


Dolfu^x*
The menu, ladies and genilemen...

A Midwintemight's Dream

!$alCon-kommit6n hälsar alla midvintemattens vilsna själar
ffivälkomna till DalCon MCMXCV. Konventet kommer liksom
C första året att äga rum i hdgborgen Forssaklacksskolan. I år har
vi ett nåra samarbete med Svenska Kyrkans ungdomsorganisation
(SKU) och live-föreningen Seregon.

Tläna pongar

alCon kommer i år att gå i medettida tecken och detta, bröder
och systrar, kan Ni komma att tjäna pengar på. Hur gör man
detta då?

Jo, genom att på konventet bära medeltida dräkter.
OBS! Pengar i form av 20 kronor kommer att betatas ut till de som
lopmer och visar upp sig i receptionen i sin egendesignade fantasy-dräkt. ':r

ffi 
Detta konvent är sponsrat av västerås stift.

och M: Anders Ström, Cristoffer Wiker, Daniel Sund
Tommie Anderss6n.
Jonas Boson

: Diverse ftända och okända) artister
DeskPro XL560

: Word 6.0
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Medeltidslive
:r- c Ci]-

et levande rollspelet (hur fn skulle ni skriva det? Liv:et?...)
kommer att utspela sig i Dalarna anno frusit fasl. Mer bestämt på
"Forssaklacks fäste" i den kyliga nod. Det hela kommer att arta
till en deckar-historia i en mörk, medeltida miljö, alltså inte så

Arnngemang

rft nangemrrn normala och
§\mindre arangemang,. med detia menas följande:
C -Huvudanangemang är sådana anangemang som vi garanterar
(at least die trying...) att alla spelgrupper som vil! ska få spela, till
normala arrangemang finns bara några få spelledare och till rnindre
arrangemang finns endast en eller två spelledare. Kom ihåg att
ingen föranmälan är nödvändig.

6fleo Nflpgiee, }ril Ed
H uv ud Roll s pelara ngem ang
Anangör: BRF (Anden [sy94ast@hfLaes.hfb.se] & Tommie)
Spelare: 4 st.

När din mästare skickade ut dig och dina tre följeslagare fdr att
finna cyklophår, trodde du aldrig att något så litet kunde ta så tång
tid...

Nu drygt åtta månader senare, i ett hav av sand, bortom all ära
och redlighet, i miften av de otrognas land. Ni skulle aldrig litat på
den fähunden i Akka som sade sig vet var cyklophår fanns att
anskaffa, det är nu tre dagar sedan han övergav er här i öknen, det
sista vattnet är slut och i skyn har de oheliga fåglar som kallas
gamar samlats...

E *po
Rollspelanangamang
Anangör: Fagersta Riotclub (l'homas Nissvik)
Spelare: 4 s{.

Du vaknar upp med en djävulsk huvudvärk och en känsla av att
någon ätit koppartråd doppad i kattskit med din mun.

Du ligger på en säng i ett rum med blommiga, brun-orange
tapeter och vita gipsplattor i taket.

Frågoma snurar i ditt huvud:
Vem är jag? Hur kom jag hit och vad gör jag här? Var är häf

Och framför allt, vilka är de tre muskulösa män som ligger bredvid
dig på sängen endast iklädda kalsonger, och vad gör de här?

mycket hack'n'slash. De deltagare som är
intresserade av rner "blod och tarmaf
hänvisas till Seregons kurs'Hun JRe Döorn
MIN GRANNE MED ET.T Leguoe ocH EN BoFFER."
i gymnastiksalen. Alla konventsdeltagare
sorn har fantasyklädsel har rätt att deltaga i
(here we go again) det levande rollspelet.
Dock skalldu föranmäla dig om du vill ha en
roll i liv...#u&$...t. (clu får själv skriva en kort
beskrivning av din karaktär). Givetvis är det
gratis (clu får till och med pengar om du är
med). M kräver inte att Ni som lrommer i fantasy-kläder måste §älla
upp i ...hrmm...1...i...v...e...t?... men givetvis uppskattas det om Ni är
med som statister. Förhoppningsvis kommer många att förstå att det
finns pengar att tjäna bara genom att ställa upp som statist, plus att
det kommer att bidra till stämningen på medeltids.mässan (se mer
om den nedan). Huvudanangörer för "detta" är Seregon, en av
§veriges mer kända live-föreningan.

Karaktärsbeskrivningar skickas direkt till Seregon på föUande
adress:

Evis Erhsson
Becksjudarv.4l
131 36 Nacka

Glörn ej att skriva i att du vill deltaga i 'Lajvet' på postgiro-
blanketten.



Drakar & Demoner'91
M indre Rolls pel sanangemang
Arrangör: BRF (Stoffe [gy94cvi@t.hfb.se])
Spelare: 4 st.

Mitt huvud exploderade i miljoner bitar när jag öppnade ögonen
och träffades ay solens skarpa strålar som föll in genom den
krossade rutan"

Runt amkring mig läg mina kamrater utspridda, svagt l<vidande
när de försökte bekämpa den explosiva huvudvärken som
gärdagens festande hade lämnat efter sig.

Jag Rämpade mig upp pä knä och säg mig amking, den öde
stugan yrsade spå efrer en rtNig röjarfest, flaskor, §op, mat och
ttspitlt öl f,äc*ade golvet.

Solen föl! in genom de krossade rutom och jag fiftade på mina
kamrater som gav mig en plågad blick tillbaha. Sakfa törde jag
handen till tyngden i innerfickan, salda drog jag fram den kalla
dolken som jag aldrig sett tidigare. Pä dess skrya egg glimmade
blad, röft och färskt!

Vad hände kvällen innan de fora kamratema vaknar upp i den
öde stugan. Hade de begått nnord eller var de oskyldiga?

Bara fyra personer kan finna sanningen; Ni!

Sweat n'
Multi Combat Cars
Boardgame
Anangör: Seregon
Antal spelare: ja säg det...

Blod, svett och motorolja, stora kulsprutor, stöne kanoner,
trimmade motorer, lu§gas, bränt gummi och kärnvapen...

Nnu'68
Sysfem ej fastslättt
M indre Ro I I spel s anangem ang
Anangör: BRF (Roile)
Spelare: 4 st

That it could be this hot and wet defies ail togic. of course, this is
the Narn, but surely...

- lt's the sixth day on patror and not a sign of any gooks, not a signof anything... They are out there somefuhere thal's foi sure, but
where?

The §arge says we should come up on a village in the next hour
or so, but he has said that for nearly iour hours Äorn, can't he get agrip on himself, he must have seen we're lost, completely lost.

Panic and Irea.ron
Åtttilt
M indre Rollspelanangem ang
Ana.ngör: Fagersta Riotclub (Henrik Gyllkrans)
Spelare: 7 st.

Det hela verkade så okornplicerat. Alra ordergenomgångar hade
genomförts. Alta taktiska databaser var,intästal utrudninä koltad,
dubbelkollad och packad, allt under sergeant Burtons varaioe oga.
lpplraget stod krart för var och en av oe församrade sordäema.
Riskfyllt.visserligen, men United states colonial Marine Corps a,
inget ställe fdr f"q. vektingar. Det skulte inte innebära någoi §törre
pro.blem för alla såg fram emot att komma igång med det iybildade
§rike teamet. Alta tade sig i frysama med en viss spänd ro'rvantan,
när de vaknade skulle de befinna sig i omloppsnand run(Löbo, dar
den galne övers{e castel härskade över de iömu Folis- och arm6-
styrkoma. Att röra om igrytan skulle inte vara så omstanOigt.
. Det gick fel, så fruktansvärt fel, från början tilt slut! Eä efter en

gick saker på tot«, och situationen förvandlades till en mardröm som
l,lg"L. var beredd på. tnget kunde tas för givet utom ån sa*:
M§sränKsamhet och vaksamhet var ett långt effektivare vapen än
de handeldvapen som soldatema medföde.

\



En oviintad utflvkt
Shadowrun
Rollspelanangemang
Anangör: BRF (Swahn & Stoffe [gy94cvi@t.hft.se])
Spelare: 4 §

störtadel
TTLE (AP-Reuter)
plan från Trans Arnerican

ick vid 22-tiden igår ner när
gränsen, orsakerna ru

är oklara men allt tyder på
motorexplosion. Planet störtade i väldigt

område och
har haft svårt att nå nedslagsplatsen.

Nlaorc rmu, Garwmruxc
Rortspel
Anangör: Lord of the Pit (Dan Hörning & Thomas Andersson)
Antal spelare: svår fråga...

Bli störst, bäst och vackrast i denna tumering (som faktiskt är två
separata tumeringar), ett litet inträde (10 kronor per tunrering)
komrner att tas ut till dessa spel, pengar som kommer att gå till
priser.

Luc rcano ac loop;+' Poinc
3ÅEiiLEECt
M i n dre BoardgamelTableto p
Anangör: BRF (Anders [sy94ast@hftraes.hfb.se])
Antalspelare: 2lag om 4-8 spelare (per omgång)

Hooperc' Point, a dusty planet in the backwaters of the lnner
Sphere, so much like any number of other planets, but now the
setting has changed. A large Star League factory has been
discovered by Federated Commonweatth forces, but a find like this
is hatd to keep secret.

The srnall force guarding the factory suddenly finds itself facing a
significantly larger Draconian force...

)

)

Man'o'War
Tabletop Tumering
Anangör: Dragon's Den (Mari [c94ma rho@und. ida. tyu.se])
Antalspelare: 16 spelare i utslagstumering. Egen flotta, ca 1000pts,

ger förtur (målad).

'Here the ungainly bastards come!', the first mate shouted as the
towering dark-elf ships became visible in the first light of day.

'This is going to be one of these days.', admiral Braunkopf
thought as he heaved his massive body upon the deck, ,More

slaying, more killing. Oh, I do Iove the smell of blood in the
morning...'

Spelpass
Y- O <'Y-

fr v nöd har vi ingen plan över spelpassen utan nöjer oss rned att
;flkonstatera att vi kör med dubbla överlappande pass, så att ingen
C 'som villspela skall bli utan detta... (hoppas alla förstod det där).

Husrum

Qlynder *"nr" vistas i när ni
lffikänner den påtrangande sömnen (då helst meilan ki. 24"00 -
(--07,00) om ni vill sova i samma sovsal som någon av dina bröder
och systrar, så meddela detta vid ankomsten. Detta gör vi för er
skull, så att ni ska slippa spring och SPELÅNDE i rummen under
sovperioden (read this, GothCon).

Värdshuset Särimner
Ye OC\---

å värdshuset kornmer mat att serveras för en ringa penning, vi
kommer i år att försöka servera
frukost, lunch och middag (detta

hänger på om ni visar tillräckligt intresse
på anmälningslappen). Måltidsdrycker
kommer även att serveras.

)
)



Tavernan Midgårdsormen
YÖ C CY-

ffiå.taveman går det att köpa auehanda tifltugg och drycker för att
äuKrara-de ränga timmarna mellan mat-tillfäilena. Här kornmer'[i också flnnas tillfällen att knyta nya kontakter.

enda sättet att slippa smitare).

lntråde enligt fötjande:
Ej SVEROKSKU-anstuten, ej föranmätd 200 Skr
Ej SVEROFUSKU-anstuten, föranmätd 160 Skr
SVEROT(SKU-ansluten, ej föranmäld 160 Skr
SVEROT«SKU-ansluten, föranmäld 120 Skr
Dagspris (inga rabatter i övrigt) 75 SkrLimousine-service +10 Skr

Rabatter för medhjälpare:

Inträde & Kostnader
- Ye c c-r---

1 pass
2 pass
3 pass

nträde betalas med bifogad postgiro-blankett om den inte betalas
vid ankomst (gonna colt ya, tough).pengarna för er hjärp netäiäs
ut efter fullgjord uppgifl (o, det btir krångtigare så, 

'män 
Oei år

50o/o reducerat pris
75% reducerat pris

100o/o reducerat pris

Hur göra med postgiro-lappen
YD O C*T-

meddelande,rutan på giro-lappen skriver du eventuellt lagnamn,
9T yillJgll?..i !1ve!.(se separat rubrik för detra) och virriäångär
du viil äta (tiilgängtiga tider är FrMid, LöFru, tbtu, tOttiOISOir,

SöLu, hoppas det är tydtig nog, priser år inte beståmda ån 
-utrn

meddelas vid ankomst, inga enorma pengar dock, typ rO:oi-iö:og.
om du vilt ha limousine-service tiil kbnväntet srriv-åå nar ocrr ärominte att skriva när och var du/ni anränder iiri'BäärG iöåiäir*-n ,tt
l!9.. ry!.r"). Aila delsa pengar skatt ni sätta in pa öosiöiionrm*",92 18 2&0, Bortänge Roilipetiförening.

10 11

Medeltidsmässa

lt[nnder rr," et är möjtigt)
!fi[medeltida midnattsmässa att anordnas av svenska kyrkanst- kända utsände, Len Howard. Som ni alla kanske vet är han
eldsjälen bakom Vägen och Quo Vadis (kommer att presenteras på
DalCon) samt en hängiven Live-anangör. För er som inte vet vad en
nnedeltidsmässa är, väntar en trevlig upplevelse (att vara kristen är
inget krav för att uppleva detta annorlunda anangemang). Det finns
inga krav på deltagande, men allt organiserat spälande-kommer att
avstanna under tiden, d.v.s. mellan 22.00-24.00 på lördag natt
(dessa tider är inte absolnta, , utan de slutgiltiga kommer att
redovisas på konventet).

§t Francis - Helgonet Franciskus av Asissi @ 1994 Mike peters
sissy - mes, vekling

Filmvisning

-/"1-rcC\f--
Vid inträde går du automatiskt med i DalCons Film Entusiast Kiubb
(DC-FEK). Denna filmklubb kommer under konventet att förevisa en
hel massa olika filmer på stoöildsvideo (hoppas vi). Både gamla
och nya favoriter som komrner aft underhålla er som inte har något
annat att göra (hoppas vi hyr den här projektorn förgäves).

Datorer?
_ v3 c c_r=-

>ilfftersom årets konvent kommer att gå i medeltida iecken har vi
llfbeslutat att inte ha datorer titlgängliga för spel och annat
(-tidstördriv (om nu någon spelledare skulle ha sin favorit-

uppsättning regler på burk, så får han givetvis ta med den. Men, om
detta missbrukas kommer stora stygga Sund att använda sitt favorit
kommando FORMAT C:).

St Francis - Helgonet Franciskus av Asissi
sissy - mes, vekling



Drop-ln spel
ffi-

ffiör er som var med på fOrsta DalCon är idön med Dropln spel
j[qinte någon nyhet, men för alla er andra innebär Dropln spel att;

. ingen föranmälning behövs.

. du kan själv välja fritt mellan alla spel på konventet.
o det blir friare val av tider, då vi i år kör överlappande pass. (se

tidschemat)

Ordningregler

/Årdningsreg, d kommer här
filHnågra stycken ändå.
Y
o lngen störande klädsel (t.ex. full militärutstyrcel).
. lngen tobaksrökning inomhus eller någon form av

alkoholförtåring.
o lnga paintbal!-vapen.
o lnget vatten- eller snöhollskrig inomhus.
o Störande personer kan, och kommer, att awisas från konventet

(vi drar oss inte för att ringa polisen).
r Förstörelse medför ersättningss§lrlighet (även ej avsiktlig).

Butiker,-nCff\^-- 
_

ill DalCon MCMXCV är vi mycket nöida med att annonsera att
Wizard Games kommer,,de kommer även, enligt egen utsago,
att anodna en liten paint-shop, där du snabbt och smidigt lär dig

måla som en mästare.

Limousin-service

\ffialCon *o** limousin-
ffiservice. Denna service kommer bara att ges dem som på
C postgiro-blanketten kan redogöra för när de kommer till Borlänge
(och har betalat den lilla avgitten).

12 f3

Gäster
:rC> = c-tr-

år kommer Dalcon att gäsas av både några gamra favoriter
från fön om åren sami några nya; Håkän Äii"gard, 

-Åä
Hedenskog, Johannes Nesser, Magnus Setersamt soä vi redan

nämnt, Len Howard.

du rollspelare?
Här är konfirmationslägret för dig!

13-1714 och t-22ft 1g9S
4-814 och 1 -z0ff 1995

Vanlig konft nnatio ns u nde rui sni ng
Konfnmandrollspel
Levande rollspel

utf,yt<ttilttomerspt

Ett samarbete mellan Västerås stifl och Finnåker kursgåd

För mer info ring:
l-en Howard 0§8{-263 Zl elter 0Zt-tZ E5 63



Att Hitta Till Konventet

Har knappast gjorts lättare med den här kartan men vi hoppas ni
förstår den (eller tar vår limousine-service). Ni föjer i åtia fatt
Ovanbrogatan västerut mot Siljansvägen, tar sedan nörut efler den
(blir Kvamsvedsgatan rätt omärkligt) tills ni ser ett silort blå-vitt
vattentom, å håller ni utkik på höger sida, där ligger Forssaklack-
skolan (vitt tegel).

tl
Forssaklacks-
skolan

Domnarvsvallen
Järnvägsstationen

14
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