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Shadowrun . Dark Con.
spiracy . rwilight 2000,
Warlramöd? Fantasi- Role-
play . Rolemaster . Aliens
Khelataar . Wastelands
Drakar och Oemoner Star
Wars.Storm.Mutant
Kult.western. Teenage
Mutant Ninja Turtles . Ja
mes Bond . AD&O . Call of
Clhulhu . Clberpunk 2020
Warhammer 40k ' gattle-

tech . Spac€ Marine
Adeptus Titanhus . Spaca
Hulk . Civilization . Diplo
mgcyr 1830'Juriis
Excalibur . Talisman
Chalnsavr Warrior . Iest of
Arms . Krernlin . Cold War
Supremacy n TV-wär$
llluminati I Päx §iitanniä
Britannia . 'rYocJen li'ria::
& li'on Men . Vicrj.tys
Dungconque:t .. lvloflopol
Fia . Advanced Civilizal-icn

debatLer . seiniflarier
diskussioner lilmvisning
ui.ropsar:ktion' rollspels-
allärer . serieaffärer
Äventyrsspel . friians-
konstruktörer . Lancelot
Games . och mycket rner.

1992 inleds med årets
svenska konventshånd"
elsel

Oen 4-6 lanuari. 1992.
at(an4eru den välkända
spellilreningen A.V.A.M.
sitt första egna konvent.

i Tillsammans med flera av
1 Sveiiges .ledande kon-

ventsarrangörer". rol lspels-
aflärer och rollspels.
konstruKörer kan vi bjuda
på ett flertal;högklas§iga
arrangernäng. oet kommer
att finnas nägot åt alla på

detta konvent.

Nya horisonter

0alCon kommrner att bli
ett av de första kcnvbnten
som i huvudsak koncen-
trerar sig på rena atrang-
emang, Detta innebär ett
det alltid kornmer aR rinnas
akliviteter som Ni som be-
:ökare gå konventet kan
ctelta i. Vi har samlat Sveri-
gss regeiexperter i cle mest
populära rollspelen for att
tiii;.ändehSUa bisla nriijtigg
s.i,viie för Er. Orn l{i vill
lår'a fr nya rollspel, spela
ir'tressanta åi.eniyr eiier
bara {råga orn nya eller
gamla regler, finns vi dår
för Er, under hela kon-
veqtet.

tr4 tittnanoarråller
självklait också roll-
spelståvlingar för Er som
vill pröva Er skicklighet mot
andra rollspelare. Tre tunga
turneringar arran§eras.

DalCort

Oälcon äger rum den 4-6
Januari 1992, i Forssa
Klackskolan i Eorlänge,
oalarna. Vi tjuvstartar dock
konventet redan den 3:e
Januari och alla som vill
dyka upp redan då år varmt
välkomna.

Å/uvud arrangörer
är A.V.A.M., Dalarnas le-

dande rollspelsförening. Vi

har stor hjälp av medlem.
ma t?ån Ordo Segtenarius,
Helsingborg. Ordo Septe-
narius är tillsarnmans med
A.V.A.M. några av de
mesta medarrangöreina
på swnska konvent. Vi har
arran8erat olika evene-
mang på Liticon, $othCon
och UppCon. A.V.A.tul.
hjålpte till när SORK ar-
rangerade Mittcon, ocn
Ordo S€otenarius har själva
arrangerat lv^ Helcon. Vi

har även stått för arrarrg-
ernsng pb Åventyrsspels
k+ngress, där Ni ocliså kart

finna oss i år, L991. För'
utonr äetia har vi i år liaft
efl representtr|l pä GenCon
i USA för att obsencra hur
det sköttes. Tillsarnmans
blir dettä en hel mässa
konventserfarenhet och vi

kommer att göra vårt allra
bästa tor att göra DalCon
tilt en minnesvård kon-
ventshändelse.
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Tider

DalCon år för att förenkla
för besökare och anangö-
rer iodelat i olika Spelpass.
Tiderna ges nedan, och
börjar som sagt redan på

fredag, då vi slår upD por-

tana. FÖr Er sorn skåll delta
i tävlingar är dessa pass av

lite större vikt. De år nurn-
rerade och vi vill att Ni, når
Ni anmäler Er till konventet,
anger vilket elleivilka pass

Ni kan tänkå Er att spela.
Varje natt fån fredag år ett
frivilligt nattpass inlagt för
fr som vill sitta uppe på

nåtterna och spela. Dessa
Bass ar alen oppna Ior lav-
lingsspelare.

ftedag7: 78.0A-%^OA
FredagNa'tt: 23.00 - O4.OO

LOrdagT: 09.40 - M.AO-
Lödag2: 74.OO - 79.A0
Lördag3: 79.00 - 24.04
L5rdagNatt: 24.@ - C5"OO

Söndag7: CIg.OO - 74.00
$öndagZ: 74.N - 79-00
Söndag3: 79.40 - 24.00
SöndagNatt: 24.04 - 05.00

Måndag7: C?.OO - 74.0A

Titatt otir detta 11
spelpass eller 55 timmars
oa!örutet spelande. Dessa
tider är endast avsedda att
ge e.r uppfattning om når
arr3ngemangen börjar och

slutar. Sjålvklart kan Ni

spela vad som helsl når
som helsl på OalCon. Bord

komrner ati stå utplacerade
i skolan så om Ni vill spela
privat med nyfunna våhner

kommer det att finnas gon
orn plats.

Inträde

For att kunna ordnå detta
konvent och för att kunna
ge Er som besökare bästa
mö.iliga servlce måste vi ta
en intrådesavgift. Obser-
vera att förutom egna ut

$fier sonr mat cch nya spel
eller annat, tillkommer inga

andra kostnader för att
komma in på konventet.
Det finns fy'a olika klasser
av inträdel Kolla vilken Ni

tillhör, och betala den ak-
tuella avgiften.

Föranmälan: 12O kronor

Föranmålan {ö( SVEROK-

fiedlem: 1,0O kronor (kon-

trall kommer att göras)

Anmälan vid dörren: 74O
kronor

Anmälan ;vid dörren tör
SVEROKmedlem: 120 kro
nar (kontroll kommer att
göras)

Tltt detta tittkom-
mer inga åndra avgifter. Ni

bör dock räkna med att afl-
vånda en del peogar till att
skafta mat och dr'rcka.

Fa, {rickor och
kvinnor år priset det hatva,
om Hi inte nödvänOigtvis
vill betala fullt pris.

/V som tvekar orn
Ni vill delta i ett konvent
kan kornma till DalCon ffih
bara titta pål Nylikna sorn
inte vill vara med och spela
kornmer in gratis. Ni kan

då inte delta I nå$a (åv.

lingar eller andra arrang-
ernang men kan kanske
spela rned någrä endrå
besökare eller besöka de
affärer som finns pä
konventet. §tt ypper,igt
till{ålle att kolta in vad ett
konrent år och träffa andra
sorn sysslar med rollspel.

Mat

OalCon kornmer att ordna
med vårm mat under Lör-
dagen och Söndagen. Två
mål kommer åB serveras:
ett melian klockan 13.00
och 15.00 och ett mellan
18.00 och 20.00. Orn Ni
vill ha varm mat, ange på

inbetalningskortet vilka
dagar och i'ilka rhål Nl vill
ha och inkludera kostna.
den på inbetalnlngskortet.
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OBS! Mat ing* inte i in-

trådet!

Lunch lördag: 5Q kronor
Middag lördag; 6O kronar
Lunch söndag: 50 kronor

Middag lördag: 60 Rronor

' Vqou morgon kor*
mer frukost att serveras
metlan 08^00 och 

-10.00.

lngen föranmälan behövs

för frukosten. Avgiften för
frukosten år 20 konor.

Una", konventet
kommer rrår kiosl< att hål-
las öppen dygnet runt. D6r

kan Nl köpa drlcka och ttll-

tugg.

LOEt

Qch annat

DalCon hål1er under
konventei skolans .aula

öppen dygnet runt för Er

som vill sova. Föruiom
detta komrner ett flertal

$alar att utrymmås under
natierr och g6ras tiiigång-

li4a som ;o',ul;lsär. Dessa
sai:i skail ooci- rar? tctåli
utrymda når ici sia passet

börjar på rnorgonen.

.th efleKlör,taring,
utao avgift, kommel att fir}
nas tillgängllg på DalCon
för Er som vill lämna in Era

saker i säkert förvar.

Varie morgon
kommei duschar att ställas
till förfogande för Er som
vill hålla smutsen borta.

Arrangema.ng

På OalCm tillämParvi alltså,
en ny filosofi når det gåller

konvent. De flesta aKivit+.
terna är vad vi kallar ar.
rangemang. Örer hela sko
lan kommer det att sitta
spelledare utplacerade i .

salar oclt vH bord cch vänta'
på just Er. lngen fÖranrnå

lan behövsl Spelledarna
kan {örklera nya'rollsgel -
för Er,'hJälpa €r' att g6ra'

karaKårer till sPet'lli alltid
velat prova och sgeta. ett
äventyr med Er. Meaiftgeo'
är ätt Ni sombesökae skdl .

kunna prova på nYa och

intressanta rollspel. Har Ni

ftågo'om Rå garnlå rollspel

så kan Ni stålla dem På
OalCon.

Vbra rollsPel§'
arrängemang lnkluderar:

. §hadowrun . D":rk CÖn

s,]iracy . Twi!i8ht 2000,
'{arhammar FafltLsy Rbl+
piay . RciemaSter' .l.1'tenS

'Khelataar Wastelands
Draka och Demoner ' Star

Wars.Storm'Mutant
Kult.Western.Teenage
Mutaflt Ninja lurtles ' Ja
mes Bond.

-Fer a.rangemang
är pä gäng. F6rutorn dettä

har vi våra tävlingar:
ÅD&D . Call of Cthulhu
Cyberpunk 2O2O.

.& pass då''spet'
ledarna inte år upptagna
med tåvlings'ag kommer
dessa spel aft fungera som

arangemang-

Täulingar

Vl kommer på DalCon att
hålla rollspelsturneringar i

två kla§§iska spel, nårnli-

genr AD&D och Call ol
Cthulhu." Fölutom dessa
komrner en tåvling i Cyber'
punk 2A2O, A.V.A.M.s
stolthet.,när det 8äl,er
konventsarrangemang. att
hållas.'Hår kar vl bjuda På

vårldsklass när det §äller
åven§i.

'/itl dessa tävlinger
vill vi att Ni 'föranmäter Er.

Samla i$op ett'lag iestå
ende av {yra. P€r§ofier och

skr'l.v pA anntälnings'
blankei.ten vad Ert.lag he'

ter. Obser.r*ra att enda§i

en person i laget be'hövi t

anmäla lagnam*etl Ånge

också vilka pass Ni kan

tänka Er att spela. lngen

extra kostnad tillkommer
för Er som vill spela i täv'
lingarnå.
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Tablerop

En he, sal kommer att vara

tiltd€lad tabtetopspel-, derF

na sal kommer det att ar-

rangeras \4tarhammer 40k
Battletech . Space Marine

Adeptus Titanicus , SPrce

Hulk . och andra kända

tabletopspel. Scenarier, fi-
gurer och kunniga sPel-
ledare ordnar DalCon. Kom

som Ni är, och lär Er reg'
lema medan Ni sP€lar.

b eu er som vill
kån ta med sig egna figurer

och f6rsÖka hitta en värrdig

matståndare för en spän-

nande strid. TåbletoF-
rumrnet kommer att vära
öppet dygnet runt.

: Eradspel

Y§.eiligare en säl kommer
' ati vara tilldelad brädspel,

dår Ni som vitl soela klas-

siska brädspel letar reda
pä motståndär";, Tlll.mänga

av :relen kornmei det att
linnas arrangårer sorn kan

hjälpa Er och Erl gäng att
kornma igåi'j, om Ni skutle

beiröva hjålp. Skulle det bli

fullt i brådspelsrummet
finns bord uiglaceraöe i

hela skolan där Ni kan
spela. BråCsnelsrurnrnet år

öppet dygnet runt.

De sOet Ni kan

spela på Dalcon inklude
(arl
Civilization . OiplornäcY
lS3O.Junta.Excalibur
Talisman . Chainsaw War-

rio( .',est of Arms ' lternlin
Cold War . Supremacy
W.wars . llluminati' Pax

Britannia ' Britannia
Wooden Ships & lron Men

Viceroys . Dungeonquest
'tYlonopol . Fia . och många

an$ra.

Ir{ noppas också
kunna erbjuda ett special-
afiangernang med Ad-

Yanced Civilization. Testa

de nya re[,lerna tilt detta
klassiska.. brädspel- Ett
måste {Ctr inbitna Civ-
spelare. 1

. Debatter
Seminar,ier

Disku,ssioner

Under ksnventet kommel

åven elt rum vara öprct får

dehatter, seminaiier och

diskussiorrer. Vilka Ccasa

hommer att bli ansiås un-

der konveqtei. Några är re-

dan spikade:
Spetkonstruktion' Friian'

sare - hur gÖr man?
Fanzines -_ hur.gör man?
Hur skall konventen i

Sverige utformas? . Hur

mår hobbyn? . Kuii *

välsignels€ eller förban"
nelsg? . Cyberpunk -
in.fiuenser och betydelse.

förhoppningsvis
kan vi fä några av våra
gäster att beråttå om vad
som håller på att hånda på

den svenska spelfronten
elier bli ulrägade av Er,
Detta kan vxa Et chans att
få svar pä Era frågor om
rolls pel.

Detta rum kan
även användas av Er för att.

hålla egna föredrag.elter
inf ormera om egna
rollspels. eller brädspels.
äktlvitetcr.

.Fii.nzuisning

I inträdet tili DalCon ingår
medlemsskäp i A.V.Å.M.s
filmklubb. Vi kommer att
visa film dygnet runt på

konvefltet. Här finns Er

chans at'. se de filmer Ni

bara har hört talas om. .

Å-rr*ngörerna för-
behålter sig rätten al,t a-*
visa folk i olämpl:g ålcet
fråc vissa filr,er,:.,

Au.ktian

Hår finns Er chäns att få
tag på spelet Ni letat efter
i flera år. På söntlagen
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kommer vi att hålla €n
utropsauktion. lnlåmning
sker i recePtionen.

l)alcon tar ingen
provision pä sålda fÖremä1,

alla pengar tiilfalier sålj&
ten.

observera att vi inte sälier

spel som innehåller foto'
slal(opior av regel'
sektiofier. Dessa sPe/

kommer atl (äs boft från

auktionen och återlåmnas
till inlöfinaren.

A,ffarer

Vi arbeiar siåtvkiart På att
tä rollsPelsaffårer tili
DalCon. Midgärd har sagl
ja, och vi arbetar På att få
hil Tradition. För 3tt till-
{redsstålia seriefantast'
erna hår vi tagit kontakt
nred seriebuiiken Metr*
polis. Om de kommer eller
inte beror faktiskt På Er. Ju

{ler som dyker UPP På

konveni.et Cesto stÖrre

chans år det att atlärerna
dyker upp.

Gaster

Vad vore ett konvent utan
gåster? Redan bland ar-

rangörerna kan Ni hitta
några av Sveriges båsta
frilanskonstIuktörer'

' Lanceto( Garnes

kommei ati cYka uPP, med

nyheter till Khelaiaar och

till Wastetands. Vi har åven

varit i kontäkl med Även'

tyrsspel och,-hopPas att de

kommer att skicka repre'
sentanter till oalCbn.

.Fö rhop pn hgsvis
kan dettä utskick locka

även ändra celeb(ä PersG
ner att besÖka Oalcon.

Andra
aktiuit:eter

Vi kommer självklart att
crdna andra aKiviteter un-

der DalCon. En kamP"

sportklubb kommer att
hålla en uppvisning dår de

demonstrerar 6in kamp'
form. Våra lokala artister
komroer att ha en liten ut'
ställning med sina wrk' och

om. Ni själv tecknar och
målar finns nu chansen att
visa upp ErE alster.för en

-,rycket kitisK granskande

publik. Ni kan också delta i

Dalarnas största "snÖbolls'

krig som kommer att an-

ordnas under konventet. Ta

chensen att håmnas På ar'

radgörerna.

OBS! Anangorerna avsäger

si1 attt ansvar för skador
som kan ullstä under''

sn öbol t skiget- Oeltagande

sker pä egen riskl

Om r'fi sjålv vill
komma till DalCon och ar'
rangera eller hjälPå till att
arrangera är Ni sjålvklart
välkommeql Tag i så fall
kontakt mäd vår kontakt'
person och hÖr efter onn

detaljer.

Ordning
ocb reda

För att Dalcon §kau kunna

ta tillvara atla besökares

intresse måste vissa reg'

ler klargörä§.

Rokning inomhus är
totalförbiudet!
ln§,en som helst alkohal'
förtäring tillåten!
tnga snöbotlskrig inomhus!
lng,en nedskräPning!

.& 
"om 

bryter mot

dessa re$er eller det strnda

förnuftet kastas ut från
konventet. 0m förseelsen
år tiltråckli8l allvarlig korn'

mer vi. inte att tveka att
pplisätrmäla händelsen'

Alt iorn av stöld kommer
oviilkorligen att Polisan'
mälas når det upptäcks!
lngen nådl
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Hu.r bittar
ui till DalCon?

Följ bara kartan som Jinns

i detta utskick. Om Ni kofii'
mer titl järnvågs,/buss'
tationen år det enktast att

följa jårnvågen ner mot
centrurn, längs rned 0van'
brogaten, tllls fli kornmer

ner till Kvarnsvedsvägen
(se kartan)..Sed'an följer Nl

Kvarnsvodsvågen bort från

centrum tills Nl har Pass+
rat on lotbollsarena
lDomnarvsva,/6n) och en

skola ( Forssa Ängpxo|anl,
Nästa skola är Platson för

oaloon. Det kornm€r att
vara väl slryttat når I'll nk
skolan.

-Fiån contrum xan

Ni också ta buss nummel

605 mot Kvarnsvedeit.
Plinga når i'li biirjar se

Oaicons sk);' ' i längs med

'räger,.

.litr. stationen
Ircmmer ocksr* t"ralCons

exkltr:.iva ! lmou sl ns eruice

att uUå. För en avgift På 5
kronor per Person skjutsar
vi Er och Era vånner till
konventet. Oessa bilar
kommer att gå I skYtteltra

fik mellan konventet och

sr.atlonen, ochr komrner

även att fraKä Er tlllbaks
ti[ stattonen når Nl vlll åka

hem, för Yttortlgare 5 krG

nor, förstäs. Limousln'

servicen komrner att våra

väl slryltad.

Fa, g.r som kom'

mer med flYg kan OalCon

ordna limousinservice till
och frän flygplatsen. En

tripp kostar då 10 kronor

och vi vill att Ni som kom'

mer med flyg tar kontakt

med oss På DatCon i god

tid så att vi kan anangera

eventuella turer. oet gär

åven bussar till centrum

från flygPlatsen.

.I\f som kommer i

bll kommer ått Pas§era
Borlänge Kornmuns infor'

mätlonstavlor På vfuen in

mot Borlänlie. Använd
dessa och kartan i detta
utskick för aR orientera Er'

0m Nl ändä skulle ha Pr+
blem kan Nl alltid uppsöka

vär limousinservice På st+
tionen och få vägan'
visningar av våra chauff&
rer. Vi komnler att försåka

slgita vid alla stÖrre infar'

ter men kån inte gärantera

att va*ilaler och andta

ldloter inte ri'rer nei drssa

s§ltar.

He,mresa

Om Ni tänker mvända vår

llmousinservice för att ta
Er tlll Ert tåg eller Er buss

nfu Ni reser hern ber vi Er

att planera i förvåg och

anmäla Ert intresse t

recePtionen. Oet kan bii

rusning till tågen och vi

kornmer då att ha svårt att

få ivåg alla På rätt tid. För

nemresan ser vi gärnå ait
Ni använder kommunala
bussar fÖr ått nå tåg och

annat. Tider för dessa finns

i rec€ptionen.

Anm,alning

Slsta anmälningsdag för

föranmälningar är den 1:a

December' För att vara
,. säker På att Ni kornmer in

på konventet rekomrnen-

derar vi att Nl föranmåler
Er. Detta underlättff också

för oss söm arrangÖrer och

rnerlför aR vi lättare kan få

, extra gäster och arrang"

ern4ng till 0alCon.

-dnmålan sker ge'

norn a(t betala in rått avgiit

§). pa stgi ro nu m rne r 6 2 4' *8
224. Patik Persson' *:n l'li

skail anmäla ett lä9. an*e

lagets nämn På blankett'en

och vilka'turneringär Ili Yiii

stållå uPP i, An§e också
vilkä Pas§ Ni kan tänka er

att sPela tåvllngsorn'
gångarna.

Om Ni. utnYttjar

rabatten för §VEROK+ned'

temmar vill vi att Ni anger

vitken förening Ni tillhör.
Detta kommer sedan att
kontrolleras.
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Gn ml vill ha rnat

oå lör'dageå eller sönda-
gen, ange detta på blan-
ketrcn. .tnkludera också
kostnäden röi'maten. Korn

ihäg ai.t ange vilka måltider
betalflingen gäller.

Obseruera att i bara vilt ha

en person per postEiro-
btenkett.

Frågor

Om Ni undrar över något
scm har med Oalcon att
göra kan Ni kontakta vår
kontaktman, Pattik Pers'
son, get telefon 0243-
289 77 eller brevlåes På

adress Musikanten 5a,
781 il aodånge. M*k alla

brev med DalCon, sä urv
derlättar Ni för vår organi.
sation.

Pä uppcon och på

Äventyrsspels kongress
kommer det att finnas r*
presentanter från vår för"

ening. Dessa kan Ni fråga
vad Ni vill om oalcon.

För detta utskick svarade:
Magnus Seter {text), sarnt
oao Ngstrand (grafi§k form

och redigerino.

=,BrOOtexten år satt med
FranklinGothic 9'/LL'
Rubriker och anfanger rned
Gararnond ltalic 15'115'

Obtaftera a(( Lannd ai

.§iraassråmr mO tstt.
"tilfrileå sorn vi kå^,r; dan

cifäcn & oedå1ri8,trt ut'
lcrfiaö lU r(l Ni 3tt[.ni$a
rå,åu rm d(,ili8.
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