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Då var det återigen dags för Borås
Spelkonvent att lysa upp Allhelgona-
helgen, denna gång firar vi fjortonde
gången i ordningen, och i ar med iinnu
fler oöppnade presenter.

Årets tema är JUL och vi hoppas att du
ska tlcka att det ar lika kul som vi
tycker. Inför detta har vi laddat upp
med arrangemang och övriga detaljer
som kommer att ge konventet den där
riktigt genuina kiinslan av jul.

Detta utskick skall ge dig all informa-
tion om Borås Spelkonvent 14 som
behövs. En bekräftelse kommer att
skickas så att du har den ungefär en
vecka innan konventet. I bel«äftelsen
får du i första hand reda på om du och
ditt eventuella lag har ordinarie- eller
reservplats i respektive tumering, men
också eventuella ändringar i schemat,
nya arangemang och mer diirtill.
Likaså komn-rer äventyr och annan
information tillsammans med
bekräftelsen om du Cr spel)edare i

någon turnering.

Knappar kommer att användas som
bevis på att du har betalat för din tid på
konventet. Dessa knappar skall fästas
vä1 synligt på dina kläder.
Utan knapp äger du inte rätt att deltaga
på konventets aktiviteter och far heller
inte vistas där. Åskådare eller nyfikna
som inte önskar delta utan bara vill se

vad vi andra syssiar med rir välkomna
att besöka konventet under en koftare
tid.

Liksom förra året har vi alla huvud-
tumeringar i rollspel och några mini-
tumeringar på en annan skoia, och i år
blir det på Bergsäterskolan eller

Engelbrektsskolan. Transporten rncl larr

skolorna kommer att ske med
promenad eller i gratis minibussar
beroende på avståndet.
Alla andra aktiviteter kommer att
hållas på Bäckängskolan, liksorrr
Reception, Kaf'6tena och annltl Ir(.vIillt.

Tider

Konventshclgcn iir liillugrl lill I t c
Novembct l996. Vi tipprr;rr rlorr,rrr:r
klockan 09.(X) pi'i l;rulirltcrr rrlr
invigningen iigcl lrrnr klrrl;rrr I() I)().

Under avslutnirrgrrr sorrr iir liir ltrl'rl till
Söndagen dcn 3:c Novt'rrrlrr.r l,lrrl,irrr
I 6.00 har vi Plisulth'lrrrr1, I )r' .r,11r 1111g

finns på plats utt«ler' plisrrtrl'lrrrrrl'r'rr
mister sina priscr'.

Om du av siirskikLr skiil rrrristl korrrrrrir

till konventct uttrlct'li rt xlill'r'11. 1 1111' 1l1i

SVEROK Älvsbolgs kirrrrlr ,r lr Irriilllr
detta. Vi har tyviirr lx'gr lirrrrrr l(' r ( sr r sor

att ta hand om porsorrcr sorrr vrll
komma då, så unrlvik Flinut (l( ttl

Sista anmälningsdug iir lirt rlugrrr
den 1L:e Oktober.

Kostnader

Årets konvent kostar Iiir crr lx't solr \1,rr
inte Zir medlem i SVEROK (sc scl)lr;rl
annons) 200:- SEK, medan cl
SVEROK-ansluten medlctr clrtLrsl
betalar 180:-. För detta pris liir tlu
tillgång t111 ALLT roligt som hiirrtle r'pii
Borås Spelkonvent 14, inklusivc
ALLA arrangemang, förutom
rollspelsturneringarna och vissa
kortspelsturneringar som kostar extra.

Detta iir en policy vi fortsätter att hålla
starkt på, diirför iir vi tacksamma om
du säger till i Receptionen om du
l-Lmrer eft zurangemang d?ir arrangören
försöker sno dig på pengar.

Har du betalat för sent (efter 1 1:e

Oktober) eller inte betalat via
föranmälan alls, betalar du niir du
kommer till konventet. Detta gör du
vid Receptionen och har efter det rätt
att stanna på resten av konventet.
Det går inte att betala för endast en
dag. Priser som giiller för betalning på
konventet iir som följer; 280:- om du
kommer på Fredag, 220:- om du
kommer på Lördag och 60:- om du
kommer på Söndag.

På Borås spelkonvent sker bytet av
dygn klockan fem på morgonen.
Vi vill med dessa priser betona att det
iir smartast att betala via föranmälan.

Incheckning

Niir du kommer till Borås Spelkonvent
l4 som i år. liksom tidigare år, iir
förlagt på Bäckåingskolan, letar du dig
fram till huvudingången. Diir kommer
det under Fredag förmiddag att finnas
specialbemannade båinkar för
Incheckning, medan du under resten
av konventet anmäler din anl<omst i
Receptionen. Incheckningen kommer
att vara sorterad i ett kösystem basemt
på de föranmäldas eftemamn.

Observera! Är du ej föranm,ild,
anmZiler du dig samt betalar i
receptionen!

Efter Incheckning iir du en stolt ägare
av en Borås Spelkonvent l4-knapp.
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Information

Vill du veta något som du kanske har
glömt av eller inte kan hitta
information om någon annanstans!?
Gå då antingen till receptionen, diir du
kan finna ett begriinsat antal utskick
som delas ut gmtis, eller till den
enorma Anslagstavla som kommer
finnas uppsatt vid Receptionen.
Finner du iindå inte vad du letar efter,
fråga då våra specialutbiltlade
Receptionister, som kan svara på

ALLT som r(ir konventetl

Föranmålan

För att föranmäla dig till konventet
fyller du lämpligast i det medföljande
inbetalningskortet på det sätt som

beskrivs nedan. Detta inbetalningskort
betalar du sedan på lämpligt sätt, senast

Fredagen den I l:e Oktober. som iir
sista anmåilningsdag.

1. lnträde till Borås Spelkonvent 14

kostar 200:- för personer som inte dr
medlemmar i SVEROK-ansluten

förening och 180:- för SVEROK-
anslutna penoner. Sätt ett kryss i dåir

för avsedd ruta och skriv namnet på

den SVEROK-förening som du
eventuellt iir medlem i. Tiink på att du
som SVEROK-medlem skall kunna
visa upp ditt giltiga medlemskort i

föreningen vid inche«:kningcn.

2. Här skriver en av lagmedlcmmama
ert lagnamn i de oliku rollspclstur-
neringama ni vill dcltugt i.

Den personen ttr dcn cntlc som betalar
tumeringsavgitlen pÅ 75:-- per

tumering. I rulun lrurrrlllr tumeringen
kryssar man om nrun vill vtra med
i tumeringcn och rultn under "SL"
kryssar man onr nrrtrr hirr mcd sig
egen spelledtrc (llls unrlcr Rollspels-
tumeringar sentrc i utskicket).

3. Här kryssur tlu i vilka hrädspel
respektive kortspcl tlu (hrskar deltaga i.
Dessa arrangcnrurtg koslar den summa
som anges vi<I respektivc rrrangemang.

4. Hiir fyller du i ditt eget namn,
adress och födelseår. TEXTA tydligt
tack!

5. Du som anmäler lag eller vill deltaga
i avgiftsbelagda kortspel fyller hiir i
den totala kostnaden för de tumeringar
som ni vill vara med i. plus din
inträdesavgift.

Andra, som inte anmäler lag fyller
endast i inträdesavgiften hiir!
Ni som inte har tillgång till det
förtryckta 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. AnvZind g,ima illustrationen
på föregående sida som mall.
Inbetalningen görs till postgironummer
40302 43-2
Betalningsmottagare John Bredal.

Föranmälan iir bindande; inträdes-
avgiften återbetalas inte. Erlagda
avgifter för tumeringar diir konventet
inte har kunnat erbjuda plats
återbetalas fr o m Söndag klockan
12,00 vid Receptionen.

Trots att bekäftelsen säger att du/ditt
lag har reservplats åir der möjligl arr

andra personerflag uteblir vilket ger
dig/ditt lag en chans att vara med.
Detta innebåir att personer/lag som inte
har varit vid samlingen i respektive
rumering irte kommer att få sina
utgifter tillbaka, då det inte iir
konventets fel.

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

Ordningsfrågor

Arrangörema önskar att den
konventsordning som råder på Sveriges
flesta konvent bibehålles även på Borås
Spelkonvent 14. Det vill säga; Ingen
rökning inomhus, inga provocerande
uniformer, inget bråk, ingen
skadegörelse, ingen alkohol, inga
Paintball- eller vattenvapen o s v. Alla
störande pe$oner kan, och kommer att,
avvisas från konventet.

Skadegörelse eller stöld kommer utan
undantag att polisanmälas varefter
aktuella personer avvisas från resten av
konventet.

Vill du sova lugnt under konventet iir
det liimpligt att göra det nattetid i
skolans gymnastiksal eller på
BäckZingskolans tredje våning .

Denna våning ?ir avsatt för sömn
mellan 24,00 och 07,00. Behöver du
inte lugn nd.r du sover får du sova niir
och var du vill, på egen risk.

Har du bagage som du inte orkar biira
omkring på går det alldeles utmihkt att
lämna in sådant i vår fina
bagageirlåimning. Denna serv ice dr
kostnadsfri och öppen under dygnets
alla timmar. Vi ansvarar inte för
inliimnat bagage, men gör naturligtvis
så gott vi kan för att hålla högsta
möjliga siikerhet!

Att hålla rent omkring sig iir i
allmåinhet bra. och på konvent i

synnerhet. Diirför kommer konventets
specialutbildade Städnissestyrkor att
hålla skolan så ren som möjligt.
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Vi ber också dig som Konvents-
deltagare att hålla din sal så ren som
möjligt, städa spelsalama efter dig och
hjälpa Städnissama i deras hårda

Quest.

Vill du duscha på konventet går det
också bra. Det kommer finnas
duschtider och platsanvisningar för
detta i Receptionen.

Mat

Som vanligt kommer konventet att
förhandla till sig bra deals med några
niirliggande restauranger. Mer
information om detta kommer att
finnas uppsatt på Anslagstavlan under
konventet.

Annars kan man hitta niiring för
hungrande konventsmagar utan att
behöva ta sig utanför dörrama, genom
an gå till Kafdterian.

Vad gör man annars...?

Förutom tunga tumeringar, digra spel

och hålla-sig-vaken-såJiinge-som-
möjligt aktiviteter, finns det många

andra intressanta arrangemang som

kommer att äga rum ombord på Borås
Spelkonvent 14.

Till exempel kan du...

...se på film nästan dygnet runt.
Storbildsprojektor och nån form av
måiktig ljudanläggning kommer att
förgylla filmsalen! En komplett lista
på vilka filmer som visas kommer
att finnas på Konventets Anslagstavla.
Filmema visas i Dramarummet på

våning I.

...avnjuta en vistelse på Konvents-
auktionen som äger rum under
Söndag förmiddag klockan 1 1-15.
Visning sker 10-11.
Hiir kan du som vanligt göra riktiga
fynd. Bidrag till auktionen lämnas in
senast Lördag klockan 24,00, i bagage
inliimningen. Konventet tar fem (5)
kronor per sålt utrop.

...ha roligt i Konventets Kaf6teria,
som rir samlingspunkt I'ör konventets

alla deltagare. Här ktiper du billigt
godis, mat, dricka, kall'e m m och kan
sedan vandra runl i miltsalen diir man

spelar som mest.

...spatsera i de olika affärer som
kommer tlll årets Konvent. Dessa

verkar i dagsliigct hli HäxansHus,

Tradition, I,lurnrnans spel och Spel &
Sånt. Ta dig cn litt i doras klassrum och
du kanske linnor vad du alltid har letat
efter!

...spela häftlgu dutulir i Konventets
datasal. Vi gör oss vr:torligen
konventssverigcs st(irsta satsning på

digitala spel och komnrcr kanske att ha

mer än en datasal. Mcr inlirrmation om
detta får du under konvontet.

Layout cch omslagsbild:
Greger Lundstedt

Text:
John Bredal

Har du, trots denna otroligt
informationsrika inledning, några
frågor? Ring då någon av nedan-
stående, näst intill allvetande, personer.

Frågirr om KonYentet:
SVEROK Älvsborgs kansli, Vardagar
t2-t7,033-13 s5 90.
Frågor om Rollspel:
Per Jorw6n 033-12 64 09.
Frågor om Brädspel:
Tomas Davidsson 033-13 80 20.
Arrangera egna arrangemang och
försäljning:
John Bredal 033-10 88 63.
För Ytterligare infb och
uppdateringar se vår www-sida:
http://enterprise.shv.hb.se/bsk14

I år har vi också angett telefonnummer
till många arrangörer vid respektive
iurangemang. Har du några frågor som
hör direkt till ett siirskilt arangemang
kan du alltså ringa arrangören.

Arrangemangsanmälan

Endast huvudtumeringama kräver
föranmiilan, om inget annat anges
under något specifikt arrangemang.
Föranmiilningama betas av i
datumordning (det datum du betalade
för dig/ditt lag), vilket innebiir att först
till kvam får först mala.
Samma princip giiller också på de
arangemang diir föranmälan inte
krävs, d v s; Först på plats får först
spela. Det Zir upp till de som kom först
till ett arrangemang att se till godartad
kösffuktur bibehålles. Det går inte på
några som helst sätt att föranmZila sig
till ett arrangemang som inte kräver
föranm2ilan!

Rollspelsturneringar

Följande spel iir Huvudrollspels-
tumeringar på Borås Spelkonvent 14;
Kulr, Drakar & Demoner och
Vampire.
Detta innebiir att ditt lag måste
föranmäla sig för att få spela i dessa

tumeringar.
Vem som får spela avgörs enligt först-
anmäld principen, det vill säga, den
som har anmält sig först får spela först.
Vill ni vara siikra på att få spela i
dery'de tumeringar ni har anmält er i
anmiiler ni också en spelledare som
kommer att spelleda ett annat lag under
tumeringen. Uteblir dåiremot
spelledaren från spelledarsamlingen
eller huvudsamlingen till tumeringen i
fråga, flyttas ert 1ag ner till sista
reservplats. Ett visst krav på

Spelledama ställs naturligtvis också.
Scenarion till spelledama skickas i
samband med bekräft elsen.

Brädspelsturneringar

För tumeringama i Diplomacy,
Kremlin och Adv.Civilization gäller att
de ingår i det så kallade Spelhjulet.
Alla tumeringar i Spelhjulet spelas wå
gånger under konventet, en gång på
dagen och en gång på natten.

Samlingama sker i samband med
spelstan på de platser som anges i
schemat. Du får endast deltaga en
gång per tumering i Spelhjulet.
I samband med varje brädspelskval-
omgång anges också antal bord som
kommer att spelas under den
omgången. Listan på de anmZilda
kryssas av enligt först-anmZild
principen vilket innebiir att de som
inte får plats på borden den första
spelomgången betas av nästa omgång.



Kortspelsturneringar

Vi har nöjet att kunna presentera trc
certifierade Magic tumeringar, SM i
Kr,,r-r och SM i Middle-Earth. Det går
att föranmäla sig till samtliga kortspel
men man kan även, i mån av plats,
hoppa in på konventet. Vi tar i år ut en
avgift för Magic och KULT
tumeringama, dessa pengar går tili att

finansiera finare priser i respektive
tumering.

Dataspelsturneringar

Detta års Borås Spelkonvent kommer
att erduda den största
dataspelssatsningen i konventssveriges

historia. Vfu målsättning iir att det
skall firmas minst en dataspels-

tumering i gång nästan hela dygnet,
(även arrangörer behöver sova ibland).
Naturligtvis kommer alla tumenngar
att köras i nätverk och vi hoppas att
kunna skrapa ihop rätt så vassa
maskiner. Ingen av tumeringarna
kostar något att delta i och anmälan
sker på konventet.

Arrangemangstyper

HUVUDTURNERING:

Alla huvudtumeringar firms med på

inbetalningskortet. I dessa tumeringar
får endast de som betalat
konventsavgiften de lta. Anangörer.
utbytes SL och butikspersonal ffu
vackert hitta något annat att sysselsätta

sig med. Priser utdelas till dem som
placerar sig bland de tre fraimsta i

samtliga huvudtumeringar.

MINITURNERINGAR:

Alla som har riilt att vistas på

konvenrer [år della i minitumeringama.
I de flesta av dessa tävlingar kommer
det att delas ut elt [inl eller lustigt pris
till vinnaren.

ARRANGEMANG:

Allt organiserat spclande som inte är en

huvud eller miniturnering iir ett
arrangemang. Sarlma villkor gäller för
dessa som fiir miniturneringama med
det undanlaget att inga priser utdelas.

Missa inte Eon på konv€rt€L..

ffich"i

Påföljande sidor hittar du konventets hittills aktuella arrangemang

-Viilj och vraka!
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Huvudtumering
Tider: Fre 20-01, Sl-samling 18,
SP-samling 19

Spelare: 5[ag
Ansvariga:
Piir Jorv6n, tel. 033-72 64 09.
Kalle Andersson.
Föranmälan, 7itllag.

expressionism subst. -en.
konstriktning som söker ge (stark)
uttryck för subjektiva kiinslor på

bekostnad av verkJ ighetsbeskrivn ingen.
surrealism subst. -en. konstrikting
som söker återge drömmens fria flöde
av associationer.
jul subst. -en -ar . stor högtid.
uteliggar/e subst. -(e)n=,best. plur. -na
. hemlös person som sover utomhus
under primitiva förhållanden.
kult subst. -en -ar. en gemensam

dyrkan av viss gud eller annan helig
företeelse, som utövas genom
fastställda högtidliga handlingar.

Uumpife (frirorm)

Huvudtumering
Tider: Lör 20-01, Sl-samling 18,

SP-samling 19.

Spelare: 5/lag
Ansvariga: Erik Lundström, 054 - 83
48 27. T\ercse Lindh. Bacchus
Förlustelse Falang.

Föranmälan, 7lthag.

Bloody Kisses

She's in love with herself
She likes the dark
On her milltwhite neck
The devil's mark
Now it's all Hallows Eve

The moon is full
Will she trick or treat
I bet she will
She's got a date at midnight
With Nosferatu

- Type 0 Negative, Black No.1

Ett kZirleksdrama som utspelar sig i de
odödas Amsterdam. "De omutbara"
styr allt framför näsan på de iildre, som
inte kan komma åt dem. Det enda som
kan hota dem iir de själva och deras
misstag.

Vampire, fast utan reglema. En mycket
låg "White Wolf-profil".
OBS! Helt befriat från svengelska
"Childes" och dylikt.

l0E4 tmro.- nostatsi)

Arrangemang
Tider: Fre l8-23, lör 1 1-16, 1ör 18-23.
Spelare: 4[ag
Ansvarig: Gustav Edman,
tel.031 - 68 50 40.

Glöm det trista årtionde vi nu lever i
och glid tillbaks i tiden till en era av
lycka. fylld med rosa läppglans. yviga
frisper och bliindande neonljus. Låt
dig h?införas av plastens, glittrets och
synthpopens vilda decenium.

Ffu ert eget bästa: Ring och föranmiil
ert lag (och helst en spelledare) på

ovanstående nummer, eller riska att
missa årets nostalgitripp i åttiotalets
underbara värld.

llru[ur B llemoner
Huvudtumering
Tider: Lör 11-17, Sl-samling 9,
SP-samling 10

Spelare: 5[ag
Ansvmig: Teddy Winroth, Tel.0910 -
267 03.
Föranmälan, 7S=llag,

En bra orch cir en död orch
eller Shaitanistens kokbok

- Allt går enligt planema, hoppas jag?

- Javisst herre, jag skickade iväg den
slutgiltiga ingrediensen igår med
Nathar och...

- Vad falls! Häxmästaren skickad mig
för att håimta den, fick du inte hans
order?

- Orchema iir mycket opålitliga
s?indebud, herr Gidwyn, jag försöker...

- Sluta smöra och lyssna jävligt noga,
det hiir får inte gå i stöpet Gripeborg
måste vara intaget iruran nästa månad.
Förhandlingama med de övriga
klanema åir nog så knepiga. Ditt jobb iir
att skaffa fram...

- Vad åir det?

- Det iir Brutus, han iir orolig, det iir
någon håir. Gå upp och viinta jag skall...

Å,rers Drakar & Demoner scenario
utspelar sig i Aidne, niirmare bestiimt i
utkanten av Aidnebergen diir -94 och -
95 års D&D Fmaok Svartskägg, Ludvig
Bergsal, Jon, Kerim och Fellathrion
Gråkatt skall lösa en intrig på hög nivå
som sträcker sig så viil in i framtiden
som i det förfluha. En skarp trjiima, en
näsa för intriger och hjiirta, sarnt nerver
för brutalt ös och stress rekommenderas.

Inga förkunskaper krävs !

Ensommu HemmU (frirbrm)

Arrangemang
Tider: Fre 19-24.1ör 12-1'7.

Spelare: 4[ag
Ansvarig: Stefan Karlssonm, tel. 0506
- 210 51. Bacchus Förlustelse Falang.
Det var en ruggig kväll. den diir
kviillen. De fyra bamen såg den gamla
droskan försvinna bort mot horisonten.
Vinden pinade deras ansikten med
ökad styrka. ovädret låg verkligen i
luften. Det var en plötslig och underlig
fiird bamens föriildrar skulle ge sig ut
på. De fyra bamen såg fram emot att
vara ensamma i Ulrik af Schaefferlepp's
mycket, mycket stora slott.
Ett tragikomiskt drama i fyra akter om
tre scener vardera i en mörk men
komisk sagov?irld.

llrulur & llemmeD
Lita ej på någon...

Arrangemang
Tider: Fre 12-18
Spelare:4/ag
Ansvariga: Patrik Bohlin,
tel.033 - 15 88 88.
Fredrik Berglin, Anders Askåsen.

Det fredliga landet Krandor har
förmörkats av ett stort moln. En miiktig
magiker hm flyttat in i Svartskogen och
håller hela hurudstaden i skfick. Du
och dina viinner får i uppdrag av kungen
själv att hiua ett magiskt föremål och
med dess hjiilp befria landet.



Porunoio
Arrangemang
Tider: Sön l0-15
Spelare: 4/lag
Ansvarig: Fredrick Lund,
tel. 033 - 15 57 97.

Kommunistmutantförrädare har
ockuperat nordpolssektom och kräver
julklappsutdelning. De har en "high-
programmer" som gisslan. Kan ni
stoppa dem från att sprida sin
förrädiska julstiimning?

Uumpire, luleuungelium
Arrangemang
Tider: Lör natt 02-06
Spelare: 5/lag
Ansvariga: Kalle Andersson,
tel. 031 - 23 59 08. Andreas Ekelund.

Deras steg liimnade röda spår i den
gnistrande snön. Niir de stannade
framför dörren ryste Juliette och sade:
"Jag gillar inte det hiir!".
"Du behöver inte gilla del. men vi
måste göra vårtjobb.", svarade Juan
med ett bistert leende, samtidigt som
han gjorde en mantelrörelse på sitt
hagelgeviir. Professom sade för
ovanlighetens skull ingenting, utan
betraktade Theodore, som fascinerat
speglade sig i sin kniv och mumlade:
"...och konung Herodes lät döda a11a..."

Liingre kom han inte, utan blev
avbruten av lilla Laura som
morrade:"Håll käften! Nu sliter vi den
jäveln i stycken!"
De sparkade in dörren.

hndhuien 2
Arrangemang
Tider: Sön l2-14
Spelare: 4[ag
Ansvariga: Andreas Ekelund,
tel. 033 - 26 18 50. Tomas Axelsson.

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

Är det en grotesk gös?

Eller kanske en mulerad kolja.
Nää, det iir Landhajen 2!
Gör dig redo för iinnu en action
Späckad (ha.ha) resa i Landhajamas
saft-dunks släpande spår.
En sak åir helt klar, Landhajen 2 dyker
]ätt med 8 saftdunkar! ! !

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

lnguor lonus oil Elsr ist
llluhommedoner und 5iE
EssE nirht Srhueine-
fleisrh.
Arrangemang
Tider: Lör 13-17

Spelare: 4/ag
Ansvariga: Andreas Ekelund,
tel. 033 - 26 18 50. Tomas Axelsson.
Piir Jorv6n.

Grepen flyger...
Uffa! Uffa! Pess! Pess!

Bondvett und panzar!

Binga-Båinga urless!
Bara Jonas E dansar!

Och hur kommer Tomten in i bilden?

lllurhrmmsr
Iuntusy f,olepluy
Arrangemang
Tider: Fre 22-02,1ö1 22-O2.

Spelare: 4/lag
Ansvarig: Tomas "Brain" Davidsson,
tel.033 - 13 80 20.

En liten grupp hober på väg hem till sin
lilla by för att fra nyår. Föga anade de

vad som skulle håinda irman de nått
fram...

Hol

Arrangemang
Tider: Fre 12-16, 17 -21, 22-02.
Lör 10-14, 15 -19, 20-24.
Sön 11-15.

Spelare: 5flag
Ansvariga: Martin Dalevik,
tel. 033 - 12 48 58. Lars Silfoerstolpe.

iOL
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SL . Spelledarsamling
SP. Spelarsamling
Vampjul . Julevangelium

Haj 2 . Landh ajen 2r/
Hoth . The Battle for [{oth
Max . Star Max

ME. Middle Earth kortspel
Negativ text. Final
AV . Auktionsvisning



Ingen av tumeringama kostar något att
delta i och anmälan sker på konventet.
På grund av tidsbrist kommer det vara

ett begrZinsat antal deltagare per
rumering. Mer inlormation om ndr

resp. tumering äger rum kommer att
finnas på anslagstavlan vid
receptionen.

lesrent Il
För dem som kan skilja på upp och
ner. Två spelare per lag.
Både individuell och laganmälan. Vid
individuell anmälan delar vi in er i lag.

Quoke
Uppföljaren till Doom.
Kontrollknappen är din ende viin.
Individuell anmälan.

lllerhlllurrior ll
Kan du överleva med hedem i behåll?
Inga egna Mechar kan tas med, dock
kommer det troligtvis finnas
begriinsade möjligheter att modifiera
de Mechar man fått sig tilldelat.
Deltagare kommer att kunskapstestas

och rangordnas för att sedan delas upp
i två lag. Den mest kunnige på varje
sida blir befälhavare.
Mer information kommer
i bekräfte1sen.

Både individuell och laganmälan.

lllurrroft II
Flinka fingrar klickar raskt.
Individuell anmiilan.

Irr0ps
Ett mycket realistiskt strategispel som

skildrar det modema slagfältet.
Goda kunskaper om modern
stridsföring krävs.
Individuell anmälan.

llose lomtut
Spela Atomic Games nya taktiska
krigsspel. Realtid.
Individuell anmälan.

Utöver detta så får vi se vad som

hinner komma ut innan konventet
(vi väntar på Dungeon Keeper,
Syndicate Wars och Tiefighter
vs. X-wing).

Uppdatering av ovanstående lista
kommer att ske.

Ll!,



lllugir, typ I
Huvudtumering, DCI sponsrad
Tider: Lör 22-03, forts. sön l0-15.
Ansvariga: Andreas Dahmm,
tel.070 - 7763672, efrer 17.00.

Föranmälan, avgift 30:-.

Wizards of the Coast. Standard
Convocation Rules. Swiss. Min. 60
kort. Max 4 av varje. Sideboard l5
kort. Övriga regler med bekriiftelsen.

lllugir, tVp 2
Huvudtumering, DCI sponsrad
Tider: Lör 10-20
Ansvariga: Andreas Dahmm,
tel.070 - 1163612, efter 17.00.

Föranmälan, avgift 30:-.

Wizards of the Coast. Standard
Convocation Rules. Swiss. Min. 60
kort. Max 4 av varje. Sideboard 15

kort. Övriga regler med bekräftelsen.

Illugir, Ssded derlr
Huvudtumering, DCI sponsrad
Tider: Fre 14-24
Ansvariga: Andreas Dahmm,
tel.070 - 7163672, efter 17.00.

Föranmälan, avgift 30:-.

Mirage Sealed deck om möjligt,
annars Ice Age och Alliances.
Kort kan köpas på konventet och
kostar ca 1 10:-

Övriga regler med bekräftelsen.

f,uge
Minitumering
Tider: Lör 18-21.

Ansvariga: Marco Inkinen,
Kalle Ivanovic.

Föranmälan

llet Runner
Minitumering
Tider:Fre 17-24.

Spelare: max 30
Ansvariga: Joakim Gåirdahl,
tel. 033 - 13 51 15.
Föranmälan.

Stnr lllrrs
Minitumering
Tider: Sön 9-15.
Spelare: max 32
Ansvariga: Marius Pederen,

tel. 033 - 20 09 18. Martin Lööf.
Föranmälan

Medtag spelduglig 60-korts lek till
både Lightside och Darkside.
May the force be with you, always.

Iloom Ilooper
Minitumering
Tider: Lör 10-15

Ansvariga: Bjöm Jansson,
tel. 033 - 26 55 00.
Föranmälan

Uumpire Ughudl
Minitumering
Tider: Fre 12-16, Sön 1 1-15.

Ansvarig : Martin Åkesson,
031-8t 19 08.

Föranmälan

Godk?inda kort iir: Jyhad, V:tes, Dark
soverignes och Ancient hearts.
Mer information finns på intemet:
http://www.dd.chalmers. se/-gu92maa
Idjyhad

Hult,Sm
Huvudtumering
Tider: Fre 16-24.

Spelare: Obegriinsat
Ansvariga: Cecilia Eklöv,
tel.033 - 4l 15 49.
Föranmälan, Avgift 30:-

Regler presenteras på
konventet.



-ffi-Tneumox
Nu är det jul igen,nLr är det jul igen
och julen kornrner tidigare än wanligt

Eftersom årets tema fiir Borås Spelkonvent-96 är
jul så kommer vi givetvis anordna foljande tävlingar

l. Luciauttagning
2. Pris till bästa tomte
3. Pris for bästa julklapp till personalen.

Som alltid har vi forsäljning av det hetaste och bästa

från Fasa,WOC,White Wolf, T.S.R, GW Mfl.

Musik och underhålling :Nissebandet
Obs!! ! På allmän begiiran spelar inte Gunnar Bunker

Stor Po-CDR0M Utlorsäf ning ! ! !

Arrangeras av;Tradition i Göteborg
Info & Frågor:O31-15 03 66

Medarrangör och stor sponsor: Jultomten

ldumred llullizution
Huvudtumering
Tider: Fre l7-23,Lör 16-22,

Final Sön 9-15.
Spelare: 8/bord, 4 bordÄval
Ansvarig : Magnus Persson,

tel. O33-13 22 56
Föranmälan.
Medtag giima egna spel.

lliplomorg
Huvudtumering
Tider: Fre 23-05, Lör 10-16,
FinalLör 22-04
Spelare: 7 hord, 3,5 bord/kval
Ansvarig: Fredrik Nänorp
Föranmälan.

De sju diplgmatema hade samlats

i det rökfyllda rummet. Alla var
väl medvetna om att ingen skulle
tveka att bryta sina löften vid
första bästa tillfiille. Men...
bara en skulle kunna nå sitt mål

- Total kontroll över Europa!
Medtag giima egna spel.

Hremlin
Huvudtumering Brädspel
Tider: Fre 12-17, Lör05-10,
FnalLör l7-22
Spelare: 6hord, 3 bord/kval
Ansvarig: John Bredal,
tel. 033-10 88 63

Föranmälan.
Medtag giirna egna spel.

Stor-lllor
Arrangemang
Tider: Fre 16-18,1ör2O-22, sön 13-15.

Spelare: max 2Olomgång

Ansvariga: Marcus Clifford,
tel. 033 - 24 l0 50. Johan Österlin.

- Stabilize your deflectors!
- Watch out for enemy fighters!
- Here they come!!
- I've got a problem!
- Eject Porkins!
- No, I can hold her.

lnis & fllles
Minitumering
Tider: Fre 20-01, final lör
Spelare: max 25
Ansvarig: Jens Eriksson

I denna utslagstumering får du föra
en av de fem stormaktemas styrkor
mot seger i ett Iätt andra viirldskrigs-
kon{liktspel.
Medtag gåima egna spel.



Buttlelerh luHetop
Miniturnering.
Ansvariga: Erik Nor6n, 033-15 16 92,
Fredrik Ewers.
Tid:Lör 72-24

Återigen brakar Kurita och Steiner-
Davion ihop i häftiga strider, denna
gång över planeten Drod VI, vars enda

egentliga tillgång åir en Mechfabrik
från den svunna Star League eran.

Spelama kommer att delas in i lag och
lansar om fyra Mechar (naturligtvis).
Varje lans kommer att, i möjligaste
mån, ha en vikt pä24o ton.
Vi har ett trettiotal Mechar, men
spelare som tar med sig egna, målade,
Mechar har förtur till tumeringen. Inga
Omni-Mechar iir tillåtna och alla andra
Mechar lir konfigurerade enligt
Technical Readout 3050.

Anmiilan till arrangemanget sker på
konventet och iir antingen individuell
eller i grupp. Om fyra spelare kan
stiilla upp med en 240-tons lans med
målade Mechar kommer de att få spela

tillsammans.
Vinnande sida och lans kommer att
utses.

Ipurehullr
Minitumering
Tider: Fre 12-24,Lör 14-02.

Antal spelare: Många.
Ansvarig :Peter Berigtsson,
1e1.0705 - 83 15 85.

Drop-in

Genom trånga multi level korridorer.
Upp och ner, in i mörka ventilations-
trummor ska ni söka upp äggkamrama
och förstöra dem.

++

Några

BBG 1001 Rock'n'Roll RPG 135 108 kr
BDG 05900 Hol RPG .................. .. {35 108 kr
BTRC 3005 Macho Women With Guns 2nd EdRPG ..... 90 72kJ
CEE 012-000Mi1lenium's End 2nd Ed RPG ................... +tO 144 kr
CFE 5001 Corps World RPG .......94 12kt
CHA 2336 Call Of Cthulhu 5th Ed RPG ...................... +98 158 kr
CHA2900 Elric!
CHA 3100 Nephilim Occult RPG................................. +98 158 k
CHA27I6 Pendragon4thEd.... ..24 l94kr
FASA 6001 Earthdawn SB ...........1tO 144 kr
FASA 7901 Shadowrun 2nd ED softcover ....................225 180 kr
HOG 200 Warhammer RPG .... .. 225 180 kr
HOL 200 Fading Suns: The RPG ...............................ry 18Okj
I&S 1000 Pelicu Fantasy RPG . 225 180 kr
ICE 2001 Middle Eath RPG 2nd Ed PB ................... *8O 144 kr
ICE 5500 Rolemaster Standud Rules ........................ Z?O 216kt
ICE 5501 Rolemaster Basic Box ................................XQ 216kt
IPG 1000 Traveller RPG NEW Edition!! ................... +25 180 kr
LEG 10200 Phoenix Command Rules 4th Ed ............... +35 108 kr
MET 5000 Kult RPG ................. .. *5 180 kr
MFG 0350 Underground RPG ...... 225 180 kr
ORG 1001 Alma Mater (The High School Rpg) ........... 72kr
PAL 0450 Pauadium Rpg 2nd Ed.. 225 180 k

WEG 12600 Ptrmoia 5th Ed......
WEG 21001 Shatterzone RPG Boxed............................. XO 216 kt
WEC 40055 Stil Wils 2nd Ed HB ............. . *25 lS0kr
VG 35002 Jmes Bond RPG Box ................................ +35 108 k
WWP 7000 Chmgeling RPG ....... 225 180 kr
WWP 02800 DarkAges Vmpire RPG............................ * 2O2yr
WWP 04300 Mage RPG 2nd Ed .. ..* 2o2kr
WWP 02002 Vampire 2nd Ed HC . . l8O kr
WWP 03600 Werewolf RPG HB ...* zlZkr
WWP 06000 Wraith RPG

,............. 225 180 kr

.. -.. -.. -...... -.. -... *2 2OZ ktPAL 550 Robotech RPG ..... +O8 86 kr
PAR1101 WhisperingVault ......*80 144kr

{orfimtsrmcrfrilfgttör!!
Otfl mrOettnWwmorto@20fiÄtffitfr sfiilgrwfr lEl&rfr(ro($

IfuJ,n^ t Sotusöfter Glut lmmrryot"ytd!

FromOuterSpace..,.......-............'72kJ
SIG 6022 GURPS Basic Set 3rd Ed ...........................+AO 144 kr
SJG1205 DeluxeToonRPG... ..'+*0 144kr

............................. ffiO 144 kr

PAL0800 RiftsRpgRules....... ..* 1'79kr

PGN 0101 Murphy's World ............ -t8O 144 kr
QMS 2000 Rapture: The Second Coming ....................225 180 kr
RTG 3002 Cyberpunk 2020 Softback .......................... -t80 144 k
NIG 3252 Cybergeneration new edition -+8€ 144 kr
RTG 6001 Castle Falkenstein RPG PB........................ H 194 kl

Ifommons Sle(
frgn6rsgoton 8
+1252Götefiorg

{eUTax031-180387
Er6ju0on0et gä(br tom 310ecem6er 1996

SRP 2000 Skyrealms of Jorune 3rd Ed ....................... {tO 1,14 kr
STE 0300 Nightlife RPG 3nd Ed ................................ 1€O 1,14 kr
TEK 2000 GadasiyalRPG ........396317k1
TFC 5801 Prime Directive RPG +{O 144 kr
TSR 2159 Players Handbook New Ed ........................225 180 kr
TSR 2167 AD&D CD-ROM #1: Core Rules ............. .5i9 431 kt
TSR 1148 Dragonlance Fifth Age RPG ...................... 225 180 kr
WEG 51000 MsterBook Core Rules ............................. {€O 144 kr
WEC 51005 D6 System Core Rules .............. 94 72kr
WEG33000 BloodshadowsRPc. .XO2l6kr
WEG45000 IndimaJonesRPc.. ..XO216kr
WEG 29001 Species, The RPG .....»5 l80kr
WEG28001 TankGirlRPGBox .?,o2l6kt
WEG 25000 World of Necroscape Box ........................,. XO 216kr

WWP 09500 Street Fighter RPG ...'+35 108 k

ANSvÅnaonrss uN»TRANDRA
oMSilNDIGHETER:
BJURHOLMSGATAN 13

115 53 STOCKHOLM

T-BANA SKANSTULL

vÄrKoMNA!!t

Hur har ni klarat er så länge utan oss?

llärmlltil
Häxans Hus har transporterat sig till Borås!

KELTICA: KELTISKA BROSCHER .
KNAPPAR . T-SHIRTS . KORT MM

VAMPYRICA!

LNE-SCA DRAKTER!

ESofEBICA: RöKELSER . oLJoR .
SMYCKEN . LJUS . T]DSKRIFERMM

öppm uNonn uELA KoNVENTET!

EL



ErouplfrtslrrmpEn
Arrangemang
Tider: Lör och Sön. Varje omgång ?ir

tre timmar-
Spelare: 2-6/omgäng
Alsvarig: Mats Antonsson
Drop-in

Du har befälet över en mindre grupp
stridsvagnar. Ditt mål Zir att slå ut
fiendens stridsvagnar till varje pris.
Detta blir den ultimata pansarstriden
diir du måste ta i beaktande ditt
taktiska kunnande. Dessutom gäller
det att utnyttja terriingen för att kunna
få ett överläge mot en eventuell
överlägsen fiende.
Figurslagspel i 20 mm skalan.

Humplgruppe
Arrangemang
Tider: Lör och Sön. Varje omgång
är tre timmär.
Spelare: 2-8lomgång
Ansvarig: Mats Antonsson
Drop-in

Infanteristrider i olika typer av terriing,
som t ex bland ruiner, strid om en by
eller vad som håinder niir två patruller
stöter på varandra. Du för befälet över
en infanterisektion och gör ditt bästa
av situationen.
Figurslag i 20 mm skalan.

Irenrhruiders
Arrangemang
Tider: Lör och Sön.
Varje omgång iir ffe timmar.
Spelare: 2-6lomgätg
Ansvarig: Mats Antonsson
Drop-in

Upplev de bittra och blodiga stridema
i skyttegravama under Första
Viirldskriget diir tyskar, fransmiin och
engelsmän slaktades i massor för att
försöka erövra några hundratals meter
mark.
Trenchraiders ger dig möjlighet att
försöka eröwaförsvara en skyttegrav
i strid man-mot-man.
Figurslagspel i 25 mm skalan. Pågår
kontinuerligt under Lördag-Söndag.

5tulingrud 1942
Arrangemang (20 mm tabletop)
Tider: Fre 17-2O,24-03, Lör l8-21,
Sön 12-15.

Antal spelare: 4-6lomgång
Ansvarig: Johan Berg,
te1031-25 63 49.

24:e December 1942, efter den
lyckade inringningen av stalingrad
har de Ryska truppema nu börjar
upprensningama.

Ihe huttle for Hoth
Arrangemang
Tider: Fre 12-15,19-22, Sön 10-15.
Antal spelare: max l0/omgång
Ansvariga: Per-Anders Svenwall,
tet 033-13 59 90. Jonas Söderholm.

- Sir! They're working their way
through the bulkhead... it won't hold
up for much longer! Evasive actions?
- Negative. we must protect the ion-
cannon until the last transport is safe.
- But sir.. what about us?!

- Prepare your men lieutenant.

llunsk i lourrt
Arrangemang ( 1/2400 tabletop)
Tider: Fre 10-14,16-20, Lör 10-14,

t6-20, 00-04, Sön 10-14.

Antal spelare : 4 -6 I omgäng
Ansvarig: Jan Svensson,

tel 03I-14 53 40.

Aret t* 1714, och konungariket
Sverige befinner sig mitt i det stora

nordiska kriget. Just nu befinner sig
den svenska fregatten Ulven, samt

några mindre fartyg på jakt.
Befälhavare iir Christian Gathe och
han har för avsikt att anfalla skepp

med destination Ryssland.
Vill du ta bef?ilet över en fregatt,
modemt utrustad och bemannad med
sega sjömän, så åir detta ett utmiirkt
tillfälle. Se dock till att ladda med
skrot niir det blir dags för sista

bredsidan, annars kan bytet skunka
och gå förlorat.

lllurhummer /t0H
Huvudtumering
Tider: Start, Fre 12 och pågår
sedan kontinuerligt fram till
finalen, Sön 05.
Ansvariga: Anders Ivarsson,
rel 033-12 46 09. Erik Sala.

Pasi Sneck.

Föranmälan

"For whom the jinglebells tolls"
2 000 poiing målat. Inga Allies
förutom Imperial guards/agents.

Inga special Characters. Endast
ett vehicle card av varje och inga
konverterade fordon.
Wargear kort enligt WhiteDwarf.
PS. Snö camoflage ger fördel.

lllurhummer tmtosg
Euttle
Huvudtumering
Tider: Start, Fre 12 och pågår sedan

kontinuerligt fram till finalen, Sön 05.

Ansvariga: Mathias Flyckt, tel 033-13
64 26. Jonas Renliden.
Föranmälan
3 000 poäng målade figuer (rätt
figurer). Inga Allies och endast

monster med karaktlirer på. I övrigt
enligt Army list. Tumeringen kommer
att spelas på f?irdigbyggd terriing och
i bestämt antal tums med Victory
points.

lroid-zone
Arrangemang
Tider: Fre 14-22,Lör 10-22, Sön l0-
t4
Spelare: Många
Ansvariga: Olow Nyman (031-88 56
90), Pontus Jarenskog, Pontus Unger
och Jonas S Karlsson
Drop in

Speltesta hemskt giima DROID-
ZONE, ett av de få spel som
inkluderar såväl våld och stora
pistoler som hjiimor instoppade
i små bepansrade charmknuttar.



5ontuuor
Arrangemang
Tider: Fre l2-16,Lör 12-16

Spelare: 6/omgång
Ansvariga: Johan Rud, Bjöm Ros
(033-ts 8270)
Nä det ymmiga snöfallet lagt sig såg

man vad som hade gått fel i tomteland.
De revolterande nissalna hade gått till
anfall mot de tomtetrogna. Ingen visste
hur det skulle gå...

luluise, lllirro
Arrangemang
Tider: Fre 16-01, Lör 10-00 (lunch
avbrott 14-15)
Spelare: Många
Ansvariga: Jan Ribbenrott (042-18 49
94), Magnus Bamholdt, Axel
Trumphteller och Zdravko Bahat.
Drop in
Var med och spela slaget vid Falaise.

Försök att göra om samma konststycke
som tyskama lyckades med; att inte bli
inringade och förlora 80 000 man.

3[ Blue ]llon
Arrangemang
Tider: Fre 16-01, Lör 10-00
(lunch avbrott 14-15)
Spelare: S/omgång
Ansvariga: Jan Ribbenrott
(042-18 49 94), Magnus Bamholdt,
Axel Trumphteller och Zdravko Bahat.
Drop in
Daka, daka, daka, daka. Biir dina
vingar högt eller dö som en ynkling.

IIBI
Arrangemang
Tider: Fre 75-20,Lör 9-14,16-21
Ansvarig : Christian Wollblad,
tel O?3-24 18 14.
Drop-in

Styr din arm6 och erövra Europa.
Slakta de fula vikingama eller
halshugg alla Normander.
Arm6ema består av 15mm figurer.
Kampanjen tar 4-5 timmar. Inga
förkunskaper krävs.
För spelbarhetens sktrll iir kampanjen
inte helt historiskt riktig.

Phoeni* [ommrnd
Arrangemang
Tider: Fre 18-23, Lör 2l-02.
Antal spelare: 5/omgång
Ansvariga: Torbjöm Jennerhed, tel
033-1215 42. Marcus Hedlund

Ytterdörren öppnades som hastigast

och en livlös kropp knuffades ut.
Stunden var inne för polisen att låta
militiircn ta över. Polischefen
undertecknade en order, diir han
överliimnade befälet till chefen för
D-skvadronen, den högste niirvarande
SAS-officeren, vilken sedan gav

order om framryckning.
Omedelbart ryckte soldatema fram till
sina förutbeståimda utgångsställningar.
- Redo för attack.
Under de senaste timmarna hade en

spöklig tystnad hiirskat över den gamla
herrgården. Det skulle snart komma att
iindras..

tuIE Stulingrud
Arrangemang
Tider: Lör 10-19.

Antal spelare: ca 10

Ansvariga: Torbjörn Jennerhed, tel
033-1215 42. Marcus Hedlund
Drop-in (och out)

0630h, den 2:a December 1942,
Stalingrad. Ordermöte i 305:e
infanteri divisionen;
-... och major Rettenmeiers 50:e
pionjiir bataljon avlöser 557:e
infanteri regementet vid deras
noma frontavsnitt.
Uppgift intag fabriken, utan
ytterligare understöd, senast 1600h.
- Men general jag kan knappt skrapa
ihop en pluton stridsdugliga soldater.
- Om ni inte iimnar följa min order
kommer vi snart att sakna ytterligare
en major.
- Jawohl, Herr general.

- Ni kan utgå, major.

Squigg-Hoppr, rrrEgrmE
Arrangemang
Tider: Fre \4-20,Lör 10-16,18-24
En omgång tar ca 15 min.
Antal spelare: l0/omgång
Ansvariga: Martin Larsson,
tel 033-10 56 31. Sven Larsson.
Drop-in.

§PBOINGI SPBOET''GI
§PBOfttGl §PBOft'tG/
§PBOftlG/ SPLATTI/
G1UF5 KBUI|CH KBUiTCI
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Spure lllurine - Epir
Miniturnering
Tider: Fre 15-20, Lör 9-14, 16-21

Antal spelare: 10/omgång
Ansvarig: Tomas Davidsson, tel 033-
13 80 20.

4 000 poiings armder. Regler enligt
Titan legions. Inga allierade, inga
personligheter.
"There is no time for peace, no respite,
no forgivness - only eternal war." -
Boltthrower-

lllorms
Minitumering
Tider: Fre 15-20, Lör 9-14, 76-21
Antal spelare: Många
Ansvarig: Tomas Davidsson,
tel 033-13 80 20.

Spelat dataspelet?

Här kommer tabletop versionen.
Slingrande maskar med stora vapen.

Vem vet kanske släpper tomten ner ett
paket med en minigun.
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