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Välkommen till LinGon 2OO{
Spelkonvent I Llnköplng 23-27 maf

Nint ./ih»olinr. ..

,\i,l ilt lrt tu ilttliu,ru l,r,ri, it1.rr.

utnnth tilht,lnl ,lr .ttrtrrr nilngill L)ou-Cola. Äniigen fr1ag rf alla desa underbara, udda mu/rnilnnhkot, t:lLt'tkt.jtg
k,rn'kr hlh lru mulspclarc...som man *riffar endast några gånger om året och uars enda anhnytning till mig itr tn r.hlul

liliioil .f iit Vl/tndc i alla des former.
Itollspcl, kju hortspel, bradspel, fgurspel eller datorspel. Det har ingen berydeke uilhen spelform man qtslar med. På honuent

fi)renas ui alla i den gemensammd ?assionen och uppleuehen au att uara på honuent. Vi iir ett specielb skhte, ui som qtslar med
honuent, uare sigui är besöhare eller stabsmedlemmar. Det rir en exhlusiu hlubb uars innebörd är hiind endastf;r fu inuigda och

inbina konuentsbesdbarna. Många icke inf)rstådda har fi)rundrat skabat på huuudet inf;r den konuentsfäktes beskrioning au

det som pågår inom konuentslokalens uäggar För uisst han det låta undarligt ncir manfirsökerf)rklara att ui ägnar mellan tre till
fem $tgn åt au spela spel, soua på hårda sbobalsgol4 om man alls souer, äta sporadisht och dricha oändLiga mängdar haffc, te och

Lisk. För mig och min stab ter sig problemet än mar hornplicoat nrir ui sha till att fi;rkkra f;r oinuigda anhöriga och utinner
uarf;r ui tillbringar uecha in och uetha ut mad intnsirt och odilönat arbete f)r något som bara är en hobby

... "men ähhling, jag q/cher om att. sittt uppt i flor fiign och jaga anangörer" eller aarJitu inte "men mamma.|tlq ryther om att
xäda efier andra ...men intc rnitt nru".

Man kan.fi)rklu,r i oilnlli,qltLt. l)t Lnkhstt .firbhtirqarna iir ju ofia de som är suårmt. I grund och hottut bandlar det om

brinnanrlc ltrtsiott oth tt g'rup2 »til»nitkor nn rhlar cn uiion och en uilja attf;ruerhliga den.

Otuvtt tnhrlniugilriln till litt konu'ntsrhltagtnda, uare sig du iir aryangör, funktionär elltr ltltrtgtr sil ltoppas jag att du

.f)lr ot lilu.fint,rtislt Litt(,bnt2ph'ulsL som jag och min stab har genomleat det senaste året. Villkontmrn till cn pasionerad
u2TlLuht p,l l,it(,bn J00L

Nim "( initt,t" ,41,1»ur,, l.inCongenerat

Thch!
Med riskf;r att glamma några som säkerligenfirtjiinar uarma tack, uill jagpasa på att sillqrt ttrl, rill nitt .rtrb nm arbetat så hårt

fb honuentet under hela året, all personal som stliller upp och arbetar på hznuenld, l)tun.y Wttiiii otlt lwvnalen på Anders
Ljungste* Gymnmium samt Personalen ?å Kungsbergasholan f;r ett fnt samdrbctc urult ilrrt vm ultl, lltt tach går äuen till
Suerob fi;r all hjalp och Ji;r att ui Jår plats på deras webbsajt och till Sbansha Mashin som Llrrr r r nuliotlltftttax StudiStimjan-
det, Linkapings kommun oclt ÖstergOtlands landsting sha också ha tack f;r alh stiitl.

Tack ochså till alla anangörer, seminariumhållare, scenarioskribenter, spelledart, hutilrr .w ttt t titurut intc minst alla besökare,

som gdr LinCon till ett leuande konu(n$iiu(nt)tr.

lnformation
Vad är LinCon?
LinCon är ett spelkonvent i Linkoping. Personer från hela landet samlas på en skola under krisri himmelsf;irdshelgen fur
att spela spel, umgås och ha roligt tillsammans. En del arrangemang är tävlingar och andra håller man på med enbart ftir
att det är kul. Det är ett gyllene tillfiille att prova på nya spel och träfå nya vänner.

LinCon har arrmgerats sedan 1 984 och Cenna gång är det den s.juttonde gången. Konventet startades bland mnat som
tack till de som arrangerade GothCon så att de skulle ha nånstans att åka för att spela och inte bara årrangera. Första året
kom runt 1 50 personer och man spelade i främst Advanced Dungeons & Dragons, men också en del brädspel. Förra året
var det nästan 1200 personer på konventet, och det blev då det årets största spelkonvent i Sverige.

LinCon arrangeras av den linköpingsbaserade spelföreningen Dragont Den i smarbete med entusiaster från hela
landet.

Vad är Dragon's Den?
Spelföreningen Dragont Den bildades 1983 och har i dag runt 200 medlemmar. Från början var målet att {iirsöka samla
spelare i Linköping, främst de som gick på universitetet. Redan året efter foreningen blev till genomfördes det första
konventet; LinCon -84.

Föreningen har en lokal i "Elsas hus" i LinkOping dar medlemmarna spelar alla möjliga spel året om.

SKANSKA lstanska Maskin
www.skanska.se/masl(i n

Detta häfte är tryckt i 5 000 cxcrrrplrr.
Redaktörer: Christer "Chrisp" Pettersson i sanrrrbctc rrrcrl liy, klclsnisse.

Ansvarig utgivare: Nina Åhl rrrr rrs.

Copyright 2001 Spelföreningen I)rrgolr'r I )cn.

Alla rättigheter till illustrationer och texter tillhör rtspckrivc rrpphovsl,,.rson eller företag.
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lnnan konventet
LinCon på webben: httpzl llincon.sverok.se
Detta häftc förstikcr gc tlig lll inlirrnration om alla arrangemmg på konventet. I verkligheten blir det forändringar ända

fram till konvcnrct srrrrrr. Ärrdringar och nya arrangemang kan du hitta på http://lincon.sverok.se.

Anmila sig: billigast senast 8 maj
[)ct finns tre sätt att anmdla sig på; ftiranmälan i god tid, föranmdlan senare och efteranmälan.

Om du föranmäler dig i god tid blir det allra billigxt och du är rätt säker på att {ä spcla dct du vill. Du får oclså en

bekräftelse hemskickad ett par dagar innm konventet, som visar vad du kommit med i. liår vi din inbetalning senast den

8 maj 2001 räknar vi det som att du anmiilt dig i god tid.
Om du föranmäler dig senre blir det dyrare och du riskerar att intc få spcla dct du vill. Dessutom kan du inte räkna

med att ä någon belaäftelse på din anmdlan.

Om du efteranmdler dig är det i stort sett samma sak som att färanmäla dig sent, men arrangörerna har ingen aning om
att du kommer att dyka upp på deras arrangemang fiirriin tlu giir dct. Äu"n om inte alla kan fä plats överallt så är det värt

att gå till de arrangemång man viil delta i, C)fta finns der platser övcr, eftersom inte alla som foranmdlt sig kommer.

Alla anmdlningar är bindande så man kan n«rrmrlt intc få pcngar tillbaka om det inte gdller deltagaravgifter till arrange-

mang som av någon olycklig anledning har ställts in.

Avgifter
Om du anmäler dig igod tid och,?rSverokmedlem............................. 150 lit i entrdavgift

Om du anmäler dig i god id och inte dr Sverokmedlem .. 200 kr i entrdavgift

Om du anmäler dig efter den 8 maj 2001 eller på konventet 300 kr i entrdavgift

Om du anmäler dig efter fredagen 25 maj 2001 kl 12.00 på dagen...... 200 kr i entrdavgift

Om du anmäler dig efter lördagen 26 ma1 2OO1 kl 12.00 på dagen ...... 100 kr i entrdavgift

Förutom entrdavgiften är de flesta urangemang helt gratis. Vissa arrangemang kan dock ha deltagaravgifter. Dessa extra

avgifter är utslaivna på respektive arrmgemang här i hdftet.

Har du inte betalat entrdavgiften år du inte delta i några arrangemang. Betalande deltagare har dessutom förtur till
sovplatserna. Ddremot dr det helt gratis att vara på konventet utan att spela. Ju fler som kommer, desto roligare!

Sverokmedlem eller inte?
Föranmiiler du dig är det är billigare att gå på konventet om du är medlem i en Sverokftirening. Ta med et giltigt medlems-

kort till konventet.
Om du inte redan är Sverokmedlem, kontakta Sverok för att få reda på om det finns någon förening i närheten av där

du bor, som du kan gå med i.
Du km oclså smla ihop några kompisar och strta en egen förening. Det är jättelätt. Information om hur man gör kan

du å av Sverok genom att koila på forbundets hemsida w.sverok.se, eposta till info@sverok.se, eller ringa 013-14 06 00.

Har ni en forening kan ni fä bidrag ftir er verksmhet och då blir det ännu billigare att åka på konventet.

Komma in gratis?
Även om LinCon är ett av landets billigaste konvent hu du säkert inget emot att kunna fä tillbaka entriavgiften?

Om du hjiilper oss minst tre pass under konventet till exempel som spelledare eller genom att stå i kiosken får du
tillbaka entriavgiften. Se till att du kan visa att du jobbat, så att det inte uppstår några missfiirstånd. Vuje pass du jobbar
får du dessutom en matbiljettl

Om du v.ill vara en riktig hjalte jobba du minst fyra pass och är med på slutstädningen av konventet. Förutom ära och
berömmelse fär du då vua med om en av konventet ordnad överraskning under sommren. Förra året var det en resa från
Linktiping till Liseberg. Dessutom bruku a.lla som är med på slutstädningen bli bjudna på restaurang ndr städningen är
klar.

Bli spelledare och å en massa fördelar!
Vi behöver alltid en mmsa spelledare, så att alla deltague ska fä spela rollspel. Om du spelleder tre pass på LinCon fär du
hela entrdavgiften tillbaka och dessutom får du behålla de scenarion som du spelledde, så att du km spela dem igen hemma
med kompisar som missade konventet. Hinner vi trycka spelledarskärmar får du en sådan också.

Anmiil dig på anmälningsblanketten som spelledare på de pass som du vill hjalpa till och kontakta vår spelledransvarig
Kristina "Isse" Hagelin på adress isse-h@hotmail.com, eller ring henne på telnr 013-15 21 57 eller 070-654 91 01. När
konventet dr slut {år du pengarna tillbaka i receptionen mot att du visar att du spellett de pass du lovat.

Jobba i kiosken eller grillen? Javisst!
Det finns ett annat sätt än att spelleda {iir att minska sina utgifter när man åker på LinCon. Detta enkla sätt är att jobba i
kiosken eller grillen.

Nytt för i år dr att vi kör med 4-timmarspass. Detta gör att mm totalt kommer att jobba lika länge men jobba vid sex
tillfiillen istiillet för tre. Detta efter vissa synpunkter från tidigue år.

För er som bor i närheten kommer det veckm innan LinCon att vara en utbildningsdag dar ni är lära er nyttiga saker
som att koka kaffe och te och mnat smått ooch gott. Mer info om datum kommer att koma ut på hemsidan. För er andra
ska vi försöka ha en introduktion precis i början på konventet. Tä det bara lugnt, vi kommer att ta hmd om er vad som än
hiinder. För att få mer information om kiosken går det bra att kontaktaJoakim Molin, joamo302@student.liu.se, 013-
172954. Mer information om grillen kan du å av Isse Hagelin, isse-h@hotmail.com, Ol3-15 21 57, 070-664 91 01.

Mer information kommer även att läggas ut på LinCons hemsida nu under våren. Glöm inte att $,lla i att ni vill .jobba
i kiosken eller grillen på anmdlningsblanketten. Anmälan på plats km kanske fungera men inget kan gtranteras.

Nyheter, ändringar, fel?
Vi skulle gärna skicka ut ett nltt hiifte varje gång det blir några ändringm eller då vi upptäcker fel som smugit sig in i
texterna. Det gör vi inte. Istiillet hänvisar vi återigen till konventets hemsida: http://lincon.sverok.se.
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Resa till konventet
Det finns många sätt att rcsa till LinCon, till exempel med tåg, bil, buss eller flyg. Boka resan i god tid så att du är säker på

att å plats och i många fall oclcå cn billigare resa.

Några rv Svcrol« distrikt anordnar jättebillliga resor till konventet. Missa inte chansen. Kontakta dem idag! Det är inte

säkcrt att du cns mÅstc vara medlem och måste du det kan de säkert rekommendera en förening i ndrheten av där du bor

Var är LinCon 2001?
LinCon 2001 håller hus i Ljungstedtska skolan i Linköping. Eventuellt kommer en del arrangemang att ta plats i den

närbelägna Kungsbergsskolan och på några andra platser. Se kartan på balsidan av häftet om du vill få en vagbesl«ivning.

Sverok Stockholm
Favorit i repris: Linkoping blir återigen invaderat av stockholmare. LinCon är Sveriges största konvent, och oclså det biista
(det måste jag säga, {iir annars slår generalen mig i huvudet! /l3iss), Nära och bekvämt, och i år missar vi rusningstrafiken.

När, ditresa: onsdagen 23 mrj 2001,19:00. Utgår från Klarabcrgsviadukten i Stockholm.
När, tillbakaresa: söndtgen27 ma.i 200i, 13:00. Dirckt från konventet.
Rutt: Stockholm, Södertiilje, Nykoping, Norrköping, Linkoping.
Pris: 100 lc, oavsett om man åker enkel rcsa ellcr tur och retur.
Reseledare på plats: Stefan Ullgren, 0702 69 14 15, stefan@stockholm.sverok.se

För info, kontakta: Stefan Ullgren, Kriss Andsten, 0702 603 775, l«iss@stockholm.sverok.se

SverokVästra Götaland
Sverok Västra Götaland erbjuder sina medlemmar att åka buss till konventet för den låga kostnaden av 75 kr oavsett om
man åker enkel resa efler tur och rerur.

Bussarna stannar i fiiljande städer: Uddevalla, Vänersborg, LidkOping, Skara, Skövde, Tibro, Karlsborg, Halmstad,
Falkenberg, Varberg, Göteborg och Borås. Mer info om bussarna kommer komma upp på w.vg.sverok.se någon gång

i april.

Öwiga distrikt i Sverok
Det är mö.jligt att de andra distrikten också kommer att ordna resor till LinCon. Det är bara att höra av sig till dem och
fråga. Kanske blir det en resa ftir attjust du kontaktade ditt distrikt.

I börian av konventet
Konventet startar på onsdagen den 23 ma1 2OOl klockan 1900. V får inte gå in i skolan före klockan 18 och det hoppas vi
att du oclså respekterar.

Du kan inte räkna med att bli incheckad på konventet Iirre onsdagen klockan 2200. De spel som åir schemalagda till
onsdagkviillen kommer att ä sina loka.ler först, så håll utkik efter vart du ska ta vägen så att du kan borja spela i tid. Det
kommer att finnm anslag Itir just dessa spel centralt på konventet.

Innan receptionen iir helt uppbyggd kan det vara svårt att fä raka svar på alla frågor du kanske har. Räkna inte med att
den fungerar ftire klockm 2200 på onsdagen. Tä det lugnt bara. Allt löser sig med tiden!

Checka in på konventet
Ndr du kommer till konventet ska du checka in, så att vi vet att du hr kommit och så att du får en liten grej som visar att
du har rätt att delta i konventets trrmgemmg. Genom åren har det oftast varit en nmnbricka, men förra året var det ett
rutigt armband. Vad det blir i år fär du se ndr du kommer. I början av konventet är det siikerligen en del kaos, så Iijr
arrangemang som hålls på onsdagen behöver du inte vra incheckad ftir att få delta.

Är du föranmiild iir det enklast om du har med din anmiilningsbel«äftelse. Har du inte fått någon sådm, till exempel

ftir att du anmdlde dig sent eller inte alls, är det bäst att du har med ett kvitto på din betalning.
Vill du efteranmiila dig behöver du bila pengar.

Incheckningen sker i receptionen, men eftersom det brukar komma många deltague på onsdagen och torsdagen kommer
speciella incheckningsplatser att finnas så länge det verkr behövas för de som {iiranmdlt sig och betalat rätt summa.

Arrangör: Karl Nissfelt, 070-343 56 93 eller 0739-92 07 87, karl@sverok.se

Tider: hela konventet, men räkna inte med att det går att checka in före onsdag klockan 2200.

Sverok Ost
Emil Broberg, 0392-132 65,
nagelfar2@hotmail.com

Sverok Svealmd
Mikael Enmalm, 0704 - 8l 19 67,
svealand@sverok. se

Sverok Öue Norrlmd
Karl Lmpinen, 070-228 70 64,
otdforande@on.sverok.se

Sverok Nedre Norrland
Patrik Erilcson, 070-392 16 93,
patrik.erilsson@nn.werok.se

Sverok GävleDala

Jonas Sand, gd@sverok.se

Sverok SkuD
046-13 42 48, skud@sverok.se

Tågtider
Från Stockholm 2315 2001
åker frammeinformation
16:18 18:01 *) X2000
!6t42 18:56 Intercity
17178 19:01 X2000
17:42 19:44*) Interciry

Från Göteborg 2315 2001
å,ker frammeinformation
14:12 17:56 *) flera bJten
14:44 18:01 flera byren
15:12 18:56 flera blten
16:44 19:44 *) flera blten

Från Malmö 2315 2001
åker frammeinformation
15:14 17156 *) X2000
l6:t4 l8:56 X2000
76:17 20:22 Intercity
17:14 19156 *) X2000
*) Cozy Squad visar vägen fiåa stationen,

Var ska du sova? Duscha?
Vi har bokat ett hus med gymnastilsalar för att du ska ha nå-

gonstans att sova. En del skolsalar kommer också att kunna
användas lijr sömn, men där måste du räkna med att det sällan

är vare sig mörkt eller tyst och att du kan bli utkörd om platsen

behövs för spel. Obseruera att betalande deltagare har fiirtur
till sovplatserna.

Ta med sovsäck och liggunderlag eller något mnat att sova bekvämt på. Vill du sova riktigt gott rekommenderar vi att
du tar med en kudde oclså. I(änner du någon i Linköping kan du kanske bo hos denna. lir du en riktigt rik knös km du
ringa nummerupplysn.ingen och fråga om hotell och vandrarhem i Linköping.

Det finns de som {tirsöker undvika att sova. Det går, men tänk på att konventet iir jättelångt, så s§ll inte på någon
annan än dig sjiilv om du fär nära-vaken-upplevelser.

Man svettm på konvent också. Kanske till och med mer än vanligt. Lyckligwis finns gott om duschr i gymnastikhuset.
Är du ren kommer du att hålla dig friskare än om du inte gör det. Dessutom är det ett bra sätt att vakna på.

furangör: du själv i

Tider: sov när du blir trött, duscha när du känner dig skitig eller folk går omvägar runt dig

Välkomstceremoni
Vdlkomstceremonin dr det närmcte en invigning du kan vra med om på LinCon 2001. Under denira informerar vi om
nyheter och om det är något annat som alla borde veta. Missa inte detta!

furangör: Nina Åhlmans
Tid: torsdag 16.15
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Under konventet
Anslagstavla
Under hela LinCon kan du titta på konventets anslagstavla för att se om det kommit nya arrmgemang, iindringar i
schemat, sistaminuteninformation, resultatlistor, vilka som tagit sig till final i ditt åvoritspel och mycket annat. Det finns
oclså möjlighet för dig att annonsera efter spelare eller något annat.

Reception 8( bagage
Receptionen är konventets hjärna. Här finns all information som du kan behöva. Det är även receptionisterna som har
hand om efteranmdlningar till konventet. Bagaget är inte riktigt på samma ställe som receptionen, men alla där vet var.

Arrangör: Karl Nissfelt, 070-343 56 93 eller 0739-92 07 87, karl@werok.se

Kiosk
Javisst kommer det att finnas en sådan. Jag heter Joakim Molin och der är jag /
som är kioskansvarig. Vi kommer arr sälja allehanda läckerherer jnklusive vår - ) - -=, .-
berömda LinConburgare. Självklart kommer även det vanliga utbudet av godis, -- / 4:=
dricka och dylikt att finnas. Frukost kommer att serueras på morgonkvisten.
Tywärr kan vi inte garantera att kiosken är allergisäkrad. Ri{kna också med att
utbudet avvegetariska rätter är begränsat. Lyckligwis är det nära till stan.

Viil mött i kiosken på LinCon, platsen dit alla kommer förr eller senare!

Arrangör: Joakim Molin, joamo302@student.liu.se, 013-172954
Tider: onsdag klockan 22.00 till söndag klockan 10.00 (kanske startar det tidigare

Piassava
Pimsava är gruppen av h.jältar som håller det städat på konventet. Även om de iir duktiga så blir de glada om du kan hjälpa
till genom att slänga skräp i papperskorgar och sopsäckar. Om du ser något riktigt grisig, till exempel en {iirskräckligt
ostädad toalett eller om någon har spillt något, weka inte att kontakta piassava så kommer de ut med sina attaclstädare och
röjer upp. Piassava sköter en annan viktig del av konventet och det är att flytta på saker, till exempel bord och stolar. Det
Iär du märka av i början och slutet av konventet.

Arrangör: Joakim "Bäver" Nordin, 013-21 37 83,0706-37 70 48, binh_dinh@martialmail.com

Logistik
Logistikgruppen ser till att alla interna transporter firngerar Håll tummarna att de inte får motorstopp.

Arrangör: Martin Mathiesen, 070-206 76 94, safenatpmea@hotmail.com

Handla i butikerna!
Konventet kommer som vanligt att besöks av ett antal butiker. I skrivmde stund är det inte helt säkert vilka det blir, men
det lutar åt att Cell, Absolut spel, tadition, Rävspel, Hdxans hus och NeoGames kommer.

Sjalvklart ska du ta med dig lite extrapengar att handla för så att butikerna blir lönsamma och fortsätter att besöka
konventen. Förutom att det ökar Sveriges bruttonationalprodukt och därmed lmdets bistånd till behtlvande liinder, får du
dessutom vdlbehövlig triining när du bär hem allt du handlat.
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Föriildrasamverkan (proto-dagis)
En del konventsbesökare har blivit såpms gamla eller kreativa att de har småbarn. Det vore tråkigt om dessa inte år åka på

konvent forrän de börjat skolan. Föräldrarna kanske vill spela något också.

Är du förElder och vill komma på konventet med dina barn och vill samverka med mdra föraildrar dels med pmsning

och dels för att trdfå andra spelande foräldrr, markera det på anmälningsblanketten och ring vår kontaktperson. MåIet är

att alla föräldrar som behöver h.jiilp ska hjiilpa varandra. Tag gärna med lite leksaker och givewis ett glatt humör. I möjli-

gmte mån ska vi ltirsöka ordna så att ni kan spela i närheten av era barn.

Kontaktperson: Nina Åhlmans, O7O-487 37 10 (ring om du vill delta i samarbetet och markera det på anmiilningen)

Cory Squad
Ar du trött, eländig och stressad? K;nns livetjobbigt, eller behöver du bara en kram! Då ska du höra av dig till årets Cozy

Squad! Mysigt och trevligt är vårt motto!!! Ktaminzar från Isa Hässler, Cozy Squad-överste.

Arrangör: Åsa Hässler, syster.languster@telia.com

C OZY F EIL

Sjukstuga & massör
Om du l«änner dig sjuk eller har gjort dig illa kan du besöka konventets kompetenta doktor. När doktorn inte är inne kan

du få plåster och Alvedon (den ointelligenta värktabletten) i receptionen. Ett gott råd Itir att slippa bli s.iuk är att försöka

sova lite då och då, hålla dig ren samt äta något annat än bara chips och godis. Yttedigare ett sätt att må bra är att konsultera

konventets massör, Per Lindahl, som kan ge dig en välbehövlig massage for bra 40 l«.

Ordningsregler
Konventet har egentligen inga speciella ordningsregler utan vi förutsätter att du har och använder sunt förnuft.

Är du, mot förmodan, en person som inte har något sunt förnuft kan vi tifl exempel berätta att rökning är förb.iudet i
hela skolan, att man givewis inte ska fuska när man spelar, att alla lagar även giiller på LinCon och att man är rätt korkad

om mm slänger skräp på andra stiillen iin i papperskorgar och i sopsäcku. Smt Itirnuft innebär ocliså att man av överlevnads-

tekniska anledningr går ut om brandlarmet skulle gå. Vi fttrbehåller oss naturligwis rätten att awisa personer som, av

någon outgrundlig mledning, skulle bete sig störmde.

t:
och slutar senare).

c o"YTHuL Hu



I slutet av konventet
Du har väl inte glcimt något?
När du spelat färdigt och börjar fundera på att åka hem, kolla då först att du inte glömt något. Efter ett tidigare LinCon
blev vi övertygade om att någon måste ha åkt hem spritt naken, For vi hittade allt från strumpor till mössa på olika platser
på konventet. Vi sparar allt vi hittar, inte bara kläder, över sommaren innan vi skänker bort det till Myror.", UFi 

"11..annan välgörenhet, så hör av dig fort om du trots denna uppmaning skulle ha lämnat något lwar.
En annan sak som vi hoppas att du gör är att städa efter dig. Ser det fint ut när vi lämnar tillbaka skolan efter konventet

blir det lättare och billigare att 1å vara där igen nästa år.

Avslutning och prisutdelning
I slutet av konventet är det dags att säga adjö till varandra och förbereda sig på hemfärden. Kom till avslutningen och
applådera alla duktiga spelare som vunnit priser i de många tävlingar som går att delta i på LinCon. Kanske har du eller
någon av dina vänner vunnit något?

Arrangör: Nina Åhlmans
Tid: söndag 11.00

Efter konventet
Hemresa
Jahapp, då allt är packat och klart är det bara att åka hem. Vi hoppas att du haft ett riktigt skojigt LinCon och att du vill
aka på fler konvent. Sov gott!

LinCon 2002
Om du trivdes på LinCon 2001 kanske du redan börjat längta efter nästa konvent. Boka isåfall in kristi himmelsfärds-
helgen, 8-12 mq 2002, för då blir det Lincon igen. Du läste rätt. Det är verkligen så tidigt på året!

Vill du arrangera något på nästa LinCon? Hör av dig till lincon@sverok.se. Vill du ha någon forsäljning är det oclså dit
du ska höra av dig. Var ute i god tid.

Välkommenl

Bräds EI
Allmänt
Brädspel är kanske de spel som är enklast att börja spela. Alla har väl spelat "Den försvunna diamanten" eller "Monopol"?
Här på LinCon är du chansen att prova på eller tävla i många andra brädspel, såväl enkla som komplicerade. Skulle du
inte å plats i något av arrangemangen kan du låna spel av konventet och spela tillsammans med några kompisar. Då får du
också chans att spela brädspel som inte arrangeras på LinCon.

Advanced Civilization
Se hbtoriens uingskg suepa fam öuer medrlhausområdzt. B1g städer, idba handel, f;rulam bataxrofer och forsha fam nya

framsteg innan cle andra kuburerna gör det. Ditt spel augör hur famgångsrikt din kuhur kommer ax hlara sig i konkurrensen
metl de andra spelarnas. Kanske är det du som grundar romaryiket?

Advanced Civilization är ett spel för såväl nybörjare som vana spelare. AIla är välkomna. En liten varning dock: spelet är
vanebildande!

Du behöver inte ha spelat förut för att ha kul. Du lär dig spelet medan du spelar det. För att göra det ännu enklare är
det en kort regelgenomgång i början avvarje pass. Tävlingen är dessutom utformad så att det lönar sig ltir erfarna spelare
att h.jiilpa och lära upp nybtir.jare. Tveka inte att fråga dina medspelare eller arrangören om du undrar över något. På
LinCons hemsida kan du läsa om spelet och de regelvarianter vi kommer att använda, men oroa dig inte om du inte förstår;
när du börjar spela klarnar allt!

I lwalet spelm en avkortad variant av spelet. Du kan delta i så många kvaltillfallen du vill. Ditt bästa resultat räknas. I
finalen tävlar de åtta bästa kvalvinnarna om titeln LinCon-mästare. För de som nästan nådde finalen kommer en B-final
att spelas om det finns intresse för det.

Arrangemang: individuell brädspelstävling
Arrangör: Christer "Chrisp" Perrersson, chrisp@sverok.se

Anmälan: fijranmälda har förtur, men alla brukar få plats om spelen räcker.
Får konventet låna ett Advanced Civilization-spel av dig är du garanterad en plats.
Förkunskapskrav: inga
Tider: kval onsdag 19-01 (kod:401), torsdag 09-15 (kod; C01), torsdaglT-23 (kod: D01)

final fredag 17-01 (eller längre om finalisterna vill och behöver det)

Axis & Allies
Spela hela andra uärLlsbriget på ett spelpas!

Arrangemang: individuellt brädspelsarrangemang

Arrangör: Svante Nagy, 013-15 25 26
Anmälan: ingen föranmälan, alla är vdlkomna
Förkunskapskrav: inga
Tider: fredag 00-06

Blue Max
Första Världskrigsspekrulg i Lufien, Ffug dix gamk bipkn och samln hilk...

Alla som {år plats vid spelbordet får spela. De som är sena år komma vid nästa omgång... Den vid
sista spelomgången med mest kills på en pilot vinner ett pris... Vdlkomna

Arrangemang: individuell brädspelstävling
Arrangör: Henrik "Sniper" Tonkin, yavanion@hotmail.com
Anmdlan: ingen foranmälan
Förkunskapskrav: inga
Tider: torsdag 02-08, fredag 17 -23, lör dag 17 -23



Britannia
Det uar gryning, dimman låg tät. Mina spejare hade just återuänt med bud om ax romarna uar kamperade med pallisader

bakom kullen. Detta shulle gi)ra mitt kitta baualleri obrukbat't, men med natten som skjdd shulh det nog gå uägen...

Var med i de djtirua plundringrågen i Britannien. Sbapa riken, ttöt'td cirilisationer fir att slutligen bli kung au England i
detta eröuringsspel-

Arrangemang: individuell brädspelstävling
furangör: Fredrik Bonander, fredrik.bonander@svetok.se

Anmdlan: föranmälda har förtur, men alla är välkomna

Förkunskapskrav: inga
Tider: kval torsdaglT-23 (kod: D02)

final torsdag 23 tills det blir klart

Diplomacy
Diplomary honstruerades reåtn 1959 och har idag tusentals spekre uärlden öuer. Th hontroll öuer en europeish stormakt uid
1900+alets borjan oc/t utmanöurera dina motspelare med lögner, list och tahtish shichlighet.

Spelet iir enbeh att Lira sig, men kan ta år att bemlisna. Detf.nns dock möjlighetf;r nybörjare att göra goda resubat då de

slillan ses som hot. Ex hlashht intigspel.

Täulingen ingår i det suensba diplomaqtrallyt, som uinns au dtn spelare som spelat blistpå suensha honuent under året.

Arrmgemang: individuell brädspelstävling
Arangör; VidarAmbrosiani, fegpakt@excite.com, 08-32 19 78 (ring ej efter kl. 21)

Anmälan: {iiranmdlda har förtur, men alla är välkomna. Eget spel ger förtur.

Förkunskapskrav: inga

Tider: kval onsdag 19-01 (kod: A03), fredag 09-15 (kod: F03)

final lordag 09-15

Diplomacyt lagtävling
Spela diplomacy duen i lag. Annu fler motståndare att utmanöurera!

Lagtävlingen spelas med obegränsat antal spelare per lag, men är begränsad till 7 lag. Lagtävlingen kommer att genomföras

på ett bräde och lagdeltagarna kommer att gemensamt styra sitt land.

Arrangemang: lagbrädspelstävling
Arrangör: Vidar Ambrosimi, fegpakt@excite.com, 08-32 19 78 (ringei efter kl. 21)

Anmdlan: föranmälda har förtur till lagledarplatsernå, men alla är välkomna. Eget spel ger förtur.

Förkunskapskrav: inga
Tider; torsdag 09-15 (kod: C04)

Formula Dd
Uppleu tjutet au topptrimmade motorer och den stickande lubten au briinda diith. Kom och spela tletta lysande enkla racingspel.

Kvalen går på Monacobanan från grundboxen. Vi kör två kvalomgångar på samma pass. Dyk upp i början av passet, så

fördelar vi omgångarna.

Finalen körs på någon annan ännu e.j bestämd bana. Regelgenomgång in{iir varje spelomgång.

Arrangemang: individuell brädspelstävling
Arrangör: Fredrik "kroid" Persson, fredrik.kroid.perssor'@telia.com
Anmälan: Itiranmailda har fortut men alla är välkomna. Eget spel ger förtur.
Förkunskapskrav: inga
Tider: wå l«al körs torsdag 17-23 (kod: D05)

final fredag 23 - så länge det behövs

Illuminati
Kom och spela llluminati, dct klasisha spelet om hur samhdllet egentligen s4trs. Originalet i ry uppftischad uersion.

Det räcker med att vara med vid ett tillfalle, men eftersom vi räknar poäng kan det löna sig att spela flera gånger om
man vill vinna.

Arrangemang: individuell brädspelstävling
Arrangör: B.jörn Lagerström, rick_s_chris@hotmail.com
Anmälan: ftiranmälda har förtur, men alla är välkomna. Eget spel ger förtur.
Förkunskapskrav; inga
Tider: lordag 09-1 5 (kod: J06), Iordag 1-7 -23 (kod: K06)

Junta
Bananshörden uar dålig i år. .. Spela sbrupellos penningalen maktbauare i en liten sydameribansk bananrepublik. Spelet går ut
på attf)rskingra så mychet man kan au den håt anstriingda statskmsan tillfamiljens banbkonto i Schweiz.

Arrangemang: individuell brädspelstävling
Arrangör; Johan Averin, averin@sverige.nu

Anmälan: {iiranmdlda har förtur, men alla är välkomna. Eget spel ger ltirtur.
Förkunskapskrav: inga

Tider; kval fiedaglT-23 (kod: G07), ltirdag 09-15 (kod: J07)
final lordag 17 -23

Knightmare Chess
Du tror du har spelat mycket schack. Du tror du ban alla drag. Du kilnner att Kmparou är en looser som ställer upp i bomersiella
sammanhang. Du hittar Knightmare Chess. Spebt som uändzr upp och ner på schach-brtidet och gör biinderna till dina bt*ta
pjlrer. Spelet drir hon har mer betydzlse rin din egen hjårna (och nej, manfir inte discarda sin hjarnaf)r attfi dra ett extra bort).
Kom och spela Knightmare Ches du också och bli lika inueckLt som oss andra, och oroa dig inte. Ett schack-parti tir inte hela
uärlden. Bara din lilk uärld.

Arrangemang: individuellt brädspelsarrangemang

Arrangör: Björn Lagerström, rick_s_chris@hotmail.com
Anmdlm: foranmälda har förtur, men alla är välkomna. Eget spel ger förtur.
Förkunskapskrav: inga
Tider: torsdag 17-23 (kod: D08), fredag 17-23 (kod: G08)



Kremlin
Farx particelkordforande. Sedan snabbkatiär i KGB. Hålla ett brandtal: "Låt inte den kapitalistiska bldrans pexdrypande

fascistoida tentakler fiirkuäu de socialistiska liindtrna i deras hamp for öuerlrunad i en hård och ogli*uänlig uärld!" Snart han

jag uinha till masorna på röda torget. Bara den gamla aulider Vilken mikrofon? Tie år i Sibirien... Kampen om makten i det

gamla Soujet. Vem ban uinka tre gånger under fiiraamajdemonstrationen?

Arrangemang: individuell brädspelstävling
Arrangör: Conny Backlund, conny.backlund@era.sericsson.se

Armdlan: föranmdlda har förtur, men alla är v:ilkomna. Eget spel ger förtur.

Förkunskapskrav: inga
Tider: kval fredag 09-15 (kod: F09), frcdag 17-23 (kod: G09)

final lordag 09-15

LinCon Bowl VIII
Kan ni tänka er gox folh? Underliga tilldrageker tilldrog sig ifiol. Inte mindre lin fira
uästeruibare drhog men ingen au dem augich med segern. Vad ar od.dsen fiir det? Det låter ju
ungeJiir liba osannoliht som att fi se Giants fi snyh i Super Bowl.

Fjolårets tävlingsform med gruppspel föll så till den grad vdl ut att det återkommer i år.

I övrigt är reglerna desamma: Varje match spelas över 2 quarters, som vardera räknas

som en halvlek. Vardera halvlek har alltså såväl two minute warning som tLe time-outs

och sidby'te, samt att vi spelar med two point conversion. Åtta platser finnes, men

föregående års vinnare har naturligwis förtur.
Låter detta !ärran och främmande? Låt dig inte avskräckas - LinCon Bowl har vun-

nits av deltagare som inte ens kunde reglerna for merikansk fotboll när de kom, än

mindre hade de hört talas om Football Strategy. Se det som ett sten-su-påse där man

har lite fler än tre saker att välja på.

Mycket enkelt och mycket kul - det vet man i Västervik!

Arrangemang: individuell brädspelstävling
Arrangör: Kenneth "TPG" Johansson, tpg@telia.com

Anmälan: föranmälda har {iirtur, men alla är välkomna. Eget spel ger lbrtur. Vinst
föregående år ger fortur.
FörkunsLapskrav: inga
Tider: fredag 17-23 (kod: G10)

RoboRally
Suroival of the fittest
Med ett skärande skrik au metall tillplattades en robot påfabriksgoluet till en kompabt rylinder, mycket lih en bonseruburk. En

lös bubfån roboten sböt samtidigt med stor hastighet iiuergoluet och *iifadr enf)rbigående öaeruakningsrobot. En uiktigdel i
robotens kretsar shgs ut och den WJihnande roboten kunde phtsligt fi;rstå innebi;rdrn i all den information som den sbicbade

uidare till dntorerna. Robotarna umyttjades tillJi)rnedrande och meningslösa strider genom att robotarna tuingades till att hnuffa

in uarandra i defarliga ebmenten påfabribsgoluet elkr att bli beskjutn/l au robotorna: inbyggda ksrar Twonhie, som iir den 7Y-

libnande robotens namn, bestämde sigfi)r dtt görd sitt blistafor att stoppa detta uansinne, men ningas att likt de andra robotama

också delta i den faktansuärda slakten.

En Robo Rally-turnering utan lO.jligajakter på flaggor, sist kvar på spelplanen vinner. Vissa regelförändringar för att passa

spelformen kommer användas och presenteras inför varje spel. Medtagande av egna spel ger förtur.

Arrangemang: individuell brädspelstävling
Arrangör: OIIe Johansson, olle@johansson.com
Anmälan: föranmiilda har förtur, men alla är välkomna. Eget spel ger förtur
Förkunskapskrav: inga
Tider; l«al torsdag 09-1 5 (kod: C1 1), fredag 09-1 5 (kod: F1 1)

final l<irdag 09-15

Settlers of Catan
fug byar stiider ocb uägar mednn da befolhar den ryta uärldrn och fiamf)ralh: tar poäng snabbare än motståndarna. Ett mlcket

enheb, snabbt och spännande spel. Ordet nybörjarspel *auas S-E-T:T-L-...

Arrangemang: individuell brädspelstävling
Arrangör: Patrik "Packe" Jönsson,073-992 10 31

Anmälan: föranmälda har fortu! men alla är vdlkomna. Eget spel ger fortur.

Förkunskapskrav: inga
Tider: kval torsdaglT-23 (kod: D12), lördaglT-23 (kod: K12)

final söndag 00-03

Shogi
SM-slutspel och hjiilp till nyborjre
Kom och beuitma hjtirnorna kamp i shogi, drnjapanska uersionen au schach. Wm ska bli årets suenskd mästare? P/1§/1 På att liira
dig hur man spelar shogi och om du uill, äuen deba i en nybi;rjarturnering.

SM-slutspelet i shogi (japanskt schack) spelas med utmanarsemifinal (2:an mot 3;an i SM-turneringen), utmanarfinal
(1;an i SM-turneringen mot vinnaren av utmanarsemifinalen) och SM-final i bäst av fem partier (nuvarande svenska

mäståren, Peter Kaneko, mor vinnaren av utmanarfinalen). SM-turneringen i shogi spelm i Göteborg 2i-22 april.

Demonstrationsbräde med kommentator + nybörjarhörna med lärare + möjlighet till nybörjarturnering när intresse

finns.

Arrangemang: individuell brädspelstävling, individuellt brädspelsarrangemang och demonstration

Arrangör: Martin Danerud, marrin.danerud@telia.com

Anmälan: ingen föranmdlan, alla är vdlkomna.
Förkunskapskrav: inga
Tider: utmanarsemifinal: torsdag 10-15

utmanarfinal: torsdag 16-21

SM-final, parti 1-5; fredag 10-15, fredag16-21.,lördag 10-15, samt (ev) lordag 16-21 och söndag 10-15

nybörjarintroduktion och spel: under alla ovanstående tider



The A\Mful Green Things From Outer Space
TAGTFOS, rinnu ett heh underbart litet spel fån SJG. Nu äuen i firg. Kom och spela på torsdagen eller fedagen undrr ett au

pasen och Ji)rstå fiöjden i att fi en Beamer som gilr 5 Dice to Kill.

Datorspel
Counter-Strike
Arrangemang: datorspelstävling för lag om 4 personer

Arrangör: Mikael Söderlind, mikael.sderlind@telia.com, 0278-122 23,070-251 5l l0
Anmdlan: föranmälda har fortur, men alla är välkomna. Endast en person anmäler laget.

Antal lag är begränsat till 8.

Förkunskapskrav: inga
Tider: du bokar tider när du kommer till konventet (kod: R2l)

Frispel
Frispelet kommer även i år att vara gratis och varje frispelspass är 60 minuter. Då det under föregånde år framkom

klagomål på att personer satt kvar vid samma dator flera frispelspass i rad så inftir vi från och med i år ett bokningssystem

for att undvika detta. Bokning sker på plats i datasalen. Det kommer att finnas flera olika sorters spel.

Arrangemang: fritt datorspelande

Arrangör: Mikael Söderlind, mikael.sderlind@telia.com0278-12223,070-251 51 10

Anmälan: ingen föranmdlan, alla är välkomna

Förkunskapskrav: inga
Tider: när det inte pågår tävlingar

Half-Life multiplayer
Eventuellt SM

Arrangemang: individuell datorspelstävling

Arrangör: Mikael Sciderlind, mikael.sderlind@telia.com0278-122 23,070-251 51 10

Anmälan; ingen föranmälan, alla är vdlkomna, men antalet deltagare är begränsat till 96.

Förkunskapskrav: inga

Tider: du bokar tider när du kommer till konventet

Årrangemang: individuellt brädspelsarrangemang

Arrangör: Björn l,agerström, rick_s_chris@hotmail.com
Armälan: föranmälda har förtut men alla är välkomna. Eget spel ger förtur.
Förkunskapskrav: inga
Tider: torsdag 09-15 (kod: C13), fredag 17-23 (kod: F13)

Tile Chess
Tycher du att uanligt schack ar f;r Litt? Eller Jir stått'l Tycker du att uanligt schack är Ji;r litet? Eller fi;r stort? Tycker du dtt tuå
spelare dr fiantigt?

Har du suaratJa eller Nej på någon au ouanståendeJiågor så är Tile Ch«s speletf;r dig. Kom och spelapå Lincon och hr dig
gli;mma alh du tidigare uisste om schack.

Arrangemang: individuellt brädspelsarrangemang

Arrangör: Björn Lagerström, rick_s_chris@hotmail.com
Armälan; föranmälda har {iirtur, men alla är välkomna. Eget spel ger fortur.
Förkunskapskrav: inga
Tider: torsdag 09-15 (kod: C14), fredag 09-15 (kod: F14)

Ultra Ducks - The Cuban Conflict
GALIB har bommit på att om ankorna röker uxsciganer så fir de öueranki:ka hrafier och bl,ia ögon. Cigarrerna ltdr materllt
alla ankorna så att de bar bliuit snabbare. Samtidigt har Anke Geserets auelsprogran f;r att fi fam Krachats Haderach,
Anqdamms fcilsare, börjat uisa resuhat. Konflikten trappas upp, den som bontrollerar ci.garrerna kontrollerarAnqdamm. Cigar-
rema måste flöda..."

Ultra Ducks - The Cuban Conflict är den senaste expansionen till Ultra Ducks som har specialskrivits för Lincon. Varje
deltagare kommer få ett ark som innehåller en beskrivning av scenariot och de nedbantade regler som kommer användas
för turneringen, så ingen forkunskap krävs.

Arrangemang; individuell brädspelstävling
Arrangör: Olle Johansson, olle@johansson.com
Anmälan: ftiranmälda har furtur, men alla är välkomna. Eget spel ger fortur
Förkunskapskrav: inga
Tider: lördag 17-23 (kod,:Kl4)

Y ) Är du intres'erad avAnkor? Kolla in

"il^ 
hrrp:llraw.narik.se/
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Blood Bowl
IAAAAÅÅÅAAÅÅÅA!!!!! Så uar det dags igen! Blod, suett och dårar dus Blood Bowl.

Vi spelar enligt grundspelet och death zone. Ma en starplayer per lag. 1 000 000 an köpa sitt lag för Endast målade

figurer. Tag med eget spel ry detta ger Itirtur. Och ja det går att anmäla sig till båda kvalpassen. Until next clubbing, hälsar

Överdomare Dahlberg.

Arrangemang: individuell figurspelstävling
Arrangör: Björn "Boris" Dahlberg, borsjtj@hotmail.com
Anmälan: foranmälda har förtur, men alla är välkomna. Eget spel ger förtur.

Krav; målade figurer
Tider: kval torsdaglT-23 (kod: D31), fredaglT-23 (kod: Gl1)

final lardag 17-23

Ergel brektsgoton 1 5 - 17

DBM
Kom med din målade army' och sl,åssfi)r äran. Spel sker bonternuerligt under honuent€t. Soud arfor m€sdr.

Tirrnering i DBM. 400 poängs armder. Tirrneringsuppläget tar vi på plats efter hur många deltagare vi blir.

Arrangemang: individuellt fi gurspelsarrangemang

Arrangör: Lars-Olov Larsson, mrnisse@hotmail.com

Anmälan: ingen föranmälan, alla är välkomna
Krav: egen målad armd

Tider: registrering till torsdag 12.

spel hela konventet, utom då arrangörerna sover

Draw Stranger!
W'estern

Det är hetare än i heluetet i den lilla pueblo*aden precis på gränsen till Mexiho. Byborna har sedan länge låx in sig i sina hus och

bommatJi)rfi)nsterluckorna, albfir attunduika att trliffas au enJi;rlupen buk. För att det sball bli elds*id är det ingen tuekan

om, ryktena har cirhulerat i flera uechor om den stora uPPgijreken

Du tillhör inte de som låst in sig, utan är en av de som gör staden osäker när du spelar'§fl'esterns

figurspel. Det är drop-in under så gott som hela konventet (utom när arrangörerna sover...).

Välj bland firdigskrivna scenarier och figurer, eller hitta på nya till just er spelomgång.

Arrangemang: individuellt fi gurspelsarrangemang

Arrangör: Tove & Anders Gillbring, western@rollspel.com

Anmälan: ingen föranmälan, alla är välkomna

Förkunskapskrav; inga
Tider: hela konrenter. urom då arrangörerna io\er

Linköping 013-352980



Fightin in Africa
Året uar 1882. Mannen till hdger på bilden ar befiilha-

uare öuer de brittiska sryrhorna. Han har tagit en paus

fiån sniderna. Har hans soldater segrat, månne? Eller
da en sista hopp te Ji;re dadzn?

Det kommer spelas lite olika slag/expeditioner i
kolonialmiljö. The Sword mdThe Flame /The Sword
in Africa utgör regelgrunderna.

Arrangemang: individuellt figurspelsarrangemang

Arrangör: Jonas "Texc" Petersson,
jonas.d.petersson@era.ericsson.se

Anmdlan: ingen föranmälan, alla dr välkomna!
Förkunskapskrav: inga
Tider: torsdag 09- 1 5, fredag 17 -23, lördag 17 -23

Gå på!
Dra din huguärja och led dina karolinsha mannar mot nya segrar i fiiiruan länder. Eller ta a?? atmaningen och f)rsuara den

pokke hungen mot dtn suensha inuasionen...

Stora Nordiska Kriget som figurspel i 1 5mm. Figurer tillhandahålles på plats.

Arrangemang: individuellt fi gurspelsarrmgemmg
Arrangör: Thomas Årnfelt, thomas.arnfelt@ifsab.se

Anmdim: ingen föranmdlan, alla iir viilkomna!
Förkunskapskrav: inga
Tider: onsdag 1 9-0 1, torsdag 17 -23, ftedag 09-15

Homegrown Games

Micro: Abrams vs Panther
Var med och hrora pansar i detta arrangemang som frar tio år i år!

Drop in hela tiden, vid behov omfördelar vi belälet. Nya spelre som inte är med från b<irjan tilldelas normalt lägre

befdlsposter (plut/kompchefl. Vill man bli bat/brigchefår man se till att infinna sig i tid, såvida inte någon frivilligt avstår

sin post.

De som "varit med förr" vet vad de har att vänta sig: historiska uppställningar från mer eller mindre kinda pmsarslag

från andra väddslniget och framåt, ofta med något annorlunda fokus.

Årets begivelse blir en rundtur i det vackra landskapet i Lorraine/Lothringen.

furangemang: individuellt figurspelsarrangemmg

Arrangör: Göran "Mode" Åhlström, goahl@hotmail.com, Tommy Röhs

Anmälan: ingen föranmdlm, alla är välkomna!

Förkunskapskrav: inga, men intresse fijr och kunskap om militärhistoria och taktik är en fördel.

Tider: torsdag 11-20, fredag 11-20, lördag i1-20

Mordheim
\Tarband enligt regelboken eller'fi4rite Dwarf.
Allt måste vara målat.
Tie matchers kval, sedan final.
Tä med allt du behöver för att spela

Vdlslaiven gänglista.

Arrangemang: individuell fi gurspelstävling

Arrangör: Per "Ps" Svensson, Tommy Runesson, med flera

Anmdlan: förmmiilda har förtut men alla är välkomna.

Förkunskapskrav: inga
Tider: registrering fram till torsdag 12, kval hela konventet fram till finalen (kod: R32)

final lordag 10 till det är klart

Nomin
Nomin, en uärld au äaenryr.. . en uärld med mångafaror Med andra ord -perfeht f;r en hjabe! Damma aa rustningen och putsa

suardtt. Spelet f;r dig sou gillar fantasy och sjalu uill uara hjähe.

Tag gärna med en tennfigur som du vill ha som hj:ilte.

Arrangemang: individuell fi gurspelstävling
Arrangör: Pierre Karlsson, spiritus@madmail.com

Anmälan: ingen {tiranmdlan, alla är välkomna.

Förkunskapskrav; inga
Tider: spel flltande under hela konventet

på prisutdelningen utses konventets bästa spelare

Under LinCon 2001 hommer Homegrown Games ax strilla upp några dioramox Dek det på LinCon 2000 så urilbesiihta Pod
Race-dioramat, och dels en reuiderad uersion au tudrtaita gangstershootoutdioramat Moouhine & Machineguns. Ett tredje är
under unechling oclt hommer att presenteras på bonuentet. Fiimtom dioramor kan du spela andra spel i uår urå. Vi tar med både

sånt ui §ort själua och sånt andra gjort och son ui tycker är kul. Kom och proaa Guillotine, Abduction, the Great Dalmuti, Groo

the Card Game, MagBkst, eller något annat hul!
Vi hade en spelhonstruhtion*äulingifiol, som lockadefam en hel del besynnerligheter, och någonform au liknandt inLimningr

uppgifi blir det auen i år. Detaljema är doch ohkra i skriuande stund. Pris blir det doch i år Kanshe.

Mer att veta kommer att finnm på go.to/homegrowngames.

Arrmgemang: individuella figurspelsarrangemang med mera
Arrmgör: Kenneth "TPG" Johansson och Fredrik "kroid" Persson, homegrown@telia.com
Armd.lan: ingen föranmdlan, alla är välkomna!
Förkunskapslrav: inga
Tider: hela konventet - bara att dyka upp. Stänger bara då och då när arrangörerna måste äta eller sova.



Nomin, Ag. of the Nephilim
Den ntira famtiden ligger i ruiner efier kriget melkn himmel och heluete. Anglar och demoner regerar på gator au forna stlidu..

Men några fi hjäbar leaer fortfarande mitt ibland dem.

Religonsbaserat Neo/goth/punk tabletop äventyrsspel. Samma regelsystem som i Nomin, men det utspelar sig i frmtiden
Tag gärna med en tennfigur som du vill ha som hj?ilte.

Arrangemang: individuell fi gurspelstävling
Arrangör; Pierre Karlsson, spiritus@madmail.com
Anmälan: ingen föranmälan, alla är vdlkomna.
Förkunskapskrav: inga
Tider: spel fl1,tande under hela konventet

W'arhammer 40K
Armd
1500 pts Standard organization chart
Allt ska vara målat och \WYSI\X/YG gäller naturligwis.

Regler
Alla utkomna codexar måste användas. Inga regler som måste ha motståldarens tillåtelse får
användas. Alla chapter approved från \7hite Dwarfgäller med undantag för Vehicle Design
Rules. Se LinCons hemsida Itir årskmte informationen om vilka regler som gdller.

Turneringsform
A.lla spelar tre matcher och de bästa går vidare till finalspel. Grundspelet pågår under onsdag, torsdag och fredag. Finalerna
avgörs på lördagen.

Turneringspoåing
I turneringen ges poäng liknmde det system som används på G§7s Grand Tournament. Detta innebär att man får poäng
för bland annat matcher och målning. Även armdlistans utseende och läsbarhet poängbedöms.

Missions
För att avgöra vilka missions som kommer att gälla på respektive match används en missiongenerator (Incoming
TiansMission) som liknar den som användes på forra årets LinCon. Victory Points används vid samtliga missions.

Mer information
Information om IncomingTransMission och turneringspoängen kommer att finnas på LinCons hemsida, lincon.sverok.se.

Arrangemang: individuell fi gurspelstävling
Arrangör: Per "Ps" Svensson, Tommy Runesson0122-157 57, mctrl@swipnet.se, med flera
Armälan: föranmälda har furtut men alla är välkomna.
Förkunskapskrav: inga
Tider: registering fram till torsdag 12, kval hela konventet fram till finalen (kod: R33)

final ltirdag 1 0 till det är klart

W'arhammer 40K - specialturnering
1500pts från minst tre olika codex/regelboken

Special Characters är mvändm.

Standard organistion Chart.
Alla units foljer dom regler som gäller ltir armen dom är tagna ifrån.

Allt ska vara målat.
Vdlskriven armdlista där det ska framgå från vilken codex varje enhet kommer ifrån.

Chapter Approved gäller.

Ja du får blanda fritt mellan alla codexar och regelboken. Tank dock på att armd-

reglerna {iir varje enhet giiller.
Bedömning. Slag, samt bonuspoäng för coola armeer.

Arrangemmg: individuell figurspelstävling
Arrmgör: Per "Ps" Svensson, Tommy Runesson0122-157 57, mctrl@swipnet.se, med flera

Armälan: föranmdlda har förtur, men a.lla är vdlkomna.

Förkunskapskrav: inga
Tider: tordag 00-06 (kod: B34), fredag 00-06 (kod: E34), lördag 00-06 (kod: H34), söndag 00-06 (kod: L34)

'W'arhammer 40K- megaslag
I en platslig axach motWytefeL*kaja har eldrtrerna intagitflera uiktiga områden på planeten. Emellertid har stridtrna gått öuer

i ett xällningskig... Anda tills nu. En öuerrashningsattack reu upp dct bejserliga gardets nonaflanb och panik barjade spridas

bland de kejserliga trupperna. En haluordnad retriitt som liimnadr tusentals frngar samt bmListade och diida kroppar innebar

att eldarstyrhan phtsligt hotade den bejserliga *adtn Gothenburghu nycheln i imperiex nonaJlanh. De hejsuliga tru??ema

uppbådar alb de han i ett desperatf)rsöh att rddda stadcn och fiirskansar sig i des glxer au griinde4 berg och hanaler. Kommer

da kejxrliga gardets kårchefSuen Rydrll, och hans tre diuisionschefer hålla stånd mot tharasdiels fiamstormande dödsmakin?

Snart kanske den riidsuarta samm-hainflagan uljar öuer stad.en... om inte kejsarens 3:e aml kommer till undsättning eller

eldarernas f)rnödenlteter trlter inndn de§.

"Ifyou orcup1, Majorna b1 the euening, we will giue you a medal, if 1ou fail you will be shot!" Tharasdiel

Tueha inte anmäl dig innan platsernlz tdr slut. Ingen hommer ringa just dig ifall du inte anmiib dig. Fiirebom nesan att behöua

beuittna dexa jlittefiihslag som enbart åshådare. Kont/lbta anangörerna!

Tag kommandot öuer endera sidan i detta masiua 40K stadsmiljiiscenario med Jlera befilhauare öuer uarsin arml, iruga egna

figurer shall medtagas.

Föranmälan är ett måste. Endast föranmälda år plats. Förhandsinfo och fördelning av roller/strategiska mål måste gås

igenom innan själva arrangemanger. Vill du vara med måste du kontakta arrangörerna per epost eller telefon för vidare

info. Anledningen är givewis att slaget ska kunna börja så fort som möjligt på konventet.

Goda kunskaper om §Tarhammer 40K vad gäller regler med mera är ett krav, egna specialregler specifikt för detta

scenariot kommer att tillämpas.
Många specialregler liknmde dem i §7D 187 (inget krav på att den läses) med bla Fog ofwar, bensin, hidden movement,

kommunikationsproblem, off table support osv

Arrangemang: individuell fi gurspelstävling
Arrangör: DavidTomic, david.tomic@telia.com,031-42 69 13. HenrikLennartsson, judgefire@telia.com,031-81 20

t7,0705-57 80 10.
Anmälan: OBSI Endast ftirmmåilda km å plats. Tär platserna slut hamnar man på reservtiden.

Förkunskapskrav: goda kunskaper i §fl'arhammer 40K
Tider:torsdag12-fredag08 (kod:C35)ochresefftidommångaanmälersigpålördag12-söndag08



W'arhammer Fantasy Battles 6th Ed BÅ]{}R§PTt. FICIUH§PTL. FtL|llEft . I(I}fiI§PEL. fl{JLL§TII.TY§PEL
2000 pts.

Armelist eller Ravening hordes.

Inga special characters. Inga Dogs of war/Regiments of Renown liirutom rena Dogs of §i'ar armies.
Allr måste vara målat.
Ta med allt du behöver liir att spela.

Välskriven armelista i wå exemplar. Oläslig lista ger poängavdrag.

Bedömning: Tre slag, målning och armesammansättning.

Arrangemang: individuell figurspelstävling
Arrangör: Per "Ps" Svensson, Tommy Runesson 0122-157 57, mctrl@swipnet.se, med flera
Anmälan: föranmälda har {iirtur, men alla är välkomna.
Förkunskapskrav: inga
Tider: registrering fiam till torsdag 12, l«al hela konventet fram till finalen (kod: 836)

final ltlrdag 10 till det är klart

W'arzone
Turnering i \farzone. 750 poängs armder enligt regelboken eller FO\[-böckerna (eventuella nya böcker som kommer ut
innan konventet är ok). Alla figurer skall vara målade och proxies är ok. Anmälan och bokning av spelpass sker på plats (se

anslag på konventet), men maila gärna innan. En match tar cirka wå timmar.

För mer information se vår hemsida members0l.chello.se/coil

Arrangemang: individuell figurspelstävling
Arrangör: Andreas Engström, coil@chello.se, Rolf Hansson, rolf.hansson@merkantildata.se
Anmälan: Ingen föranmälan, alla är välkomnal Registrering sker på plats innan första passet börjar men e-posra gärna
innan.
Förkunskapskrav: inga

Tider: registrering: torsdag 17-19
spel: rorsdag 19-23, fredag 00-06, fredag 09-15, fredag 17-23,lördag00-06, lördag 09,15, lördaglT-23

Void
You haue all seen the great science f ction f /ms that are around where /teroi battle against compt mega- cor?orations, a/iens antl
euil empires and the robox ofthefuture threaten the uery existence oJ'manleind.
Void is a tabletop game, ?lqted witb miniatures, that allows 1ou to recreate conflicts simular to those that you ltaue seen in your
fauorite science fction f lms.

In tbe Void uniuerse there are heroes and uillains, aliens and robots. I-Kore produces a krge range ofminiatures fom the Wid
world for you to collect and paint. The idea is that you collect tltese miniatures to pla! the gdme. The Voitl game is easily

understandable and allows you to pk)/ Jänfun games with 1,our fiends in a couple ofhours.
During the Void euents on LinCon ltou'll be able o ny the game out, pldj it and get your hands on Ji« §uawajr fom i-Kore,

the compary producing the game! And, besidts, tltere are rumors that tll€re are ?r€tqt cool ?rizes to win lry battle it out against
yourfiends and the i-Kore "Legionaries" (The guys mnning the Void euent on LinCon)...

Vi (Jag och mina medarangörer) kommer att arrangera demospelningar och lite smått och gott... Yihar firll\ackrp frän
spelets uwecklare/tillverkare i-Kore 1td.

Täg gärna med egna figurer! Inget måste, men om jag får tag i en digital kamera kan det handa att dina figurer dyker
upp i i-Kores egen tidning, Battles \With Miniaturesl

Arrangemang: individuellt fi gurspelsarrangemang

Arrangör: Viktor Carlson, sikil@spray.se, 017 I -462095, 070-4947055.
Anmälan: ingen föranmälan, alla är välkomna!
Förkunskapskrav: inga. Information om spelet finns på w.i-kore.com.
Övrigt: Täg gärna med egna figurerl
Tider; onsdag 1 9-0 1, torsdag 17 -23, fredag 17 -23, lördag 17 -23

CODEX
oourur-rollspel.na
Prenumerera; 6 nummer för 129 k.
100 sidor tidning om spel helt i färg.

Betala in 729 kr pL postgiro 102 1B 69-1.
Ange namn, adress, tel och epost.

Vi skickar nästkommande nummer direkt
hem till dig.

dataspel * figurspel * filmer * kortspel * rollspel * tvspel





Korts el
Babylon 5
Föranmdlan
Föranmälan görs per epost till cthulu@telia.com senst en vecka innan konventet. Föranmälan görs med: Nmn och

epostadress, vilka tre raser du vill spela, rangordnat från 1 till 3. Först till kvarn...

Du kommer att å veta via epost vilken ras du kommer att få spela.

F.fteranmdlm
Efteranmälan: du kommer till fiirsta spelarsamlingen med minst tre (3) fardiga lekar (olika raser).

Kval och final
Två till fyra kvalomgångar, samt en finalomgång, kommer årt spelas (beroende på antal deltagare)

Kr;omgårgrrnfuoÄmer att lottas inför första omgången, mximalt en av varje ras vid varje bord, och i största möjliga

mån kommer jag att se till att ni möter nya motståndare i varje kvalomgång'

Kvalomgångarna kommer att spelas 2 timmar/ pass och finalomgången kommer att brytas efter 4 timmar om ingen

vunnit innan dess.

Regler
Sta-nd"rd turneringsregler enligt w.eternity.com, dessutom kommer jag att plocka hem errata och "rulings" exakt en

vecka innan konvÅt.ibo.1"r o.h det som jag har med mig g;iller, endmt det och inget mnat, hur mycket ni än kommer att

vilja det och hur officiellt ni än har fätt tag i det.

Jag kommer dessutom att ta med mig ev rulings och errata som dyker upp sista veckan till första spelrsamlingen och

om majoriteten av deltagarna godkänner det så kommer de att laggas till.

Jag kommer att placera turneringen på listan över sanktionerade turneringar, vilket innebär an IPE-poiing km plockas av

de som är rankade.

Arrangemang: individuellt kortspelsarrangemang

Arrangör: Christian Johansson, cthulhu@telia.com, 0706-48 84 13

Anmälan: se ovan!

Förkunskapskrav: inga

Tider: kval torsdaglT-23, fredag 09-15

final lordag 09-15

Bridge
Lär dig spela aärldens mest ?opuhra hortspel. Gi)ran Lindberg åtta gånger suensh mättdre, f.nnt ?å ?lats.

Vi spelar torsdag - fredag mellan 1 000 och 2000. På lördag lirar vi mellan 1 000 och 1 500, för att sedan anordna en tävling

for alla Färskingar. Vi kör med prispengar.

Bakgrundsåkta: Det finns knappt 20000 tävlingspelare i Sverige. Tlots att detta är ett lågt antal jäm{brt med andra länder

,å håvd^r vi oss bra internationellt. Sverige brukar slåss om medaljerna i EM, VM och OS. 120 länder är anslutna till

Världsbridgeförbundet och av dessa brukar 90 nationer spela OS.

JunioråIidern är upp till 25 år och en spelre når normalt sin topp rtnt35-45. Svenska juniorlandslaget floppade i JEM

i Turkiet senast (l^ ii Ze) och torskade därmed sin plats i \M-finalen i fuo de Janerio. Vi behtlver alltså nJtt blodl

Arrangemang: traditionellt kortspel. individuell anmälan med avslutande tävling'

Arrangör: Göran Lindberg, gli@bridgefederation.se, 046-808 24

Armälan: ingen föranmälan, alla är välkomna!

Förkunskapslaav: inga - du lar dig på platsl

Tider: nltt spel och regelgenomgång startar så fort det finns minst fyra villiga spelare

drop-in-spel och kurs: torsdag 09-20, fredag 09-20, lördag 09-15

tävling lördag 1 5-20

Chez Geek
Ghez Geeb, det underbara hortspeletfån SJG drir den slönte spelaren uinner

Arrangemang: individuellt kortspelsarrmgemmg
Arrmgör: Björn Lagerström, rick_s_chris@hotmail.com, ICQ 557 177 45

Anmälan: ingen förmmdlm, alla är viilkomna!
Förkunskapskrav: inga
Tider: torsdag 09-75, torsdag 17 -23

IN§7O, SM-kval
Ohej, tredje au fem möjligheter att huala in till slut-f.nalen i IN'WO-SM 2001, Falcon och Gothcon är aublaradt, endast $dton
och Borås gelkonuent återstår Så nu iir det aäl ldge att kuala in om man sha slippa simma motströms.

Så vilka regler är det som g?iller då? Jo, foljande:
En lek består av 45 kort
Mu tre av varje kort.
Under kvalet ska man spela minst 3 matcher. Dessa skall spelas på några av de 6 matcher som kommer att spelas. Man är
givewis spela fler matcher men då måste man bestämma innan hur många matcher man skall spela. Detta besrämmer man
i samband med att man säger ndr man vill spela. Man är byta lek mellan varje omgång utm några som helst restriktioner.

Officiella errator (http://w.s.j games.com/inwo/errata/) gäller.

Vi kommer även att använda Percentage of Goal Scoring System (http:llw.s.jgames.com/inwo/rules/variants/inwo-
tourney-rules.html), Agents of Ennui (http://w.sjgmes.com/inwo/rules/variants/agentsofennui.html) och UFOs Cla-
sz7 (http://w.sj games.com/inwo/rules/variants/ufosclmsic.html).

Polska kort fär inte användas och tyska används enligt INtrVO spricht Deutsch (http:llw.sjgames.com/inwo/rules/
germanenglish.html). Dock fär givewis USA mvändas då vi inte spelr därborta och det harifrån ser helt naturligt ut.

Vinnarna i finalen dr klara for att spela SM-final på Borås Spelkonvent aka BorCon.

Arrangemang: individuell kortspelstävling, SM-kval
Arrangör: Björn Lagerström, rick_s_chris@hotmail.com, ICQ557 177 45

Almälan: {iiranmälda har förtut men alla är välkomna till kvalet.

Förkunskapskrav: inga, men det lönar sig att veta vad det handlar om
Tider: kval torsdag 17.00 - fredag14.30 (kod: D41):

Kvalpassen har match-start 17 .00, 20.30,00.00, 03.30, 08.00 och i 1.30

ftnd, fredag 17-23



Magic
Välkommen till SM i Magic, som taditionen bjuder på Lincon. Kom till Lincon fi)r en långhelg au irutensiut MagicaPeknde.

Sueriges allra btista Magic-spelare gör upp om SM-titeln och platser på EM och \llvl, men äuenfi;r de som inte kualat in till SM
är Lincon fullt au abtiuiteter Ständiga Side-euenx, uiirldens Ji)rsta Apocalypse preuiea och drt inoficella SM i Typ 1. Om du

foranmäler dig så fir du billigare intiide och billigare tumerirugsaugifur All information om SM och andra turneringar

hommer att fnnm på MagicPotalen, wuu.?orta lirea. com/Magic.

För mer information och de senaste nyheterna om SM, besök MagicPortalen på w.portalarea.com/Magic. Frågor

besvaras på dci@portalarea.com eller 031-743 94 29.

Magic, Apocalypse pre-release
Se kortenfiire alla andra! Det här är uärlderc garanteratf)rstlt ?r€-release ?åA?ocalypse, den n1a Magicserien! En helgf)re alla

andra prereleaer i Suerige! Sitt uppe hela nattenfrir att ainna drnna Sealed Dech-turnering

Sealed deck-turnering med 1 Invasion Starter och 3 Apocalypse boosters.

Arrangemang: individuell kortspelstävling

Arrangör: Martin Jordö, dci@portalarea.com, 031-7 43 94 29

Anmälan: formmdlda har förtut men alla är välkomna.

Avgift: 200 [r för foranm:ilda
Förkunskapskrav: inga

Tider: registrering fredag 18-19, turnering fredag 19-04 (kod: G42)

Magic, inofficiellt SM, W I
Det är mycket prestige i att kunna uinna med de bästa kortenTa fam de gamla korten ocll shpp las den rihtiga hrafien

tillgängliga.

Arrangemang: individuell kortspelstävling

furangör: Martin Jordö, dci@portalarea.com,031-743 94 29

Anmälan: föranmdlda har förtur, men alla är välkomna.

Avgift: 40 kr för föranmälda
Förkunskapskrav: inga

Tider: registrering torsdag 19-20, turnering torsdag 20-03 (kod: D43)

Magic, Rochester Draft
Tiäna injär SM, eller uisa att du behärshar korten bäst!

Rochester Draft med 2 Invasion och 1 Plmeshift booster.

Arrangemang: individuell kortspelstävling

Arrangör: Martin Jordö, dci@portalarea.com, 031-7 43 94 29

Almälan: föranmälda har fortur, men alla är välkomna.

Avgift: 100 kr Itir föranmälda
Förkunskapskrav: inga

Tider: registrering onsdag 20-21, turnering onsdag 21-05 (kod: A44)

Magictider
onsdag

Rochester Draft
20-21 registrering
21-05 turnering

torsdag
SM, kval (standard)

09-10 registrering
10-20 turnering

Inofficiellt SM, typ 1

1 9-20 registrering
20-03 turnering

fredag
SM, dag 1 (Rochester Draft)

09-10, registrering
10-19 turnering

Apocalyps pre-release

18-19 registrering
19-04 turnering

lordag
SM, dag 2 (Stmdud)

09-10 registrering
10-17 turnering

SM, final (slutspel)

20-24
SM, prisutdelning

cirka 24

SM i Magic 2001, kvalspel (standard)
1ir du inte kualad till SM? Då är det har tistd chanten. De b^ta 20% au drltagarantakt hualar in till SM. Ta med din bästa

Standardleh (typ 2) och spek i en at Suriges störstd turneringar.

Tillåtna set är 7th ed., Mercadian Masques, Nemesis, Prophery, Invasion, Planeshift. Även redan kvalade år delta, men

räknas bort i resultatlistm.

Arrangemang: individuell kortspeIstävling
furangör: Martin Jordö, dci@portalarea.com,031-743 94 29

Anmälan: Itiranmdlda hr förtur, men alla är välkomna till kvalet.

Avgift: 40 kr for föranmdlda
Förkunskapskrav: inga
Tider: registrering torsdag 09-10, kvalturnering torsdag 10-20 (kod: C45)

finalspel: se nedan

SM i Magic 2001
Fredag: SM Rochester Draft
Har btlrjar SM. Sveriges bästa spelare draftar 2 Invasion booster och 1 Planeshift i 6
rundors Swiss. Bara öppet for de som kvalat in via kvalturneringar eller ranking. Se

lisran på vw.porralarea.com/Magic.

Lördag: SM Standard
SM fortsätter med dag wå. Runda 7-12 spelm {iir att avgöra vilka 8 som går vidare till slutspel, och vilka som vinner pengar

ur den utökade prispotten. Kommer traditionen att hålla i sig att helt nya lekar dyker upp på SM? Bara öppet lor de som

kvalat in via kvalturneringar eller ranking. Se listan på w.portalarea.com/Magic.

Lördag kv:ilI: SM-slutspel
De 8 bästa spelarna fortsätter i dubbelelinimation för att avgöra vem som blir svensk mästare. Alla 8 är inbjudna till EM
i Milano, men bara de 4 bästa får åka till VM i Toronto. SM Slutspelet är spänning på hög nivå, och Magic som publik-
sport. Se mästarna spela!

Lördag natt: Prisutdelning SM Magic
De tävlande får sina priser och SM-mästaren lyfter pokalenl Förutom äran och möjligheten att tävla för Sverige i NM,
EM och VM finns totalt hela 55 000 kr i priser. Av dessa går 12 000 kr tillvinnaren. Alla priser är reseersättningar ltir
internationellt tävlande, så inga pengar betalas ut.

Arrangemang: individuell kortspelstävling
Arrangör: Martin Jordö, dci@portalarea.com, 031-743 94 29

Anmälan; endast kvalade fär delt.
Avgift: 0 kr
Förkunskapskrav; är du med så är du bra!

Tider: SM, dag 1 (Rochester Draft), registrering fredag 09-10, turnering 10-19

SM, dag 2, (Standard), registrering lördag 09-10, turnering 10-17
SM, final (SM+lutspel), turnering lördag 20-24

SM, prisutdelning lordag cirka 24



Star Tiek CCG
Det blir tre STCCG-turneringu på LinCon i år. En \7arp Speed Sealed och en vanlig Constructed som båda är sanktio-

nerade av Decipher. Dessutom spelar vi en icke-sanktionerad proxl'turnering. För frågor om turneringsformat eller annat,

hör av er till arrangörerna. Färgade plastfickor är tillätna.

Arrangemang: individuella kortspelstävlingar

Arrangör: Oskar Grindemyr, romulan@kozmail.com; Mårten Ling, marry@telia,com

Anmälan: föranmälda har Itirtur, m€n alla är vdlkomna

Avgift: gratis, utom för "sealed" där man deltar till sjdlvkostnadspris

Förkunskapskrav: inga
\W'ebsida: w.decipher.com
Tider: §f'arp Speed torsdag 09-14

Constructed fredag 09-15
Proxy fredag 17-21

Är du intresserad av Start Tiek? Kolla in
htrp://m.tss.st/
http ://m.trekkers.se/
http://w.stockholmtrekkers.a.se/

Star'W'ars CCG
Det blir wå turneringar i Star'§i'ars, en Swiss och en Sealed. På torsdag är det Swiss och på fredag Sealed.

I Sealed-turneringen kommer det att vara tre premier booster + wå endor booster. Med dessa ska man göra en 40 korts

lek. Light side respektive dark side kommer att lottas ut.

Arrangemang: individuella kortspelstävlingar
Arrangör: Nulle Becker, nullebecker@hotmail.com

Anmälan: furmmiilda hu förtur, men alla är välkomna

Avgift: gratis, utom fiir "sealed" där man deltar till självkostnadspris

Förkunskapskrav: inga
'§Tebsida: lm.decipher. com

Tider: Swiss torsdaglT-23
Sealed fredag 17-23

Laiv
Allmänt
De flesta Eelare är mångslxkre. Många gekr både Magic, 'Varhammer och åher på något laju uaryt år LinCon har ambitio-
nen att sudld ?å s?ekrens alla behou och har drirjbr de senate åren satsat på dtt utuechla programpunkter hring och med laju.
Efiersom LinCon befnner sig på en stor gymnasieskola kan man inte så liitt genomf)ra mäktiga kungamid.dagar eller ha

fantayyinspirerade alu- och *olllaju. Det passar heh enkeb inte in i en sholannosflir Därfor erbjudrr ui lite smalare kjuaktiuiteter
i form au seminarier, worhshops och hjuanangörspresentationer infrir sommarens och hiistens laju. Vi uill shapa en nanrlig
trffiun/et och en ttaft?unkt ;nfir lajustisongen fiir lajuintretserade.

Lajvpresentationer
Det kommer arrangörsgrupper från en rad intressanta lajv och berättar om sina arrangemang. Där har du chansen att å
reda på mer kring speciella la.iv, du kan grilla arrangörer på information, renhåflning, avgifter, budgetar och bakgrunds-
historier Du km kanske hifta arrmgörerna till just det lajv du redan anmält dig till för att ta upp personliga intriger och
frågor.

Arrangörer från bland annat lJnder röda vingar, Dimbros åste, Crimson Night (se nedan), Helig Mark med flera
kommer och berärrar om sina lajv.

Seminarier och debatter
En rad seminarier kring bland annat tältbygge, medeltida skrädderi, Sweden by night, Hjullås och flintlåspistoler samt
medeltida instrument kommer att genomföras och fler seminarier är på gång som vid detta hdftes pressläggning ännu inte
är klara. Vi kommer också att genomföra några intressanta debatter kring heta ämnen med debattledare, t ex Knutpunkt
2OO2 och Sex inlajv-offlajv.

W'orkshops
Under konventet kommer det att finnas en rad intressanta worlahops att genomforas, förhoppningsvis under flera tillfäl-
len så att fler kan få möjlighet att delta. Vi kan bland annat erbjuda praktisk pikliiring, garnfärgning, nålbindning och
sminkningskurser.

Vdrdshus
Nu är de har igenl Föreningen Enhörningen bjuder på gemytligt samspråk och sång i glada vänners
sällskap smmkiga pannkakor, blåbärepaj, cider och andra godsaker i sitt trevliga värdshus. Varför inte
smyga in i medeltida klader och lyssna på trubaduren en kvdll?

Levande anslagshvla
lJnder konventets gång kommer det att finnas en speciell plats vid receptionen som kommer att dra den uppmärk-
samme lajvaren till sig. Anslagstavlan kommer att innehålla konventets olika spelpass, men $,llda med intressanta
kurser, seminarier och la.lv Dock kommer det att finnm hålrum i schemat där konventsdeltagarna själva kan sätta
upp sig, få tillgång till lokaliteter och hålla sitt egna seminarie, lajvpresentation eller workshop. Om du redan nu
vet att du vill boka en sal och plats så weka inte att hora av dig till lajvansvarige Lrs "Molle" Johmsson,
013-10 42 53 eller eposta till lincon@sverok.se.

Lajv och teater på konventet
På föl.iande sidor kan du läsa om de lajv som redan är inbokade. På Lincons
hemsida och senare på "den levande anslagstavlan" kan du läsa om det som

bokas in fram till och på konventet. På gång är till exempel ett vampyrlajv,
något som brukar synas på många konvent. ...hm, nilgot som intebrukar synas,

såklart. Det är oclaå på gång att en eller två teaterpjdser kommer att sättas upp
på konventet.



Alternaliv: seminarium
Den berömda arrangörsgruppen Alternaliv kommer till konventet. Progrmmet är inte klart ännu, men det är troligt att

åtminstone en del kommer att handla om hur mm genomför stora prcjekt, dll exempel stora lajv eller spelkonvent. HåIl

utkik efter anslag!

Arrangemang: seminrium
Arrangörer: Alternaliv, henrik@alternaliv.se

Tider: Anslås på konventet

AirSoft CQB-spel: lajv konfliktspel
Lwmde konfliktspel
Co unter-Str i he utan dato r...

"Han fngradt neruöst ?å sitt uapen. Föruisso hade han timmar au träning bahom sig men inget au de scenarion han

genomgått uar i närheten liha sbrächinjagade som att uerhligen uara på plats. Det uarfira rya hillar i gruppen, som alla manades

på au en be*ämd CO famåt i borridoren. Alb de uhste uar att detfanns ett antal tungt beaäpnade tenorister någonstans i huet,

som alla uar uälf)rberedda på att de shulle gi)ra sin inbrytning nu.

Ingen au grabbarna uistte uatfir tetroristerna hade barikaderat sig i hwet, uarf;r dt uar hlasade som teryorister eller hur de

kundi uara nngt beuiipnadt i ett land med ertremt hårda uapenlagar. Ingen brydde sig Lingre, dl uistte dtt nu uar det en fråga
om liu eller diid. De sjtilua eller de andra. Att dada eller bli diidade . Endafågan han bunde ställa siguar ailkenfiirg blommoma

shulle ha, som hau flichuiin shulle Liga på hau grau... Siibert röda. Hon har alhid gillat ratt.

Rött. Thnken fatnar i hans huuud medan han i slow-motion ser sin hompis titta med liuhsa ögon raht på honom med

armarna fulla au rosbkd. Det tar en obeshriuligt lång tid innan han ens hör shotten som hans hamrater shjuter som udergäll-

ning. Det enda han kdn görd Ar att stå helt stilk och filja sin kompis med blichen som tegnar ner ?å goluet - \hönt" tänker han

"han uet i alk fall om att idag aar hans dag att dö".

Han kommer åter till meduetande när hans CO dunhar honom så hårt i rygen att han niistan faller öuer famlänges:
'aRör erfamåt!'skriker COn. Alla börjar rdra sigfamåt som en rad medfir till shht. Sporadisk eldgiuningsker, men det ser

bara sbugor.:om om de jagade uäsen a, natten.

De når slutet på horri.dnren som slatar i ett t-hors. Ett mardrijmscenario fir erfarna, en dbdsfilla fi;r rybörjare. Han biter

ihop och ber en snabb bön om att han skall f)r dueirua denna dag i alla fall och suänger mnt hömet, rakt in i terroristernas

eUgiuning..."

CQB+pelet går till så att man delar upp 10 deltagare i wå lag: 5 terrorister och 5 poliser frål en insatsstyrka. "Terroris-

terna" är två minuter på sig att sätta upp ett hastigt försvar, innan "polisstyrkan'stormar in. Målet är att eliminera

motståndarna, med så å egna föduster som möjligt. Om man vill höja svårighetsgraden kan mm även ha med Personer

som spelar gisslan.

Ett spel i ett mindre hus tr ungefär 10 minutet med en kortare introduktion av vapen och säkerhet innan spelet.

Bussar mellan konventet och spelplatsen avgår med jämna mellanrum enligt ett schema som anslås på konventet.

OBS! Även om soft airguns inte är riktiga vapen så hamnar de under vapenlagen. De ska alltså behaldlm som riktiga vapen

utanliir spelplatsen. Därför håller arrangören med vapen till låns till alla deltagare.

Du ska alltså inte ta med dig egna vapen, for då gor du dig s§ldig till olaga vapeninnehat Det ger böter och vapnet

beslagtas för kassering. Inte för att vi tror att nån skulle bete sig så puckat, men alla vapen vi ser lämnar vi till polisen, och

ägaren awisas från konventet.

-*1$}ilti**ffi:ffiffiffi@m

EtT (»asl*u) eiY"EAt rE.LE» ^'tr
Du rleaaurr Pi rrt LAxv',,

AirSoft: seminarium
Arrmgörerna och ett företag håller wå seminarier om soft airguns och möjligheter till levande konfliktspel och levande
rollspel. Det blir oclså information om CQB+pelet (se nedan) och om sommarens srora årrangemang Operation: Crimson
Night (OP: CN). Mer information finns på w.softgmes.nu.

Arrangemang: fiiredrag
Arrangör: Johan Munkestam, lord@zarkow.com, w.softgames.nu
Armdlan: ingen föranmdlan, alla är vdlkomna!
Tider: tordag 17-19, fredag 17-19

Dimbros Piste: deltagarffäff
Till den 25 och 26 maj inbjuder vi er alla som vill komma på Dimbros Fäste till en deltagarträff Syftet med mötet är främst
att erbjuda möjligheten ltir er a.lla att träffa varandra, och att träffa oss arrangörer. Men också givetvis for att vi arrangörer
skall å träffa er.

Deltagarträffen kommer hållas på LinCon. På fredagskvällen umgås vi och har trevligt. Vi har inga stora inplanderade
aktiviteter då utan dessa sparar vi tills på lördagen ndr vi lärt känna varmdra. Då kan ni föruänta er aktiviteter som
diskussioner, debatter, frågestunder, presentationer, grupptråiffar (med kontakturangör), ätteträffar och eventuellt några
workshops

I början av maj publicerar vi mer detaljer (såsom vägbeskrivning, schema, m.m) på la.jvets hemsida. För er som enbart
kommer till LinCon for att delta på deltagarträffen, eller bara kolla in konventet, kostar det ingenting, vare sig i inträde
eller for sovplats.

Arrangemmg: seminarier, klantrdffar, workshops
Arrangör; Dimbros fäste, kraftling@bredband.net, http://w.forsman.ccldimbrosåste/
Tider: fiedag och ltirdag

Dråikttävling
Har du en uklusiu srytgg snixig rolig sptinnande, alldnglig uäkydd, hård, blodig pansarbekbidd, coot, pakhladd, behornad,
uälnitad, uågad, knyppkd, Jiirgstark, exotish, historisk, sliten, speciell, hårig lösittande eller på annat stixJi)rtjusande fauorit i
din lajugarderob som du uill uisa upp f)r omudrldzn? Tueka d"å inte att deba i bonuentets dräktuppuisning och täuling.

furangemmg: dräkrräv1ing och uppvisning
Anmälan: ingen fiiranmdlan, alla personer och bidrag dr välkomna!
Arrangör: Lrs "Molle" Johansson, 070-716 24 29, molle@sverok.se
Tid"er: lördag2o-23

Fotoutst2illning
Olh Sahlin uisar några au sinafna bildrr i en efierfågad uppf;ljare på sin utstiillning undrr J?)na årets LinCon. Ut*ällningen
kommer äuen att innehålla en hommeruterad specialhollektion med alla omskgsbilder fiån Centurion, Suerox, Faa och Runan.

Arrangemang: utställning
Arrangör: Olle Sahlin, o-sahlin@algonet.se

Garnfärgning: workshop
Garnfärgning dr enklare än man tror. Lär dig enkla tips och trix. Utrustning och material tillhmdahålles av konventet.

Arrangemang: worlchop
Arrangör: Anna-Greta Johansson, Sunnanskog
Armälan: ingen föranmdlan, alla är välkomna!
Tider: anslås på Lonventet



okåint Yatten: teateruppsdttning
En svart komedi av Elisabet Palo. En naturligt tillfalle att undersöka beröringspunkterna mellan laiv och teater.

Arrangör: Patrik "Packe" Jönsson,073-992 10 3l
Tider: fredag 17-19

Lajva i framtiden: seminarium
Som en uppföljning av Olle Sahlins seminuium kring lajvrörelsens historia under förra årets LinCon spekulerar Cilla de

Mander kring lrjvandets framtid. Hur kommer rörelsen att uwecklas under de närmsta åren?

Arrangör: Cilla de Mander
'lider: fredag21,-23

Medeltida sömnad: seminarium
Grundläggande och avancerad medeltida/fantmy-klädstilar.

Arrmgemang: seminarium

Arrangör: Skräddare Gert Alenhall, Sunnanskog, m.ateljealenhatl.se
Armälan: ingen föranmälan, alla är välkomna!

Tider: anslås på konventet

Nålbindning: workshop
NåIbindning är något man kan göra när som helst och var som helst. Kom och lar dig göra enkla

tygband. Utrustning och material tillhandahålles av konventet.

Arrangemang: workshop
Arrangör: Helena Johansson, Sunnanskog

Almälan: ingen föranmdlan, alla är vdlkomnal

Tider: anslås på konventet

Relationstabellen: lajv
Han hade uunnit en stenung på pober. Runt denna hade han sedan fuiggt en pizzeria. Pimrna uar diipta efier månaderna på

året, januai, februari, du uet, och när dz uar slut hade han anuänt narunen på gamlaJlichuänner fån gmnasietidrn. Det uar

ingen slum? att den trettonde pinan uar en dubbel inbahad.

Vad är relationstabellen? Vad ÄR relationstabellen. För att svara på den frågan har vi låtit tre tärningar rulla över en

bordsyta. Den är alldeles plan, bordsy'tan; vattenpms verifierade vinkeln mot marken. 14. Tärningarna visar fiorton..Inte
42. Det är vad. relationsrabellen handl"r om. När d, minst anar det. När vi minst anar det. När ditt SIN når botten. Är vi

där. Det är vi som är relationstabllen. t4.lnte 7.14.Vi kommer att sampla ur samtliga scenarier. Vi begränsar oss inte till

LinCons utbud. Vi rör oss mellan fjolårsscenarier som "Delta Blues 
- 

orgie i jugoslaviska lok och ungersk pepprsalmi"

och "Delta Green 
- 

konsten att skriva klart ett scenario kvdllen före konventet." Eller var det wärtom. Vad Gud gör, är

gott. Ar det det relationstabellen handlar om. Om Jan skulle ha slcivit den här texten. Om Jan skulle ha skrivit den här

Iexten, det vill säga om Jan vetat att den här texten skulle skrivas, hade den förmodligen sett helt annorlunda ut. Snäckan

är att Jan inte vet det. Det är DET relationstabellen handlar om. Ni är alla anmiilda. Acke också. Välkomna.

Arrangemang: individuellt la.jvrrangemang

Arrangör: Tobias.§?'rigstad, tobias@dsv.su.se, Jan Salomonsson och Alders Sebring

Anmdlan: ingen föranmdlan, alla är automatiskt deltagare

Förkunskapskrav: inga, men förmåga att vilja delta är en fördel

Tider: hela konventet!

Sfinxens gåta: lajv
I det haa Egpten uilar aldrig my*iken kring mytologin om de mäktiga Gudarna och de

maj estätis k a farao n erna.

En gammal grau f,ån de suunna tiderna har hixats och enbart fi utualda fir tilbrtule att
beuitna den Jiir ftrxa gången på tusentals år Kanshe blir du en au de utualda? Kauhe uilar
enfirbannelse på grauen så att de som stiger ned i den mdter en ltastig uåL*am och tragisk

dad. Eller ar sånt bara shroch?

Ta och besiik detta hemlighetsfulh land och mi)t det iippna folket och bestig en kamel.

Men uarJi)rsihtig - det är inte bara f)rbannelser som hotdL Det iir äuen de hemska terroris-

terna som lurpasar i de höga klipporna.

OBS! Kontakta arrmgörerna för att ä en roll, cluedo@egroups.com, så snart du anmält
dig till konventet. Har du inte epost kan du pröva att ringa arrangörerna pä 036-12 39
97 (inte efter 21). Föranmiilan är ett krav for deltagande. Roller kan endmt i yttersta
nödfall tilldelas någon som ej är floranm?ild.

Äventyret spelas på nltt vid tre tilllällen, så det är ingen idi att delta mer än en gång.

Arrangemang: individuellt la.jvarrangemmg
Arrangör: TheresiaJunesten och Mats Bergström, cluedo@egroups.com,036-12 39 97 (inte efter 21).
Anmälan: OBS! Endast föranmälan! Kontakta arrmgörerna Iiir en roll.
Förkunskapskrav: inga, men lingvistisk ekvilibrism är en ltirdel
Tider: torsdag 17-23 (kod:D5l)

fredaglT-23 (kod: G51)
löÅa717-23 (kod: K51)

Teatersport
Kom och utmana andra lag på teaters?ort - en täuling dtir drt uiktigaste är att ha hul och att hcha publiben till skratt. Om du
inte själu uill uara med han du banha dig i publihen. Det lir nämligen publiken som iir domare oclt bestämmer uilket kg som

hade de mat fnurliga liisruingar och de mest underhållande fiamtädandet.

Arrangemang: lajvarrangemmg for lag om fem personer

Arrangör: Ralf lVallen, ralf@trust-me. com, 07 0 -297 3 5 38
Förkunskapskrav: inga, men improvisationsförmåga är bra att ha

Almälan: ingen fiiranmdlan, alla är välkomna
Tider: torsdag 09-15, lördag 09-15

Th:ina pikftiring: workshop
Gknik och problematik med pikar. Teoretisk genomgång och praktisk övning. Pikar finns.

Arrangemang: workshop
Arrangör: OIle Hörfors, Garnisonsmusdet i LinkOping
Anmälan: ingen föranmdlan, alla är välkomna!
Tider: fredag 12-15

Verbal Combat
Celebrity Deathmatch goes Verbal!
A boot to the head, roundhich, eypohe och alh du kommer på.

Rtihna med att fi ont i magen - at skratt. Missa inte cbansen att deba i ex uåldsamt

improuisationsdebattslagsmå|. Törs du inte deha är det nihtdn lika hul att titta på.

Arrangemmg: individuellt lajvarrangemang (verbalt debattslagsmål)

Arrmgör: Dmiel Karlsson, dmka@lysator.liu.se
Armälan: ingen ltiranmdlan, alla är välkomna!
Förkunskapskrav: inga, men lingvistisk ekvilibrism är en fördel
Tidet lordtg 23.30-01.00



Rolls el
#conspiracy-theories
Fri form
*** bunny-l8 has joined #conspiracy-theories

<bunny-L 8> aså någonting är fel!
<Seuen of Nine> W uet!
* Kich-Da-Baby uet också.

<^-Gandalf-^> jag såg tomten i morse, i mitt rum. och jag uar nykter.

<Muad'Dib> en hatt gich Ji;rbi mitt fiinster tuå gånger! ni uet uad drt betyder! Da tir en glitch i the maffix!

<bunny_l8> mså killar när tjejema på min ponsite har khder på sig ndr jag hgar in på morgonen, då är det något som inte

är rätt i uärlden!

<Seuen-of*Nine> Vi hade alla sådana upphuelser i morse... någonting är unldigt, ualdigt fel.
* * * S-L-P-Unlimited ha: j oined #conspiracy-theories

<S-L-P-Unlimited> Bra ni är alla här.. jag har ett meddelande.

<S*L_P_Unlimited> Någonting hände med uärlden inatt. Vi måste mötas i uerkligheten, det finns f;r många här som $xnar.
Möt mig i morgon, kkckan 20, på mi)tetpldts 79-Alpha.
**" S-L-P-Unlimiud ha: quit IRC (Quit: Be Th€re Or Liue Foreuer In lgnorance)

Arrangemang: rollspelstävling i lag om 5 personer

Arrangör: Anna Svensson, annsv933@student.liu.se, icq: 49981564
Anmdlan: foranmdlan ger ltirtur, endast en person ska anmäla laget

Förkunskapskrav: inga, men rollspelsvana är bra att ha.

Avglft: 125 [r for hela laget

Tider: onsdag 19-01 (kod: A61), fredaglT-23 (kod: G61), ltlrdag 09-15 (kod: J61)

Cortex overload
Neotech 2

Sruöuidderna som rwade fam under honom uar det enda som kunde uppfattas med normal syn. Varken stjiirnorna eller månen

syntes på den saana himlen, och det enda ljuset hom fån de fontmonteradz strålkatarna på de båda helihoptrarna. Det uar

uachert. Internradioru sprabadr, och pihtens ri)x hiirdes i hjälmen.

"En kikmeter till målet. Gå iiuer till infarött."

Han shg genat bort alla ouidkommande tankar. Det uar dags att ge sig in i strid, och d,å krAus full honcentration. Han

aktiuerade hjälmens ?a$iua IR, habadefmt sig i säberbetslinan och §ordr mantelröreke.

Så hi;jb sig helihoptrarna öuer den sista hullen, och hjähnens sensorer uppfattade med låtthetfem fgurer som hämpade sigfram

genom den djupa snön. Helihoptrarnas steabhegenshaper garanterade att ingen au defem kunde ueta att de uar iakxagna.

"Fem må\, alkfentliga. Fri eldgiuning."

Sfo,tten spottade ut sitt tuggumml tog sikte, och barjade slunga dusintals .50 BMG Ti:flonkulor mot de Jlyende personerna på

marhen...

Fina priser från Neogames.

Arrangemang: rollspelstävling med lag om 5 personer

Arrangör: Mattias Svensson, devastat@hem.passagen.se, 013-179872,
Carl Johan Ström, Neogmes AB, 031-779 73 35.

Armälan: föranmdlan ger förtu! endast en person ska anmäla laget. Egen spelledare ger Fortur.

Övrigt: Egen cyberrech ger extrapoäng.

Förkunskapskrav: inga

Avgik: 125 kr for hela laget

Tider: torsdag 17-23 (kod: D62), fredag0g-15 (kod: F62), löÅag 17-23 (kod: K62)

Den idrinska fällen
Indisk high fantmy
Rajan sliingde upp dönama till palatsets enorma matsal med en öronbediiuande smiill och xannade till i diinöppningen. De

futntliga shratten och engagerande konuersationernafån l,ångbordznfirbyttes snabbt i hyschande och tystnad niir man upptäcbte

an rajan - den allsmäktige och gudabenådade hade hommit in i salen.

En suettpärla letade sig nerf)r Rajaru blanha panna och ned ibland de aechade hahoma bland den sparsmahade skäguilrten

då han ihk* kt blichen glida iiuer den gapandef)rsamlingen. De otaliga sideutychen som utgjorde kndets uachraste hlädaskrud

och tilliha hiirskarens traditionella utstysel uar nu endat slaruigt trddda öuer buuudet, uechade på ett sätt som skulle fi den

hungliga houbehladaren att gråta au sorg. Med rmha steg gbd Rajan öuer det shinande mamorgoluet fam till hagbordet dar

endast de högst ansedda inom houetfich sixa. Nu hade uiskningama tilhagit något, men hom återigen till ett abmpt slut då

Rajan shngde upp handzn och med ex hnubbigt fnger pekade mot Ei-haban, shattemiistaren.

- Den gltllne fillen är borta, uråladz Rajan ursinnigt så att saliuen stänbte ur munnen på ltonom'

En suning gick genom salen. Fällen uar borta. Den siigenomspunnafillen som räddat mlinniskorna i Den Sista Striden, som

sfutddat krigsguden Ergaaz mot demonfursten Badz-Thms f)rbannadt suärd, som fst upp himlaualuet och som giorde sin bärare

immun mot sjukdom såuäl som mot tidens malande tand.

Ei-haban, som annars uar en högt ansedd man fann sig nu stå erusam inf)r Rajans urede. Öuriga uid bordrt, houmagikern

Zar-B«lan, iiuerste?rästenVlchumai och Rajans personliga rådgiuare Kolobo, uisste lihuäl som dt andra som stod Rajan nära niir
dtt aar dags att dra sig undan. Ei-haban skippte silaerbagaren han tidigare hållit i, Ji;rde samman hand/ktorna och såg uardnadsfullt

på Rajan.

- O alkmäktige och hagst uördnadsuärdr harshare, foremåbt sahnades uid den senaste genomgången ar den kungliga

rustleammaren. Min allra fastaste ar öuertygeher är att den heliga relihten uait firsuunnen fån palatset sedan årtiorude och

årtionde tillbaha.
Ei-haban bugade sig ännu djupare, men ltans oljiga henfu jbrbyttes i panihartad sbriirb d,å tio krigare ur det kungliga

liugarda tågade in i salen. Ei-haban Ji)rsdhte jå ur sig ett sista shrih, men uabternas suärd for genom lufien innan den f)rsta
stauelsen ltunnit ur hans hals och hanfoll som en sack, dad till goluet.

Vakternd tog odrsina tuå steg tillbaka d,å Rajan ulinde sig mot dr i)ariga i salen ,llir re?resentanter fiån alk Idriniens atlliga

sllihten fanns representerade uid uarsitt bord.

Han hiijde lösten och blickadt ut öuer f)rsamlingen
- Hiigst uördade laruÄmiin! Jag Rajan TbklanuJdrirui-Idri, drn au gudarna unalde och uiikignadr utJiister harmed till den

som finner och återbördar den gyllne filbn till min shatthammare, en belöning som rik* aldrig tidigare skådat Var och en au

slähtena skall siinda sin äldste son i söhandzt efierJiillen. Den somfnner tlen sball erhålk min enda dotter till sin gemål och f)r
återstoden au sitt liu dela det öuerjliid och drn beundran som bara tillstår Rajan au ldrinien. Jag har talat!

Ikläd er rollen som representmter för de tolv idrinska adelsslaktena på jakten efter den gyllne f?illen. Storslagen och episk

fantmy såvdl som d.jupgående karaktärsspel med täta intriger utlovas.

Arrangemang: rollspelsarrangemang med lag om 5 personer

Arrangör: Robert Bjurshagen, sapratista@hotmail.com och Mattim Lejbrink, mattias.lejbrink@europeloan.com

Anmälan: föranmdlan ger förtur, endast en person ska anmdla laget

Förkunskapskrav: inga
Avgift: 1-25 kr för hela laget

Tider: tre pass av torsdag 09-15 (kod: C63), fredag 09-15 (kod: F63), lördag 09-15 (kod: J63)



Floden sover
Fri form
Han hadz bliuit sorterad, en fantastish augwtidag då alb rcrkligen Jlt;t ihop; som om uärlden uar en taula tom iinnu inte riktigt
torhat och nu gned någon en stor och krafiig näae öuer duhen så att alla firgerna Jldt samman.

Soruradr, nere uid dtt nedkgda mejeriet nere aidflodenf;r ax byta hkder med uarandra oclt darefier ge os iuäg i en båt som

Jlutit iland och bargats.

Hennes bröst uar runda och fata fatjag saarit att möta uärldrn som ett bam och aldrig tänha på bröst men

Sorterad. Men.jag uar inte det minsta rädd.

Arrangemang: rollspelsarrangemmg med lag om 3 personer

Arrmgör: Tobias §Trigstad, tobias@dsv.su.se, Martin Broddn

Anmälan: föranmälan ger liirtur, endmt en person ska anmäla laget

Förkunskapskrav: inga
Avgik:75 tr ftir hela laget

Tider: fredag 17-23 (kod: G64), lordag 17-23 (kod:K64)

I skuggan aY Madame Guillotine
Vampire the Masquerade
Året ar 1789, i Frankrike lidzr befolhningen suårt aa misuiixt, hög inflation och åratal au tung beshattning. Rikets statskuU Ar

astronomisk och uarje f)rsök till refomer har ffiktiut blocherats au aristohratin. Konungen Louis WI tuinga sammanhalla

nationalftrsamlingen, en r@uandz instau sammdnsatt aa re?resentdnterfån de tre stånden, som inte sammanträtt På nära

tuåhundra år.

De styrandc missbediimer dnck situationen som srudlt glidrr dzm ur handerna, d,å liberak idr'er har Eidit sig i f;rsamlingen.
Borgare och bönder driuer fågan att uarje drlegat i forsamlingen skall ha en rost, uilka shulle innebiira majoritet f;r desa. I
desperation planerar honungen och aristokratin huiisa situationen med uapenmabt och kallar in lojala legosoldater. Nationalfir-
samlingen Jbrhlarar sig dock forenädn folhuiljan, aarpå tilkkyndande parisbor kommer till und:änning och stomar palatset i
Versailks. Louis XW och hoaet ningas till Paris uarpå hans tidigare totalitära makt bryts. Feodalqtttemet aushffis och aristohratin

f)rlorar sin shattefrihet och de lbsta andra priuilegier man åtnjutit. Många adzkfamiljer Jlyr och går i landsJlyht au rädsla f;r
represalier

Paris aandbda inuånare drfullkomligt of;rberedda på dtt intffide och tasformligen med byxorna nere. Den aristokrati som

uarit en be tydande del aa Camarillans och då famfi;ralb blan Toreadors mahtbas Jlyr Paris. På reuolutionens firsta dag stomas

och adelaggs den gamla beJiismingen Bastiljen i Paris,. den plats som au Jlera sähra källor utpekats som Fursten au Pais hemuist.

En suagoch i mångt och mycket oenigVentrue-Bmjah-Tiemerekoalition tal mahten, men har suårt att kontrollera den eshalerande

situationen i stadm.

Den suenshe grruenAxl uon Fersen har ett intimt och yterx dzlikatf)rhålknfu till denfansba drottningen MarieAntoinette.

Den unge greuen ltar slagits mot engebmiinnen under ameihanska fihetshriga, ägt ett regemente legosoldater i fansh sold, samt

under många år agerat siirshib sändrbud åt drn sueruska honungen Gustau III uid det fansha houet. Reuolutionen och f;ränd-
ringarna i statskicb i Frankrihe f)rshriirker Gustat III, som genast utnämner uon Fersen till suensk ambasadör i Paris. Dennes

rdp?orter till konungeru hamnar i blornd på Johann uon Creutz, sabbatens ärkebishop aa Stockholm. Han lycbas uttlda ?rehdr
och ltterst intresant information ur dohumntet, och då inte bara genom det som skriuits. Drotmingen Marie Antoinette, som

ärbebiskopen uet har kop?lingar till hagt uppsaxa Toreadtrer i Paris, har bett sin f;rtogne uon Fersen om hjalp. Drotming har

äuen anJijrtrott honom att dtt fnns något au särskild uiht i hennes uård, som man till uade ?ris måste riidda ur landet. Detta

uächer giuetuis den äregirige ärhebishopens nyfhenhet och fi,ra au hans mest bmodda spioner shickas omgående till Paris.

(Jppleu uad Herman Lindbuist inte uågat berätta! Ett "historisht"Vampire: Tbe Masqaerade scenario satt i reuolutionens Paris-

Arrangemmg: rollspelstävling med lag om 4 personer

Arrangör: ]ohan Englund, 031-23 l1 97, thoresson.englund@swipnet.se, Tom Lindahl, tom.lindahl@swipnet.se

Anmälan: föranmälan ger förtur, endrot en person ska anmdla laget, lånar ni ut en spelledare garanterm ni plats!

Förkunskapskrav: inga, men spelledaren bör ha viss kinsla for lW4rite \Wolfs \7orld of Darkness

Avgift: 100 lc ftir hela laget

Tider: torsdag 17 -23 (kod: D65), fredag 17 -23 (kod: G65)

Ljungaverk 1997
Gamla hederliga Mutmt II
De tre aännerna tittade app mot hullen. Där uppe snd huet som de skulle till. Det gich knappt att se i mörhret men de uisste att
det skulle aara drir. Rrgnet öste ner tiaer dem. De bOrjade snabba på tahten så att de skulle hunna fi skydd.

Bang en blixt fiste u?? himmelen. För en kort sehund såg dt den gamla, slitna herrgården. Den tornade upp sig i naxen liht
ett glmmab slott.

De tre stannade som om dt ure f)rstenade, i ett au de öure rummen på huset bttte ett bas u?? och man hande tydligt se

personer som gick omhring.

Arrmgemmg: rollspelstävling med lag om 3 personer

Arrmgör: Den dansande draken, Niklas §7estin, niklas.westin@gfs.gu.se, 0709-567 353

Anmälan: föranmdlan ger förtur, endmt en person ska anmdla laget

Förkunskapskrav: inga förutom fantmi
Avgift 75 kr för hela laget

Tider: torsdag 09-15 (kod: C66), lordag 00-06 (kod: H66)

Marknad vid tidens ände
Kelter TNG
Åre* helterscenario Ar inr?irerat ao neil Gaimans bok "Stardust". Vi miiter uåra uänner Chiaran, Ouclö, Eoks och Sealgair som

bliuit uthastadefiån ön Mona efter några kontrouerser med druiderna. De beger sigtill en marhnacl, en hiindehe som hommer att

leda fum in på en ödesdiger uiig.

För den som inte spelat Kelter tidigare kommer det att finnas en genomgång av spelsystemet. Har du aldrig spelat Kelter

eller behöver en uppfriischning btlr du komma till genomgången en timme före s.jdlva spelet börjar Det kan du göra även

om du inte tänker spela i år.

Arrangemang: rollspelstävling med \ag om 4 personer

Arrangör: Laila'§7iberg, laila@pobox.se

Anmdlm: Itiranmälan ger förtur, endmt en person ska mmdla laget

Förkunskapskrav: inga, men gå gärna på genomgången

Avgift: 100 lc for hela laget

Tider: genomgång torsdag 17-18
torsdag 18-24 (kod: D67)

Rollspelsbar
ABSOLUT ASF

Släck din törst med ett ?dr scenarioru ur ASFs fifomban Välj bknd I4 urualdafauoriter och låt dig berusas au skabrösa intriger

och berdhnandt bahtankar. Hdr fnns någotfir alk smaher - ta med dix lag på 4-5 personer och u??leu seuationen. För mer

informaion och yteiligare presentaion au sortimentet; besök ASFs heruida på http://wwu.asf.o.se.

Arrangemang: rollspelsarrangemang för lag om 4-5 personer

Arrangör: ASF, Magnus Alm, magnus@asf.o.se

Anmdlan: ingen liiranmälan, först till l«arn!
Förkunskapskrav: inga
Tider: öppet löpande under hela konventet, dag som nattl



Slumpens paradis
Mutmt 2
Med en Låg urisningfirsiikte Sabebandfrirtaiuktfi denfadgande, rosa bähan att sitta ner på stolen igen. Men f)rgäues: skinnet

kring munnen hade redan dragits tillbaka och uisade nu en praktfull rad au taggiga tZnder, alh medan Sige med ett lågt
morrandz slet tag i den krafiig heljeknh som hangdefån hans babe. Snabbt insåg den högu,ixte adekmannen dtt duertdlningens

tid uarf;rbi, uarfir han ropade till Morgan, Siga bäste udn, att stop?a honom. Just som grodan skulle till att kga *tjiittelångt
krokben f)r sin kamrat hardes Alfreds beleuade stämma, tuärs igenom den sunkiga barens dekadenta babgrundsljud:

"Sir, den diir hunden ser ut att ha rabies."

Det bleu phtsligt utildigt tjst i mmmet, så när som på ett augrundslikt moryande. Det enda Sabeband och de andra rihtigt
hde märhe till, uar den aita strimma som rann fiån banenderns mungipa, ner öuer den sträuhåriga, muhulösa bringan.

Skummet droppade redan fån det groua hahband, på uilket stod ingrauerat "Mad Dog".

Tiedje delen i en trilogi, uad kan man säga? Frågorna hopar sig Sha Suue dyba u?? igen? K/1n det bli stöne uplosioner än

fiirra gången? Ar det heir uerkligen sista delen eller bara ett reklamjippo?

Den som leuer fir kanske se, f;r slumpen är en obamhärtig hene.

Arrangemang: rollspelstävling med lag om 5 personer

Arrangör: Magnus Persson, mp-75@hotmail.com
Almdlan: formmdlan ger förtur, endmt en person ska anmäla laget

Medhav: Blandrustning, järnrör/mc-kedja
VlP-ingång: Uppvisat leg med wå stämplar från föregående äventyr...
Avglft:1,25 kr for hela laget

Tider: torsdag 02-08 (kod: 868), fredag 01-07 (kod: E68), lördag 09-15 (kod; J68)

Bli spelledare!
Om du spelleder på konventet
hjåilper du andra att få ha ro-
ligt, samtidigt som du ffir en hel

del förmåner. Kolla på sidan 5

for mer informatio

Symposion med baksmåilla
Terra Draconis
"...och spelen sballfortgå i ytterligare nio dagar"

Härolden steg ned fån templets trappa, ned till sin bedersaakt au liktorer - btige tuå med fares men inga bödekyxor Med
xoh gång spatserade han iuiig öuerforum motfolkmasan. De nå lihtorerna gicb fiire och bereddc dg och så småningom fi)rsuann
de iuåg mot censoms pakts. Ett mummel *eg bkndfolket.

"Hmmrf som ni uet så skall censorn ordna ett au sina så kallndt rymposion igen. Om han åtminstone hade aett att kalla drm
f;rfestiualer i *ället. Nåja, det iir inte drt ui sball dishutera. Faktum drfaktiskt att hans så kallade symposion ger os en god chans
au lyckas med uåraJiiresatser och det är hdr ni kommer in mina uänner"

Borgmlistaren blickade iiuer bordet mellan magisnaterna mot de tuå senatorerna och deras nå liktorer som stod bakom drm
och biirjade berättd... ... och han berättade, borgmästaren uar kändf;r ax lägga ilt texten m€n å andra sidan glömde hanytterst
siillan något. Han berättadr om den misstanbm fånuaron au rduare hos censor ELlh Demitrius och dennes "politisha ulinner'.
Med många och noggranna orul berdttade han hur en mycket erfaren legosoldat ntistan misslychats sfo,dda en harauan rfuir lednren

fiir rdmrbandet uarit ouanligt duhtig på bakhåll och hurflera au riiuarna betett sig som "lite fumli.ga soldater" - antagligenf)r att
def)rsakte dalja ax defaktisht hade militär trrining. Med en bister min skickade han uia magistraterna öuer ett antal dohument-
kopior från prokonsul Grönkuist Amotos senatte census som atslutades nyligen. Om man tinade noga hafu uissa ediler gjort lite
anteckningllr om att bönderna uerkade hämta sigfån de senaste årens suåra tider Borgmtistarens bittra min §orfu klart att drt
inte uar så det lcit från censorn. Alb bleu Jiir mycket när en siares kryptisha ord bleu f)rxåeliga i samband med en techen4dning
utf)rd au prohonsulens augur.

"...och det är albså här ni hommer in mina uänner sade bolgmasturen slutligen. Vare sig ni, er släktingprohonsulen eller ui
uill att det hokas ihop några oegentligheter inom uårajurisdihtioner så nu är ni inbjudna tillfestligheterna och ni kan ta med
uarsin libtor som seden bjuder Väl inne skall ni söha rätt på uad censorn har f;r sig."

De bäge senatorema nickade. "Om inte annat så flr att uår shbting uill tlet", sade den ena. 'Ja, och Ji)rstås f;r att hålk
politiben så hederlig som mi)jligt", sade den andre och hg.

Med neruerna på s?iinn närmade de sig censorns palats utanfi)r Kattkullen och undradr uad censorn skulle hixa på den har
gången. De hadeju hdrt mycket om honom ända bort till Sörborg.

Ingen regelkunskap krävs men den som vill km gärna km gärna titta på världen på webben - Illerlyan; w.surf.to/ferret.

Arrmgemang: rollspelstävling med lag om 4 personer
Arrangör: Kristoffer "Illern' Holmdn, arindel@passagen.se, m.surfto/ferret
Anmälan: liiranmälan ger ltirtur, endast en person ska anmäla laget
Förkunskapskrav: inga
Avgift: 100 kr ftir hela laget

Tider: fredag 09-15 (kod: C69), lördag 09-1i (kod: J69), löÄag17-23 (kod: K69)



Uppbrottet
'W'estern

Det rir dags att lämna Texas, det har bliuit omiijligt att stanna. Det handlar inte om rätt och fel, det handkr om rättuisa. Och

den år en bri.stuara i desa trabtex åtminstonefor suarta, ktinnor och båkfarare...

Det u/1r ett suårt beslut, men det som fiillde augiirandet uar de äL/res oro och uilja att hålk samman familjerna nu när ni

äntligen samlats igen. Sarahs bertitteker omVyoming har också spelat stor roll, hon harfitt det att låta som ett paradis. Ett

uacbirt, bard;gt ind dit inte så många hunnit ännu, en plats dlir ni han uara säbra på attfi tag på en rejål bit egen mark. Och

i Vyoming kimmr, ,i inte att beh)ndlas slm pdria, eller mindre uetande. M skall till en pkx där ni alla år fulluärdiga
*åb-gof," och alla har röstiitt. I \Yyoming blir allas röst hard, uita och suarta, buinnor och män. Det är en plats diir ni uill

byga er famtid.'*Nu 
iarlar altt bli btart, alk tillhörigheter är pacbafu och bosleapen är insamlad. Den långaJiirden han börja. Det kommer

att bli hårt och strapatsrikt, men ni är öuertlgdde om ax det blir möian uärt" '

"Uppbrottet" är d.en andra fristående delen i årets konventskampanj till \Testern: "De Utstöna'. "Hemkomsten", den

för;ta delen, spelas på GothCon och den avslutm med "Uppgörelsen' på SydCon. Samtliga delar är skrivna ftir 5 Personer

och tar omkring 5 ii--", ntt spela. De tre lag som placerar sig bäst i turneringen vinner presentkort frånTiadition, och

det lag som lyckas bäst genom alla tre delarna får ett specialpris på SydCon'

Arrangemang: rollspelstävling med lag om 5 personer

Arra.gör' Tov. & Anders Gillbring, western@rollspel.com, http://w.rollspel com/

Anmälan: föranmälan ger förtur, endast en person ska anmäla laget

Förkunskapskrav: inga

Avgift: 125 kr för hela laget

Tider: torsdag 09-15 (kod: C70), torsdag 17-23 (kod:D70)

fredag 09-1 5 (kod: F70), fredag 17 -23 (kod: G70)

lördag 09-1 5 (kod: J70), lördag 17 -23 (kod: K70), söndag 00-06 (kod: L70)

Bilden är.från fona årex Vesternhampanj, ur scenariot "En dollar till djäuulen".

Vita liljor
Call of Cthulhu goes Haiti
De tunna batistgardinerna flaktade i afionbrisen, "Om det bara inte uore fir dr§/l euinnerliga trummor! 'Rebecca lutar sig lojt
babåt i uihtolen. Den obarmhärtiga solen har änligen barjat gå ned, men i ställetJi)r solshen, detta dunkande...trummornd som
alhid uar närurande...

Kroppar som uritler sig runt i spastisha röreher, en lång man if)rd en lång rdd clräht lyfier upp tuppen och sliter au huuudet.
Blodet stänher öuer de dansandt, trummorn* rytm blir rinnu mer pitkande. Gudarna dr näruarande!"

Arrangemang: rollspelstävling med lag om 4 personer

Arrangör: Laila \7iberg, Iaila@pobox.se

Anmälan: Iiiranmdlan ger förtur, endast en person ska anmäla laget
Förkunskapskrav: inga, men gå gärna på genomgången
Avgift: 100 kr fur hela laget

Tider: spelledrgenomgång fredag 17-18
fredag 18-24 (kod: G71)

'§V'endelburg 1983
Fri Form, löst baserat på rollspelet Milleniums End
En ejiumiddag. Wendelburg l9B3 en uacker uårdag.

"Scheisse!" Hur hom polisen hit så sruabbt? Spitzer tittade f;rsiktigt mnt hörnet, genom bankens panoramaJi;nfier unt€t
4,dligt hur polisen hade stalb upp utanf;r banben. De skulle aArig bunna thjuta sig ut nu. Inte med Dietricb som hade bliuit
skottshadad au den där galna uabten. Nåuäl tänhte Spitzer och tittade ut öuer lohalen bakom sig tle hade i allafall ett tiotal
banlekunder och de sju anstållda som gisslan. De skulle inte uåg/1 något anndt än attJi)rhandla.

Välkomna till Tysbland 1983, diir spekrna lir ryshd terrorister som befnner sig mitt i ett banbrån som har gått fel. Med
§skn inne i banken och polisen utanfiir giiller det att tänha till då minsta misstag snabbt kanfiruära situationen. Hoppas bara
att ni han lita på de andra i er grupp. ..

Arrangemang: rollspelstävling med lag om 5 personer, med mö.jlighet till 6 personer
Arrangör: Mattias Hellgren, mhellgren@swipnet.se
Anmälan: föranmälan ger Fortur, endmt en person ska anmdla laget
Förkunskapskrav: Scenariot är karaktärsdrivet. Förmåga att kunna sätta sig in i karaktären och rollspelsformåga underlät-
tar en hel del.

Avgift: 125 kr för hela laget oåvsett om ni är 5 eller 6 stycken
Tider: spelledargenomgång torsdag 15-17

torsdag 17 -23 (kod,: D7 2)

fredag 17-23 (kod: G72)
löÅa117-23 (kod: K72)

Vill du läsa om verklig terrorism kan du kolla på
http://w.baader-meinhof.com. Platsen är re-
kommenderad av History Channel. Bilden här-
intill är hämtad därilrån och liireställer en bit av

n affisch som satt uppe över hela Västtyskland.
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HårnMaster
A rcle-playing system with detailed

character generation, sophisticated §kill

rules, and realistic combal. The rules are in

a modular fomat, with dozens of options to
customize your own level of detail. All pages

ile printed on durable cqrdstock. frth
extensive use of colol and pmched for a
3-ring binder to organize as yOU wish.

. Chuacter Gcneration; chascte$ haYe personal histode§ such as

bitlplace md famity, md distinci personalities. Most attributes are 3d6

based and therefore e6ily converted to mo§t other system§.

. Skills; no character classes or other arbit.ary limit§ on character talents

Players may learn any (reasonable) combinatiotr ol skills, and lollow
unusual oceupations, sueh as herald, mercantyler, pilot, or
weap@crarter

. Combat: a system that encourages player§ to suryive on thel wits, as

well as tleir swords. Detailed weapons ud atmour allow graphic idudes

such as bruises, fractures, and cru§he§ rather thd abstract hit point§.

l.cludes an advanced healing system covering bloodloss, shock md
infectlon. Lols of fun, but make no mistake - getting whacked by a

batlleäe always hurts (a lot) in this Same system.

HårnWorld
Håm is a mgged, forested
island l0cated fifty miles off
the northwest coast of the

continent of lyråu. A vast

ocean lies beyond and the seas around Häm
are notoriously stormv

HArnworld co tans a large and beautiful

regional map of the Härnic isles, plus an

overview of tle planet (Kethira), the continent (Lythia), and the

island of Hårn. Måps on languages, trade rcutes, ocean currents,

prevailing winds, tectonics, and even star charts. Cultures,

economics, history, politlcs, and religions are detåiled.

lldrnWorld is at ideal setting for fantasy role-playing

campaigns. HdrnWorldis supported by an extensive series of
kingdöms, cities, castles, keeps, mmo§, abbeys, and more.

HArnwoild catbe Bsed with my fantåsy gaming system, Neu

Håm products include HärnMaster md d20 statistics for NPCS

md creatures.

II dr nWorld publications
include beautifi, color
maps of ä local area,

detailed inlerior plans,

and consistent text.
Unmatched maps and
gteat rcleplaying are our
hallmaks. Nothing else
published is better..

All.new HAmworld
modules are printed on

durable cdrdrroc,t and
pmched for a 3-rlng

binder to organize as YOII
wish.

Quimen Keep
Ordet of the Cfifrson Dsncet
Stronghold of a female fighting-order

secofld Floor

HårnMaster HårnMaster
Magic Religion
Details on six a.cane The Librcn ol the

secretsocietie§,the Pantheonptoides
mysteries ol magic, details on the ten
and a broad selection major gods, and their
of spells. churche§. docrines,

and followers.

Nasty, Brutish,
& Short (d20)
Härnic orcs, their
culture, and violent
habits. The module
includes color maps
and details on fow
colonies, and h6 six
related adventues..e&:qpfit*bl* $rit§} {?l,f :a:ie åyst{}ra

"§uper!: rnaps &. intelli8ent {e-{x

.Linmatched ektail & consist*ricy dh ffitu?ä Eåil8,'nix';u,,,

TI

a arranOvri
Allmänt
Här finns de arrangemang som inte passade någon annan stans i häftet. Titta gärna även bland lajvarrangemangen, för där

finns oclså en del arrangemang som kunde ha funnits under den här rubriken istället.

Alphaprojektet
Fdrsta gången på honuent? Wrkar det som om du är den enda som inte bänner alla? Har du ingen aning om uad du sba äta/
dricba/soua de kommande dagarna?

Lugn!
Kom på uårt Öuerleunadsseminariumforforstagångskonuentdre. Di)r bommer erfarna honuentsdrhagare gdra sitt bäxaf)r att
reda ut alla fiågetecleen man kan tånbm ha på honuent. Bits kioskpersoruabn? Ar receptionisterna borrumperade? Och uem s4tr

egentligen konuentet?

Inga fågor är fir konxiga.

Arrangemang: seminrium för nybörjare och de som vill hjalpa nyborjarna
Arrangör: Magnus Pettersson, pange-pettersson@hotmail.com
Anmälan: ingen föranmälan - der är bara att dyka uppl
Förkunskapskrav: inga
Tider: startar torsdag 12, torsdag 20, fredag 12

Auktion
Szilja
Vill du bli au med dina gamla spel? Har du något som liger i en hartong och samlar damm? Vill du laga det å)rf;rlegade spelet

uars namn du fi)rträngt i pappersåteruinningen, men är räålf)r rtittsliga efierspel? Öuerlämna ditt skrdp till LinCons prffiiga
uarubrängare till auktionsutropare och fi en slantf)r smdrjan. Våra månglare ban srilja allt, duen uppstebt lagom söt bonseruerad

gröt, så uarfir inte ditt gamla tasiga Drakar dr Demofler som liger på uinclen?

I börjm av konventet kan du lämna in det du vill sälja till Auktionsmottagningen. För varje utrop betalar du en symbolisk

summa. Konventet tar ingen övrig provision på det vi säljer. Vi tar emot ett begränsat antal objekt, så kom tidigt till
inlämningen.

Köpa
Kom till LinCons auktion och upptäck en ulirld au rariteter som säljs till underpriser. Ingen anar att det som ser ut som lump
egentligen han sliljas på Sotherbli Auction House fir tio gånger mer Peflgdr Genom smarta budgiuningar kan du utmdnöurera

de andra höparna så att du ban fi det du uill ha i det närmate gratis.

I mitten av konventet är det visning av alla objekt. Då kan du, om du inte kan delta på auktionen och mot en 1åg kostnad,
komma och lämna anbud på det som ska säljas. Alla anbud är givewis bindande

I slutet av konventet startar själva auktionen. AJl forsaljning sker mot kon-
tant betalning.

Arrangemang; auktion
Arrangör: Arders "Blommm" Blom
Övrigt: se informationstavlan på konventet
Tider: inlämning torsdag 1 1-17

visning fredag 1 1-17
auktion lördag 09-



Ditt eget arrangemang
Du har säkert något du vill göra på konventet, som vi inte hr med. Varför inte arrmgera det på eget bevåg? Skriv upp dig
på anslagstavlan och försök å deltagare! Kontakta lincon@sverok.se om du vill ha hjälp.

Arteckna nedmltjr här, så att du inte glömmer att ta med dig det du behöverl Tyckte du att det var roligt, eller vill du
satsa mer? Arrangera det igenpå LinCon2OO2.

Arrangemang: seminarium, debatt, film, öppet hus

Arrangör: du sj?ilv!

Anmälan: uppenbarligen ingen föranmdlan - det är bara att dyka upp!

Förkunskapskrav: det bestämmer du

Tider: det bestämmer du oclså

Konstutstiillning
Johanna Hedberg ställer ut sina tecknade bilder från Fea Livia.

LSFF
LSFF, Link<ipings science fiction-förening, kommer i år på LinCon. Vi kommer att anordna seminarier, drop-in-aktivite-
ter, auktioner och filmvisning. Dessutom kommer vi att ha en eller flera frågesporter. LSFF är en förening för folk som

finner fiction och fantasy furiöst åntastisktl Kom och prata med ossl

Arangemang; seminarium, debatt, film, öppet hus

Arrangör: LSFF, Oscar Ubeda Segmar, 013-31 13 69, oscar@sverok.se

Anmdlan: ingen fiiranmälan - det dr bara att dyka upp!

Förkunskapskrav: inga
Tider: hela konventet utom nätterna.

Löken
Fea Liva redaktionen kommer under konventet att ge ut den berömda konventstidningen Löken. Med intressanta repor-
tage, interjuver och undersökande joumalistik kommer de avslöja konventets intressarta anekdoter och sprida upp-
lysningens ljus till massoma.

Arrangemmg: konventstidning
Arrangör: FEa Livia-redaktionen
Krav: inspirera redaktionen till an skriva något spännande!

Tider: tidningen kommer ut så ofta den hinner

Andra konvent och lajv
Du kanske inte kan komma på LinCon 2001, eller vill åka på flera konvent? Här finns en lista på några arrmgemmg som

du oclså kan aka på.

Det finns massor av konvent och lajv så det skulle gå att skriva ett enormt stort kalendarium här. Vi rekommenderar

istdllet att du tar en titt på http://ostfronten.ost.sverok.se/nyheter/.

Det röda kaoset
Arrangör: En hobbits fotsvett, lynch@tjohoo.se, http://travel.to/hobsala

Datum: 28-30 april 2001

Info: Inrädet är ynka 20 stålars och ledorden dr litet, mysigt och kul.

KyrCon  TheHury Potter Experience
furangör: Len Howard, len.howard@svenskalyrkan.se, http:// w.conils.com/harrypotter
Datum: 2 juni 2001
Info: Om Itiranmdlningar är något att gå på blir dether stort!

Musikanternas kamp/Skogens hemlighet
furangör: Enhörningen, http://w.larp.com/enhorn, Nicklas "Skrmmel" 08-36 21 89

Datum: 1-8 juli 2001

Info: Stämningsla.jv.

Under röda vingar
furangör:'Wermlandsgillet, http://un dimension.nu
Datrm:23-29 jwli2lol
Info: Se lajvers hemsida För information.

Dimbros fåiste
Arrmgör: Dimbros faste, kraftling@bredbmd.net, http://m.forsman.ccldimbrosfmte/
Dattm: 25-29 )tli 2001
Info: Se lajrers hemsida För informarion.

SydCon l0
Arrangör: projekt i Sverok SkuD, http://w.sydcon.org
Darum:2-5 augusti 200i
Info; Stort konvent i Skåne.

Operation: Crimson Night
Arrmgör: Softgames, http://w.softgames.nu/
Datum: 3-5 augusti 2001

Info: Äirsoftlajv

SillyConX
Arrangör: Mora RK, sillycon@mail.com, http://welcome.to/sillycon
Datrm: 26-28 oktober 2001

Info: SillyCon 9 ar dod! Länge leve SillyCon Xl

Borås spelkonYent 19
Arrangör: Armagedon, bsk@sverok.se

Dattm: 2-4 november 200 1

Info: http://m.sverok.se/bsk

GothCon)O(VI
Arrangör: Föreningen GothCon
Datum: påsken 2002
Info: Landets dldsta konventspel. http://w.gothcon.se

LinCon 2002
Arrangör: spelftireningen Dragont Den, lincon@sverok.se, http://lincon.sverok.se

Datum: 8-12 maS 2002
Info: Konventet blir myndigtl



Anmäl di så här

Information om hur man startar en spelförening och anmälningsblankett kan du
beställa från Sverok eller hämta bland Sveroks webbsidor.
ADRESS TELEFON FAX EPOST HEMSIDA
sverok, Platensgatan 25,582 20 Linköping 013-14 06 00 073-14 22 99 info@sverok.se www.sverok.se

1. Talossettinbetalningsl<oltlrririrrrill.Ärclcslutkandutaettnyttpåposten.Ettsådantserinteutsomnedan,
men vi litar pä att du är l<rcrrt iv oclr irnl;roviserar så att vi Iår veta allt. Inbetalningskortet är din anmälnings-
blankett.

2, FylIi dina personuppgifict: nrtnrn, :trltcss, postnummer, ort, ålder, telefonnummer och epostadress. Det går

bara att anmäla en person llcl inllctrrlningskort.

3. Bestäm dig for vad dLr vill ;rrrrniil;r dig till. En sammanställning av alla arrangemang finns på schemat i
mitten. Allt som det giir rrtt liilrrrrrrriilrr sig till har en kod, till exempel 401 lorAdvanced Civilization på
onsdagen klockan 1 9.0(). Sit ttt tttit spcl har olika kod beroende på vilka tider det genomfors. Skriv koder och
vad du vill spela på inbctllrritrgskortct. Iitt åtal arrangemang har deltagaravgifter. Skriv in avgifterna också.
lir det ett lagrollspel clLr lrrrrriilcl dig till ska bara en person anmäla laget.

4. I vissa arrangemang hrr tlrr liirtur onr tlu kan låna ut ett spel eller bli spelledare. Skriv om du kan det.

5. Kryssa i rätt entrdavgili. l)rr hurr också bestiillaT:-shirt, LinCon-mugg och kryssa om du vill hjälpa till på

konventet lor att få tillbrl<l ;rrrrniilningsavgiften.
6. R:ikna ihop totalsumrrrrn och lrctull dcn till LinCon. Det finns flera sätt att göra det på (sc rrcdan).

6) posrGnor svERrGE INBETALNING/GIRERING A

433961-O
Dragon's Den/LinGon 2OO{
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Du kan betala på posten
1. Gå till por,.., Å.Jirb.talningskortet och trciala.'lir rrrctl l<virtor rill [.in(irn. Klartl

Du kan betala med ditt postgirokonto eller sparbanksgirokonto
1. Gör som du brukar när du bctalar nil<ning:rr. Kl:rrt!

Du kan betala över internet via din irrternetbank
[. (liir som clrr brtrl<ar niir rlrr hcrllur iivcr irlcrrrc(.

namn.
2. Sl<tiv sutrrrrur (clclirrrrrrrnrrrrcr oclr rr:rrrrn 1lr'i irrlrctrlningskortct, så att vi vet att det är från dig. Har du ingen

telclirn {l'lr rlu inrproviscnr. Stoplxr irrbctllrringsl(oltct i ctt kuvert och skicka det till
Dmgon's l)en/[.in(bn 200 I

lilsr lJriinclsrriinrsgata 3l!
582 27 LINKÖI'IN(;
Observera att din anmiilarr inte räl<nas fiirrän pengarna kommit in. Det räcker alltså inte att bara skicka in
inbetalningskortet.

Du kan betala på konventet
1. Det går bra att betala när du kommer till konventet, men då är entrdavgiften högre. Det finns ocLså en risk

att det du vill spela är fullbokat.

Starta en
spelförening
Det är

ENKELT
det är

GRATIS
ni får

\

BIDRAG
och mycket mer...
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\" .,

,r\§l
.]N

Man behöver inte vara utvald.för att klara det.
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