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EoR, Nyrok, Krokk, BKF

flera preseterar

CatCon
5-8januari 1995

av ochmed:

Gabriel "Det måste va' nå'n slags
rinral" Stille

Tomas "Jag ska bara ta en macka"
Gustavsson

Anders "Så att säga va"'Edh

Joakim "Det ligger en orm på
vägen" Karlsson

StefanWiirnlund
Carl Lundin

Rasmus Rasmussen
Rasmus Karlsson
MattiasMatts6n
DavidGillberg

mfl

Dessutom vill vi rikta ett varmt tack
till följande personer ach/eller

enheter som på olika sätt underlät0at
arbetet med konventet:

Roland Kihl, Henrik kion,
FunHouse-mannen, Daniel

Routovaara, Rektorerna på Kagg,
Funny Bunny, Björn Flintberg,

Johanna "Emma" Wieslander, Vår
Store [rdare Ordförande Birger,

Alla konvent som gav oss adresser,
Harmoniinredningar AB, den lojala
kioskpersonalen och alla andra som

tycker sig vara viirda ett "tack".
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Vi är stolta över att ha den stora
ynnest det innebär kunna välkomna
Dig till CalCon '95! Denna upplaga
av konventet hoppas vi blir uppäckt
av iinnu fler iin det förra, för i år har
vi ansträngt oss till det yttersta för att
sätta upp så många interesanta
arrangemang som möjli gt !

På konventet försöker vi uppräthålla
en gemytlig ståimning, och fokusera
på att nå en avspänd, jämlik och
allmänt politiskt inkorrekt attityd.
Denna målsättning finns djupt rotad i
den postmoderna subkulturen, och, i
klarspråk, vi tycker det är dags för ett
konvent utan storhetsvansinne. Eller
nått...

I år har vi hela (?) fem rollspels-
turneringar, två brädspelsdito, en
turnering i kortspelet Magic samt en
i datorspelet Doom, förutom alla
andra sköji ga aktiviteter.

tss! hogtsr Det?
Inträdesavgiften iir 100:- för Sverok-
medlemmar och 125:- för annat löst
folk. I denna facila avgift ingår
tilltrade till alla spel, förutom de nio
turneringarna.

$tt snmiiltr sdg
Fatta den medföljande PostGiro-
blanketten, och fyll i vilka
turneringar du vill delta i, och
eventuellt lagnamn. Har du inte en
vår specialdesignade lapp kan du ta
en vanlig. Skriv CalCon som
betalningsmottagare och nummer:
PG 414879-7.

gtt uitts riitt
Precis som förra gången kommer vi
att dväljas i Lars Kagg-skolan, på
Stagneliusgatan 33 i Calmar.
För att ta dig till Calmar, följ

anvisningarna nedan:

l) Med panzer,HD eller kundvagn:
Från 822 tar du in på Erik
Dahlbergs väg. Följ sedan CalCon-
KartanrM.

2)Med (kors)tåg:
Från stationen iir det ganska lätt att
hitta, om du använder CalCon-
KartanrM.

T:ogi
Portabla HildingAnders rM -sängar,
liggunderlag och liknande, får ni ta
med er själva. Tysta och lugna
platser skall vi försöka ordna.

Beceptionen
I den ständigt pulserande re-
ceptionen kan du stiilla frågor, stäla
av bagage o.dyl. Vi kommeräven att
ha kopiator och andra kontors-
relaterade enheter, till ert förfogande.

av:

Gabriel Stille: text, layout och foto
lllustrationer: Daniel Routovaara
Resp. arrangör: flashtexter
Simon "Drudge" [drudge] Magnusson,
Joakim "Mänåwööh" Karlsson,
Olle "Ezoghoul' Sandström, och många andra
offer: indirekt direkt psykisk påverkan.
Foldern tillverkades på en Macintosh LC med
8,6mm musmatta och brandvarnare med
dubbla joniseringskammare.
Till sist vill vi tacka Henrik Leion för den
käcka omslagsbilden.

Foldern trycktes av Samhall Kalmarsund.

7&iosh
Vi har kickat de nu alltför sturska
dvärgarna, till förmån för fler
amazoner. I [tgosken] kan ni in-
förskaffa CalCon-mackan"M (med
[tgoka] skivor falu[kåv]), och alla
andra stimulerande och simulerande
konventsfödoprodukter. (T.ex läsk,
godis och [go:bys].) För annan
kemisk energi, finns konvents-
erbjudande pä Pizzet',a Milano, på
ett tiimingskasts av stånd.

@rbnung Nlub$.einl
För allas trevnad och kosmos
uppräthållande måste vi påbjuda
vissaregler:

1) All rökning iirförbjuden, inte bara
av oss, utan dven av Farbror Polisen
och hunden Speed.

2) Bär endast den miliära uniform
du är berättigad att biira. Det är dock
tillåtetför alla med sköjfriska spark-
drtikter.

3) Användande av FärgBolls-,
vatten-, boffer-, automat-, repeter och
alla andra vapen iir strikt förbjudet!

I övrigt giiller som ovanligt devisen:
"Frihet under ansvar" (uttalas helst
med Borås-dialekt)

ri)nri gs intregssnta hunghsper
Nyfika föräldrar, flick- och pojk-
vänner, fysiklärare och döva
svärmödrar från Tranås kommer in
gratis i förutsättning att de inte aktivt
deltar i aktiviteterna. Alltför lurviga

varelser kan dock avvisas om akut
immunförsvarsbri st utbryter.
Den sista anmälningsdagen iir:

23december

Försök att hålla tiden, för vi vill gäma
veta lite i förväg hur många
spelledare vi ska flyga ner, så att
säga. 0m du inte vill vara med i
någon rollspelsturnering, kan du
egentligen betala i dörren, men vi
uppskattar naturligWis att du anmiiler
dig så fort som möjligt. Om några
frågeställningar uppkommer, kan
man ofta nå mig (Gabriel) på tel:

0480t16776

0trurneringsr
De mer seriösa turneringarna, som
har allt för att just DU ska uppnå
catarsis, består av: Vampire, EDD,
Cyberpunk, Call of Cthulhu och
ADD 1st edition på rollspelssidan,
Avd. Civilization och Diplomacy på
brädspelsfronten, Magic: the
Gathering samt GothicDoom, en
digital utmaning.
Precis som alla andra arrangemang

på CalCon, krävs inla frirkunskaper,
endast eu glatt och trevligt sinne.
Till skillnad mot de andra spelen,

kommer vi att ta ut en anmiilnings-
avgift. För rollspelen gåiller 75:-llag,
och för de övriga 10:-.

Cal@on'95
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4<27,,{+C
Te morituri salutant- 146 f.Kr.

I tempelsalen - en gud. Hans ögon
lyser röda mot er. Hans gyllene
klädnad i skenet från fladdrande
facklor. Han Som Kräver Offer I
Blod, Baal-Hammon talar:

-Följ mig. Min Herre och Mtistare
vtintar Er.
Vad kan finnas bakom guden, vad
kan finnas som övertriiffar detfelfria
ansiktet hos den unge guden? Ni
nalkas den inre kammaren.
Stengolvet är kalt, och Baal-
Hammon bugar djupt inför en
skepnad ni knappt kan se. Så reser
han sig och ni skymtar en ung mans
leende. Två perfekta tandrader, med
huggtänderna blottade i ett grin.
Rösten klingar som klockor i fjiirran,
dundrar sorn krigstrummor, och
viskar mjukt som havet mot stranden.
Så stiger han ut i ljuset:

-Vcilkomna, mina trogna. Jag dr
Troile.

*
Ni vaknar till igen, ruskar av er som
om någon hiillt kallt vatten över era
ryggar. Ni är alla vimmelkantiga
-vad hände? Blev kraften så stor att
ni svimmade? Sände han iväg er av
missnöje? Plötsligt minns ni de ord
han sade till er niir ni var i dimman:

-Trogna, finn förrddaren. Kart-
Hadasht må falla, Rom må segra,
men låt inte den som ör slcyldig
slippa undan. Drrip den skyldige,

innan dess har ni inte lov att dö. Gå
nu, jag har sorger att betcinka.

*
Stridsrop utifrån väcker er:
Ad Carthaginem, ad gloriam.

Till murarna, till hamnen! Romarna
kommer! Rommarna kommer! Eld
från alla håll, staden brinner och med
den era hjiirtan. Kart-Hadasht, staden
där Kains och Abels barn levde i
fred skafallaför makten rovdjur, och
med alla era krafter kan ni bara
hjälplöst se på.

*
Mörker, mörker och död. ..

Spel: Vampire
Antal spelare: 5 pers/lag
Arrangör: Björn Flintberg

Bö! BöT
I den röda, heta öknen söder om
Edritan har ökenstammarna börjat
röra på sig. Vad åir det som har fått
dem fientliga mot Edritan efter flera
generationer av fred?

Spel: Drakar och Demoner Expert
4spelare+ I SUlag
Arrangör: Johan Norrman, DMF

^ Cyberpunk
Äret är 2013. Corporationerna
försöker slå tillbaka statens desperata
försöka atthålla kvar makten.

Niir corporationerna kommer över

4
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"Vrrn'RE GAMERS G,O...rf

Postorder
Bor du langt

bort kan du alltid
anlita vår postor-
der-service. TEle.
fonen är beman-
nad alla dagar
fram till 23:00.

Butik
Opprr'm

Sortiment
Vi har alla de stora

engelskaoch ameri-
kanska ftiretagens
produkter. Dess
utomharvi Göt*
borgs bredaste ur-
val avtennfigurer.

Iir L1-t7

I(atalogi
Ring eller skriv och

besäll vår postorder-

katalog, den åir själv-

klart gratis.

fumimm Spn TiL. Drcno 031- l8 03 87

TrcNrnscmm 8 Tn övnrc no 031-16 19 50

41754 Gönnonc
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@ut@on'95
ett vapen som kommer att få ett spelet diir väd inte lönar sig... är det
bittert slut på kriget, är givetvis inte tänkt. Ta chansen att spela ett helt
staten sen att sno åt sig det. parti i på CalCon!
Nu är det ditt jobba att tillsammans
med dina "vänner'o hämta tillbaka Spel: Adv. Civilization
vapnet" 'tlr varje pris! 

fååLffil?:?, #.::)r""'at 
(bara

Spel: Cyberpunk Arrangör: Jerry Adamsson
Antal spelare: 5 pers/lag
Arrangöre_I: Rasmus Rasmussen, Wip[omucpStefan Wärnlund och 368 Även i detta spå, tgrneäng ett måste
stridstriinade pansartaxar . ar. (Ordföljd fäl iir den oct<iå. . .;

Turneringsregler kommer.att delas ut
@ull of @,tllullSu påkonventet.

"Det finns folk som bor i Turneringen kommer även att ingå i
gränslandet. Folk som skördar de Dippyrallyt.
förbjudna frukterna och säljer dem
dyrtivårviirld. Spel: Diplomacy
De går hand i hand med våra Antalspelare:såmångasommöjligt
djupaste kåinslor och njuter av våra Arrangör: Tomas l,arsson
begtir.
Nu är det dags att spränga gränsen. @otfic@oom
Revorna gppnas sakta men säkert. stig in i den digitala viirlden och antä
Tyst tar^de sig^in, for.at!.iLgen ska utrfianingen! i5 andra stridskiimpar
måirkanågot...förrendetärförsent." väntar b"akom hörnen i detta den

"yourdreamis-my.reality"- - ... åäå?llå1?"r#"§*T*Lff*
- Sanitarium, Metallica efrcr den o*idnikligu klimaxen, då

infernaliska horder lösgör sig ur det
baraberget!

Spel: Doom/Doom II
Antal spelare: 16. Först till kvarn...
Arrangör: Rasmus Karlsson, den
osyliga hunden Billy och en
kaniiin(!)

#[sgit: U,Ut Gutbefing
Denna tunering innehåller kval och
flnal och kommer att köras enligt de
mest sunda regelvarianter jag kan

}L
t F!'
äoQ''

flDlle-lst e[ition
Efter fler månaders eftersökningar, är
ni Amazarac's ring på spåren.
Förmårdiu såillskap attfinna den?

Spel:Adv. Dungeons & Dragons
Antal spelare: 5 pers/lag
Arrangör: Stefan Eriksson

9bbanm! @ibitirution
Det gamla klassiska konventsspelet,
enligt många det perfekta spelet;
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hitta. Mer information om detta på vrä. Du viinder dig om och ser den
konventet. Redan nu kan jag dock blasfemiske helvetesbaronen komma
säga att det rör sig om minst 60 kort runt hörnet. Han reser sin arm...
och inset sideboard! ! !

Upplev skräcken i Doom på ett
annorlunda sätt. Framtidens spel
redan nu. För att så många som
möjligt ska få pröva på den nya VR-
tekniken, kommer vi att försöka ha
igång arrangemanget fortlöpande
under hela konventet.

Kategori: Datorspel med VR-hjiilm
Arrangör: Rasmus Karlsson m.fl.
Denna gången utan kanin...

trUe NlugquPrsLe
" Mörkret har fallit och de förfu)mdajagar smygande efier blod. Den
eviga jakten håller demfångna i sitt
fasansfulla öde. Bara de som lyckas
övervinna sina bestialiska drifter
uppnår den inre friden. Mellan de
sökande provas strindi gt lojaliteten
och i den allomfattande tomheten
döljer sig svek och bedragelse..."

I detta interaktiva drama lägger vi
tonvikten på rollspel. Regler från The
Masquerade kommer att användas,
men rolltolkningen är som sagt
viktigast. För att anmäla dig:
Skicka ett brev tilt fötjande
adress:

fomasGustavsson
Algatan 19
39247 Kalmar

Bifoga ett nytaget foto på dig själv,
och skriv ner dina önskemål
angående rollen. Vi tar emot c:a 50
deltagare och vi önskar att du skickar

@ul@on'95
in din anmälan senast den 28 Epar[ummer fiuflt1gyTfiuttLedecember. Även f detta klassika" figurspel

Kategori: rrvanderoilsper §mro;;ilå åt:.1["#rr]'rrffir
Antal deltagare: 50 pers^ fiotingsarmdArrangörer: Tomas Gustavsson, '
Gabriel Stillem.fl Kategori: Tabletop

Antal Deltagare: Ingen vet
!9urbummer 40.000 Arrangör: Magnur Larsson, DMF

Detta år kommer det att hållas ett
gigarysl« slag mellan Sp-ace Marines Sface frlarinr
och Eldar. Ju större, desto.bättre! För dina Eldar, Space Marines eller
Rafsa med alla figur.er du kan Squats mot Chao's och Orks i slaget
uppbringa, - så ^avgörs i gn oå Argon, svartajuvel.
genomgång dagen före sjåilva spelet
hur många poiing slaget blir på! Kategori: Table-Top

Kategori:rabre-rop^ tffi#'ffi;,?3i1'#j:f'
Antal Deltagare: Så många det är

Spel: Magic: the Gathering
Antal spelare: Många, många...
Arrangör: Gabriel "Drain Power"
Stille, alla andra ville spela... :-)

tDnrigu grrargemung
Dessa käcka begivenheter är heeelt
graaatis, men för den sakens skull
inte mindre trevliga! Anmälan sker,,
med ett undantag, på konventet.

fltoculrlpse
Det ultimata kriget har kommit och
gåu. Nu återstar bara lidandet...

I ruinerna efter utrotningskrigen
kämpar mänskligheten inbördes om
vilka som skall få överleva åinnu ett
år. Det är en tid för krigherrrar,
demagoger och vapenmakt. Det är
en tid &irbara den starkaste och mest
hänsynslöse överlever i en viirld diir
själva naturen våints ut och in av de
fruktansvärda krafter som släpptes
lösa.

Det är undergångens tidevarv. . .

Kategori: Table-Top
Arrangörer: Carl-Johan Håkansson
och Malin Ryd6n

@otbirDoom *9irtugt Bealitp
Tänk dig att jagas i de mörka
gängarna, och veta att någon fdrföljer
dig. Plötsligt hör du ett fasansfullt

fysiskt mtijligt att tranga in.
Arrangör: Erik fihn @'Bur

Detta är ett trevligt diorama, där du
kan pröva detta upptågsrika
sj öslagsspel. De äppel käcka
spelledama håller med tennskepp av
plast och gemytlig terriing.

Kategori : Table+op/Diorama
Antal spelare: 2-4 perpass.
Arrangörer: Jakob Stille, Joakim
Karlsson i samarbete med det icke-
materialistiska företaget Extern
Passiviteti Solna.

@frlG-@orps @ommsnler
Operational Maneuver Group iir ett
Table-Topspel i operativ skala. (En
enhet åir en pluton.
Styrkor från det elaka lande
Angripien har landstigit och
luftlandsatts i Skåne. Som

Io



Angripienspelare kommer du att leda
försöken att ta Skåne och som
svensk skall du förhidra detta.
Speltider annonseras på konventet
och varje spel tarc:afem timmar.

fr.yroh 9rrurgerur:
Nyrok sätter upp flera micron och
figurslag under konventet. Förutom
de nedan, spelar man giirna allt med
alla, t.ex Karl XII, Modernt Micro,
Svenskar mot Ryssar, Vinterkriget,
Epic ellerBattleTech.

Arrgerrr
1:a div. har luftlandsatts bakom de
tyska linjerna. Kommer 30:e
arm6kåren fram i tid?! Tid meddelas
påkonventet.

WWl DostisUt
På långt håll syns två sparvar. Skall
vi fortsätta upadraget, eller?

WWltlt ^florghs husten
Tyskarna leker katt och råtta med
Royal Navy. Tid meddelas på
konventet.

wwfrr
Försvara Roms gränser. SPQR
behöver dig, mot galler, germaner
och seloukider. De romerska
legi onerna är oövervinnerli ga !

WTfltlt digtf ront, åommsrrn
t944

Ryssarna rycker fram på alla fronter,
men på en del ställen bjuder
tyskarna hårdnackat motstånd.

@sl@on'95
filo[ernt filicro

En autonom republik utropar sig sig
sjiilvstiindigt. Ryssland intervenerar.
Rebellema har T.55 och viljan. Skall
viljan segra?

åbitmisll
WWII - Nutid
1 :Pluton. Förstahandsmål: Ta kullen.
Diirefter beredd att slå mot dungen.
...under framryckningen motor-
buller. Skydd! Spanarna observera,
övriga skydd. En stridsvagn!
Leo... RATATATA! Burgel...
Grg-gruppen omgruppera till krönet.
Bekåimpafordonet!

Den gp[ene !l&o[ern
Skingra mörkret, skåda ljuset. Kviv
upp ur träsket och nå livets
höjdpunkt. Upplev nirvana och
nudda vid Pärleporten som den
odödliga gestalt du kan bli.
låter det lockande?
Vinn då det största av det största. Det
mäktigaste av det mäktigaste. Den
skönaste av det skönaste och det
mest åtråviirda som någonsin funnits
på vår planet:

Den Gyllene Rollern!

Detta pris, som är giort i absolut
inget rent guld men iindå så vackert.
Detrnåste vara någon sorts ritual som
gjort den så magiskt glänsande. Det
finns ingen tid att spilla! Upp till
kamp, börjamåla!

Figurern ska vara inlämnade i
receptionen senast kl24 (C.E.T) på

I
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söndag.natten mellan lördag och

Och vi viker inte en tum!
Kategorier: 1. Enstakafigur

(25-28mm)
2. Monster

(Till ovanstående skala,
men även foffi gur i större skala.)

3. Diorama
(Mindre diorama med minst

wåfigurer.)

Max ett bidrag per person och
kategori. Hedersmedlemmar i juryn
är Picasso, van Gogh, Monet och
Rembrandt. De är alla starka
personligheter med håiftigt humör, så
försök inte överklaga!

Kategori : figurmålningstiivling
Antal deltagare: Obegriinsat
Arrangörer: Tomas Gustavsson och
StefanWtirnlund

@riitspetgpoolttt
Vi kommer under konventet att ha en
plats dåir brädspelare och brädspel
(som vi fixar) samt brädspels-
kunninga personer (även de fixar vi)
kan samlas. Mer info under
konventet. Plocka gåirna med dig ditt
egetfavoritspel !

l&ottgpel
Förutom de magnifika turneringarna,
finns möjligheten att stega in
fantasins värld på lite andra sätt. De
spel vi med såikerhet vet kommer att
spelas är: Mage, Kult, Mutant och
Stjåirnomas krig.

Wutih
Flammans spel kommer attfinnas På
plats, krängande nya och gamla sPel

till sedvanli gt låga priser.

fiiLmbisning
Vi kommer att försöka ha ett lite
annorlunda utbud av filmer, inte de
gamla vanliga rullarna med andra
örd. Niir du betalt inträdesavgift, blir
du automatiskt medlem i CalCons
FilmClubrM. Då tu det fritt fram att
biinka sig framför storbilds-TV:n.

Sist men inte minst vill vi åin iin gang
välkomna er till detta genom-
sköjfriska konvent, och vi hoppas se

er i januari!

Håilsningar,
CalCon-gruppen

o


