


H.iärtligt välkommen till Borås

Spelkonvent 15,1997!
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Vi presenterar stolt årets två huvudturne-

ringar i Rollspel; Castle Falkenstein "Sk,lda

V ärldor" . victoriansk äventyrsunderhållning pre-

senterarl av Stcfan Karlsson, samt CaLL of Cthulhu

"Sommarnqe", ett nervpirrande skådespel för-

satt tiil somm:uitlyllen Herrljunga, regisserat av

AnJers Hallberg.

Utirver dessa n-å huvudturncringar i rollspel

är Landhajen ett numera naturligt inslirg under

konr-entshelgen. Och man firr ju inte missa "The

Adventures of Sir Donkelot Du Lock" - Rcdan en

klassikcr! Dessutom kommer
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Det finstilta

Allmänt
Detta utskick skall ge dig all information om Borås

Spelkonvent 15 som behövs. En bekräftelse kommer

att skickas så att du har den ungefär en vecka

innan konventet. I bekräftelsen får du i första hand

reda på om du och ditt eventuella lag har ordi-

narie- eiler reservp[ars i respektive tumering, men

också eventuella ändringar i schemat, nya arran-

gemang och mer därtil1. Likaså kommer scenarion

och annan information tillsammans med bekräf-

telsen om du är spelledare i någon turnering.

Knapp kommer att användas som bevis på

att du har betalat för din tid på konventet. Denna

knapp skall fästas väl synlig på dina kläder. Utan
knapp äger du inte rätt att deltaga på konventets

aktiviteter och får heller inte vistas där. Åskådare

eller nyfikna som inte önskar delta

utan bara vill se vad vi andra

sysslar med är välkomna

att besöka konventet

under en kortare tid

Liksom tidigare

år har vi alla rollspels-

huvudturneringarna och

några miniturneringar på en

annan skola. och i år blir
det på Engelbrektsskolan

som ligger ca 300 meter

från BrickangskoLan. Pä Backangskolan kommer

alla andra aktiviteter att hållas, liksom Reception,

Kai6teria och annat trevligt.

Tider
Konventshelgen är forlagd till 31:a Oktober till
2:a November 1997.Vi öppnar dörrarna klockan

09.00 på Fredagen och invigningen äger rum

klockan 10.00. Det allmäna spelandet börjar 1 1.00.

Under avslutningen som är förlagd till Sondagen

den 2:e November klockan 15.00 har vi prisut-

delning. De som inte finns på plats under pris-

utdelningen mister sina priser,

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

ordfArande Andreas Carlsson och berätta detta. Vi
har tyvärr begränsade resurser att ta hand om

personer som vi1l komma då, så undvik gärna det.

Kostnader

År"t, ko.rr..t kostar för en person som inte är

medlem i SVEROK (se separat annons) 200,- SEK,

medan en SVEROK-ansluten medlem endast beta-

lar 180, . För detta pris får du tillgång till ALLI
roligt som hander på Borås Spelkonvent 15,

inklusive alla arrangemang förutom rollspelstur-

neringarna och vissa kortspelsturneringar som

kostar extra. Detta är en policy vi fortsätter att

hålla starkt på, därför är vi tacksamma om du sdger

till i Receptionen om du finner ett arrangemang

där arrangören försöker sno dig på pengar.

Har du betalat för sent (efter 15:e Oktober)

eller inte betalat via föranmälan alls, betalar du

när 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 gä1ler för betalning på

konventet är som följer; ZB0,-

om du kommer på Fredag,

ZZ0,- om du kommer
på Lördag och 60,- om

du kommer på Söndag

(på Borås spelkonvent

sker byte av dygn klock-
an fem på morgonen)

Vi vill med dessa priser betona

att det är smartast att betala via föranmälan,

detta förenklar nämligen hela organiseringen

avsevärt.

Incheckning
När du kommer til1 Borås Spelkonvent 15 som i
år, liksom tidigare år, ar forlagt på Backtingskolan,

letar du dig fram till huvudingången. Där kom-

mer det under Fredag formiddag att finnas special-

bemannade bänkar för Incheckning, medan du

urider resten av konventet anmäler din ankomst i
Receptionen. Incheckningen vid huvudingången

kommer att vara sorterad i ett kösystem baserat

på de föranmåldas efternamn.

OBSERVERA! ÄR DU EJ FÖRANMÄLD,

ANMÄLER DU OCH BETALAR FÖR DIG

I RECEPTIONEN!

Efter Incheckning är du en stolt ägare av en

Borås Spelkonvent 15-knapp som berättigar dig

tillträde på konventet (se ovan).



ln{ormation
Vill du veta något som du kanske har glömt av

eller inte kan hitta information om någon annan-

stans!? Gå då antingen till receptionen, dar du

kan finna ett begränsat antal utskick som delas

ut gratis, eller till Konventets Anslagstavla som

finns uppsatt vid Receptionen.

Finner du ändå inte vad du letar efter, fråga

då våra specialutbildade Receptionisteq som kan

svara på ALLf som rör konventet!

Föranmälan

För att föranmala dig till konventet fyller du

lampligast i det medföljande inbetalningskortet

på det sätt som beskrivs nedan (se även skiss vid
inbetalningskortet). Detta inbetalningskort beta-

1ar du sedan på lämpligt sätt, senast Onsdagen

den 15:e Oktober, som är sista anmälningsdag.

1. Inträde till Borås Spelkonvent 14 kostar 2OO,-tör

personer som inte är medlemmar i SVEROK-ansluten

förening och 180,- för SVEROK-anslutna personer. Sätt

ett kryss i där för avsedd ruta och skriv namnet på

den SVEROK-förening som du eventuellt är medlem

i. Tänk på att du som SVEROK-medlem skall kunna

visa upp ditt giltiga föreningsmedlemskort när du

checkar in på konventet.

2. Namn på den Sverok

förening du är med i.

3. Skriv ditt födelsenummer

respektive telefon nummer.

Ej obl igatoriskt.

4. Här skriver du i det

lagnamn ni vill använda på

Rollspelsarrangemangen.

5, Huvudturneringar i Rollspel. Här kryssar en av lagmed-

lemmarna i de Rollspelsturneringar ni vill vara med i.

Den personen är den ende som betalar turnerings-

avgiften på 75,- per turnering. I rutan framför turne-

ringen kryssar man om man vill vara med i turneringen

och i rutan under "SL" kryssar man om man har med

sig egen spelledare (läs under Rollspelsturneringar

senare i utskicket).

6. Föranmälan Rollspel. Här kryssar en av lagmed-

lemmarna i de lViniturneringar i Rollspel ni vill vara

med i. I rutan framför turneringen kryssar man om man

vill vara med i turneringen och i rutan under "SL"

kryssar man om man har med sig egen spelledare (läs

under Rollspelsturneringar senare i utskicket). Det går

inte anmäla Spelledare till Landhajen eller Sir Donkelot.

Miniturneringarna är gratis.

7. Här kryssar du i vilka brädspel du önskar deltaga i.

8. Här kryssar du i vilka Kortspel du önskar deltaga i.

Dessa arrangemang kostar den summa som anges vid

respektive spel.

9. Här fyller du i ditt eget namn, adress och födelseår.

TEXIA tydligt tack! Kan vi inte läsa vad det står sa gissar

vi. Detta innebär att'Löfstedt' lätt kan bli 'Lövfiärt't ex.

10. Du som anmäler lag eller vill deltaga i avgiftsbelagda

kortspel fyller här i den totala kostnaden för de tume

ringar som ni vill vara med i, plus din inträdesavgift.

Andra, som inte anmäler lag eller vill deltaga i avgifts-

belagda kortspel fyller endast i intrådesavgiften härl

Ni som inte har tillgång till det fortn'ckta inbe-

talningskortet kan göra er anmälan ria en tom

postgiroblankett. Skriv i så fall extremt ndligt,
så besparar ni oss och er själva en ma-ssa prot'lem.

Använd gärna illustrationen på föregåenJe sida

som mall. Inbetalningen görs till poetgiron..--er
4O3 OZ 43 - 2, betalningsmottagare John Bredal.

Föranmälan är bindande: inrrädesav-

gifien återbetalm inte. Erlagda

avgifier för rumeringar

därkonvemet intehr
kunnat efiuJa plats

återberah. tr .. m

SondagkkTkån 1l.N
vid Receptionen.

Tiots att bekriiftelsen säger art

du/ditt lag har reservplats är det möjligt att

andra personer/lag uteblir vilket ger digy'din lag en

chans att vara med- Detta innebär att personerfag

som inte har varit vid samlingen i respektive tur-

nering inte kommer am få sina utgifter tillbaka,

eftersom konventet i en sånt läge faktiskt har

kunnat erbjuda plats!

Ordningsfrågor

Arrangörerna önskar att den konventsordning

som råder på Sveriges flesta konvent bibehålles

även på Borås Spelkonvent 15. Det vill säga; Ingen

rökning inomhus, inga provocerande uniformer,

inget bråk, ingen skadegörelse, ingen alkohol, inga



Paintball- eller vattenvapen o s v.

personer kan, och kommer att,

konventet.

Alla störande

avvisas från

Vill du sova lugnt
under konventet är

det lämpligt att göra

det nattetid i skolans

gymnastiksal eller på

Bzickringskolans tredl e

våning. Denna våning är

avsatt för sömn mellan 24.00

och 07.00. Behöver du inte lugn
när du sover får du sova när och var du vill, på

egen risk.

Har du bagage som du inte orkar bära omkring
på går det alldeles utmärkt att lämna in sådant i
vår fina bagageinlämning som du hittar på tredje
våning. Denna service är kostnadsfri och öppen

under dygnets a1la timmar. Vi ansvarar inte för
inlämnat bagage, men gör naturligtvis så gott vi
kan för att hålla hogsta möj1iga säkerhetl

Att hål1a rent omkring sig är i allmänhet bra, och

på konvent i synnerhet. Därför kommer konven-
tets specialutbildade Städkoboldstyrkor att hålla
skolan så ren som möjligt. Vi ber också dig som

Konventsdeltagare att hål1a din sa1 så ren som

möjligt, städa spelsalarna efter dig och hlaipa

Städkobolderna i deras hårda arbete.

Vi1l 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 närliggande restauranger.

Mer information om detta kommer att finnas

uppsatt på Anslagstavlan under konventet.

Annars kan man hitta näring för hungrande

konventsmagar utan att behöva ta sig utanför
dörrarna, genom att gå till Kaf6terian.

Vad gör man annars...?
Förutom digra tumeringar, tunga spel och hålla-sig-

vaken-så-länge-som-möj ligt aktiviteter, finns det

många andra intressanta arrangemang som kommer

att äga rum under Borås Spelkonvent 15.

Till exempel kan du...
. ..se på film nästan dygnet runt. Storbildsprojektor

och mäktig ljudanläggning kommer att
förgylla filmsalen! En komplett

lista på vilka filmer som

visas kommer att finnas

på Konventets An-
slagstavla. Filmerna
visas i Samlingsrum-

met på våning I.

...avnjuta en vistelse på

Konventsaukt ionen som äger

rum under Söndag formiddag

klockan 10-14. Visning sker 9-10. Här kan du

som vanligt göra riktiga fynd. Bidrag till auktionen
lämnas in senast Lördag klockan 24.00 i Bagage-

inlämningen. Konventet tar fem (5) kronor per

sålt utrop.

...ha roligt i Konventets Kaf6teria, som är sam-

lingspunkt för konventets alla deltagare. Här köper

du billigt godis, mat, dricka, kaffe m m och kan sedan

vandra runt i matsalen där man spelar som bäst.

...spatsera i de olika affärer som kommer till årets

Konvent. Dessa verkar i dagslaget bli Tiadition
och Flammans spel. Ta dig en titt i deras rum och
du kanske finner vad du alltid har letat efterl

.. .spela haftiga datalir i Konventets datasal. V gör

oss veterligen konventssveriges största satsning

på digitala spel och kommer kanske att ha mer än

en datasal. Mer information om detta får du under

konventet.

Har du några {rågor?

Ring då någon av nedanstående personer:

Frågor om Konventet:

Konuentsordförande

Andreas Carlsson A3i-lZ 31 59.

Frågor om Rollspel:

Per Jorw6n 033-17 64 09.
Frågor om Brädspel:

Tomas Davidsson 033-13 80 20.

Arrangera egna arrangemang och försäljning:

John Bredal 033-10 BB 63.

Har du några frågor som hör direkt till ett särskilt

arrangemang kan du ringa arrangören (se arrange-

manget i fråga för telefonnummer).



Arrangemang

Arrangemangsanmälan

Endast de arrangemang som finns med på inbe-

talningskortet kräver föranmälan, om inget annat

anges under något specifikt arrangemang. Föran-

mälningarna betas av i datumordning (det datum

du betalade för dig/dim lag), vilket innebär att

forst till kvarn får först mala.

Samma princip gäller också på de amangemang

där föranmälan inte krävs, d v s; Först på plats får

först spela. Det är upp till de som kommer först till
ett arrangemang att se till att godartad köstruktur

bibehålles. Det går inte alls att föranmäla sig iill
ett arrangemang som inte kräver föranmälanl

Rollspelsturneringar

CaLL of Ctullu - " Satmami4e" och C astb F alkerutein

- " SkilÅa V tiilÅar" är Huvudrollspelsturneringar på

Borås Spelkonvent 15.

En huvudturnering måste ditt lag föranmäla sig

till för att få spela. Vem som får spela avgörs enligt

först-anmäld principen, det vill säga, den som har

anmält sig först får spela först. Vill ni vara säkra på

att få spela i den/de turneringar ni har anmält er i
anmäler ni också en spelledare som kommer att spel-

leda ett annat lag under turneringen. Spelledaren

måste komma till Spelledarsamlingen! Uteblir spel-

ledaren från spelledarsamlingen eller huvudsam-

lingen till turneringen i fråga, flyttas ert lag ner till
sista reservplats. Ett visst krav på Spelledama stä1ls

naturligtvis också. Scenarion till spelledama skickas

i samband med bekräftelsen.

Hurudtumeringama spelas wå gånger på konven-

tet. De som inte får plats på första samlingen betas av

under nästa. Titta på respektive tumering för tider.

Ti1l minitumeringar i Rollspel går det också att

föranmäla sig, det går även bra att anmäla sig på

konventet. Dock går föranmälningama fore. I Dakar

E Demorrcr - " Helvetesmofiimexm" och Call of Cthlht

- "Dagboken" kan man anmäla Spelledare för att
garanteras plats enligt ovan.

A1la Rollspelsarrangemang har numera även

'Scenariotyp'. Denna värdefördelning, som arrangören

har satt, visar vilken typ av scenario det är. Det är

ndviindigwis inte poiingavgörande i Hur,udtumerings-

sammanhang. 13 poang ar fcirdelat på kategoriema

Humor, Action, Rollspel och Problemlösning. Ju

mer poäng, desto mer av det ämnet!

Brädspelsturneringar

För Brädspelshuvudtumeringama gäller att de ingår

i det så kallade Spelhiulet. Alla rumeringar i Spel-

hjulet spelas två gånger under konventet, en gång dag-

tid och en gång nattetid. Samlingama sker i samband

med spelstart på de platser som anges i schemat. Du

får endast deltaga en gång per tumering i Spelhjulet.

I samband med varje brädspelskvalomgång anges

också antal bord som kommer att spelas under den

omgången. Listan på de anmälda kryssas av enligt

först-anmäld principen vilket innebär att de som

inte får plats på borden den första spelomgången

betas av nästa omgång.

Kortspelsturneringar
Vi har nöjet att kunna presentera tre certifierade

Magic tumeringaq SM i Star Wars och SM i Middle-

Earth. Det går att föranmäla sig till samtliga kort-
spel men man kan även, i mån av plas, hoppa in på

konventet. M tar ut en avgift for Magic-tumeringm,

dessa pengar går till att finansiera finare priser i
respektive turnering. Dessutom spelas The Great

Dalmuti och Vampire Tes.

Dataspelsturneringar
Borås Spelkonvent erbjuder även i år den största data-

spelssatsningen i konventssveriges historia. Mål-
sättningen är att det skall finnas mimt en dataspels-

turnering i gång nästan hela dygnet. Naturligtvis
kommer alla turneringar att köras i nätverk och

på vassa maskiner, Ingen av turneringama kostar

något att delta i och anmälan sker på konventet.

Arrange ma ngstyper

Huvudturnering:
Alla huvudturneringar finns med på inbetalnings-

kortet. I dessa tumeringar får endast de som betalat

konventsavgiften delta. Arrangöre! utbltes-Sl och

butikspersonal får vackert hitta någon annan syssel-

sättning. Priser delas ut till dem som placerar sig

bland de tre främsta i samtliga huvudtumeringar.

Miniturnering:
Alla som har rätt att vistas på konventet får delta i

miniturneringarna. I de flesta av dessa tävlingar

kommer det att delas ut ett fint eller burleskt pris

till vinnaren.

Arrangemang:

Al1t organiserat spelande som inte är en huvud-

el1er miniturnering är ett arrangemang. Samma

villkor galler för dersa :om för minit urneringarna

med det undantaget att inga priser utdelas.



ROLLSPEL

Call of Cthulu - "Sommarnöje"
Ansvarig: Anders Hallberg 033-10 B1 98

Rol lspel, Huvudturnering

Antal Spelare/Tillfälle: 5

Timmar/Tillfälle: 6

Antal Tillfällen:2
SL-samling Fredag 11.00-12.00, Sal 208
Spel Fredag 12.00-18.00, Engelbrekts Aula

Sl-samling Lördag 17.00-18.00, Sal 208
Spel Lördag 18.00-24.00, Engelbrekts Aula

Kostnad: 75,- per lag.

Scenariotyp

Action: 1, Humor: 3,

Problemlösning: 2, Rollspel: 7.

Som marnö je
Ett roLlspelsscenario för CaLl of CthuLhu au Anders

Hallberg ochThe Good Ole Boys.

Gruppchef Carl Gustav Magnusson skådade ut
genom det solkiga tågfonstret. Perrongen på

Göteborgs Centralstation påminde mest om en

myrstack med sitt myller av unga rekryter på väg

mot okänd destination någonstans i Sverige. Med

viss möda knäppte han upp ännu en knapp i uni-
formsjackan och torkade med en näsduk svetten

ur den fårade pannan. Tyst förbannade han vär-

men i den snart fullsatta tågvagnen och gladde sig

åt att resan till Herrljunga, åtminstone enligt
tidtabellen, snart skulle vara överstökad.

Han suckade tungt över hettan och skänkte

de fyra medresenärerna en hastig blick. Som sar-

diner i en burk hade de trängt sig in på de kno-

riga rredjeklass-särena.

"En rekord.erLig grupp gentlemen i uniform" tänkte

han och strök sig över mustaschen.

"Frågan fu bara htu de kommer dtt redgerd niir jag

uisar dem Öuerstens lisn..." . samtidigt förvissade

han sig om att nyckeln till Överstens Sommar-

nöje tåg kvar i fickan. Ångvisslan avbröt hans

tankar och med ett lätt ryck sattes tåget i rörelse.

Hans blick återvände till fönstret där perrongen

långsamt börlat röra sig i motsatt riktning. Hans

blick fastnade vid en svart personbil, som med

dödsföraktande hastighet kom studsande över spår-

området och som tvärbromsade i ett dammoln

ett tiotal meter från tåget.

Intresserat kunde han folja två kosqrnkladda

män som kom störtande från baksätet och som

efter en vådlig språngmarsch med viss möda hävde

sig in i vagnen. Den förste storvuxen, blond och

propert klädd, den andre kort, blek och vesslelik

med ett pipskägg som Magnusson tyckte passade

mannen förfärligr då1igr.

Bryskt och utan hänsyn trängde de sig fram

för att sedan slå sig ned a1lde1es i närheten av de

fem hemvärnsmännen.

"Nu bh det ffiblxl. . ." tänkte Magnusson och lutade

sig fram för att konferera med sina mannar.

Året ar 1943 och Sverige är mobiliserat. Fem äldre

herrar från Hemvärnet får ett mycket annorlunda

uppdrag som visar sig få minst lika annorlunda

och märkliga foljder. Under några dagar i juli får

vi fö1ja dessa herrar såväl i med som i motgång.

Sommarnöje är ett CoC-scenario för fem spelare,

varsamt kryddat med ett kryddmått humor och

en nypa skräck...

Castle Falkenstein - "Skilda Världar"
Ansvarig: Stefan Karlsson,

Bacchus Förlustelse Falang 0506-210 51

Rollspel, Huvudturnering

Antal Spelare/Ti I lfälle: 4
Timmar/Tillfälle: 6

Antal Tillfällen:2
SL-samling Fredag 19.00-20.00, Sal 208
Spel Fredag 20.00-02.00, Engelbrekts Aula

SL-samling Lördag 09.00-10.00, Sal 208
Spel Lördag 10.00-16.00, Engelbrekts Aula

Kostnad: /5,- per lag.

Action: 4, Humor, 4,

Problemlösning: 0, Rollspel: 5.

Det är Augusti år 1871 och sensommarens ljumma

solsken skapar en behaglig atmosfär i Newcastle.

Det är en vacker scen. Ovanför gator och torg

kan vi se en och annan glänsande ångdriven

Zeppelinare svepa förbi på ett majestätiskt sätt och

alla prisar vi ångmaskinteknologins under. På

gåtorna leker barnen med sina nya leksaker och

på caf6erna samlas man för att inmundiga en

måltid, röka en god cigarr, eller bam sampråkas lite

i största allmänhet. Mekanikkunniga dvärgar till-
verkar de mest sagolika maskiner för försäljning

och klädedräktsaffarema stoltserar med nya skepps-

laster från Paris. I en park går en stilig gentleman

i sällskap med en mycket vacker ung dam. Kanske

planerar han att fria till henne, vem vet?

Livet i Newcastle en sensommarförmiddag

är helt enkelt underbart! Underbart? Javisst, om

man ser till att hå1la skygglapparna väl på plats.



Det sker nämligen saker under ytan som är min-
dre behagliga. I en mörk gränd t ex står ett antal
ljuskygga gestalter ur samhällets bottenskikt och
planerar ett fruktansvärt brott. Stämningen är

nervös och de har hört ryktas om att Polisen är

dem i hä1arna. Ibland måste dock samhällets

olika klasser konfrontera varandra, något som

inte sä1lan leder till missförstånd och ömsesidig

ovilja. Det är om just en sådan konfrontation
denna berättelse handlar och om hur den leder ti11

påtvingat samarbete mellan pärlor och svin.

VöLkommen tilLCastle Falkenstein och en stunds

victoiansk iiventyrsmderhåLlning niir drn iir som bdst.

Call of Cthulhu - "Dagboken"
Ansvarig: ASF, Gustav Edman 031-68 50 40

Rollspel, Miniturnering

Antal Spelare/Ti llfäl le: 4
Timmar/Tillfälle; 5

Antal Tillfällen: 2

SL-Samling Fredag 18.00-19.00, Sal 111

Spel Fredag 19.00-24.00, Sal 111

SL-Samling Lördag 18.00-19.00, Sal 111

Spel Lördag 1.9.OO-24.OO, Sal 111

Scenariotyp

Action: 1, Humor:0,
Problemlösning: 3, Rollspel; 9.

Maj 15, 1910

En dag har gått precis som alla andra. Regnet

fortsätter ösa ned och jag har inte riktigt fått alla

ärenden uträttade som jag ville. Jag behöver fort-
farande få läckan i taket tätad men jag orkar inte
klättra upp på taket för att spika dit något. Inte
ens katten orkar gå ut i regnvädret. Men gårda-

gens händelse gnager fortfarande i mig och jag

kan inte förstå vad det är som försigår i trakten.

Detta är första dagen på en vecka som det inte

har hänt något mystiskt i huset eller
nere i byn. Jag funderar på att fråga

Thomas om han kanske vet vad som

är i görningen. Min pappa berättade

om liknande saker som hänt när

han var ung men jag har aldrig riktigt
funderat över dem tills nu.

Men det får vänta tills imorgon.

Stearinljuset börjar komma ned till botten och jag

behöver sova om jag skall orka ordna med resten

av de saker jag hade behövt göra idag. Jag hoppas

det har slutat regna tills imorgon.

Föranmälan med spelledare ger garanterad

plats, föranmälan utan spelledare ger förtur. För-

anmälan görs på ovanstående tel nr.

Drakar & Demoner

- "Helvetes Marionetten"
Ansvarig: Teddy Winroth 0910-191 79

Rollspel, Miniturnering

Antal Spelare/Til lfäl le: 4

Timmar/Tillfälle: 5

Antal Tillfällen: 2

SL-Samling Fredag 12.00-13.00, Sal 111

Spel Fredag 13.00-18.00, Sal 111

SL-Samling Söndag 08.00-09.00, Sal 111

Spel Söndag 09.00-14.00, Sal 111

Scenariotyp

Action: 5, Humor: 0.5,
Problemlösning: 2.5, Rollspel: 5-

För fjärde gången ska Drakar & Demoner hjäI.
tarna Gråkatt, Kerim, Jon, Ludvig och Svartskägg

äventyra på konventet.

Innehållsförteckning: E120, brutal och snabb

action, tankenötter, galna SLPs, high fantasy, tär-

ningar, deckararbete, magi, intriger, korruption,

lögner, elaka vansinnesmagiker som vill förgöra

världen och en jungfru i nöd.

Tärningsallergiker, exrremfriformare som

förväntar sig karaktärsbyten varje halvtimme och

pessimister undanbedes!

Årets Drakar & Demoner scenario kräver
grundläggande förkunskaper i spelets regler och

är även ett paralellspel. Det vill säga, två spelgrup-

per attackerar samma scenarion från olika hå11,

deras agerande och handlanden spelar en viss roll
inför hur själv äventyret löper för varandra.

LandHajen 3 & 4
Ansvarig: Andreas Ekelund, Pär Jorw6n,

Tomas Axelsson 033-26 18 50

Rollspel, Miniturnering

Antal Spelare/Ti llfäl le: 4

Timmar/Tillfälle:3
Antal Tillfällen:2

Lördag 09.00-12.00, Sal 111

Söndag 01.00-04.00, Sal 111

Scenariotyp

Action: 2, Humor: 5,

Problemlösning: 1, Rollspel: 5.



Ein, Zwei Haj, Hitler, Tysk.

SEX, sieben, acht saftdunk x 2

En by... två hajar...

tre män... och en liten brud.

DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-
DUM-DUM-DUM-DUM-DUM.DUM

The Adventures of Sir Donkelot Du Lack

- "A Lady in Distress"
Ansvarig: Anders lvarsson,

Michael Wikman 033-13 39 44

Rollspel, Miniturnering
Antal Spelare/Ti llfäl le: 4

Timmar/Tillfälle: 5

Antal Tillfällen: 2

Lördag 00.00-05.00, Sal 111

Lördag 12.00-17.00, Sal 111

You should know that he is no lesser man. Apart

from being of hight birth, he is of such great valor

and is so courtlJ dnd humble that nobody should

aÅuise against him.

I suppose you'ue all heard of my Lord Donkelot

Du Lack, it is he uho is seeklng this aduentwe .

BRÄDSPEL

Advanced Civilization
Ansvarig; Fredrik Nättorp

Brädspel, Huvudturnering

Antal Spelare/Ti llfäl le: 36
Timmar/Tillfälle: 6

Antal Tillfällen:2
Fredag 11.00-17.00, Sal 211

Lördag 06.00-12.00, Sal 211
Final Lördag 18.00-24.00, Sal 211

Medtag gärna egna spel.

Age of Renaissance
Ansvarig: Björn Ros 033-15 82 70
Brädspel, M initurnering

Antal Spelare/Tillfälle: 12

Timmar/Tillfälle: 5

Antal Tillfällen:2
Fredag 21.00-02.OO, Sal 2Ol
Lördag 18.00-23.00, Sal 208

Scenen är Europa 800 år efter Kristus födelse.

Den mörka medeltiden är över och i det vakum

som uppstår har de mest framstående handels-

männen en chans att skapa enorma handelsim-
perier. Givetvis på någon annans bekostnad. Eget

spel garanterar plats,

Bloodbowl
Ansvarig: Tomas Axelsson, Jonas Renliden

033-104621, <toomas@hem.passagen.se>,

0704-272737
Brädspel, M initurnering

Antal Spelare/Tillfälle: Massor

Timmar/Tillfälle: 8

Antal Tillfällen:3
Kval Fredag 19.00-03.00, Sal 112
Final Söndag 10.00-14.00, Sal 112

Efter avsparken tittnÅe uollet Grutt förvinat omkring

sig. Vad uar det coachen sa nu! Nått på b? Briidor!
Mumie? BoLL! )\h, sånt diir boll det kan viil koitta!

BLOD måste han ha menat!

Turneringsform: Beroende på antal spelare

Tidsbegränsade rundor: Ja

Medtag egna spel: I största möjliga mån (ger

förtur då vi själva bara kan ställa upp med ett).

Gör ett eget lag genom att köpa spelare och
placera ut starplayerpoints så att du får en team.

rating på 250. Skills som du får för starplayer-

points skall EJ slås fram vilket innebär att du bara

får välja spelartypens standardskills, du kan ej

heller hoja gmndegenskaper (Detta innebär också

att Chaos och Skavens inte kan få sina physical-

abilities). En human lineman får tex bara välja
general skills medan en blitzer får valja strength-

och generalskills. Du måste givetvis ha minst 11

spelare i ditt lag.

Eritannia
Ansvarig: lVlagnus Persson 033-73 22 56
Brädspel, Huvudturnering

Antal Spelare/Tillfälle: 36

Timmar/Tillfälle: 6

Antal Tillfällen: 2

Fredag 11.00-17.00, Sal 2i0
Fredag 23.00-05.00, Sal 210
Final Lördag 12.00-18.00, Sal 210

Medtag gärna egna spel.

Diplomacy



Ansvarig: Björn Westling 033-13 56 BB

Brädspel, H uvudturnering
Antal Spelare/Til lfälle: 49

Timmar/Tillfälle:6
Antal Tillfällen:2
Fredag 77.OO-23.00, Sal 211

Lördag 06.00-12.00, Sal 211

Final Söndag 00.00-06.00, Sal 211

Diplomatisk kamp på hög nivå vid seklets början.

Medtag gärna egna spel.

Diplomacy - Rallyturnering
Ansvarig: Björn Westling 033-13 56 88

Brädspel, Miniturnering
Antal Spelare/Tillfälle: 7

Timmar/Tillfälle: 6

Kontinuerligt Fredag 11.O0-Söndag 14.00, Sal 211

Även i år finns det möjlighet att spela Diplomacy

när andan faller pål Dina två bästa resultat

under konventet summeras och summan avgör

din placering.

Vm med i en au spelsueriges iillsta institutioner

med anor från 1990. Medtog garna egna spel.

E n ergi
Ansvarig: Björn Westling 033-13 56 88

Brädspel, Övriga Arrangemang

Antal Spelare/Ti llfäl le: 4
Timmar/Tillfäller 1,5
Kontinuerligt Fredag 11.00-Söndag 14.00, Sal 211

I Energi stäl1s du inför samma problem som poli-
tiker, vetenskapsmän och framtidsforskare i alla

länder: Hur ska vi forvalta jordens energi- och råvaru-

tillgångar? Hur ska vi dimensionera industrin,

reningsverken och j ordbruket?

I det her spelet får du bestämma en hel

världsdels framtid. Det är på dig det beror om din

dela av världen ska få bästa möjliga kapitalväxt

och miljo, på kort och lång sikt. Hela tiden måste

du revidera din planering och ta ställning till nya,

oväntade problem. Och det finns bara en som

kan lösa dem du själv. Ett spel i tidenl

EU 2020
Ansvarig: ASF, Gustav Edman,

Erik Frumerie 031-68 50 40

Brädspel, Övriga Arrangemang

Antal Spelare/Ti llfäl le: 6

Timmar/Tillfälle: 2,5
Antal Tillfällen:3
Fredag 12.00-14.30, Sal 208
F redag 22.OO-O0.30, Sal 208
Söndag 11.00-13.30, Sal 208

Äret ar ZOZO och delstaten Sverige är på väg att

störta samman. Anda sedan Sverige godtog EMU-

avtalet 1999 har ekonomin i landet rasat och landet

har blivit en soptipp for hela EUs senila pensionärer

och arbetslösa då Sverige vägrat överge välvårds-

samhället. Ett otal extremistgmpper har blommat

upp ur arbetslöshetens vånda och i den nuvaran-

de huvudstaden Göteborgs centrum råder

undantagstillstånd och kaos. Guvernören av

Sverige är satt under sträng bevakning i det göte-

borska Vita Huset och inväntar for tillflillet en

helikopter för att kunna förflyttas till det något

lugnare Bryssel. Under tiden planerar Aktions-
gruppen Sveriges Frihet ett terrordåd mot Vita
Huset för att mörda guvernören. Kommer EUs

terrorregim kunna överleva i Sverige eller kom-

mer upproret att slås ned på sedvanligt vis?

Ett stressigt brädspel baserat på strategiskt tän-

kande, lagarbete och initiativtagande. Prajs på erl

Go

Ansvarig: Magnus Bergqvist 033-13 56 72

0707-76 73 06

Brädspel, Övriga Arrangemang

Antal Spelare/Tillfäl le: Massor

Timmar/Tillfälle: 4

Antal Tillfällen:5
Fredag 11.00-15.00, Sal 207

Fredag 16.00-20.00, Sal 207

Lördag 09.00-13.00, Sal 207

Lördag 18.00-22.OO, Sal 2O7

Söndag 10.00-i4.00, Sal 207

Lär dig att spela det urgamla spelet Go. Ett spel

som har flertusenåriga anor, och är mycket mer

avancerat än vad Schack är.

I Go spelar man på ett 9x9-, 13x13- eller

19x19-bräde. En turnering för nybörjare kommer

att hållas under arrangemangets gång. Spela så

många partier du känner för. Starkare spelare

kan eventuellt få deltaga.

lmperium Romanum
Ansvarig: Michael Wikman 033-13 39 44

Brädspel, M initurnering



Antal Spelare/Ti I lfälle: 4/Bräde

Timmar/Tillfälle:4
Antal Tillfällen: 3

Fredag 15.00-i9.00, Sal 208
Lördag 22.OO-O2.00, Sal 208
Lördag 10.00-14.00, Sal 208

Romarrikets uppgång och fall.

Medtag gärna egna spel.

Republic of Rome

Ansvarig: Fredrik Nättorp 033-13 22 56

Brädspel, Huvudturneri ng

Antal Spelare/Til lfäl le: 36

Timmar/Tillfälle: 6

Antal Tillfällen: 2

Fredag 77.OO-23.00, Sal 210

Söndag 00.00-06.00, Sal 2i0
Final Söndag 08.00-14.00, Sal 210

Medtag gärna egna spel.

Settlers of Catan
Ansuarig: Tomas Daqidsson 033-13 B0 20

Brädspel, Huvudturnering

Antal Spelare/Tillfalle: 1 6

Timmar/Ti11fä11e: 6

Antal Tillfiillen: 2

Lordag 23.00-05.00, Sal 211

Lördag 12.00-18.00, Sal 211

Ar du den som lyckas bosätta dig över hela Catan?

Eget spel garanterar plats!

Su premacy
Ansvarig: Magnus Persson 033-13 22 56

Brädspel, Huvudturnering

Antal Spelare/Til lfälle: 36

Timmar/Tillfälle; 6

Antal Tillfällen: 2

Lördag 18.00-24.00, Sal 210

Söndag 08.00-14.00, Sal 210

Medtag gärna egna spel.

Viking
Ansvarig; 101 Productions

Brädspel, Övriga Arrangemang

101 productions kommer att arrangera brädspelet

Viking. Kom och spela detta snart legendariska

spell Mer information på konventet.

TABLETOP

@ pokalypse
Ansvarig: Joakim Larsson 0510-612 59

Tabletop, Övriga Arrangemang

Antal Spelare/Til lfälle: 2

Timmar/Tillfälle:0
Kontinuerligt Fredag 11.OO-Söndag 14.00, Sal 106

24 timmar om dygnet. Ingen föranmälan, bara drop-in.

At the Sharp Endl
Ansvarig: The AJ-Team!,

Mats Antonsson 031-53 30 20

Tabletop, Övriga Arrangemang

Antal Spelare/Tillf ället 2-4

Timmar/Tillfälle:28
Kontinuerligt Lördag 10.00-Söndag 14.00, Sal 113

At the Sharp End! är ett figurslagsspel i 25mm-

skalan som utspelar sig under andra världskriget. Du

har befälet över en infanterisektion med eventuellt

understöd. Ett antal olika scenarion kommer att

spelas, bl a att erövra en by eller befiista ruiner m m.

Ingen föranmälan. Inga förkunskaper.

Blod & Mod/Grovplåtskampen
Ansvarig: The AJ-Teaml,

Mats Antonsson 031-53 30 20

Tabletop, Övriga Arrangemang

Antal Spelare/Ti llfälle: 4-6

Timmar/Tillfälie: 28

Kontinuedigt Lördag 10.00-Söndag 14.00, Sal 113

Blod & Mod/Grovplåtskampen är ett figurslags-

spel i 2Omm-ska1an. Du for befä1et över en mindre

grupp stridsvagnar och försöker manövrera ut
fiendens stridsvagnar och slå ut dessa.

Ingen föranmälan. lnga förkunskaper.

For a fistful of dicel
Ansvarig, The AJ-Team!,

Mats Antonsson 031-53 30 20

Tabletop, Övriga Arrangemang

Antal Spelare/Tillfälle: 16

Timmar/Tillfälle:28
Kontinuerligt Lördag 1O.OO-Söndag 14.00, Sal 113

For a fistful of dice! är ett figurslagsspel som utspelar

sig i den "Vlda Västem". Täg kontroll över en karak-
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tär och försök iiverleva i denna hårda värld.

Fötanmä1an tas upp på lördag formiddag

Inga förkunskaper.

Squigg-Hoppa Racegame

Ansvarig: Martin Larsson 033-10 56 31

Tabletop, Övriga Arrangemang

Antal Spelare/Tillfälle: 10

Timmar/Tillfälle:6
Antal Tillfällen:3
Fredag 11.00-17.OO, Sal 2O2

Lördag 01.00-07 .OO, Sal 2O2

Söndag 08.00-14.00, Sal 202

STAR MAX

Ansvarig: Marcus Clifford 033-24 10 50

Tabletop, Min iturnering

Antal Spelare/Tillfälle: 10-14

Timmar/Tillfälle:3
Antal Tillfällen:4
Fredag 12.00-15.00, Sal 107

Fredag 20.00-23.00, Sal 107

Lördag 15.00-18.00, Sal 107

Söndag 11.00-14.00, Sal 107

Förra årets enorma succ6 återkommer i sann

Star Wars anda !

We' re going in for a secutd nm . ALL wings report in)

BÄTTRE-STÖRRE.STARKARE

FLYG RYMDSKEPP I STARWARS UNIVERSAT.

TRO PÅ ALLA RYKTEN!

WH 4OK

Ansvarig: Tommie Kuismin 033-15 50 17,

Magnus Nelson 033-41 14 79, alt 033-10 34 43

Tabletop, M i niturneri ng

Antal Spelare/Til lfälle: Massor

Timmar/Ti I lfäl le: Flera

Kontinuerlig Fredag 11.OO-Söndag 14.00, Sal 203

2000 poäng. lnga SpeciaI characters, inga vårteks,

inga allies, utom att Imperial Guards får alliera sig

med Imperial Agents. Orcher får använda Imperial

Vehicles och Support.

Anmäl er per telefon eller direkt efter invig-

ningen.

WHFB

Ansvarig: Mathias Flyckt, Jonas Renliden,

Anders Karlsson, Erik Sala 033-13 64 26

Tabletop, M in iturneri ng

Antal Spelare/Ti I lfäl le: Massor

Timmar/Tillfäl le: Flera

Kontinuerligt Fredag 11.OO-Söndag 14.00, Sal 205

Toumament rules, 2500 poäng, utan Greater Demors

eller monster för över 200 poäng. Endast Magic

Items från Grundreglerna eller Magiboxen.

Wrorqe Wr@mg, qHffiS Wr@r ffiq, tW {

Endast målad arm6 med rätt figurer. Poängbe-

dömning på utgång av slag, målning och samman-

sättning av arm6.

Armylist lämnas till ansvarig före spelstart. För-

anmälan (per telefon eller på konventet) ger förtur.

Worms 2nd Edition
Ansvarig: Tomas Davidsson 033-13 80 20

Tabletop, M in iturneri ng

Antal Spelare/Tillfälle: Drop in.

Så många som hinns med.

Timmar/Tillfälle: 5

Antal Tillfällen:3
Fredag 12.00-17.00, Matsalen

Lördag 18.00-23.00, Matsalen

Söndag 09.00-14.00, Matsalen

Detta uppskattade spel från förra året återkommer

här med reviderade regler och nya maskar. lWorm on!

DIORAMA

Phoenix Command - "Aliens"
Ansvarig: Marcus Hedlund,

Torbjörn Jennerhed 033-17 25 42

Diorama, Övriga Arrangemang

Antal SpelareiTillfälle: 12

Timmar/Tillfälle:6
Antal Tillfällen:1
Lördag 11.00-17.OO, Sal 2O2

"These Colonial, Marines are verl tough hombres.

They' re porking state - of -the-an fir Eow er, there's nothtng

thel can't handle."



"Mer cenaries neu er die,

thet just go to heII and regroup."

"This time it's war."

Taktik och Hidden movement i bästa

Phoenix-anda!

Phoenix Command - "Vietnam"
Ansvarig: Marcus Hedlund,

Torbjörn Jennerhed 033-17 25 42

Diorama, Övriga Arrangemang

Antal Spelare/Tillfälle: 12

Timmar/Tillfälle: 6

rcS UW suäU, rru, Srdffi Wr6ffi6 WfiofuU.o,
Antal Tillfällen:2
Fredag 19.00-01.00, Sal 202
Lördag 19.00-01.00, Sal 202

-So crhat's todals assigtment Captain Sklnner/

. . .N o , let me g.lzss! Seorch atd destroy , like yestrrdrry ,

Iike aLl this week, Like this whoLe fu**ing month!?

Sorrl to dissapoint you Corporal. But we're on

for something eLse todq.

-Two weeks of uacation in Florida!

-No, hostage rescue, Corporal Simpson.

Eat m'y shorts Captain , we're Marines!

-AMarine canhandle an1 situation, especial\ my

r e con plato on, C orpor al.

-Unit, Corps, God, Countrl. Lets' do it)

Lets hope for the safe arrival of our brave

Marines!

Stalingrad'
Ansvarig: Johan Berg O3l-25 63 49

Diorama, Övriga Arrangemang

Antal Spelare/Ti I lfäl le: 4-6

Timmar/Tillfälle;3
Antal Tillfällen:4
Fredag 16.00-19.00, Sal 107

Lördag 00.00-03.00, Sal 107

Lördag 11.00-14.00, Sal 107

Lördag 18.00-21.00, Sal 107

23:e December 1942. Efter den lyckade inring-
ningen av Stalingrad har de ryska trupperna nu

börjat upprensningarna.

KORTSPEL

The Great Dalmuti
Ansvarig: Tomas Davidsson 033-13 80 20

Kortspel, M i niturnering

Antal Spelare/Tillfälle: 21

Timmar/Tillfälle:5
Antal Tillfällen: 2

Fredag 1 9.00-24.00, Centralkapprummet

Lördag 08.00-13.00, Centralkapprummet

Klättra upp och ramla ner för karriärsstegen i
detta feodala kortspel. (For ovrigt tff/otC's bästa

kortspel.) Medtag gärna egen lek.

Vampire TES

Ansvarig: Marius Pedersen, David Dynefors

033-20 09 18, 033-13 29 78

Kortspel, M in iturnering

Antal Spelare/Tilltället 24

Timmar/Tillfälle: 4

Antal Tillfällen: 2

Fredag 14.00-1 8.00, Centralkapprummet

Lördag 23.00-03.00, Centralkapprummet

Medtag spelduglig 120 kortslek.

Tillåtna expansioner; Jyhad, Vampire, Dark

Sovereigns, Ancient Hearts och Sabbat. OmJyhad-

kort skall användas måste hälften vara Jyhad och

hälften vanliga Vampirekort.
Bannade kort: Rötschrech, Chainsaw, Monocle

of Clarity, Rowan Ring, Movement of the slow

body. Max 12 kort av varje.

Fina priser kommer att utdelasl

Fyra spelare per bord.

"We live in a rainbow of chaos"

-SiLuio Fumei, 7 :th Chapter of the Book of Nod. . .

Magic arrangemang
Ansvarig: Andreas Dahmm 07O-77 6367 2

Kortspel, Övriga Arrangemang

Antal Spelare/Ti I lfälle: Massor

Timmar/Tillfälle:0
Antal Tillfällen:

Magic Sealed
Fredag 14.00- , Centralkapprummet



Magic Typ 2

Lördag 11.00-, Centralkapprummet

Magic Typ 1

Söndag 08.00-14.00, Centralkapprummet

Fredag 14.00: Tempest seald deck en starter + två

boosters. Korten köper man i kortspelsreceptionen

när man registrerar sig Ca pris 150 kr. Turneringen

spelas i Swiss format med slutspel.

Kostnad: 30,- (+ ca 150 för kort).

Lördag 11.00: Typ 2 tumeringen spelas i Swiss

format med slutspel.

Kostnad:30,-

Söndag 08.00: Typ 1 turneringen spelas i Swiss

format (med slutspel om det finns tid till det).
Kostnad:30,-

Samtliga Turneringarna är DCI-sanktionerade och

standard toumament rules kommer att tillämpas,

huvuddomare är Mattias Lof (Topgames).

Avgiften för tumeringarna kommer att gå till priser.

Vi kommer också att forsoka hålla igång

miniturneringar under hela konventet i alla
tänkbara format.

Frågor angående Magic-turneringarna stäl1es

till Andreas Dahmm tel 070-7763672 eller e-mail:

andreas.dahmm@writeme.com

SM/EM-kval i Middle Earth kortspel

Ansvarig: Johan Berrum,

Tradition O322-5OO2|
Kortspel, Övriga Anangemang

Antal Spelare/Ti I lfäl le: 64
Timmar/Tillfälle:8
Antal Tillfällen: 1

Söndag 06.00-14.00,
Centra lkapprummet

Fina priser och rera r ill EM för er tan.

Star Wars CCG, SM/VM-kval
Kortspel, Övriga Arrangemang

Antal Spelare/Ti I lfäl le: 64
Timmar/Tillfälle: 8

Antal Tillfällen: 1

Lördag 14.00-22.00, Centralkapprummet

Kombinerat\Mkual och SM i StmWms kortspelet.

Extra fina priser bland annat gratis mat och

uppehälle till vinnaren när han deltar i VM i USA.
Turneringen kommer att genomföras i form av

en Swiss. Regler finns i Deciphers Tournament

Guide <http://www.decipher.com>.

LIVESPEL

Vampire Live - "Rigor Mortis"
Ansvarig: Patrik Bohlin 033-15 88 88

Live, Övriga Arrangemang

Antal Spelare/Tillfälle: Ett gäng

Timmar/Tillfälle:0
Antal Tillfällen: 1 '

Samling: Fredag 12.00-i4.00, Sal 112
Repetition: Fredag 14.10-18.00, Sal 112

lntroduktion: Lördag 12.00-14.00, Sal i12
Regelgenomgång: Lördag 14.00-16.00, Sal 112

Spel: Lördag 22.OO-O3.5O, Sal 112

"AIex l(rueger reste sig upp och gick from tiLL dörren.

- Ar det någon dör sri srig in. . .

Inget svar, tiinkte Krueger och Lade oroligt rfrän sig

kristallskallen.

Han tryckte ner hnndtaget och appnaÅe yterdörren.

Ututfa snd enlu:rrygigmm ochphole motk3uegu.

- Mt mig gissa. TriiÅgårdsmiisrare? Du ij:r anstiillÅ!"

Välkomna till 1997 års traditionsenliga
Vampyrlive.

I år är Livet lämpat för allt från gröna nybörjare

till erfarna livare. Vi arbetar hårt för

att alla ska ha lika roligt och ha lika
mycket art göra. På Lördagen kommer

vi troiigtvis att hålla en självstående

introduktion om vad rollspelet'Vampire:

The Masquerade" handlar om för er som

aldrig spelat Vampire förut eller vill
förbättra era nybörjarkunskaper. Det enda sättet

att få en garanterad plats är att föranmäla sig (se

nedan). Då får man även en grundligt genomskriven

karaktär med egna må1. Vi töker även per\oner som

är intresserade av viktiga "Cast-roller" i Livet.

Alla som skall deltaga på Livet är skyldiga att

befinna sig på Vampire Live informationen som hålls

under Fredagen. Vårt enda krav på deltagande är ett

nytaget foto på dig själv och ett gott omdöme.



Föranmälm av "Cast-roll" görs till Ansvarig (se ovm).

Annan föranmälan görs via snail-mail till:
Fredrich Lund, Brotorpsgdtan 44 , 502 5 1 Borås

eller via vår hemsida:

<http://m.autoark.com/vamplive97/index.htm>

eller e-post:

<vamplive9T@autoark.com)

KULTSPEL

Creatures and Cultists
Ansvarig: Pontus Danielsson 033-41 48 81

Kultspell, Övriga Arrangemang

Antal Spelare/Tillfäl le: 4-8

Timmar/Tillfälle: 3

Antal Tillfällen: 3

Fredag 18.00-21.00, lVatsalen

Lördag 13.00-16.00, Matsalen

Söndag 00"00-03.00, Matsalen

IAI IAI Cthulhu Fhtagn! Beväpna dina kukis-

ter. Frammana onämnbara monster från mörka

dimensioner. Förinta övriga kulter. Allt för att

iörbereda din oheliga Cuds ankomsr. lAl lÄ1

Shub Niggurathl Cthulhu Fhtagn!

DATAS P E L

Dato rs pe lsa rra nge ma n g

Ansvarig: Erik Norön 033-15 76 92

Dataspel, M initurnering

Antal Spelare/Tl I Ifäl le: Massor

Timmar/Tillfälle:0
Kontinuerlig Fredag i1.O0-Söndag 14.00, Sal 110

Årets datasal kommer förhoppningsvis kunna

erbjuda mer av den forstklassiga dataunderhållning

som erbjöds förra året. De planerade turneringarna

är som följer:

\Narcrafl 2

En klassiker bland real-tids strategispelen.

Diablo

Yad qtar det som skymtade dtir borta i dunklet. Ett

skelett, nej tr,å... Aaargh, en huru med skelettl

HjaLp, kung Leoric tir öuer oss!

Två-manna lag i kvalet och alla mot alla i finalen.

Mechwarrior 2

Dunk, dunk. Bliister, bliister, bkister. Dunk, dunk.

Quake

Spring, spring, skjut, hoppd, spring, skjut, död...
()m igen.

Naturligtvis kommer det att delas ut priser ti11 de

som vinner turneringarna, möjligtvis också till de

som kommer på andra och tredje plats. Det kan även

tillkomma fler turneringar eller andra arrangemang-

Hur stor datasalen blir beror på hur många

datorer vi kan få låna.

ÖVRIGA HÄNDELSER

Au ktion
Visning Söndag 09.00-10.00, Aulan

Utrop Söndag 10.00-14.00, Aulan

Kom och klp! Många fina saker, tiLL ouoliga priser!

Kom och köp!

Sverok håller forum
Ansvarig; Sveroks Förbundsstyrelse

Fredag 77.OO-20.00, Sal 113

Diskussionsforum med Sqteroks F örbundsstyrelse!

Kom hit och ta reda på vad som händer

inom förbundet.

-Varfar finns inte SignaLer löngre?

-Vad iir Suerok för nåt?

-Hur blir jag medlem!

-Jag viLL att Sverok ska utbilda Aukoriserade Ma§c-

domare, går det!

-Vad fdr mML om mdta är med i Sveroks styreLse!

J ag uiLI att Suerok siiljer tiirningar , billigtl

-J ag har gjort ett nytt rollspel, kan Suerok hjalpa mig

dtt utueckla och säIja det?

åsikter IPlats för frågor och
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Flammans Spel
flyttar tifl Borås!!

Ialamensan,vlrackar.|h:*li'lä:"I:;ffi T,illFt'I
il;r\"""""rilä;ilIjJ,tä J,, n*,täua pä postorder'

Vill du inte va

Flammans Spel

Tegnersgatan 8

4I2 52Göteborg

Tel 031-180387

t tIYHBRE 
GTMERS Go. . . t t
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på Borås Spelkonvent!

Var med på turnering i

Missa inte SM i Vikingatid på Uppcon!

101 Production, MagnelundTi-rreholm, 179 75 Skä

www. l0lproduction.se Epost: info@l0lproduction.se



sfE[.m,
III
f-l ld
- ^,A\ \Jr-t lrleF{
EEt-l Ffl
H5L

-L td

ä8,EE'
4frt5-ts-{ l:

-LHEE

=åEEF-F
FlFr- Et

EE
ztt
FB
C') FDz U2FIUFEI(t). F
EE
{äa

UHtrdi
!-g -F ...§!

r.$r,,-*N
^\'li\

(
- Du åir våil medlem i Soeriges dl- och konfliktspelsfihburilt
Över 23000 spelare i mer än 1000 föreningar kan inte ha fel. SVEROK
verkar för spelarna i Sverige och är ett av de få ungdomsförbund som

ökar i medlemsantal! fu du inte medlem i en förening hiiilper vi dig aft
starta en eller att hitta en där du bor. Det kostar naturligtvis ingenting att

vara med i SVEROK. Tvåirtom ger förbundetbidragtill medlemsföreningama.
SkrivtillSVEBOI! Kiipnansg*lnd4,582 24 Linköping.Tel013 - 14 0600. Fax013-14 22


