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T rc
Albnänn a or drrin g sr e g ler

Konuentet är drog- och alkoholfritt.
Rökning och eldning örfi)rlljutlet 1tå hekt miuersit:etet.
Tejpa inte på uäggann, de iir lrcligu. Kontukto rcceptionen om du uill sätta
upp någonting.
HåII rent efter dig och slärtg skriilt oclt putt pii rött ställe.
Om brandlarmet gär sli ntiiste du glcrutst liintrtu byggnaden - äuen om du
tuå rundor från att uinno .
Vifirbehåller oss rötten att auuiso pcrsotw sonl beter sig störande eller
på annat sätt motuerkar konuent:et. LirtCon firbehåller sig äuen rätten
att fotografera under konuentet, fi)r publicerin.o på hernsidan och fi)r
marknadsJöring au konuetTtet, nrcn hör gärna au dig ifall du anser att
foto är olämpligt!

Bagage

För att du inte ska behöua sliipa runt på alla dina saker hela dagarna så
har ui en gratis dygnet rwtt-bemannad bag ag einlämning. Denna hittar du
anslutning till r e ceptionen.

,[GosIc

Vi kommer att sälja allehanda firnödenheter , inklusiue uåra berömda
LinCon-burgare. Det iir i kiosken du köper din LinCon-mugg som ger
ilig tillgäng tiilfri påfuIlning au kaffe, te och saft under hela konuentet.
SjäIuklart kommer iiuen det uanliga utbudet au godis, dricka och mat att

finnas. Frukostbuffö serueras på morgonkuistenfi)r alla morgonpigga.
Har dufrågor om allergier eller specialkost kontakta uår kioskansuarige.

Unif,onn ochuclpen

LinCon kommer inte tolerera uniformer eller tecken som kan uerka
eller på annat sätt kriinkande.
Blankuapen eller replicas au olika uapen är inte tillåtet på konuentet, är du
osdker fråga uår personal.

Det iir totalftrbjudet o,tt
ha tr&kigt p&. LinCon! : -)

ommenJ
Hej LinCon-besökare!
Detta år har ui Steampunk som tema, uilket komtner bt,tydoJk,r kuglgh-iut och
höga hattar samt mer ånga ön tidigare år. Exakt hur detta päucrku utujc anskilt
ctrrangemang dr dock upp till arrangören sjölu, men kom ihäg ett dct öt L,öl(ligt
uölkommet cit klö ut sig .ftt stiimningen på konuentet!

Något annat som årets konuent kommer bjuda lite mer på iir att det hiinder en
hel del saker på konuentet som inte ör rena spel, fler unika föreläsning ar samt
intressanta uorkshops ör exempel på saker som kommer finnas att göra mellan
spelpassen.

I år har ui iiuen satsat på att göra ett konuent som känns mer leuande hela tiden,
dettq har artat sig i att ui dek har fler saker ön vanligt i Colosseum, men iiuen att
ui åter igen souer i själua konuentsbgggnaden. Dessa initiatiu, och några andra,
att skapa en kompaktare och ännu mer leuande konuent ön tidigare år.

Hoppas Du kommer triuas med uad årets konDent har alt erbjuda!

A,nto?n Brunberg - General, LinCon zotg

Vo"d&Vemör Lincon?
LinCon organkeras au spelftreningen Dragon's Den, son bildades tg83
och har idag drAgt looo medlemmar. Föreningen är öppenfor alla som
uill bli medlem.

M&/rs,äftrning - "LinCon uill som ett au de störsto spelkonuenten i
Suerige uerkafir attfrämja kreatiut, strategiskt och demokratiskt
tänkande i en heterogen miljö. LinCon uerkar aktiutfi)r en engagerande
kulhtruerksamhet i ett drogfritt forum där möten mellan generationer är
en central del au uerksamheten."

Hjälp till p& konuentet och kotn in gratis
Äuen om LinCon är billigt så har du säkert inget emot att få tillbaka
entröaugi{ten. Se tiII att kontakta oss ifirudg, eller prata med
rekrytering sansuariga på konuentet fir att anmäIa ditt intresse. För
uarje pass som dujobbar får du dessutom en matbiljelt som kan inlösas i
konuentets kiosk, samt lite andra Freebies!



PmaKsS§K Ufl§o
Niir och Var?
LinCon ligger au tradition i anslutning nted kristi ltitrtrttt'lsliirdsht:lgen,
uilket i år innebär g:e-e:e Maj. Konuentet smAgstortttt'7rti orisrlrrg

eftermiddag och slutar runt lunch på söndag. Vi har sanunu lt>kal i år
igen, C-huset på Linköpings Uniuersitet

Priser
Ont manfi)ranmiiler sig så kostar det z5o kr Jör hela helgen' alternotil)t
rco kr per dag . Efter firanmälning sperioden höjs det till 35o kr
respektiue t5o kr
Om ntan behöuer souplats på konuentet så kostor det 50 kr .

Innc:lrkonuentet
För att spara pengar ochfirsäkra sig om att få delta i olika
arrangemang är det bra att anmdla sig i god tid innan
konueintet. AnmäIningspriset iir rabatterat fram tills zt/4, men det går
iiuen att anmäla siq senare eller lösa biljeu på plats men då tiII lite
pns. Deflesta arrangemang är i drop-inform och gratis fir alla som

uill delta, nren uisso turneringar och liknande har Jöranmälan och en

del kan ta ut en extra augijl for att täcka t .ex. priser till uinnarna eller
Magic-boosters fir draft-spel. Dessa arrongemang fiiranmäler du dig
tilli anntälning ssAstemet i samband med att du anmäler dig. lIänk på
att platser till arrangemang, souplatser, m.m. ofta är begränsade och

forst till kuarn göller.

IIur anrnäler jtg tnig till LinCon?
Föranmälan sker genom uårt anmiilning ssystem pä uår hemsida wuw.
lincon.se, sedan betalar drt in augiften till uått plusgirokonto 43 39 6t-o
För fräg or kring anmälning ssysternet, kontakta webansuctrige
på tirpen@gmail.com.

ViIl du bara kolr:;nq och kolla p& LinCon?
AIla ör uälkomna att helt gratis besöka konuentet fi)r att känna au dert

särskildo konuentsatmosJären, handla i butikerna och konuentskiosken
samt heja på sina uänner som spelar. Om ni blir sugna på att uara med

och spela gör det att lösa dagspass pä plots.
AIla är giuetuis uölkomna - jufler som kommer, desto roligore!

BE6@§PB&EtsOPW

Axis & Allies t94o // Sal:Sro
Jag kommer aH kör'a Axis k .\llit.s
global r94o vilket alltsii iir Axis &
Allies Europe r94o och Axis & Allics
Pacific r94o som konibincllts lill t tt
globalt spel som utspelar sig urrdcr'
andra världskriget. Både crliu na ot lr
nya spelare är välkonmna.
Arrangör: Lars Persson
Passtider:
Tors: o9:oo-ot:oo,
Fre: o9:oo-or:oo,
Lör: og:oo-or:oo

Ciuilizcrtion: The Expa nsion
Project // Sal:Sz
iir Civ-abstinensen för svår? lir ett
sextimmarskval för kort? Vill du prova
ett brädspel med MÅNGA spelare? Vi
har svaret: Civilization: The Expan-
sion Project. Precis som i Advanced
Civilization ska du styra ditt rike från

Passtider: Lör to:oo - or:oo

Demo i butik // Sal: Rz7
Seriebörsen släpar rned sig ett antal
spel även i år. Bl.a. Kingdom Builder,
Yinsh ocl.r andra GIPF-spel, Skock
(LINCON-tradition ni måste prova),

rt,rt,ro.lincon.se

l'r,rrtt., Ilcrr.jrr och annat som kan
spt,lirs pii cll (lrbräde
Arrirngiir': I)ctcl Anclcrsson
I'rrsstitk'l:
"( )nstlirg kvrill/natt"
( U rrtlt'r"'t.juvstalton "),
'lirls: og:oo-zt:oo,
Fm: og:oo-zl:<tcl,
Liir': o9:oo-:r:oo,
Siin: o9:oo-r3:oo

Donlinions of Supremacg
// Sal: Sz
Galactic cxploration, color.rization and
conqr.lcsts! Spelarna representerar
olika rascr som precis börjat koloni-
sera grlaxen. Genom att bygga upp
herrr pJirneterr ra, skapr nyr kolonier
ocb eröwa planeter av motståndarna
kan du vinna om du slår ut dem. Eller
så håller du dig i bakgrunden och kon
centrerar din styrka på att erörna de
kvanarande artifaktema av en
mal cir.ilization; nyckeln till de
hemligheter!
Arrangrir: Andreas Johansson
Passtider:
Se information på konr.rntet.

Drakborgen Återuäckt // Sal:
Vågar du gå in i den m),tomspunna
Drakborgen, som bara en av tio kom-
mer levande ut ur? Kasta dig in i bräd
spelsr,är'ldcns mest hänsynslösa spel
någor.rsin. Dödas av monster, krossas
av liillor, går r.ilse i en labpint av rum

stenåldern och framät för att Lrli det t
främsta i världen, men nu rncd större t
spelplan. fler spelare. fler fmrnsteg, t
fler olyckor och bättre regler. Bättre
och stärre helt enkelt. lnga förkunska-l
oer krävs. IArrangör: Jon Severinsson

Ilr!wrrqrnrrlFrlEär-

Brädspel Dropin Bräd.spel Dropin
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som alltid ändras, trilla ner i de livs-
farliga Katakomberna...
Passtider:
Se ir.rformation på konventet.

History of Britain - En
brädspelsfurkamp // SoI St8
4 fantastiska spel från olika ti
i England som kanske inte spelas så

ofta på konventen i Sverige:
Pillars ofthe Earth. (rroo-talet)
Lancaster (14oo-talet)
London (r7oo-r8oo-talet)
Last Will (19oo-talet)
Regelgenomgång kommer ske på
gonen och därefter kör alla ett parti
av varie spel, för att slutligen kora en
!,lnnare.
Arrangör: Simon Danielsson
Passtider: Tors: o9:oo- ot:oo

Japanska spelrurntnet // Sol:Sg
Kom och prör.a på spel du troligen
aldrig ser någon annanstans från en
privat samling ar, över roo spel från
Japan, de flesta aldrig släppta i väst.
Allt från kommersiella spel till kon-
stiga hemmagiorda saker.
Alla spel har antingen svensk eller
engelsk översättning.
Arrangör: Simon Lundström
Passtider:
Tom: o9:oo- o1:oo,
Fre: og:oo- 01:oo,
Lör: o9:oo- or:oo,
Sön og:oo-13:oo

Krig s sp el srurnrnet - B liP P
// Sal: Ssz
Känner du ett behov av stora kartor,
tusentals blippar och strategiskt tän-
kande? I Krigsspelsrummet kommer
det att bli olika spel och arrangemang
under hela konventet.
lir det något speciellt du vill spela? Gå

in på: www.krigsspel.se/forum och
påverka!
Arrangör: Mikael Rydfalk
Passtider: "Onsdag kvälI/natt"
(Under "tjuvstarten"),
Tors: og:oo-2t:oo,
Fre: o9:oo-o1:oo,
Lör: 09:oo-o1:oo,
Sön 9:oo-13:oo

Krig s sp elsrwntnet - Fig g
// SaI: Sss
Kan du ör,erlista och döda dina
i den tredje dimensioneu. Vi kommer
anordna nybörjaromgångar i Flames
of War och Wings of War. Kom och
visa dina vänner vilket taLtiskt geni
är!
Arrangör: Villiam Rydfalk
Passtider:

"Onsdag lwäll/natt"
(Under "tjuvstarten"),
Tors: o9:oo-or:oo,
Fre: o9:oo-o1:oo,
Liir: o9:oo- ot:oo,
Sön:9:oo-r3:oo

Mindtuister detno // Sal: Rzz
Tacklas av paddor, knuffa ett guld-
mynt eller berätta en historia som
aldrig sett dagens ljus. Mindtwister
har något för alla, kom ocli spela hos
oss så berättar r.i mer!
Arrangör: Roger Friberg
Passtider:
Se information på konventet.

Pit of the lMuto:nt Gladia'tors
// So.l: Tzs
Efter apokallpsens krig anvdnder
mänskligheten mutanter som gladiat
rer i blodiga spel. Segraren lovas fri
och rättigheter, förlorarna dör.
Spela en instabil mutant som slåss m
andra mutanter om överler.nad och
ära. Spelet är så klart lika obalanserat
som mutanterna är instabila.
Spelet är för z-4 spelare och tar ca en
timma. Kommer att arrangeras som
dropin under konventet.

tututu.lincon.se

S.A.R.Z. Spelbol // Sal: Tz
l'Ios oss ltan du spela alla möjliga spe
valc sig om det är rollspel, brädspel
ellcr kortspel. Du få naturligtvis delta
i någon av de turneringar, rollspelss-
ct'narios cllcr rn irril urneringar som vi
ordnar. Tror du inte att det är roligt?
TRY US!
Arrangör: Jocke Tang
Passtider:
Löpande under hela konventet.

S.A.R.Z. Vrn'ulu/Maffia
// Sal: Satnling Tz
Varr.rlv/Maffia är nog en av dem
popu läraste företeelse som 6nns i en
spelkonvent. Vill du också uppleva
något otroligt roligt?
Arrangör: Jocke Tar.rg

Passtider:
Torsdag natt,
Fredag natt,
lördag natt.

Sm&ländska öppna // Sal: St4
Vi kommer att anordna några små
neringar i spel sorn vi §,cker är roliga, -i

bortglömda eller helt enlielt är lätta
att ta med sig på resa. Hos oss kan
du är.en tä testa pä lite snabbspelat
figurspcl, lår'ra cn spellcdare tör ett
pass rollspcl cllcr sitta och tiötta lite
om sPelhobbl.n och r,art den är på
Kort ocli gott är Småliindska öppna
arrangonrangL.t som låter dig få spela
lite mcra uddr spel, ailt med glirnten i

I
t
t

i
!
$
dt!
j"

Det ryska spelföretag RightGames harl
översatt flera av deras bästa spel, som I
"Potion Ivlaking Practice' och" Tire J
Enignra of Leonartlo: Quinf is Fontis '. f
Vi komrner anordrra en lurnerine där I

*,:i:;H."-l+::; 
" 

I
Passtider: Lör: r7:oo-z r:oo I

t
l

Arrangör: Olof Lindqvist
Passtiäer: Tors: r7:oä-zr:oo, Fre: t
o9:OO-21:oo, L,tir: o9:oo- r7:oo I
Ryska Spelhörna /lSal:Tz I

Brädspel Dropim Brädspel Dropin Brädspel Dropin
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ögat för din trer.nad.
Arrangör: Charley Gustavsson
Passtider:
Tors: 17:oo- o1:oo,
Fre: o9:oo-r7:oo,
Lör: o9:oo-17:oo

Spank the MonkeY // Sal: Tz
"Spank the Monkey" är ett kul kort-
spel, som är enkelt att lära sig, men
sr,årt att bemästra. Det kommer att
ordnas en turnering, där du kan
fina priser.
Arrangör: Jocke Tang
Passtider: Fre 17:oo-21:oo

Table gaitch //Sal: Stg
Du och dir.ra lagkamrater spelar ett
spel vardera, när någon Plötsligt

Arrangör: Annika Wilz6n
Passtider:
Tors 17:oo-21:oo,
Fre 17:oo-21:oo,
Lör r7:oo-zr:oo

Tetrna 2073 - SannarbetssPel
// Sal: Sz7
Nyfikna nybörjare är varmt r'älkomna
att komma förbi och Prova sPel som
Pandemic, Flash Point, Gears of War,

Curse of the Temple!
Arrangör: Pontus Olin
Passtider:
Tors: 13:oo-21:oo,
Fre: 13:oo-21:oo,
Lör: 13:oo-21:oo

Ticket to Ride SM-kual // Sal:
Vi från S.A.R.Z. arrangerar SM-kval
i Ticket to Ride i LinCon och du har
chansen att kvala dig direkt till
i Borås under hösten!
Arrangör: Jocke Tang
Passtider: Lör o9:oo-r3:oo

Win, Lose, or Be:nana // Sal; Tz
Spelet är elrkelt, genialt och lite
småcrazy. Vi kommer ordna en tur-
nering, så du har chansen att bli den
ultimata vinnaren....eller den bästa
bananen?
Arrangör: Jocke Tang
Passtider: Lör 13:oo-r7:oo

W o lfg ang Kr otn er' rufi rrnet
// SaI: St5
Det här är din chans att få testa några
av de guldkorn som Wolfgang gjort
genorn sin karriär som t.ex. spelpris-
vinnande spel som El Grande, Tikal
och Torres till några mindre kända

behövs, det är bara att titta förbl.
Varmt välkomna!
Arrangör: Ylva Grefberg

Passtider:
Tors: 13:oo- 01:oo,
Fre; t3:oo- ot:oo

Vulcan Iron Works// SaI: Sz5
Vulcan Iron Works går ut på att driva
en stålindustri i mitten på lSoo-ta-
let. De drivande delarna av spelet är
en tlp av aktionssystem där spelarna
konkurrerar om råvaror och säljkon-
trak1. Spelplanen går i grått och rött
och är dekorerad med gamla foton
från stålindustrier kring föna sekel-
skiftet. Speltid ca 2 h. Upp till 5
spelare.
Arangör: Jakob Hultgren
Passtider:
Se information på konvenet.

Zotnbierurnrnet
// Sal: Se infortnation p& kon-
uenet
BRAAAAAAAINS ! Här i Zombierum-
met på LinCon så hittar du både

tutuw .lincon .se

Tors: o9:oo- ot:oo,
Fre: o9:oo- ot:oo,
Lör: o9:oo- or:oo,
Sön:9:oo-r3:oo

BM\D§PSE,§ "

// Sal: Sz
Här är originalet till alla civilisations-
spel, leder du ett tblk i deras kamp för
att bli den mest agancerade kulturen
runt medclhavet. Eftersom samarbete
lönar sig kornr.ner crfärna spelare att
vilja hjälpa nybörjare, så missa inte
chansen att vara med i årets SM i Ad-
vanced Civilization.
Arrar.rgör: Christer Pettersson
Passtider: Löper under hela konvent

Britannia // Sal: PtB
Från romarnas inrasion till Vilhelm
Erör,raren ska Storbritanniens öde
avgöras. Varie spelare kontrollerar en
grupp olika folk som varit viktiga i
histolia och sorn cfterhand anländer ,

till Britar.rnias strär.rder. Som spelare
måste du nraxirnera dirra egna poäng.
mininrera motståndarnas och se till
att inte tappa det strategiska initia
under tuscn år'ar, konflikter. Korrrrrrer
historicn lll upplcpas cllcr lrelt fbrän
dras? Det är'upp till spelan.ra!
Arrangiir: Dar.riel Dunbring
Passtider:

I wmmsw§]ae
Aduanced Citilizarton SM

spel som Hacienda, Asara och Seelandl
Det krävs inga förkunskapskrav och vi;
lär ut reglerna på plats och hjälper er i
att komma igång. Ingen löranmälan

Mice and Mystics, Space Cadets,

7, Catacombs, Space Alert och EscaPe

"B).te: '. Då gäller det att snabbt sätta ,
dig in i dir ligkanrrats slrategi för att I
på bästa sätt fortsäfla dennes parti.Ta f
iitlt?itter iakt att prör'a ett n)tt sätt atl t
uppler a brädspelande på! 

.

TV-spel och brädspel. Utöver klassiked
som Zombies!!!, Last Night on Earth I
och Zonrbic in My Pocket så hittar ni I
även Zombicide som gör entr6 iden ;
svenska konr entsvärlden. Finns även I
TV-soel som Left a Dead och Residentf
Er.il 5.
Arra ngör: Jorcinr Norberg/Nördboet I
flJ.lå,_::,0'"--met.neeb)v.com/" I''Onsdag kväll/natt" i
( Under -tjuvsiarten"). t

t

Brädspel Dropin Brädsltel Dropin 
rfl

Brädspel Dropin Brädspel Turn.
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Tors 13:OO-21:OO,

Ire r3:oo-zr:oo,
Lör r3:oo-zl:oo

EI Grande // Sc,l: St5
Spanien på t4oo-talet, en splittrad
halvö med många folkgruPPer och
kungariken som alla försöker skapa

sig makt och kontroll över varandra.
Det är upp lagt för intriger, rävspel
och maktkamp. Varje sPelare tar På
sig rollen som en Grande i en provins
och försöker genom ett listig spel att
få så mycket inflytande som möjligt i
de olika pror.inserna på den iberiska
halvön.
Arangör: Daniel Dimander
Passtider:
Tors:17:oo-21:oo,
Fre: 21:oo- 01:oo

Mahjong // SaI: Sz3
Mahiong är ett ungefår r5o år gam-

malt kinesislt brickspel som alltjämt
är mycket populärt och lätt att lära
sig på kor'1 tid._så korn in på etl övr-
ingspass även ont ni inte har några

förkunskaperl För mer information,
www.svenskmahjong.se
Arrangör: Jonas Thoren
Passtider:
Tors t7:oo-zt:oo
Fre 13:oo-17:oo,
Lör r3:oo-r7:oo,

SM i Roborallg // Pt8
Kom och delta i SM i kultklassikern

Robo Rally, spelet som lär ut en viltig
livsfilosofi: Gnäll inte på dina kort,
utan gör det bästa du kan med det du
fått. Programn.rera din robot att stap-
pla över ett livsfarligt fabriksgolv med
djupa hå1, laserstrålar, eldkastare och
framförallt en massa andra robotar
som också vill komma först i rnå1.

väl programmet startar kan du inte
ändra det, även om du blir
bortputtad. Uttagningen till SM
i två kval där flera matcher sPelas

parallellt. Vi tar med så många spel vi
kan, men om det inte räcker så garan-

terar medtaget spel en plats i kvalen.
De åtta bästa från
samtliga kval går vidare till finalen'
Passtider:
Tors 17:oo-21:oo,
Fre og:oo-13:oo,
Lör: o9:oo-rz:oo

SM i .Settlers of Ca'tan / /SaI: 37
li.ntligen är det dags igen för SM i Set

tiers of Catan!
B1t varor, slå tärningar och samla på

er victorypoints. Allt för att till slut
som en av sveriges två representanter
till \M i Settlers i höst.
En turnering för förkvalade, n.ren de

sista kvalen kommer att lrållas under
LinCon.
Passtider: Lör o9:oo-zr:oo

Turnering i Plague & Pestilence
//Sal: St4
Det är året efter apokalypsens krig.
Allt ligger i ruiner och rnänskligheten

kämpar för sin blotta existens. Män-
sklighetens hat rnot mutanterna har
resulterat i att man använder mutan-
ter som gladiatorer i blodiga spel...
Segraren lovas frihet och rättigheter,
förlorarna dör. Spela en instabil mu-
tant som s]åss mot andra mutanter
överler.ryrad och ära. Spelet är så klart
Iika obalanserat som mulanlerna är
instabila.
Spelet är för z-4 spelare och tar ca en
timma. Kommer att arrangeras som
dropin under konventet.
Arrangör: Olof Lindqvist
Passtider:
Tors t7:3o-zt:oo,
Fre o9:oo-17:oo,
Lör o9:oo-r7:oo

H[@UB§PE& @[@MAMA

Book ofthe Dead // SaI: 5z6
Sök efter den mystiska "Book ofthe
Dead contained ancient spells and
incantations that could resurrect the
dead and can sumnron the Warriors
the Book" och hitta skatten!
Arrangör: Tommy Runesson
Passtider:

' Tors Lör, tider anges på konvenet.

Good Ground - znd day of
sburg //Sal: Tz7
Vi komn.rer att ha fullständiga arm6er
tillgängliga för Slaget vid Gettysburg
1863 och det kommer bli grlrrnt galet
med hidden movement ocl.r Action för

rt,roru.lincon.s,,7

hela helgcn.
Avgift: roo.oo kr
Arrangör: Daniel Sahlin
Passtider:
Tors: 17:oo- o1:oo,
Fre: 13:oo- or:oo,
Lör: o9:oo-r7:oo

MARS t88g och SI(I GALLEO
of MlrRS Drop-in // So.I: Tz3
Båda z-4 spelare. MARSr889 år ett
figur-diorama med z5-z8mm figurer.
Ni utkärnpar en batalj r'id en han-
delsstation utmed en rnindre kanal på
Mars år 1889, i sann Stearnpunk
I SKY GALLEONS of I\IARS
man på Mars med Martiar.r Kites och
slar-drirma Sreu' Galleys rnot Britti
marinens ångdrivna pansar skepp.
Mer Steampunk kan det knappast bli!
Individuellt arrangemang
Arrangör: .Iohan "Galdarbielke"
Wästerfors
Passtider:
Tors Fre, tider anges på konvenet.

NBG in Mali zoq // So.l: U7
Tin.rbuktu Airport B Januari zor3 kl
10.3o. Dagens Llppdrag är ett rutin
pdrag, vi har fått raporter om att det
finns tungt ber,äpnade vapen smug-
glare i närheter.r av S6var6 n.rilitary
airport ,så förbanden som ska delta i
morgondagens operation homme'r att
omgrupera ditt redarr idag ..., började
den Franslie tiversten mässa medan
srcnska,rhst'rr llörcrttl 11 ssnude sl

Ir

BriidspelTttrrl. Brädspel**. 
d

FigurspelDio. FigurspelDio.
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De skulle väl inte få följa med ut i dag
heller. De hade varit på kontinenten i
r4 dagar, först en vecka i Tchad på en
ftansk bas i N'djamena och sedan en

vecka tillbaka pä flygplatsen i Tim-
buktu. Man skulle kunna kalla Sudan
2011 för semester...
Arrangör: Birger Hanning
Passtider: Se scherma på konventet'

DBA - De Bellis Antiquitsti.s
// Sal: Tt5
Ett figurspel som är litet med
på speltid, i,ta, och antal figurer, men
desto större vad gäller den taktiska
utmaningen!
Arrangör: Andreas Johansson
Passtider: Lör t7:oo-or:oo

Dr op z one C omtnancler Dr oP -in
// SaI: Korridor utan;fi)r C4
Ett höghastighetsspel med snabba
trupptransporter omfl yttningar och
land- och luftstrider med krav På
smarta koordinationer. Riidda J
Rzidda framtiden!
Arrangör: Gustav Åhs
Passtider:
Fre 13:oo-21:oo,
Lör r3:oo-zr:oo

-Fria Figurspelsrwntnet // Se
i4fonnrrtion p ä k onu ent et
Visst är det roligare när dina målade

(eller omålade) figurer står på fina
spelbord med lite trevlig terräng?
för er§uder vi ett antal spelbord med
varierande terräng, alltifrån klassiska
gräsbetäclta till polarlandskap och
ruinfullda städer som passar till alla
möjliga sorters figurspel. Droppa in
och spela fritt! Individuellt
arrangemang
Arrangör: Andreas Engström

'Passtider:
Tors: 13:oo- 01:oo,
Fre: o9:oo- ot:oo,
Lör: o9:oo-21:oo

Gå P& // Sal: Ttt
Det kommer hållas fiktiva slag från
tidiga 17oo-talets flirgsprakande
slaglätt, där både er-farna spelare och
nybörjare är välkomna. Figurer kom-
mer finnas på plats, men om man vill
ta med egna arm6er går det bra.
Arrangör: Jonås Petersson
Passtider:
Tors - Sön, tider anges på konvenet'

HotT // Sal: Tt5
(Fre: zt:oo So,l: Ttt)
Drakar, magiker, riddare, flygande
hjältar och obeskri'i,liga horder av
"things". Allt finns med i "Hordes of
the Things". Liten spelplan, relativt få
figurer och måttligt med regler gör att
dät går fort att koirma igång. 

" ! t

Armeer och terräng finns på plats. I

Tors: r3:oo-zr:oo,
Fre: 13:oo- 01:oo,
Lör: o9:oo-r7:oo

Riddarlego zot3:
Guldpengsrllrttering // SaI: Rg4
För tio spänn får du hlra en
6o-poängsarm6 som du sätter ihop
själv av våra gladl).nta Lego-soldater.
Vinner du slaget får du fortsätta spela
gratis, och utökar din lo,,arvarande
arm6 med den besegrade notstånda-
rens initiala poängsumma. Förlorar
kan du börja för en ny guldpeng...
Arrangör: Truls Johansson
Passtider:
Tors: r3:oo-zt:oo,
Fre: t3:oo-zt:oo,
Lör: 13:oo-zr:oo

Vbnrnerby Wargannings
Beginners // Sal: Tgt
Kom in och testa Warhammer och
warhammer 4ok med oss från Vim-
merby Wargaming! Vi är inte farliga!
Arrangör: Filip Arvidsson
Passtider:
Tors: o9:oo- ot:oo,
Fre: o9:oo- ot:oo,
l"tir: o9:oo-zt:oo

Wings of War Drop-in
// Sai: Tt5 (Fre: z1:oo So,l: T17)
Ett snabbt och enkelt litet spel om
luftstriderna under första
Reglerna lär man sig på några rnin
och det tar inte mycket längre tid att
skjuta ned sina (o)r,änner över sklt-

tcglavilrna. Allt du bchör''er finns att
låna påi plats.
Allangiir: Conny Backlund
Passtider:
Tors r3:oo-zr:oo,
Fre r3:oo- or:oo

]F[@UR§PBLS=

Akenkasets \lrantna,chine &
H orde s - tunrering, go p oäng
SRzory // Strl: Ut, U3
I år liommer Warnrachine & Hordes
att bestå av tr,å turneringar som löper I

över konventets gång. Huludturnerin-i
gen kommer hållas över Fredagen och,
lördagcn och kommer vara lite större i

och fölia Privateer Press scenariopa-
ket, Steamroller zo13. Att komplet-
tera den hålls också en endagarstur-
nering med lite annorlunda upplägg
på torsdagen. Genorngående tema
för turneringarna är att de ska vara
konvcr.rtsvänliga tidsr.nässigt, alltså att
det ska finnas tid att uppleya resten
av konventet ocksii. Så iiven om du är
nybiiljare ellcr plo playern finns det
en plats frir dig!
Arrangiir: Stcfän Hallberg / .Iohar.r
Adamssou
Avgift: 5o.oo lir
Passtitler:

.lincon.se
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Tors o9:oo- o1:oo g

Fre o9:oo- or:oo 
åt

Lincon Blood BowI zory // Sal: I
Sz5 (tors). Sro (lör) t
I(nock oul turnering. förannrälan till !
Iincon.bloodbuul,r'gmail.com eller I
pä plats innan turlteringell slarlar' å
i'g"hör", namn och telelonnumrner) f;
Följ turneringen på - [
h1 tps://tui ller.com/Lincon Blood Bowlf,
Arrarrgör: Sitnott Törtter t
Passtidcr': f
Tors: r 3:oo-17:oo, +
Lör:13:oo-21:oo

LinCon Open DBMM // Sol.' Trr
Turnering för r5mm figurslag rned

reglema DBMM. Ann6er med war-
'nagons och/eller artilleri är välkomnar'
För att så niinga som möiligt ska kun-t
na vara rncd kör vi med små arm6er ;

på zoo poäng och zoo-poängsreglernal:
fra,r slulel ar rcgelbokctt
Arrangör: Micael Hessel
Passlitler:

Tors: t7:oo-:t:oo.
Fre: t 7:oo-21 :oo.

,Y

Flannes of War // SaI: St8, Ttg i
Dclla iir l<ontmcr dcn sedvanliga tttrn-
eringen i Flames of War ersättas med .
en tr,åda8arskampanj som gestaltar {
Operation Market-Gardcn. !

..J
"-,,, ...".. " .A*ridarfi.#!1i$Bs6y.**:+resÅ

Varic spelare för befälct ö\.er ett kom-
pani, på antir.rgen den allierade eller I
den tyska sitlan. och kan förlll tta sig I
ör'cr stridsonrrådet för aR på bäsla sLitt

bekämpa fienden. Onr diH konrPani
blir utplånat eller wingat till reträtt i

kan du dra dig tillbaka och bygga upp i
dina sfyrkor, för att sedan kastas in i I
striden på n1tt.
Arrangör: Patrik futdersson
Passtidcr:
Fre: o9:oo-2 r:oo. &

Lör: og:oo-zt:oo t

Warhannrner 4oK - Turnering /,

I nfo t tnat iun: Irll p://r,r-r,l'r,r .sten-
ska4oli.se/forum/r'ieutopic.
php?f=58&t=8oor
Arrangör: .Ionas Pärssinen
Passtider:
Tors 11:OO - Fre 2t:oo

W(rrhamrner Fo:ntasA Battle //
Sal: Uto, U14, UlS
Fantasy gör come-back efter ett års
uppehåll. Det blir 6 rnatcher, SCGf
vz.t-restriklioner och best painted.
Mer inforn.ration kommer inom kort
upp på http://wlvlv.littlebrotherkoin.
se/forum
Arar.rgör: Erik Damborg
Passtider: Tors o9:oo - Lör or:oo

Du är ir.rte snålt lagd. Det är en fullt

samt regler. Såklart.)
Arrangör: Truls Johansson
Passtider:
Tors: 13:OO- 2t:OO,
Fre: t3:oo-zt:oo,
Lör: r3:oo-zt:oo

LCG-rurnmet // Sal: R36, R4z
Kom och pröva på olika spel ur Fanta-
s1 Fiight Garnes Livirrg Card Garrrt, -

{tn]1.-" -... ..1 ,.,s!e$.

rt,rlrr,.liacon.s75
sr,r'lirr{'nl. lirlitts ltlrrtrtteratt ligga på -

N,,Llrurrrr'r'r,r'lt r i:rrrrr.ol Thrurres. Vi I
l\r,ll )r( t J\('Il irll Lurrrir risrr Warharn-f
lr('r': lr)\irsi{,n. Crrll ,,1 Cllrtrlhu. Lord o{
llrl l{irrg ullr Slrrr'\\ irls. I
Attirttqi)t: .\lcrirtrr l,'t (;iiljrlsson I
Pitssli,l,'t: !
Liipirrrrlt'ur)rl(.t l t(.lir li.,lt\eulet i

{
Missilc ,4llrrcÄ' - .t lta Cord Grrtne I
// Sol: R;95 t

Tir t()lL.n *,rti n l(1lil\.ö\(.rcn kärn- i
lirlxttkirp:rlr,'lrrirli,'rtor'lrlrntiirrd I

alla lirla Lliclis och stola bontbcr du 
"

kan konrntr iivcl fiil atL l?irgöra dina l

tttotstlittrlrrtr'l Dittirsliitlt,r'slirr rrrin-,
slulll \ ilfil tlc sistl srrtrr Iirrrrr krirri I

Sal: Uz, U4, U6
Antal platser: 7o
Poäng: r85o
Allies: Ja
Fortifications: Ja
Matcher: 6 (3h per niatch)
Schema:
Torsdag 9/5
11:OO upprop
11:3o Match 1

14:3o Rast
15:30 Match 2
18:30 Rast
19:oo Match 3
Fredag ro/5
10:oo Match 4
13:oo Rast
14:oo Match 5
17:OO Rast
17:30 Matcli 6
21:OO ceremoni

KOBU§IPB&,DM@PW 
i

Ful)llagic-Slil zolJ // ScLl: RS4 I
Tr ckl all MtG la, it kul. merr gärrra I
kuttrral spcla med vanliga pokcr-kort? I

r.iir'klt-n sii clct hlil liitl och liktigt när'
dina rnouunrcrrt slia lesas! Vi står för
ploduliLclrra ! I.lt1 schema för anmälzrn
konrnrcr siittirs u1;1t i salen.
Arrangiir': Connv Larsson
Passtidcr': l,iipandc unclct hela kon-
ventet, nri:(l tjuvsLillt ;rå onsdagen

KO§S§P§LMA@IIO

Blockroctrs / /Srrl : ll4 t
Du nriitcr lrkx klcliirr'1r'iin alla andrir
bJot'li. Ittg,cn liilirrrtrriilan kliivs. Regis-
trclirrg skt'r'pii plirts. Ilj DCI sanktion-
cracl. Ccr t.j poiing till Svcnsl<aNlagic-
utiistclsliapt.rr. liisli liil sruii iindt'ingar
tiilcliggcr'. I I i t tir st,rirsl c rrlirrnrationen
pii : h l t p ://rr rr rr.svt'rrslilnrtgic.cr».r't/
ccrtcr/stllr-t,lllrl) ?ll ) ror. Al'r'irlrgc 

-,*.
.',|

Kortspel Magic

rinrlig hegäran. Droppr in på lite l
snahb FulMagic. cller stanna och slåssl
i SM 20r3l (Du får en gratis kortlek 'r

i
i
\

i

f
(

I

Måh.ringsklav. Komp: LBK mallen
Best Painted & Sportmansl.rip utses

,Elri8rFlfefi4Qfiffitr§iti' .-*u* . '' d
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Figurspel Turn. Figurspel Turn. KortspelDropin
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manB: Blockwars - Kortspel Magic.
Individuellt arranEemang
Arrangör: SvensliaMagic
Avgift: 5o.oo kr
Passtider: Lör r9:oo - Sön oo:oo

Drttft // Sal: R4t
Vi draftar senaste magic-setet. I priset
ingår 3 boosters. Ingen föranrnälan
krävs. Registrering sker på plats.

DCI-sanktionerad. Ger ej poäng till
SvenskaMagicmästerskapen. Risk
för små ändrir.rgar löreligger. Hitta
senaste informationen på: httP://
wr,rryr,.stenskantagic.com/center/start.
php?ID=ror. Arrangcmang: Draft t
- Kortspel Magic. Individuellt arrange-
malrg
Arrangör: Sr.enskaMagic
§r,gift: r5o.oo kr
Passtider:
Ons zo:oo - oo:oo (Draft 1),

Tors: 12:oo-18:oo (Draft 2),
Lör o8:oo-r3:oo (Draft g)

Droppdraft // Sol: R4t
Vi draftar senaste magic-sctet. I priset
ingår 3 boosters. Turnerin€lerl starlar
först efter runda 4 i GPT är slut. lngen
föranmälan krävs. Registrering sker .,

på plats. DCl-sanktioierad. Går ej i
poäng till s sr.enska Magicn.rästerska- I
pen. fusk för små ändringar föreligger'
Hitta senaste intbrmationen På: i
h llp:/ /wu-\v.s\ enska rr ragic.con r7ccnl- $

er/start.php?ID-ror. Arrangemang: §

Droppdrafi - Kortspel Magic. Indiri-
duellt arrangerrang
fu'rangör: SvenskaMagic
Avgift: r5o.oo kr
Passtider: Lör 19:oo - Sön oo:oo

Eternabnir // Sal: R4t
I den l.rär turueringen spelar du både
legacy och r.'intage. Du behövcr en lek !

till varje format. Hälften av rundorna

Alrzrngör: SvenskaMagic
Ar,gift: z5o.oo kr
Passtider: Lör r3:oo - oo:oo

GPT Rimini Seqled DM
--=// Sal: R41

i]r'1'angelllanE!
Arrangör: SvcnskaMagic
Avgili: 5o.oo kr
Passtider: Ons t8:oo - oz:oo
Magic Modent // Sal: R4t
Magicturnering i fbrmatet Modern.
I r rger liirarrmälan krärs. Rcgislrt'r'ittg

tt,tItt,.li»tort.se

poiirg till Sr cusllr l\'l agicrniistcrska-
yrt'1. !iisli liil srrii iinth ingar tJlelig-
ger'. I littrr st'rrirstc irr1irltnltionen på:

http:// n rr rr'.sr cttsliatnagic.cour/ccnt-
er/staIl.phP?l l)= tot. At t attgcltrang:
Mrxlclr - Koltspcl N{lgic. l ndividucllt
all itlrll0Ilrir l)ll
Arliurl4iir': Svcnslia M agic
A\.gil't: 5().oo lir
Passtitlcr:'lirls t<l:otl-tS:oo

Noctuntul // Sal: R4t
Nattdraft li)r dru spelsugnc. Noc-
turnal dlafi ;il'ilntingcn pirsdraft (ta

nrctl h,,r,sltrs llirrr rill,t'rr erpansiott
som hclst) cllcl cn nostnlgia draft (r'i
draliar ett garumalt sct). OBS! Pris
bestänis pii plats. Ingiir t'i i Svcn-
skaMagicmiistclskapcn.
Risli liir snrii iindringar lörcligger. Hit-
ta scnastc ittlirrurationct.t pii: http://
'mrll .svensltir rt r itgir'. conr/centcr/start.
phlr'?lD=r o r. Arl.llugcnrang: Nocturnal;
Drali r - KorlspcJ Nllgic. Indir.icluellt :

an i l,l('llli r lli
Alrangiir': SlcttsliiLNlugit'
Passt itlcr':
Tols oo:oo-o-1:tto (Dlali I ),

Frt' oo:00 o.+;oo (l)r'irll 2),
Liil oct:<lrt o4;oo (I)r'rrli 13).

Siirr oo:oo - o.1:otl (Drali 4)

Ptttrp<'r // Sul: lllt
Ingr:n Iiilir r ntiilu n liliivs. l{cgistlcling
slicr' lrii pllts. lii I)CI-srur lit ioncrld.
Gcl t'j porirrg till SrlnsliaNlagicnriister-

Sealed Deck turnering. B1'gg en lek trti-.
fr'än 6 boosters. I priset in3,år b brxr:.t

ers. Ingen föranmälan krär,s. Registre- 
1

ring sker på plats. DCl-sanktioncrad. i
Gcr poäng till Sverrska M agie miislcr'- |
skapcn. Risk för små ändringal förc- f
ligger. Hitta senaste infonnatioren på:i
http://wr-.lv.svenskamagic.com/ccnt- i
er/staft .php?ID=lol. Arrangemang:
GPT Rirnini Sealed DM - Koftspel
Magic. lrrdir idue)ll a rrangcml ng
Arrangör: SvenskaMagic I

Avgiftiz5o.ook. i
Passtider: Frc o9:oo-r8:oo i

l
Legacg // Sal: R4t I
u:fictirnering i foimatet Legacy. f
Ingen lörar.rmälan krär,s. Registrerir.rg n

sker på plats. DCl-sanktionerad. Gcr
ej poäng lill Sr enskaMagicrnästcrslia- |
pcn. fusk fär srnå ändrinBar löreliF,- 1

ger. Hitta senaste infornationet.r på:

http://wu w.stcnskanragic.com/ccnl - i
er /sturl.pltp?l D tot. Arrangt'ntaltg: f.
Lc3lci - Korlspel Nlagic. Indiridrrt llt i

i
Lit
I
I

t!
.l
i.

,t

]

l

sker i legacy, hälften i vintage. Ingen i
förarrmälan krärs. Regislreritrg skcr på1

pluts. Ej DCI-san klionerad. Cer poäng I

*

till S'r.er.rskaMagicmästerskapen.
Risk för små ändringar föreligger. Hit-
ta senaste informationen på: http://
w-rvw.svenskamagic. com/center/staft .

php?ID=1o1. Arrangemang: Eternal-
mix - Kortspel Magic
Indil'iduellt arrangelnang
Arrangör: SvenskaMagic
Argift: 5o.oo kr
Passtider:
Fre 18:oo - o2:oo

GPT Göteborg Sealed DM
// Sal: R4t
Sealed Deck turnering. Bygg en lek uti
från 6 boosters. I priset ingår 6 boost-
ers. Ingen föranmälan krär's. Registre-
rir-rg sker på plats. DCI-sanktioncrad.
Ger poäug till SvenskaMagicmäster-
skapen. fusk för smä iindrilrgar före-
ligger. Hitta scttaste in [urtttul iotten på:

http : //u.r,wv. s r''enskamagic.cot.n/cent-
er/start.php?ID=1o1. Arrangemang:
GPT Göteborg Sealed DM - KortsPel .*"jmä*#

IiI
I

t

Kortspel Magic Kortspel Magic Kortspel Magic Kortspel Mogic
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skapen. Risk för små ändringar före-
ligger. Hitta senaste informationen
på:http : //www.svenskamagic.com/
center/staft .php?ID=1o1. AIrange-
mang: Pauper - Kortspel Magic. Indi-
viduellt arrangemang
Arrangör: SvenskaMagic
Avgift: 5o.oo kr
Passtider: Sön ro:oo - r4:oo

Kortspel Magic Sto:ndard t
Stand.ard // Sal: R4t
Magicturnering i formatet Standard.
Ingen löranmälan krävs. Registrering
sker på plats. DCI-sanktionerad. Ger
poäng till SvenskaMagicmästers
Risk för sr.nå ändringar föreligger. Hit
ta senaste infonnationen på: http://
wlvw.svenskamagic.com/center/start.
pl.rp?ID= ror. Arrangemang: Standard
1 - Kortspel Magic. Individuellt
arrangemang
Arrangör: SvenskaMagic
Avgift: 5o.oo kr
Passtider:
Tos r8:oo - Fre o2;oo (Standard r),
Fre r8:oo - Lör.o2:oo (Standard z)

Storlegacy // Sal: R4t
Magicturnering i formatet Legacy.
lngen föranmäla n krävs. Registrering
sker på plats. DCI-sanl<tionerad. Ger
poäng till SvenskaMagicmästerska
Turneringen är en k'ialturnering till
Eternalkungen zo13 med final på
i höst. fusk för små ändringar förelig-
ger. Hitta senaste informationen på:

http ://rvww.svenskamagic.com/cent-
er/start.php?ID=ro1. Afiangemang:
Storlegacy - Kortspel Magic. Indivi
ellt arrangemang
Arrangör: SvenskaMagic
Avgift: roo.oo kr
Passtider: Tors 18:oo - Fre o2:oo

SuenskaJ/ia,g ic M edlernsnöte
// Sal: R4z
Kom och diskutera hur vi ska förbät-
tra Magicspelandet i Sverige. Vi
på fika/mat och diskuterar vad Sr.en-
skaMagic borde ha för verksamhet
hur pengar mm. ska spenderas. Vi de-
lar också ut pris till fuets EldsjäI. Ar-
rangemang: SvenskaMagic Medlems-
möte - Kortspel Magic. Individuellt
arrangemanS
Arrangör: SvenskaMagic
Passtider: Lör 11:oo - 12:30

Su ens kaM ag ic M äs ter skap en
// Sal: R4t
Vi utlovar massa roliga magicturner-
ing och sä klart de sedvanliga S.r'en-
skaMagicMästerskapen. M kommer
arrangera Magic-turneringar {rån
morgon till kväll under hela Lincon.
Samla poäng till svenska Magic-
Mästerskapen genom att spela i så
nånga turneringar du kan. Ju bättre
du placerar dig destå fler poäng får
du. Sista dagen på Lir.rcon gör de B
som placerat sig bäst upp om titeln
som Svenska MagicMästa re zor 3 i
en spektakulär fi nal. Arrarrgemang:

Magic. Individuellt arrangemar.rg
Arrangör: SvenskaMagic
Passtider:
Tors og:oo - Lör o3:oo,
Sön 1o:oo - 14:oo

Vintage // Sal: R4t
Magic med de allra äldsta koften.
Magicturnering i formatet Vir.rtage.

I rrgen föranntälan krävs. Registrcrirr6
sker på plats. DCI-sanktionerad. Gcr
poäng till SvenskaMagicmästerska-
pen. Risk för små ändringar förelig-
ger. Hitta senaste informationen
på: http://w'n rv.svenskamagic.com/
center/start.php?ID=ror. IndiYiduellt
arrangemang
Arrangör: SvenskaMagic
Avgift: 5o.oo kr
Passtider:
Fre 11:oo - 18:oo
Lör 13:oo - r9:oo

(Vintage r),
(Vintage z)

trttrttt,.littctttt

7
Flcl dctll.jcr oclr rrtliilligt sclrema
pii lrcntsirla rr.

Allrrngiir': Alcxarrtlcl Giiransson
Passlitlcr': L iil : tt.r:o<t-zt:oo.

SM i A Gtnne ofThrones LCG //
Sal: Il:t(t, R4z
PItl.lMlÄR! liltcl srrcci'n nred HBO:s
TV-sclic liiintts tirlt'rr rtrogcn för att
arral)gr:l'a tlct liilstr svcnska t't.tästcr-

skapcl. Vi sirtsirr'pii tvii turnerings-
fonrer: "joust" iil lrcniinrningel på det
klassislia hcirrl-t o-hcacl-spclct, rnedan
"nrclcc" iil rn rrltiplavrrfirnnatct för 4
dehagarc.
Arlangiit : SaIrucl Litrdc
SM i A Clanrc ol Tlrrones LCG:
Mt:kx::'ft rrs: 1tl:oo-21 :oo

Jotrst: Frc 1o:oo-21:oo.

?Äe Spoils - Gratis Drajt
Ä'du btkant n.recl rnagic och har
nirgon gång svurit rivcr mana-torsk?
Konr och tcsta Thc Spoils. Ett komiskt
kortspcl liir biiclc crlama }iortspelare
och nybrirjare.
An'angör; Niltlas God-Nilsson
Passtidcr:
Tors: r3:oo-zt:oo // Sal: R,1.1,

Lör': t13:oo-::t:oo // Sal: R37

Va ntpire: Thc lilernel Strugle //
Sctl: R44
Stanclard Vl-liS trrncring, 3 kvalrun-
dor + tinal (Cottstrttctcd)och/cller z
kvah untkrr 'r final (l)r'alt)

WUMNBRW@AB

K@RB§IPBLS.

I
I

Android: Netlunner (FFG) I
// Sal: RS6,Rtz I
Ttrlrrering iAndroid: Nelrunner LCC -
( Fantas) ilighl Cames). Deltagaravgi{
l)il nrax r50 kr betalas i samband mcd I
rlgistrcringen. Turneringen påbörjas'l
slrlx efter atl registreringen är klar'. I
,','h genomförs enligt de iegler sorrr I
åtcrfinns i FFG:s turneringsreglcr och ISvenskaMagicMästerskapen - Ko

I
{
I

I
I

FAQ. Ha gärna leklistor redo i fön äs. r

**--..--'-.--J
!Nl

Kortspel Magic I(ortspelMagic KortspelTui'n. Kortspel Turn.



Xl 
tou" 'li'con's"

Förkunskapskrar,: Du ska vara bekant
med spelets regier.
Arrangör: Andreas Thonasson
Passtider: Lör: og:oo-er:oo

&agv
Steampunk-lajvet Avalon //
Lässalen:Corallen
Året år 1895 och världen drir.s av
ångal Alrangörerna av stearnpunk-
konvcntet i Alingsås bjuder in till ett
minilair,l Lajr,-et utspelar sig på en
fl1.tande ö, r.nitt över Atlanten. Ett
bud l.rar gått ut att den mystiska och
okända Konstruktören av Avalon ska
göra ett \iktigt tillkärrr.ragivande...
Arrangör: Sara Sallorist
Passtider:
Tors: t8:oo-zz:oo,
Fre:18:oo-22:oo

B@E&SPBE,
Cellen // Sal:Szz
Du vaknar upp i en cell. Du äl ir.rte
ensam. Kan du lita på dina nya rurn-
skamrater tillräckligt för att ta dig
därifrån helskinnad? Hur långt kan
ni driva varandra i erat sökande efter
upprättelse?
Arrangör: Miliael Rosell
Passtider:
Fre: 21:oo- 01:oo,
Löt: zr:oo- ot:oo

i
,

{

Laju R.ollspel Rollspel Rollspel

CoC: Blsck Rock Night
// Sal: Szz
Skräck, monster och hii-xkonst utlovas
i det här hemmabryggda scenariot till
Call of Cthulhu. Det tar plats en mörk
höstkväll, r93r, i de djupa skogarna
r''id Rocky Mountains. Varje spelgru
kor.nmer att samla poäng ur.rder är,en-
§Tet, sor.n sedan avgör r.ilken grupp

I;lr ,rlt l)cliiinlpa den dolda krirrrirrirlitt't,
r,,rrr finrrs och ltt lrån .kuggorttr 1,,'- t
lrrilla Fred. Men vem kan man cgctrtli-
gcn lita på?

Allangör: Linus Riiga
l'irsstider:
'li )fs: r)9:oo-13:oo,
'li )rs: 17:oo-21:oo,
IiIC: ()9:oo-13:oO,
Iir'('; I7:oo-21:oo,
l,iir: 09:oo-13:oo,
l,( ir: 17:oo-21:oo

() p c r c.tion : Fallen Reich
// Sul: Szz
Bliillop, svensexa och andra ritualer
'l'r't' r'är.rner och en okänd l«.ir.rna vark-

nal abrupt upp av en serie våldsatnnra
lnnlliingar på hotellrumsdörren.

1,ii,rr'./irrcr»l.se

27
ll('rllirr)l(.nt( [ rucrl Irirliliot's pir slirivct
rrrr'(I l)l,,rlj \iir rlrli|r'I'r'rrrlr.rrs trtsinne I
I:r,l, r rr1,1, rrr,',l.itt lrrriclgt'rrir.)Oelr ?
ll.rrrrliir,rlll:( .\N l .\ ll. ltE ST( )PPE D *
IN IIN . I.r )tt l l...\r r
Alr',rrrxi,r : NIil;rr'l l(r,llirlk i
l)lrsstirlt'r : Liil t;1:oo-t7:oo I

ilnllsTrcl.s.st<1/i,II i./iurlrr.s y mitjö 1

l)xt1t-in // Sul: Stz
Fiil.l liirir iliorislil hjiiltal lriin dcn
ht'nrligrr rrr rrlt'r' joltl islia ingiingc.n hela
vrigcn lill'l'ol'l(azLrllr lriigsta spira! ,

Virl tlt'lirklig lill rrll liitltla lantlct fiiin
orshirrt sont spt itlt't sig ll iin miirlirets
hiigholg.
I rrgcrr I i i t r r r t t r t i i I r r t r lit iir s. ('hitns att
vinna Iinlr lllist'r'.
Allirngiir': Antlcls Nvbcrg
Avgill: r o.rxl lir'/t'nt ountcr'.
Passt ir It'r':
'lilrs: t;1:oo :.r t:oo,
I-r't': t:l:or, :: I;ot,.
l,i 't : t : l : r l t t - :' t : t t , t .

I

SARZ: l,ri-fonrt....fi)r ut liten I

sturul // Sul: Sze
Hl t slirgs cxpt'r'i rrrcrrt nrt'lllur loJlspcl,
dlr r trrir. It il,,t rt. lirrtirliliitsi-r'slirlttiltg
otlr llirrnliil irlll irll hrr loligt pii t:tt si'ill-
sliirpligl srilt. llrlr tcrl tollspcl. Barit
x,rl l(illirlitiir sli('stlrtlr i l)ll.
Br\ I{Å liliN l lrltll()lil'1!
Arrr ngiit : .loi'lit"l r rrg
l)asstirli'r:
'll lls: I7:orl : t:oo,
Ftr'; t :l:t r, , t-:,,r,

som Vllt ncr,
Arrangör: Thomas Va rga IPasslider: 

fTors: r 7:oo- ol :oo,
Fre: t7:OO- ol:OO, I
Lör: rz:oo-or:oo 

I
lndicrumntel Dropp in I
// Sat: Szz t
Är du ny till spclgerrrcrr? Testa på ny,rtf
och g,anrmall stoq -grrrnes och annat I
frän mintlrc spelprnåu".,, t"r. Urrdcr !
dcl serraste åfliondet har Itrdiespel f
ulrnanut lrul lollspel spclas oclr krärerf
normaltminimalirnedförberedelse i
- något som lämpar sig l,pperligt för i
orre shot-spel. lntlierumrrrel arrang- i
errs ar Förerringcn WRNU. hascrad p{[
Rolispel.nu. I
Arrangör: Fredrik Ser.gler i
Passtider: Löpar.rde ur.rder kon\:entet.

Rug g hju I och k orru p I i on
// Sal: Szz
Kugghjul och korruption är ett rollspel
i stean.rpunkmiljö baserat på D&L)
3.5. Nitar er rn rollen sonr cn grupp
elitsoldater och spioncr som arbetar

'Slal#llffilrl*l§hi#6. -{&!: #

I)lIlt\ lltF.ufIJuIlotcIlr'uIlrsuurr( . 
+

ItirLh llirrr pulserar i dcras kruppar',rclt I
rnirrncsluckorna Iiån förra kvällcn är i
,,i;r t.rskådligt djupa. När den blir arrtic I
lrltrden stornrar in i cll minst sagt un. {
priirt tillstånd står det klart att de vat itr
rl,'l rrr cn s\elrsexa som gållkitlastro- .

lrrll iircrsfir. Del ]tlersta berisct pri i
rlt llir iilutt brudgummcn iirspirr')iist I
liilsvunnen och bröllopct böriar om
t rc timmar. Nu måste de öven'inna i
l,rrl:l\ ila. trassliga kärleksrclalionct . f
xrrrrrrrrrlt groll och ell slundltttlt' irtrrlla!
r rilltlskrig iör att lösa en scrie bcs- 

1

riilrrirle Iragor: Vartör har lrrud3trrrr. i
|lrr.r]s blol clt h itto lian elt \lrkl('l i +

i licliar.r? Hur kolnmer det sig att dcn
r lckra rlen trämnratrdc flickall tallr I
llr tande summeriska? Var är bestnrari-
n,'ns ringfinger? Är det halvbräncla



ftl
Suanseluinter - Griftehjärta t
// Sal: Szz t
Världsresenären Koster med familj ha{

tututt .linaon .se

gått bort och för de efterlevande gäller
det att lägga vantarna på så stor del a
förmögenheten som möjlig;t, alterna-
tir.t vakta sina tidigare privilegier och
sin plats i hushållet. Fast vad hände
egentligen der.r ödesdigra aftonen då
hela familjen insjuknade - och dog?
Arrangör: Simor.r Engqvist
Passtider:
Fre: 17:OO-Zr:oo,
Lör:13:oo-12:oo

USCM // Sal: Szz
Ett actionorienterat rollspel som
utspelal sig i sarnma värld som Alien-
filmerna. Du tar dig an rollen som cn
marinkirssoldat ocL försöker övcr.ler a
det sorn spelledaren kastar på dig. My-l
cket action ocli snabba beslut utlovas 'l

då plutorrerr slängs ul på uppdrag ierr
niycket dödlig spelvärld. Inga förkun-
skapshrav, nren det är bra ont man Iian
slå en lä rn irrg.
Arrr ngör: At rdrcas Holm
Passlidcr:
"Onsdag kläll/natt"
(Under "tiuvstarten"),
Tors: 21:oo- o1:oo,
Fre: o9:oo-r3:oo,
Fre: zr:oo- ot:oo,
Lör: o9:oo-r3:oo

Nortner i nördrtät'Idcn - åt uilket
håll ska brösten peka? // Sal: Cz
En föreläsr.ring srii iil som cn diskus-
sionsmöjlighet. Vi liontrncr ta en titt
på normcrna och lirntlera på hur
vi kan bryta dcm, inte bara när det
komrner till könsroller. Å. det okej att
behandla varandra olika för att det är
vår fantasi? Och var går gränsen för
vad som är okej och inte i så fall?
Arrangör: Johanna N1öerg Hamr6n
Passtider:
Tors 16:oo-17:30,
Fre r6:oo-r7:3o

Vad är steanrpunk, ochfinns det
hiir? // SaI: Cz
Mår.rga har åtrlrinstone rågon sorts
uppfättning oni steampunk. Du har
sett ett moddat tar.rgentbord, eller
häftiga kläder med r.iktorianska influ-
enser. Du kanslie gillar ,Iules Verr.res
ur-scierrce fictiorr, ellct Gail Carri-
gcrs r,arulvsromantik i ett alternatirt
rSoo-talsengland. Men rad är egent-
ligen stcarnpunk - en gerlrc, ett mode
eller en livsstil? Rcntar,en subkultur,
kanske? Här b('niu \ i nl den llä1.
spretiga fiireteelsen, och beriittar om
lite sa}<er sorn steanrpunliar.c har för
sig här i Sverige.
Arrangör: Anna Davour fr-iin bloggen
Steampunk i Svcrige
Passtider: Se schema på honr.cntet

r

I

t
f
j

{

{ ifrtr.{ #,n$it$P'&ir- ', 
".

Rollspel Föreliisningo;r
d

Workshops ()urigt

I lrrtlt,r clenna kurs fär du allt uraterial
lill irlt l(unna göra ett armband.
,\r'ra ngrir': Mia Svahn
I'irssticlcr': Tors: 09:oo-13:oo, Tors:
r7:oo 21:OO, Fre 09:OO-13:OO, Fre
r 7:oo-21 :oo, Lör og:oo-r3:oo, Liir
l7:o()-21:OO

I'ii rluirkning // Sal: Rt9
lirrrtrrstiskl kreatir.t och roligt, man
lrlil liitt beroende av att virka smyclien
rn piillor. Du tär lära dig grundcrun
Iiir rrtL liunna virka vackra halsband
rx lr :rlmband av glaspärlor.

rlrlrr,.lincon-ha,
a

l'riiru lt<i <1<'ttt't t ch i tt g
(i(,rxrr, ltittglr,,t ttt,,lt't ,lt's('llitslc lO i
iilr.n riixl sorr rrlilililct ocl.r Iinns nu $
rir, r lt.l:r rjrlkk rr. l rr,l, r'lillllillt't t
l.,,rrrrrr, t l,,x rt, lring rrlI lrtr'rltrtctas- !
L)rr korrrnrcl or'ksii lil rrriijlightt att prö-:
va pii gt,ot ircltitrg pli cltrrrptrs<rtrrrådet, I
Arirtt3iit : l', r \\ r'rllirrl
Pirs.li,lt,t : Liil :r),,:()(l I r:uo

S;rc lrle 
"^ 

i.r7 t r.s rt t rrt rrlcl
// Sc infonn«tiort pä konuentel
- iir'1,lirt., rr li;r ( lii s,,rrr r ill liild.iLrPa
clig lriidt. lt.orctislit oclt I»ak[isl<t inour
spcltlcsigu. l.r'ssrrr pii liircliisuingar,
tcsta I)r1)ti)tll)('r, liil dig dcsip,nplo-
ccssct i u'ollislrrips tttcc] trctir.
Alrtngiir': Kirll Ilt'r'gst t i)tu
Passtitlcr: I,lxirlil sclrt'rtut anslirs pii
kor trttrlt'l.

Auktiorr - Siilju // Sul: Cz
Vill rirr bli rrr rrrt'rl tlitrr glrrrla spel?
llal rlrr riigol sonr liggt't i t'rt klutoltg
rx lr sirnrlirl rliurrrr? Vill clrr lligg,a det
rliil lilr 1,..-;r,1, .1,,,111 i Prrl'l,r.rsrrlctritt-
rrirrgcn nrcrr rir riirlil li)r' r'rltlsliga
t,ltt.r'spr'l? i)rr.r'liirrrrrir riitt sli lrip till
Lir)('ons lr ()l lsiirr t rrt ttlit iirgltt t till
arrliliorrsrrlr,lrrtl oi lr lli i'rr slirrrt Iiit'
snriilirrrr. ( )ljS! Nlir\ li(' lrlr'ol) lx'1'

1x'rs,rrr lii l liitrrtrrrs itt

:
t
I
!
I

.

llriidspelstserkstad (rned stea nt- i

puttklenta speldesigntäding) // i
.§rrl.'Srg i
I\liilcsplirts för spelkonstruktörcr. Här {
har man I
- tliiliäs och prata om speldesign ;
- lrlolspela varandras designcr !

- t'x perimentera med spelid6er

lxi plats
tiivla ispeldesigr.r med en design

sonr du antingen $ort innan cller
giil pii plats.
,\rrangör: Ingemar Ragnernalu.r
l'r rssl idcr:

'lr)r's: 13:OO-17:OO,
lr'(': 13:OO-17:OO,

l,(;r: 13:oö-17:oo,
liiin: o9:oo-13:oo

r--,.. i,... q+b,t§rn , r. "



tuuw .lincon.se

Auktion - I{öpa // Sal: Cz
Kom till LinCons auktion och upptäck
en r''drld av rariteter som säljs till
underpriser. Ingen anar att det som
ser ut som lump egentligen kan säljas
på Sothebl.'s Auction House för tio
gånger mer pengar. Det är kor.rtant
betalning som gäller så se tili att fylla
plånboken med alla sedlar och mr,nt
du kar.r uppbringal"
Arrangör: Anders Blom
Passtider:
Fre: g-r5 Inlämning,
Fre: r5-zo visning,
Lör: r8-zo auktion,
Sör.r: rz-r5 utbetalning

Filrnsalen // Sal: Ct
Välkonrmen till ett välf1'llt program
av Steanipunkfilmer! I år blandar vi
spännande kortfilmer, bland annat
från föregår.rgaren Georges M6liås,
med lålrgfilnrer från rgzo-talet och
framåt. Passa på att njuta av odödliga
klassiker och n1.filmade ston erk, som
till exelr.rpel Hugo. Frossa i en tidspe-
riod där kugghiul ocl.r ånga var teknik-
ens unden'erk!
Arrangör: Maftin Berggren
Passtider: Se schema på kor.rventet.

LinCon Cup // Sal: S4t

doing good. Kommcr till en farnili

Arrangör: h.rgeli Hedbcrg
Passtider: Lör r3:oo-t7:oo

I

I

i

I
t

För 1örsta året någonsin arrangeras E-
Sport på LinCon! Det kommer finnas
möjlighet att spela flcra olika aktuella
kompetetiva fi ghtingspel bl.a Street

iftllmrllftitl;I! rrfrl-

öurigtOurigt Ottrigl

Fighter.l santt 1'clilicl 'l'ag l. Det
kommer hiillirs t unr(.riuilai' samt en
'beat tlic chanrp liil Slr.l ned priser!
Vi kommer att linnas pii plats under
Fredag och Lör'tlag och alla är rälko
na att komna och delta!
Arrangör: Pco Fogclstr.önt
Passtider: Fre: tl9:oo- o1:oo, Lör:
09:oo- 01:oo

Master of Guesstimates
// Se inforrnrrtion pä kont:entet
Hur många steampunliare l.rand i
krävs för att nå ett van, rlrnt iorden?
Hur många golfbollar q,rnms det i
Globen? och hur n.rvcket snabbare
I?irdas liuset än cn Ferrari? Kom oclr
glrugga geniknölarna nied }l'alifi -
cerade gissningarl
Arrangör: Philip Sranfeldt
Passtider: Se schema på konventet

Nordic Garrison- Stanotrs //
Kornnrer sgnas öuer hela kon-
DerTtet.
Nordic Garrison, Star Wars bad guys

nära dig på Lincon! 5o1st Legion bör-
jade som en er.rkel klubb för fblk som
gillade att kl:,i ut sig till Sttrl Wars bad :

guys som till excntpr:l Darth Vader
och hans stormtroopct s. f)ct spred sig
snabbt och Solst har nu ijr.cr 6ooo
aktira medlemntar ör'er hch .jorden.

\iinljeopardg // Sal: Cz !
I t, r liilla årcls Ilr'kade til)slällrrirrg säf
l.i,r r i i irr igen och arlangerar cn cpisk
t.rr ling onr vem som är den niirdigastc
rriirr Ir:n på Lincon!
\r r :rrrxiir': Teanr Nördjeoprrdl'
I'rrsstitler: Tors: 17:3o-zt:oo, Fre:
l "::l()-:r :oo, Lör:13:oo-r7:oo

l'uitrlball
//Stur ing uid receptionen
Il\ t iirgan nrot tr),ckluft för ett par
I irrrrnl och braka loss på de andra
rlr'ltirlirrn;r i err painlhall lu rnelirtg.
lIr rrir rr. scrricen och utrustnit.rgen
rir rrr hiigsta hlass och priset är galct
rir t'r'l,onrligt. 1o lag gör upp om Lin-
r',, rrr rn*lcls l<upel ipaintball. Ni är

rlrlti,-/itrrln..^e25
korrr t'rrlcl lill L'll lirlrirltct'itt pris! Missa,
irrlt'rlt'rrir lriiilielrctl i
\n irrl-i,t ; Sirt:r Sirllr i'l {
l'rrsrlirlr'r': lirls rr,):or, :i.'tr t't:oo I

1

Sl crrrrr;rrrnÅ'-Irii r41 : k o s I 11nttäuling ti

/ / S«l: I.i rtsllirnh,'rt
Allirngiirt'rrrir irr sl t'irrrt llttrk-liot.t-
rlrrlr'l i,\lirg.rrr lrirr,lt'r itr itrrirttuttta
ar Litt('ott;tllslrtll;r I I I 

r 
I ' ; ( I t i i li I I 

: 
i \ | ; t | -

gcn
Alrrtrgiit : S,rrr S;rllir isl
Prrsslirl,'r; I i'l tl:(,r) Ili:r,(,

i,,r r li rr te laclc z1 matcl.rer,5 om ni går' till;
trrrl'l. .\l,lcrsgräns 16 år. I
\r r';r rrliir': Pcr.lohansson i
l,;1.i1irlt'r: I
lt,.: ()(,:r)O-t3:OO i
r'\.lir,'r3:oo-t7:oo

St t'ttrnpunk-häng i
// Sul: Ljusg&rden 't

,\ r'nr rrgiircrna av steampunk-kon-
r r.ntct i Alingsås bjuder in inr,ånarna I
,r, LirrC,rrr alt besöka sitt cxkursiutl I
'l:r r,'r'l Se ling trån när och tiärrarr, !

lr,'r 1,,,r'iillclser lrått fordorrr oelr liirltt- 3

ri,ll llril irrh.iruls du lill diskussion. I
I r: r r r I r t,r'l, rai lrgo,,, salrrltr ärrr. l--ör' rl,'nl
litc nrcl r'ågade, uppmanar li att tlotsa
lrrlolna iArkhatn }rorror. Det konrnrcr f
( ['sslrtorr att crbiudas möi]ighet att
ir r liilsliallä bilietter till stcanpunlt-

rrqqe+ln'1:.-^.!'r]p!

öurigt

Te-lture tt // Sttl: (lolo.s.scrun
Sviilt irll lli Ltpp iirg;rn pii tttotgottett?
Strrtt t ir l I'tr3glr.irrlt'r lt iiAl rriiI rlrt
s1x'lrtt '1 'l rr (.rr li, rl}1t 1r' \i,ltl sll ri;l ilrl('
dcl! Mctl t'n liopp lirgattrlt'tc i handcn
är nrirn liilliliitltl. iivcrr i blta
miissingcn!
Arlangiir'; ,lcrrs ('rrlllrt't L
Passtirlt'r': 'li,r's: o():oo- Siin: t13:oo 

,

V ikiRucc // sol: l'z
Hrrl srrirlrlrt Iiarr tltt tit dig lliirr clcu
cngt'lska rr ili i-sirliut liir'plirnl<ton till
dt n svt'rrsliir sirllrr liit l'ittitt'trs l,orc,
Lrarir gcnotrr rttl lilit liit pii intclnliitrkar?
Korr sii tcslirr r i i rlt'ntut lirltlr llcla
tiivlirrg sorrr iigt'r tttttt pii \\'iliipt'tlia!
Alnrt'rgt'lrs rrr ltt t itrgiitt't trit bitl<r»rt

konr t'rrtsli'sl ir irlt'n Niit (irtt. r iilliout.ra!
Arll rrgiir': S;rrrttttl ,\n l('t'
PitsslirL't : Liit :o::ttt :.::::ltl
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tsUEKBB
(Passtider:Hela Konv€ntet)

Anbne Market //Sal: Rta
Anime Market är en svensk e-handels
butik som har varit igång sen slutet av
2o11. Vi säljer D\aDlBlu-ray, Manga,
PVC figruer, Kläder, Modeller och
Character goods. Vi importerar di-
rekt ifrån Japan, USA, Frankrike och
England. Vi är återförsäljare av Alter,
Good Smile Company, Max Factory,
Freeing, Megahouse, Kotobukiya, Or-
chid Seed, Bandai, Cospa, Manga UK,
M\.l{ Entertainment UK, Abyssle,
Medicom To1., Square Enix och många
fler. Ni hittar oss på w,w'rv.animemar-
ket.se
Arrangör: Peter Gin.rbert

Arcante - en lclassisft sp elbutik
fr&n Stockhobn. //SaI: Re6
Ett av butikens viktigaste sften är att
erbiuda allt från det senaste till gamla
klassiker, därför har r.i en hel avdeln-
ing i vår butik med begnande spel där
du kan få en nostalgitripp eller byta
in något spcl hemifrån till något helt
n1.tt lrån spelr.tirlden. Vi hjälper dig
att komma igång, ger tips och råd el-
lerrisar dig don.r senaste nyheterna.
Anders ansvarar för figurspelen,
Stefan sköter och vårdar rollspel och
lajvsortimentet, Cecilia är operativ
chef, Kalle är IT-ansvarig, Anna är vår
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""Magic-Quccn"",,louls sköter figur-
spel och viira tiilcningar i liällaren
Josephine adnrinistlcr.ar databaser.

Fribergarna //Sal: Rzz
Vi har alla galna och lionstiga saker
från asien med oss och lite till. AIlt
från chipsplockarc till fina saker från
Super Mario och ovanpå allt detta
har vi även spel från Mindtwister och
gosiga djur från Squishable! Inför
ventet kan .r.i ta upp för
ingar på Squishables som då
på plats. Kom in och hälsa på, både
konventet och på vår helusida - wlvrar.
fribergarna.se
Arrangör: Sophie Friberg

Hgperpgrexia Press
//Sal: Colosseutn
På vårat bord vår hittar ni r,åran
senaste utgivna bolditel inom weird
fi ctior.r "Feverish Fiction: Vol#1"
som r.i ger ut under DIY flagg tili ett
förmånligt pris. Besök gärna våran
sida för mer info: www.f'everishfictio
wordpress.com. Vi har även yrnesten
att få dela bord mcd en av grundarna
till Boningen sonr kontmcr att ha sitt
flaggskepp,rollspcletTeknochock t
till försäljning. Kika in på deras sida: {

Ihttp://wrru.Lrorri I rH(.1).ot.g. lcknochock
Arrangör: Mikael Löl.stedt

Mia IfQ sgatelj€ //Sal: Rtg
Syr kläder och annat på hestrillning
och eller egen design. Hittar ofta in-

Butiker Butiker Butiker Butiker

,, r .rrir,rr till del. jag gör Irån medcltid 1
,,' lrlilrrrer. Till Lincouharvi ntcdoss ?

llrr,lt'r av egen design tillverkade i :

lirr rrt . siden och ull.
l.riclilir l.randgiorda underkläder,
rrr,,lrillirdral och virkade pärlhalsband. i
'I r gcr siilis både i meten'ara och stu- I
r l,itirr'. Sc också vår webshop:
rr rr rr -sl'clesign,nu
\r'r'rrrgiit : Mia Svahn

N(rr'r'en Spel //Sal: Rz3
l.ir lrrrlili ocli webbutik med stor kun-
sliirp sorn sälier roll-, figur-, kort- och
blritlspcl och alla de hobbyarliklar Sigillforlag //Sal: Colosseurn :
lirrrr tiinltas behövas vid ditt utövande
ir\ , h.\sir. Viir tysiska butik finns i
Kirllinclrolm, som ligger nitt mellan
i t rr.l rlo, Eskilstuna, Linköping/
N,, r' r'lii)ping och Södertälje/Stockholm
( r Lr.s. ruriversums mittpunkt), med
k t rrrt lcl ti'ån hela Sverige.
A rlir rrgiir: Jens Österberg

11,11,1r./incon.sDry
St,riabiirs<'tr //.Srrl.'R:- - / i

St'r'icbiilst'rr plockal mcd sig en mrx a

scricr', briidspcl, kortspcl och tillbe-
hiir-. I iil liil tlc:oo liitsta ltuuderna
cn unik r,clsiorr av st:rictidr.rittg .Iudge
Drcdtl *t pii liiipct. Dct blir en hel del
spcldcnros i btrtilicn. SKOCK naturligt
vis nrcn iilctt antlta abstralita strat-
egispcl. I lal drr iinslicmiil på något du
'r,ill att vi pkrckar Ilctl iir det bala att
hiira av siil inrart liottvctttet.
Arrangiir: Pctct Andersson

Slg"ill f;rlae ii;'t{t n1'startat lantastik- !
[örlir]- :r)rl rrrrd,.'r' rittt'tt :or3 släppcr ;
sin I'r't'rrriiirlroli "(ilrltlttitnttctr" ur LoreI
Köllc. Fiirllttalcn till denna dysto- :
pislia scicnce liction-roman kommer
Iinr.us pi'r plals oclt hiilla iförlagcts
försiilining utrdcl l,iItCou.
Arrangiit : Sigill }riirlai3
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P& lördtgen tt:entqj kör d sorn uorliql uät..ftunii"icdery,
där du k«n ta med helafamiljen och prutrrc olika .spel.

Det krlnrmer ftnnds eft slort antal spel rrll tt'sttt. oih clu
kornnrcr oakså möta korak, iirer frtin Stur Wurs

IKL4DDA SINA LA/IFO,R]1fNR J

Tiden är tz-t8

Msgthefursc ne-taith gpu_!

SW@MW BA@K ffWJ]LO*O
Iterlalctörr Sh o.kila. Rainboro-Rossi

(Jo, d.et iir terkligen hennes nornnJi
Ansuarig [.Itgiuare : Trsrno.s Lööru

(H edro de orQfi)rantle Drrl.g1 on,s I ) er )
4 rfist in Aesidence: Håk<tn A<:kegårel

(M as ter of I llustraturrr)

.., oclt. till alla som giorde LinCon zot3 ntiijtig1!
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F är du iig tne d k o llektiu b. qfi k

Till Linköpings resecentrum kan du ta dig nrcd allclnndu rcguljärtraJik.
Från resecentrum tar du buss I z mot Larnbolutu .

Gå au uid hållplats []niuersitetet.
Dörifrån skyltar ui gånguäg till kotTuentet.
Tidtabell for linje tz Jinns på uwu.ostgotatartken.se.

Färduäg medbil
Från E4an, folj skAltning mot uniuersitetet till Vallarondellen .

Parkera uid P-markeriryen på kartan.
De Jlesta parkeringsplatser är gratis^, rnen ohseruera fltt r]ls.so rader är
au g iftsbelag da. Llnduik dessa.
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