gud. . . Missil F2, avskiutdn från målet träf-
far... NU! Krzzzzschhhh... zchczhh...
zhcch.-h.-2.c..s...s...-

07.21.50 - Enhet 43. Kom.

07.21.52- Enhet 43! Kom. -rrr"

07:2t.54-- Enhet 43! Koml Enhet 43!!
Kom!l! Enhet'43...

Temo speciolorrongemong

fider: Fredog 20-02
Spelare: 4/log
Ansvar:ig Joh4 Bredol 033-,1,0,88 63

Snygg rustning, fler armar, inget att tveka
på! Mega multi media med mera.

Tävla som terminator marines och samla
pöäng oih inosa sedaii nästa lag som,§te-
a lers. . .

SPELAR
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Du är väl medlem t Soeriges roll- och konfliktspelsföfuundr.
Over 20.000 spelare i mer än 1000 föreningar kan inte ha fel. S\{EROK

verkar för spelarna i Sverige. Ar du medlem i en förening; se till att den
är med i SVEROK. Är du inte medlem i en föreninghjälper vi dig att starta

en eller att hitta en där du bor. Det kostar naturligtvis ingenting att vara med

i SVEROK. Tvärt om ger förbundet bidrag till medlemsföreningama,
Skriv till SVEROK Köpmansgränd 4 582 24 Linköping etler ring kmsliet i Linköping på 013 - 140500.




