
Att anmåla sig

ID-rlruktioi fEr srnåhn:
l.Fyll i ibrmulsret sm d! hittd genon ct gi in pi !i. hemsida mw-
intcrakivhhtoda se/savcon. där tår du iist.ultioner
2 Vr l" lufonsen.il sovcnn@inaeEktivhisbnase
l. N& ni btvir amuldå får ni en bdcitulseM sA sll nit n

I . +ö d!o. slm{lniry korunit 6an som dd ska. Om 'i inte ftr
mailet irom en vecka §å testÅ att §ki0*! det igen.

IEtruktior Inr betålnins:
1.I frltel "meddelarde lil belalrir8smotiagÅre" skiver ni e.l iag! u.
2. I ffltet "b.talningsmoE4gsre" skiv€r ni Aerådm de rEs Publicå

Ba*{ireruDD.r: 5573-8017 Kostr'd:500 krrsg

ili)tuitEc' hterckt iv Histotia.I Mndlan inst nettlenskop

SISTA ÅNMÅLNINCSDAG ÄR2I OKTOBER.
Koo ih& rat n.n INTE krn b€lal. Dn konvent.i.

II



Vältkomna
,

till Sävcon 9!
Nu& det å&rieen dags för vtuldens mest gemlaliga rollspel*on!€nt,
se\äL ÅrEts konvent är det niorde i ordoingen och liksom sina

fö.r-egån8e så kom.. d.t an bjuda på .n mårsd fantsstiska

vi k n ertjuda systemlösa och regelbasende scenarion som år
a6mr!6dc ltt parsÅ åvcn dc kräsna§€ av låckeEommar.

I å! koMer vi åv.n att ha en Indierun, .Ur ni k6 pova pä olika
soå Iollspel Dedm ni !örplar pa lite gott t€.

Sä ta och !6llm er upp uI sofroma, slit e. iiix dårorm Eh kom
till cs dd 30 okt till dcn I nov @h sp€la lit€ dktigt rollspel.

Ovriga aktiviteter u nder konventet

Under lördågen mellan 22.00 24.00 kommer Sdva! bådhu! anstå
öppet för konvmlsd€lragnma. Hiir kån alls tvåna av sig och umge!
illsåmmam under mindre dråmatiska form€r

Sp.htlåning
I kansli€t finns det en hel del spel tillutlåning, som ni k& h ocft spela

Stut! aMälDinesdas 6r den 21 oklober

/ Lan Sjö§L.I, kodEnrsaffvarig

Fiklfdrsnl.lnlns
Som tidigare är komm€r det at ånnas tursäljnins av koreinhaltisr dry-
ck€r och sockefioldg mat, även anmll, lånare. mat kommer sd 6nnas.

Collector's poiit kmm€r som vanligt an besöka konvent€l för att vis
upp och säljr rollspel frin sit sortiment. Dei brukar varn pi lördasd,
det bruklr vala rolist att EÅ dil.

Samt .r d.l .ndr! s.k r.
Häl urht här pe hemsian drir d* löpsnde komms aft komma lill infor-

lnrdas
Invisnins: l3 Passl:8 - 12 P6s 6:9 - 13

Pas 41 13 -17

Pa§2.20 - 24 Påss 5r 18 -22

Bad: 22 - 24



Pilgrim
!ör ah tun€t rrsla wcl sådona tiog. hed h.iyialitetet på titttat@t

yta, bleh'or @*ligheteh -ja,jag n etd.ee*llChet -bo.
De" inre soi i,ts., döAer sip -

roh yäl öt: su, vdl rr. Merjagljt rcn.ho i d ala ;
ag kö .le hur d.$ h. tiBhetsfilla rylhdd iak os nig @h nina hm-
spränq. Pt@it t@t dek idkttdt. er N ni 1ör etn lindcnsotlottstql

vat @h en pä silt rcp,

Belmont Resort

Popptiad§a" Cihdr C åAe I6t i en polisrozio not hetn6 rilla t
Kolifomiei. Sohtargick ifrit1o tutwet ar S. och Hör hot Citdy C e
llolitet kokoh,bercerde, och af,tdeltA.n hitlade polise, stoto nelgdet

kokont i he"nes Ufli a I ett ofrcielh press'recdebhde sdsa. Cindl
Cbhotanh iljen stijder hennes doltetoch al ho, koMt a fi

beha»dtinafd sit betunde- Sakm kii ot sögq a behadli,gen ska
ske pä det kdn.la rchabbet Rel oht Reso , db helc Ho|yw@.! sfulos

Ji;r at vdati. oe sig rted sird olika be'oendet,

. ur s. och H0., mvemhr 2c'09

Per Rolandssotr o Benil Frykholm sp€lkner isen på Snvcon.
Samma varE, knappast samma upplågg.

En delila@ss med en dvemsknins i ninen.
Småka och ni konmaafl 1666.

ra&tare: Per Rolandsson och Bcnil Fryklolm
§,,,rler,r Systemlöst

Knd: ROI

I«ndisskåp€t har sina baksidon och desto m€r pi dcn luera
rehabkliniten Belmonr R.snrI

Fö da t t a re : toel C arlg\ ist
Stsk ,: Systemlos skåck



Only love can leave
such a mark

Monpressors Kristaller

Åkkade bror, ,bk6d€ !rnn6.
Ni v.r mim pel.re når d.t stom6de,

min! r&brnärjrg lån.rk Arn mslcn.
och mim virsrr nlrjag b.hövde aysa.

Men dct ffc skEr som ga, stt del bet mlromspuula skcpp.t Monpr$ior siig! hriEstomar 5å hån att inga pertuE slopp vinder, 
,å sk"tEn fiän tu§.E vi.ld.riom g& mig så lån ftjag låfie ftån marker och

rötcm! bdÅ slirs avmhskdsömsörmis.Åo,ngdtemvins*6"*&,*!8. .",.,yfl-åfi*J#*ffi:lä,f;***,
Nu har mina vingar stut$ ,tt flM

min6 rötter är avslitru
pelåna hu mmlar onkull

och det fn s ins.tr som km itålla lllt till råflÅ

Ni Eallt
Mirjm

Fintaiarc: H$aaEljl§,ri,o roilan@i Ped€r cwhfsson
yrr4n S}!t mltst thriller/drsma/torudi/rom0ntik avcnryr i ,utid ,ned SFreDr Stlr Wsrs

Elrtider @h l(.taldässp.t Ko.l:RO4
Kdd: NO1



Den sisl. delen av intemkliv
åren 1807 - 1809 ukpela. sis

h,stortu scerdiosvit om sEige lisio.ir
under nå8n hehisk. augustidagar i SHvu

Mldnattsgästerna

S6@.iol t r dt sr€A ifreD rkirck.6 rilc 6h nåIrru sia Etr

nr€r drdmlit och fantastist vårld

Fd,rrlaEi andra, Terie och Dlvid Nod,n
,trreu r Catl ofcthulhu

Kod: NO6

Sista Slaget

Forfdttdre: Liai. Räde
§.}a,e,,; xrutrök & Sägn6



Indierummet Nordnordost Process E

I år anoordnas lör föstr gångeo eti indlerum pl SåwoL Ett indi.M
är cn trevlig plåts d{r nsn flr dricka tE och Estl sml rollslel. Dct

drick vtldligt mycket oe i ett indierum och itet spelas v digt mArys
t€vliga smä rctbpel.

Eu indieM brutu vM dioPin, prccis som hos nisörEr, mtu kome.
in, slår sig n r o.h väntNr och sl snrd tu blir lediSt fir md

spela. Sävcon h,I do.k en telt frlltastisk schendagSning, 6ä om
Indierunnnct Nordnoidost bsrr vor€ dropiD stull€ d€r nog bli rått

.isligt effel§om rlh var och sp€ld€ andtr sp€I. Yi tar d&f6r
b.$åmt 6tt vi 3kau BÄDE hÅ vanlig åntralm och dropin. Anm{l lagei

som velist cll6 kom baB lbrbi och kola @ dct fiMs uåsor ledig
spcllcde. Km o3m, D.d poldo €116 h.la ,.9.t i e! UuI.
Exald vilka spel som komnEr ått gå ått spcla wt vi iEte nå! vi

skiv€I d€n h$ folderiexEo. Mer följude spel !! sodr kedidutB i
dla f.ll:

* A {reusnd and orc nightr - Ett sågotcdthrsp.l i Tlrleo och en mtts
eda.

+ Bl&k - Swod & Sorry nr! do åt soE bäs!

' Hostdimma - Poshpot lyptisk agefiollsp€l i lToGtalsmiljö.

' Medan vädden sår unde. - Sciu@ ffction som hn{k orn det
spelaM ty.ka år viktiSt

* Party Explosion - Ett spel om jrydska skolflick§.
. Zombi€ Cinem - En fi li zmbi@llspcl.

Såvcoru hdierum heler Indi.rumnet Nordnodost eftel§om Slvcon
lisgcr nordnordosl om Gothcon, d{r vi bru}ff hålla till,

Hans huvud nåste l'! blMt hlrdarc ftrr tarje stDs jrg ty.ks beh6vå läxa
upp honom gör det litE ordsr€ i hand.n. Jag föEtår inie, varftjr iir .lcr iå
vikligt för honom ati m!§e \,trs dln sm ret r*e., kafl 6ak!r om atlr?
Krnsle år dct de andt! barren i lågr.t sm 6tt homm a$ bli sådan,

ell€r mmD. . . mors d6d.

.hg ogillar ltt hI vrktrsndu imm lågrEl d€t lintucar mia att lira id
uder vade pEss.ning, u ler vdje takplår Jas tch6E i,re se nngon

!v de 3lEäs l€dsa 6gon när de t pp.t sir shta kula för att kmma i illlig
36rnDing, vdj€ Eorlc. mellan va.ie ruckel leker med mim nåcl(hlr lills

at de Elh dmrsr pl d- År det komtisr? De a m rychrjag år B6tal
son hellE siler d mina tockår vid Knter och spsrar ut över nnSama,

mtr jss Eor inte pä vd d. gamh tjard om eld sm kotmer över
slätien, jry har sftlrig i h.la mitt liv set aonål än vi Lfl rfia sig !å
Irgeq och då hejag sultit mycker vah i allB miDa sexton är. D€t ar
§annå gåmlinslr som befitar om mctålltdor Eom kude gl btrnd

moheq allt de babtlar om år hrE ren gdensk0p.

Fiffis dct nrgn monst€r i d€ma vårld så ligga de pA hn i det där mO*!
mctlar vår. hcm...

- 3(N)....
- Nej. fut öt åt 2019 sdgt jasit! Min nMa hoidkrisH ldtt... ÅJl
- Slata 0W M n or vå,i Kdn!

F,r/arraEr Emil Kad$on
SFrar: RcgehystemEt fiå! Mut6t i ctd vsdd

r,/: RO8

fdiy'arra€r wilh€lm Person och Arders BohliD
Svrr"di Vridnde

Kod: FO7



Sävcons Allsmäktiga Regler
Förkortat S.A.R

l- På ko.ve.tet nide Svea Rik€s Lag, alla öv€rrrädcls i lom av sloldr @h
md6 olaeliea ottival.l..poli5andlnls.

2. Sk{p eh dylil« k6Ls i popFBtoiglna, del fiDDs dvenlll på qnrådet

3. Enban p€Roner mcd lillslid får vi.la i klsliet och pl konvcnlsdnddcr.

4. KonwrrelA.tunalkohol-@h dregnin och or vi uppocker& 8pn in-
ncntr dog.r bln de@ onedelb.rt ursu.gd trln konBrer urln at li någd

5. lneln ,8. sov! i utpehiusrumet, slelebm eller koridoema, uian o-
dat iumÄrtr. $v$ld. Den plgruld 3vsik rhetsrisk i
6. Ko.v€rt€l l.r inget answr ffjr stulnr/sk.dade ägodelar, sä var rlldd om cm

7. Överlftiels av Egl.m clle. dÄligl uppfö@nde pn hnvenlet kan leda tilt

8. Alla gästfi nåsle ans6ka om gä5ttdt i tamlicl och konv€n§ledrin8 ror sig
rdnen an köd u obehön8o son rnre har pi platsm on gÖm.

9. t-:,llm konve.rsalma i det skick ni flnn dem.

10. lnlines, skotehoard§ @h dyl. !r forbjudna ax anvEnda i konvencts lokaler

Slutligen, vett och etiketl gEller. vi som jobbu på konvent€t år varken
era firråldmr eller p€.sonligs slådaE, se rill så .tt vi kan jobba Iör
konv€ntet 6h sriida efter er. I och med sn du atrmål€r dig till
konventet så går du med pä ah lölja ovanstä€nde rcglcr

Att hitta till konventet

Ts bus I l8 från Valplan (uirtrtu Nodm(hoDe6n) nol sö!ar. Sts av
bosn vid ICA. on ni i.r€ vet vr dcr lieg€. km ni tåsa busrchasfflrn sÅ
hjälp€r han/hor er srl€rl.

Gå &dnn 6vq cylclbm nor skobn @h så lööi fotbolkptonen sä fi ni vid
rXlt hN Ring ll Smna 070- 2E 23 683 m ni inrc hittar, hoi hjålpa s.

om Ni komm E4:rn sndlriliån, (frän Umä) sÄ s!ång.r ii trv vid den dd6
lefånen tillSåvar (etur brcn). Kör scdm tu{l tuo tilk tris.6 EFs lq1kå
på hö8.r sida, d6 är Ell @h hår ell ko.s på vlggen, DÅ ska ni svång! n sla
våNt r @h lodsäta Bkr flm tills ni s .n parlGing. PaltEing@ å. telug€n
utlnft,r m gö. bygeDd (Slv.r hogstadi€sloh) som sjilva konvdt t komfrer
nft hålld i. Ler. E& på dilt difi. D€r er dör6 nlmatc Smndikslcn.

Om ni konme! E4is DoEif.in, (h6n skelleri.Ah[U.t) si svdngq ni av drr ni
ser .n dd srir Srva. på m lkylt. Folj §edatr ilstruttionma ova..

D€t är bam on nrga §anna m ni tC{ vil*.(070 - 28 23 683)



FöMbceE ndslmins ir lll m*n d.fde brgd.n som .n *ulruEll mot6plats ftrr
${l u.Bn $o €rnla. Crrcr dt nmngca nknilacr, sn ger mr dn bu lqleF
n hi'E, yiw vi.tl tulr@n kd lrn kan mrflirs i crt undc^ is ne at i c$-

Ftri nscn l8 e&r &n bil&des.,rligEr @n8eEl §ä\@a r d rdr nionL gnllEr
En pjJ.trihgr d Amsrn HamDr om lrn&lscm l8o7 - 1309 där asla d.lcn
Ced*sno d.d ttet .Åns@ 20 lo. hr eke p@du@nls d f6@r€En.

Föeningq mngffi et$ @r och sp.cidt edkrd Cuidningor,bed GtM l&r9. M
lrär.n r.sil aEm d.r Fd.Eosi5ta 6Usp.ler ddirr? räl d Or'." inlör tm.&sen
i s€os&, etolo. u.de! @!e[!.r 2oor. M.r ilfonMion om !u pl.dtr*rhrcr lnlbr
dtr po lNm lEcirb nainrchktiiniilonu.

FöEiqcn ltrml{ri! Hirori. bildrdcs ir mm under Mtl..l"rofl,,, ds X.r
P,ä/rc4 D.t !e dr €n @o<!!d ollspclslöEnins. I ah md pojetl.t sez s/ag.,
o,nvodladGftrEningenund€rhö.ld2005ochbyrrmmiinFöMin$nl coki

ÖvmtlojtnmLB komp!.i b6&de r&! vnrcn 2007, D.h.son! w ell drysr dsin.
rr'.G@nl4 d. s h med iin böir., hrr trinar d 8i6g i vEI{ *dm d§
med undonlls f6. ehmor Bt ondr. l.dichelei Tlnninso hor aamn Elh ten&t
av .x@is sn h0, EÅrl r.!tr ok l idchd.rcir nll hp.n*rcis, stjulrdni4 @d
svonkMv.p.d och a ftr amnmd n!Ech.x@is.

Föor@ o$mlimd! d.rcic he Övddöjrr renr konFri eki d.lbgn i el
skohinsslElci (Lftlish utbildnins!4, uppvisio3r och oliko r€0clme . I
slrrobe,2()O8 d.[oA *omDrniet i "Tri Öd6dl8r 1303" i O6v.i* Ell Dr av
m.nbmmm! i tmpa er hor ctli dclbsn i "Aalllj C! {M! 2006" och OUF
nebo Slo$pel. UIdc. 2009 hr E8enoLl d.llocit vid nctubr uppvisdE( ent l.d
rv! hiionsl! lr.Gtlprndd! delr Vlstm F onto sanr f6r.ians.ns escl amlBcmus

Är & inteMd !v .d l&a dig hui he m.6ch.d& o.h st d lnltl dcr ladigo
| 3mnht? Mll dr vlE n.d eh d.lh i up0vi$insar eu.lLr pA oli*a hisloiisla

Kotatl! 6spdirro@inl.nldiri{ori....

Int@ttiv Hi«onG D spel s.r dis mdjlislEr.n arl klivo in i en omvålvod. rid 0v

iv.irrr 06 mr§it. Medoi kcjsm §nder om h.mvälder i EuroDA hd6k& lolttions
Irn Ehir Hieona enlinC§cd. m dct &ra srqgsr rrr upD myck( mr r. tdE \ rd
onl{nde!osla8lrlhr.Horporc .d6rulie.måtuillo?Hulctdc$ftlalcniadxl
\ixfdr §od d.Eo ridrrsl sh rr? Eol@tr gp. dia cn lf,räck ndc bild ar nGk l<lBct
Eh &ss koMlacEr för dc minnislo. en bcam sB i Sa1'r &n l9 ,De6li 180r.

M.nin H.,&rcdr lhldEdaklör, ,oms Nlssn (Erlrtlö.). Amsra Hmu( Rob-
cn Eckcrl d, Litu Radc @h Mana lvikturn.

vr.str i dr djuls s[*e{. rr,/el 4 lrr.sM år Uålc dt |tismistr
6lhp.l $m d'ldd I'v.r r sr.n8. «h F nl.hd 

' 
b& irn .v 1300-

tlla ah .ll ivslymlhp.l $n llr dis men til { vMd {lår foldo
*n nyrcr rodfamd. b veddigr lnmhtlhr.n *omple( rg.lsyi€n
mh d onlälllnd. vrrldsb.sldvnirS smr nyckd m.

RolhFld rommqax {lppa d SIrm. tö' f,o inromarion s
\ Lr6 h6 p.: $$iinrr.ktivhiroria^ok n/


