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Hjärtligt välkomna skall ni vara till

ffi t.frm Sme§Rnnffin*til tfr
Gallus Crispus

Årets konvent skall, till skillnad från tidigare år, genomföras den 22 till 24 oktober,
alltså INTE under Allhelgonahelgen.

Klockan 09.00 på fredagen spränger vi portarna. Väl inne tar ni er till rätt incheckningsdisk,
beroende på om ni är föranmälda eller inte, och där får ni eft fint armband som kvitto på att ni är
betalda och klara.

Det kommer att finnas vissa salar på skolan avsatta som sovsalar, men det går giveMs bra att
snusa (Iäs sova) även i andra salar, dock på egen risk.
Bagageinlämningen finns som vanligt, och liksom tidigare år så är förvaringskostnaden noll och
intet. Varmvattenduschar finns tillgängliga vissa tider i gymnastiksalens omklädningsrum.
Tiderna preciseras på konventet. Som vanligt har vi även möjlighet att boka hotellrum, för de
som anser sig stå över den uppmjukande känslan det innebär att vakna på ett hårt golv i en trev-
lig skolsal. Tänk dock på att höra av er i god tid!

Klockan 11.00 förklaras så konventet öppet på den grandiosa invigningen i aulan. Där kommer
ni att få all möj1ig, och omöjlig, relevant information. För de som satt och sov eller av någon
annan anledning missade invigningen hiftas tider och platser, med mera på den stora anslagstav-
lan vid receptionen.

Liksom tidigare år kommer lag som tar med sig egen spelledare att garanteras plats i våra roll-
spelsturneringar, förutsatt att lokalutrymmet inte begränsar våra möjligheter. Arets nyhet i roll-
spelsväg är för övrigt att vi slipper ge oss ut på ändlösa vallfärder till Bergsäterskolan för att få
spela i turneringarna, istället genomförs de på den betydligt mer närbelägna Engelbrektskolar;
inte mer än trehundra meter från huvudskolan Bäckäng. Med andra ord kan sena men tränade
spelare klara av sträckan på dryga 40 sekunder... Innan rollspelsturneringarna har vi en spelle.
darsamling där scenariot granskas och intelligenta frågor får ställas. Spelledaren bör naturligtvis
vara väI påläst och bör infinna sig på genomgången! Om någon spelledare skulle utebli från
genomgången (av skäl i klass med Force Majeure allra minst..) placerades dennes lag sist i kön
på lag anmälda utan spelledare vilket fiärr ger ganska små möjligheter för dem att få spela, då
vi endast har ett begränsat antal egna spelledare. Nytt för i år är att lagsamlingarna inför rollspel-

sturneringarna hålls vid stora trappan vid Bäckängskolans huvudentr6.

Söndag klockan 16.30 hålls den ärorika avslutningen i aulan. Då hålls ocksiå prisutdelningen för
de utvalda få som rankats till Konventets Hall of Fame. Arets totala prissumma överskrider den
hissnande mängden 28 000 pengar. De sinnessvaga män eller kvinnor som inte behagar hämta
sina priser på plats kan dock känna sig blåsta på pluringar och plaketter. (Var där eller var ett
torg.)
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2. Alla störande personer karl och kommer, att awisas.
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och vatten-vapen till konventet. Basta!

rÖneNprÄteN:
För att föranmäla sig till konventet fyller du lämpligast i det medföljande inbetalningskortet på
det sätt som beskrivi nedar; går till Postverksanstalten för behandlande av post och sätter in
anmälningsavgiften, före den 25:e september, som är sista anmälningsdagen.
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1. lnträde till Konventets tre dagar kostar 160 kronor för medlemmar i föreningar anslutna till
SVEROK och 180 kronor för öwiga andra stöknissar. Sätt eft kryss (X) i rutan för det inträde du
skall betala. Om du är medlem i en SVEROK-förening skriver du föreningens namn på raden.
(............) Tänk på att du som SVEROK-medlem skall kunna visa upp ditt giltiga medlemskort i
föreningen vid incheckningen. Betalar du inträde vid dörren kostar det 90 kronor per dag som
återstår av konventet.

2. Här skriver en av lagmedlemmarna ert lagnamn i de olika rollspelsturneringarna ni vill delta-
ga i, samt kryssar (X) i-rutan för spelledare om ni tar med någon sådan och rutan under
rAnmäld' fii'r deltagande i turneringen. Den personen är den ende som betalar turneringsavgif-
ten, vilken är 75'.- per turnering.

3. Här kryssar (X) du i vilka brädspel och dataspel du vill föranmäla tg till. Brädspel och data-
spel kostär gratis, förutom P-Robot som kostar 20 helyllesvenska riksdaler, eftersom
Robotbränsle är dyrt såhär års!

4. Här fyller du i ditt eget namn och adress. Texta tydligare än förra året tack!

5. För dig som anmiiler lag fyller du här i den totala kostnaden för de turneringar som ni vill
,rara meä i, plos din inträäeiavgift och eventuella öwiga arrangemang Ni andra räknar bara
samman inträdesavgiften och kostnaden för övriga arrangemang och skriver summan här.

SISTA ANMÄLNINGSDAGEN ÄR DEN 2519

Ni som inte har tillgång till det förtryckta inbetalningskortet kan göra er anrnälan via en tom
postgiroblankett. Skriv-i så fafl extremt tydligt, så besparar ni oss och er-sjllva^en ma§sa Pro-
Llem-. Använd gärna illustrationen ovan som mall. Inbetalningen görs lill $sftås 5relkonvent
c/o Per August-sson, postgirontmrner 6272588-2. Inträdesavgiften åtgrbetala,s inte. lrlag{a _

avgifter för-turneringär dår konventet inte har kunnat erbiuda plats,återbetalas sönda-g klockan
1230 vid receptionen. Bekräftelse och eventuella äventyr får ni postledes cirka en vecka innan
konventet.



ALLT MAN KAN GÖRA OM OCH NÄR MAN INTE VILL SPELA

I caf6terian händer det alltid en massa saker som du kan åse med något billigt att äta och dricka
till. Vi har som vanligt våra suveränt billiga priser, öppet dygnet runt och sist med inte minst
vår tappra caf6teriacrew, som kokar mackor och brer kaffe för hela lövet och glatta livet till
hungriga magar med tillhörande rollspelsbihang.
Vi förhandlar till oss en lika bra deal som förra året hos någon närliggande hundkokare.

Affärer kommer det massa tre, nämligen Flammans SpeI, Spel & Sånt och Tradition. Massor av
prylar till billiga priser!

Auktionen är en höjdare för er som vill handla ännu billigare, eller varför inte göra ett försök
att hitta någon av alla gamla dammiga godingar som inte tillverkas längre utan bara dyker upp
då och då på konventsauktioner. Sista inlämning av prylar till försäljning är lördag kväll klock-
an midnatt i bagageinlämningen. Visning av sagda prylar sker söndag 06.30 till 08.00.

Auktionen i sig går av stapeln söndag 8.00 till 11.00.

Datasal är ett måste, tycker vi, och ställer därför i ordning en dito med attans mycket prylar
med blinkande dioder, brötande soundblasters & megalyptiska spell!! Diskettförbud råder i
salen - inget kopierande och kopulerande med våra maskiner! STOOOR och hårig Robban utlo-
var avmagnetisering och nedsmältning av medtagna ex (läs: disketter, datapackar, hårddiskar
etc.).

Videofilmer kommer att visas regelbundet (?) förhopp-
ningsvis på storbildsteve. Var, vem, när, vårfår klar-
görs på konventet. Mycke' stök blir de'...
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Arrangemang:
På följande sidor hittar du infor-
mation om de olika arrangemang
som kan avnjutas under trenne
stökiga oktoberdagar /kvällar /
nätter...

Om föranmälan krävs anges det i
arrangemangstexten - dessa arr.
återfinns på inbetalningskortet (se

sidan 3). Ovriga arrangemang
kostar grattislP-Robot är dock ett
undantag - kostnad 20 kr (det är
dyrt med robotolja).

Om du vill ordna ett arrange-
mang eller vill stäIla några intelli-
genta frågor ring:

Konventsordföranden:
John Bredal 033-10 88 63

Rollspelsansvarig:
Erik Nordn 033-1557 47

Mycket nöje!

Hälsningar, Red.



Adv Axis & Allies
Boardgame

Spel: Kontakta Puff
Spelare/omg:2-5 st
Ansvariga: Puff

Adv. Dungeons & Dragons
S t örr e r oll sp els turner in g

Spelledarsamling: Fredag 12.30

Spel: Fredag 14-19 (saml13.30)
Föranmälan: (5 spelare/lag)
Ansvarig: Robert Enekvist
. I hjärtat av Dark Mountain
Range ligger den lilla bergsbyn
MountainVille, övergiven gruv-
metropol, numer fristad åt uppro-
riska präster och utstötta riddare.
I ett stadie av ständigt ökande
isolering har bybornas vardagliga
liv kommit att domineras av jakt,
jordbruk och teologiskt käbbel
med de få kvarvarande
druiderna. När klos-
trets åldrige över-
prelat insjuknar
och ett hetigt I
tempel vanhel- :§
gas är det dock ..,1

bara förspelet
till vad som
hotar att bli
"Kloster
Mountain-Villes
sista dagar". o

A House Divided
Mindr e b o ar d gameturner in g

Kval: Fredag 15-19.00, Lördag 11-

15.00
Semi: Lördag17-27.00
Final: Söndag12-16.00
Spelare: 2 st/ spel
Ansvarig: Fredrik Innings
. Officiella tävlingsregler gäller.
Medtag egna spel. .

Adv. Squad Leader
S t örr e b o ar d gametur ner in g

Kval: FredagTS-77.00
Semifinal: Lördag 1.6-20.00

Final: Sönda g 1,2-1,6.00

Föranmälan: (Individuell)
Spelare: 2 st/spel
Ansvarig: Agge
e Scenarion kommer att byggas
pä / w produkterna Beyond
Valor, Axis Minor, Hollow
Legions, Yanks, och West of
Alamein. En exakt lista på vad du
behöver ha med kommer i bekräf-
telsen. Medtag egna spel. .

Axis & Allies
B o ar d game- ar r an geman I
Spel: Kontakia Puff
Spelare/omg:2-5 st
Ansvariga: Puff

Blood Bowl
Mindr e tablet op turnering

Kick off: Fredag 19.00

Speltid: Max 4 tim per match
Spelare: 2 st/ spel
Ansvarig: Christian johansson
o En turnering i cupspelsform.
Vinnarna i varje match går vidare
i kampen om den åtråvärda titeln.
Omixade lag utan starplayers
enligt de avancerade reglerna.
Medtag egna spel. .

Boras City Ain't Pretty
Cyberpunkdiorama

Omg. 1: Fredag 13-18.00

Omg.2: Fredag 19-24.00

Spelare/omg: OBS! 26 st!!!!!!!
Ansvariga: Gunnar Alm, Greger
Lundstedt & Robban Olund.
. 50 år efter The Corporate Wars
ligger Europas forna storstäder i
ruiner och nya handelscentra har
vuxit fram. Boras City är ett
sådant. Med stark militärmakt
och skicklig diplomati lyckades
Hobbex och Ellos Megacorps
rädda staden (och sig själva) från
säker undergång. Boras City är
nu det självklara commers-centrat
i Europa, och en av världens fyra
starkaste marknadskrafter. B.C. är
tyvärr också hemvist för organi-
serad brottslighet och terrorism i
alla dess värsta former, något

som medfört att Boras City Polis
Department (BCPD) är en av de
tuffaste och mest välutrustade
polisstyrkorna på globen.
Välkommen i ledet!

Brittania
St örr e b oar d gameturner in g

Kval: Fredag 13-18.00

Semi: Lördag 09-14.00

Final: Söndag 11-16.00

Spelare: 4 stlspe1
Ansvarig: Myran
. Tag chansen! Bränn, skövla och
plundra dig igenom Englands
tidiga historia. Medtag egna
sPel. o



Call of Cthulhu
S t ör r e r oll sp els tur n er in g

Spelledarsamling: Fredag 20-
27.30
Spel: Fredag 22-02.00 (saml21.30)
Föranmälan: 5 spelare/lag
Ansvarig: Henric Oscarsson

Uaä er ekki lätiä
sem eilift liggja kann
og i undarlegum tima
einnig dauäinn getur däiä

o Hösten 1919. Friherre
Järpensparre, hängiven hand-
skriftssamlare, har försvunnit på
Island. Hans son, djärv upptäcks-
resande och äventyrare, organise-
rar en expedition för att utröna
vad som hänt. Med sig har han
löjtnant Klinga, som föIjt honom i
mörkaste Afrika, Professor
Sorensen, vän till familjen och en
auktoritet på Islands geologi,
samt kandidat Nyholm, göticist,
expert på isländska handskrifter
och fornnordisk mytologi och pri-
vat forskningsassistent till friher-
ren. Dessutom har islänningen
Kjartan Bordursson anlitats som
lokal guide och allt-i-allo.
Föga anar de vad ödet har i
beredskap för dem....... .

Chrome & Blood
V amp ir e I Cyb erpunk dior ama

Omg 1: Fredag 13-18.00
Omg2: Fredag 1.9-24.00

Omg 3: Lördag 12-17.00
Omg 4: Lördag 18-23.00
Spelare/omg:2 st
Ansvarig: Imse
. Blod, metall & elektronik.
Speedade reflexer & boostad
fysik. Bytena har blivit tuffare.
Jakten svårare. Jägarna mer sofis-
tikerade. Det var bättre förr.... .

Civilization
S törr e b o ar d gamet ur ner in g

Kval: Fredag 13-19.00
Final: Lördag 09-15.00
Föranmälan: (Individuell)
Spelare: 6 stlspel
Ansvarig: Fredrik Nättorp
r Vilken väg du än väljer; diplo-
matins krokiga stigar, fredens
lugna gata, eller krigets blodiga
fält, så är målet ett och det
samma: Att vara främst i utveck-
lingen och först nå civilisationens
topp. Tag med egna spel. .

Diplomacy
S törr e b o ar d gametur ner in g

Kval: Fredag20-02.00
Final: Söndag 10-16.00
Spelare:7 st/spel
Ansvarig: Björn Westling
. Diplomatisk kamp på hög nivå
vid seklets början. Utvidga ditt
lands gränse..r på dina allierades
bekostnad. Arlighet varar kortast.
Tag med egna spel. .

Diplomacyrally
Boardgamearrangemang

Spel: Valfria tider
Arrangör: Björn Westling
. Nytt för i år är att man kan
spela Diplomacy vid flera tillfäl-
len. De två bästa Diplomacy-
partierna räknas, och arrange-
manget räknas med i Diplomacy-
rallyt. Partierna spelas fram till
1909, men kan avbrytas tidigare
genom överrenskommelse om
remier, Tag med egna spel .

Drakar & Demoner
S t örr e r ollsp elstur ner in g

Spelledarsamling: Söndag 09.30

Spel: Söndag 11-16.00 (saml10.30)
Föranmälan: 5 spelare/lag
Ansvarig: Andreas Carlsson
o Det råder ett rått och blodigt

krig i Demborra. Fem livstids-
dömda fångar blir benådade - om
de lämnar ett brev bakom fien-
dens linjer. .

Europe Aflame
Boardgamearrangemang

Spel: Kontakta Puff
Spelare/omg:2-4 st
Ansvariga: Puff

Fuzzy Heroes
Mindr e t abl et op -tur ner in g

Tid: Enstaka omgångar från fre-
dag 13.00

Spelare:6 stlomgång
Ansvarig: Andreas "Björken"
Ekelund
o Du har väl inte glömt den onda
dockan... Gör det!Nu släpper
barnkammaren lös sitt senaste
och mest fasansfulla hot, de oför-
tjänat välberyktade teddybjörnar-
na är på marsch!Medtagna kram-
djur ger förtur! o

Slaget om Gaeldby
Diorama

Omg 1:Fredagl3-17.00
Omg 2:Lördag12-16.00
Omg 3:Söndag12-1.6.00
Spelare/omgång 10 st
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Ansvariga: Dan Collin & |onny
Lappi
. Vasst skola våra svärd i som-
mar vina, vi komma som ulvtand
olta fårgat, dåd må öva. Ner till
tingsten envar av härmän brått
må ila, att oskön svärdssång
sjunga innan solen sjunker. .

Glorantha (RQ)
Rollspelsarrangemang

Omgång 1: Lördag 11.30-15.30

Omgång 2: Söndag 11-15.00
Antal spelare: 5 st, ingen föran-
mälan
Ansvarig: Per Idborg
.Intressanta personer i en intrikat
situation, mitt i historiens mest
fascinerande fantasyvärld. En
utmanande rollspelschans. .

Hem Ljuva Hem, el
Jasså, finns det en tvättstuga i
huset?...
Diorama

5omgångarä2tim
Spelare/omgång: 3-4 st
Ansvariga: Bede & Caj
. Du är ungkarl och vet att njuta
av livets goda och att skjuta upp
mindre angenäma saker såsom
tvätt, disk och annat. Tyvärr ska-
par detta vissa problem som
Dammråttor, Jättemakaroner och

Mögelbarkisar.... och dom är
HUNGRIGA!!!
Så när du kommer hem igen efter
en rejäl partyresa upptäcker du
att något inte står rätt till.. Tyvärr
gör du din upptäckt försent! Nu
finns det bara en person som kan
rädda dig - MAMMA!!! Frågan är
bara, hinner hon komma till din
undsättning i tid? r

Hero Quest
Tabletop

Spel: Kontakta Puff
Spelare/omg:1.-4
Ansvariga: Puff

Illuminati
Större boardgame-
turnering

Kval: Fredag 20-01.00
Final: Lördag22-03.00
Föranmälan: (Individuell)
Spelare: 6 stlspel
Ansvarig: Fredrik Nättorp
r Utnyttja de dumma människor-
nas okunskap om din dolda
makt. Problemet är att du inte är
ensam i din strävan efter världs-
herraväIdet. Men kom ihåg: Den
enda regeln är att det inte finns
några regler. Medtag egna spel. .

Junta
S t ö r r e b o ar d gam et ur ner in g

Kval: Lördag22-03.00
Final: Söndag72-76.00
Spelare: 7 st/spel
Ansvarig: Marcus Hedlund
. Ljug och stjäl, hota och
mörda - allt för att nå de åtrå-
värda poster i Banan-republi-
ken som ger pengarna, makten
och lyxen. Medtag egna spel. .

Kremlin
S tör r e b o ar d game t ur ner in g

Kval: Lördag 15-21.00
Final: Söndag 10-16.00
Föranmälan: (Individuell)
Spelare: 6 stlspel
Ansvarig: Agge
. Grymt maktspel i kylans
korridorer. Kan man överleva
med både hälsan och förstån-
det i behåll, eller blir det enkel
resa till Kremlin-muren? Medtag
egna spel. .

Kult
Rollspelsturnering

"Last Exit For the Lost" (Fields
of the Nephilim)
Fredag 23-04.00
Lördag 24-05.00
Spelare/lag: 4 st
Ansvariga: Kalle "Golab"
Andersson & Pär "Chagidiel"
Jorw6n
o "Please, stay just this night!
- Anything could happen!
- Maybe death......!"

]im Morrison, The Doors.

InspirationskäIlor: Alan Moore,
Clive Barker, Michael Petersen,
Carl McCoy, John Carpenter,
Gunilla Jonsson, Niel Gaiman,
Charles Manson, Karl Orff, John
Constantine och Andreas
"Almen" Ekelund. .

Mandom, Mod och
Morske Män
Boardgame

Omg 1: Fredag 19-22.00
Omg 2: Fredag 22-01..00

Omg 3: Lördag 18-21.00
Omg 4: Lördag 21-24.00
Spelare/omg:7 st
Ansvariga: Jesper Wasling &
Stefan Bede
o Strategiskt brädspel som
utspelas i 1300-talets Sverige. .
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MERP
"I Järnåsarnas skugga."
S t örr e r ollsp el sturner in g

Spelledarsamling: Lördag 10.00

Spel: Lörd. 11.30-15.30 (saml11)
Föranmälan: 5 spelare/lag
Ansvariga: Michael Lilja & Erik
Nor6n
. Ni, fem hårdföra män, har blivit
anlitade av en rik adelsman för
att hjälpa till att renovera en gam-
mal herrgård som han nyligen
ärvt. Ni har rest i förväg för att
förbereda arbetet. Byn där herr-
gården finns ligger norr om
Rhuns insjö och visar sig bebos av
enkla människor, men ni blir vän-
ligt bemötta och finner er snart till
rätta. Ni sätter genast igång med
ert arbete. o

NeoNaziPunk
in Park Zoo
Rollspelsarrangemang

Fredag 17-23.00
Lördag 1,6-22.00

Spelare/omg: 4 st
Ansvariga; Jesper Moberg &
Reine Holmsten
o Gibson-inspirerat intrigspel i en
inte alltför avlägsen framtid. .

Operation Overlord
Diorama

Spel: Lördag 17-02.00

Spelare: Drygt 20 st
Ansvariga: Marcus Hedlund &
Torbjörn Jennerhed.
. 6 juni 1944,D-day, St Come du
Mont. Enheter ur 101:a amerikan-
ska luftburna divisionen slåss för
att bryta upp det hårdnackade
tyska försvaret i Normandie. Ett
Phoenix Command WWII-diora-
ma. .

P.ROBOT
Dataspelsarrangemang

Spel: Söndag12-14.00
Föranmälan: 20 kr (självkostnads-
pris för diskett och porto)
o Programmera din egen strids-
vagn i PascaMed din bekräftel-
se får du en diskett med all nöd-
vändig information och regler om
hur du konstruerar din komba-
tant. Du bestämmer dess styrka
och svagheter, och på konventet
slåss du mot andra stridsvagnar
konstruerade efter samma pre-
misser. Det hela kommer att spe-
las och visas via en LCD-skärm
och väggprojektion.
Specificera diskettstorlek vid
anmäIan. System IBM-PC. r'

PhoenixCommand
Tournament
TabletoplDiorama

Grundpass 1-4: Fredag 13-76.00,
17 -20.00, 27-24.00, Lör dag 72-
15.00
Final: Söndag 11-14.00
Föranmälan: (Individuell)
Ansvariga: Marcus Hedlund &
Tor§örn fennerhed
r För första året anordnas en tur-
nering för att avgöra vem som är
bäst på att leda sina styrkor i P.C.
och bli "PHOENIX COMMAN-
DER -93".
Det gäller att ta kontrollen över
en byggnad med din egen squad.
Vi kommer att använda valda
regler ur alla regelböcker och till-
ämpa "hidden movement".
(Hyfsad kontroll på grundregler-
na bör dock räcka). Du måste för-
anmäla dig på inbetalningskortet
(utan extra avgift) och får då en
detaljerad beskrivning med kon-
ventsbekräftelsen på hur du skall
skapa din egen squad. .

Republic of Rome
S t ör r e bo ar d gamet urner in g

Kval: Lördag 09-14.00
Final: Söndag 11-16.00
Föranmälan: (Individuell)
Spelare: 6 stlspel
Ansvarig: Agge

o Erare humanum est. Hannibal,
Punerna, Germanerna och alla de
makthungriga senatorerna sätter
sina käppar i hjulet och börjar
bråka på allvar. Medtag egna
spel. o

Shogun
Mindr e b oar d gametur nerin g
Kval 1-4: Fredag 19-22, Lördag
70-73,73-76,17-20.
Final: Sönda g 1.1.-1.4.00

Föranmälan: (individuell)
Ansvarig: Agge
. Spelas i 4 kvalomgångar med
fem spelare i vardera. Vinnarna
går till final och utmanar den nu
tvåårige, till synes oslagbare,
Shogunen. Medtag egna spel. o

Smurfout i
Gargamels stuga
Diorama

Spel: Lördag 15-17.00
Spelare: 2 eller fler smurfer
Ansvariga: Cybersmurf,
Kultsmurf & Vampyrsmurf
o Anda sedan urminnes tider
(smurfigt länge) har de små
smurfbarnen blivit indoktrinera-
de med sägnen om kullen där
Gargamels stuga ligger......
"I bathed in the zainbow of zarza-
paril at the Smurfburger Hill!"
OBS: Endast ett speltillfälle. .



Spacecrusade
Tabletop

Spel: Kontakta Puff
Spelare/omg:2-6 st
Ansvariga: Puff

Spacehulk Diorama

Omg 1: Fredag 18-22.00

Omg 2: Lördag 1.3-77.00

Spelare/omg: 10 st
Ansvarig: Tomas Davidsson
. "-Captain we've got no sensory
readings. Visual contact on
Stealers. Your orders?
-Praise the Emperor and serve his
will!".

Spacemarine
Mindr e tabletopturnerin g

Kval l: Fredag 13-17.00
Kval2: Lördag 08-12.00
Final: Söndag 13.00-16.00
Spelare/omgång:8 st
Ansvarig: Tomas Davidsson
o "På avstånd hördes Khornes
legioners taktfasta mässande:
BLOD, BLOD, BLOD. Avataren
höjde sitt spjut och Eldarstyrkan
avancerade mot sin fiende.
Medtag egen 4000 pts arm6 (inga
blandade arm6er). o

Speedball II
Dataspelsturnering

Kval:Lördag 18-21.00
Final:Söndag 14-15.00
Spelare: max 16 st
Ansvariga: Thomas "Spellar'n"
Axelsson & Pär "Ars-kult"
|orwdn
. Är du analfabet? Är du lam i
underkroppen, har hörselskador
och/eller kontaktsvårigheter? Då
har du bara två val, antingen
stannar du hemma eller också så

ställer de upp i Speedball II. (Tag

gärna med egen joy-stick.) o

Star Wars 2nd ed.
Rollspelsarrangemang

Tid: Fredag 19-01.00

Spelare/Iag: 5 st
Ansvariga: Delirium
o Var den skitstövel som du alltid
drömt om att få vara. Frågan är
bara om du klarar av de uppoff-
ringar somkrävs av den kejserliga
underrättelsetjänsten,
Ubiktoriatet, kejsarens ögonsten.
VäIkommen in i en värld av girig-
het, lögn och maktbegär. o

Supremacy
Mindr e b oar d gameturner in g

KvaI: Lördag1.6-22.00
Final: Söndag 10-16.00
Antal spelare: 6/spel
Ansvarig: Myran

. Supermaktsspel i det kalla kri-
gets anda. Medtag egna spel, dvs.
grundspelsboxen. .

Let the Unborn Stay
Unborn
Diorama

Omgång 1: Fredag 23-02.00
Omgång 2: Lördag 22-01..00

Spelare/omg.:5 st
Ansvariga: Dan Collin & Jonny
Lappi
. Will Rachel Simpson give birth
to the still unborn and satisfy the
Deep Ones.....? .

Vampire
S törr e r ollsp elsturn erin g

Spelledarsamling: Lördag 1 7.30
Spel: Lördag 19-23.00 (saml18.30)
FöranmäIan: 5 spelare/lag
Ansvarig: QajKarlsson & Imse
o Who want's to live forever ...? .

When the Going Gets
Tough II
Diorama

SpeL Lördag 17-23.00
Spelare: 10 st
Ansvariga: Michae1 Lilja & Erik
No16n
. The tough gets going again. o

40K
F i gur sla g I dior ama-turn erin g

Spel: Turneringsstart fredag
12.00, 2 tlm / omg, antal omgångar
beror antal spelare.
Spelare: Inget maxantal bestämt
Ansvarig: Kalle Vennberg
. 1.500 poängs-arm6er. Medtag
egna armder, det finns bara ett
ytterst begränsat antal arm6er till
utlåning! o

1192, Tredje Korståget
Rollspelsarrangemang

SpeL Fredag 1.8-24.00, Lördag 18-
24.00
Spelare/omg: 4 st
Ansvarig: Jesper Peterson,
Claymore
. Följ Richard Lejonhjärtas stan-
dar. Var med och befria
Ierusalem. .



Ylva
Figurslagldioramor

Föreningen Ylva från Göteborg ,r ,,,

gästar oss i år och-erbjudei'Våfa I

konventsbesökare följände äriån,,
gemanS:

Slaget vid Ligny L8L5
Skala:15 mm
.16 juni: Napoleon avser att kros-
sa Bliichers preussare för att en

gång för alla tysta de uppkäftiga
surkålsätarna.

S1aget vid Lissa 1813
Skala:1:4800
. Fregattstrid i Adriatiska havet.
Prova på att föra befäl över en
fregatt i egenfabrikerat system. o

Brandy Station 1863
Skala:2 mm
o Femton kilometer kavallerikaos
vid Brandy Station, vid amerikan-
ska inbördetskrigets vändpunkt. o

Camden L780
Skala:20 mm
o Storbrittaniens främsta gardes-
förband mot amerikansk pöbel.'

Stridsvagnsrace 1939 -45
Skala:1:300
. Vroooom!.

Ace of Aces L9L7
Skala: 1:144
. Sopwith Camel? What Sopwith
Camel? Ratatata! o

Antiken
Skala: 15 mm
. Återvänd till forntiden, kohor-
ter och elefanter! .

Annons Annons

Fqktq om SVEROK
Vad betyder SVEROK? ) SVEROK är en {tirkortning av Sveriges roll- och konfliktspels-

fiirbund.

Vad gör SVEROX med alla + En grov uppskattning är 607o till bidrag, 207o till administration,
dessa pengar? 107o till fttrbundsverksamhet och 107o till övrigt.

Vad är SVEROK?

vad gör SVEROK?

Variftån får SVEROKsina
pengar?

Vilka är det
SVEROK?

Vilka är
SVEROK?

o SVEROK är ett av Statens Ungdomsråds godkända ungdoms-
riksftirbund, i stil med Svenska Scoutfiirbundet, Aktiv Ungdom
eller Fåltbiologerna. Förbundet är ideellt och dessutom religiöst
och partipolitiskt obtmdet.

+ SVEROKs sylte iii att främja spelandet i Sverige^ Detta gör
ftirbundet fråimst genom att ge bidrag till medlemsfi)reningarna.
sprida information om spelsverige och genom att hjälpa spelare
att bilda ftireningar.

ö SVEROK får nästan aIIa sin pengar i bidrag från Statens
Ungdomsråd. 1993 var det cirka 1,1 miljoner kronor.

som styr c SVEROK stps av fi)reningrna på Riksmötet. Det hålls varje år
på våren. På riksmötet våiljer ftireningarna en styrelse som
sköter ftirbundet fiam till nästa riksmöte. 1993 års styrelse
består av 12 personer ur 9 ftireningar från Lund i söder till
Östersund i non.

§tinar man pengar på att + Nej, Iedamöterna i styrelsen får bara ersättning {ör utlägg som
vara med i styrelsen? telefonsamtal och resor till styrelsemöten. Förbundet betalar

också lunchema på styrelsemötena (max 50 kr per person och
möte).

BestämmerSVERoKvilkå ö Nei, SVEROK blandar sig inte alls i vad {iireningarna gör, så

spel föreningarna ska länge de inte fuskar med bidragen eller motarbetar ftirbundets
spela? syfte.

medlemmar i ö SVEROKbestår av liireningar. Medlemmama i dessa ftireningar
är medlemmar i SVEROK. Man kan alltså inte bara gå med i
SVEROK, utan man måste vara med i en ftirening. Sommaren
1993, hade SVEROKöver400 ftireningarmedtillsammans drygt
10000 medlemmar.

Kostar det något att vara o Nej, det kostar inget att vara med i SVEROK, men Ilir att vara
nedlem i SVEROK? med i en SVEROK-ansluten ftirening måste man betala den

ftireningens medlemsavgift.

+ Viinta inte, utan skriv redan idag till ftirbundet på adress
SVEROK, Box 300, 751 05 Uppsala. Du kan också ringa vårt
kansli i Linköping på telefon 013 - 21 29 00. Vi kan hjälpa dig att
hitta {iireningar där du bor, eller att bilda en egen spelklubb.

S\IEROK, Box 300,751 05 UPPSALA, tel013 - 21 29 00
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