
Välkommen till GOTHCON XIV
Öppetider
På fredagen de,n 13 ryril öppnas dörrarna klockan 09.00 och någon

gång mellanklockan 10.fi)och 10.45 sker självainvigningeni aular
lpkalen stängs söndagen den 15 ryril klockan 18.30, efter avslut-

ningen som äger nrm från 17.15 till 18.00'

Till lokalen
Från Centalstationentill vilken du kommer medtåg elltr buss från

flygplatsen, tag 2:ans spårvagn mot Biskopsgården (His:ngen). Vid
sjätte hållplatserl Rambergsvdlen (ta 10 minuter), ser ni skolan på

er högra sida.

Det går även bra att ta spånragn 5 eller bussama 2L,24 och29. Se

karta för lokalisering.

-\g Hur insläppet sLer
Vid insläppet kommer det an finnas wå ktier, €n för A-K och en lbr
L-Ö, a[tså bolstavsordning efter eftemamn. Upge namrt och adress

till funktionären och du f& i utbyte en bricka vilke,n ska bäras väl

synlig rmder hela konventet.

Angående turneringar & arrangemang
Se efter i nrmerings- och arrangemangsschematnär och'rar samling

tillrespektive nrnering sker. Vilka som gåttvidarekomn,er anslås så

fort som möjligt på anslagstavlan vid elrtren. I mån av pl,rts kan icke

ftiranmäIda till tr:rneringarna deltaga var med på samlingen och ta

med pengar till avgiften i såfall.

Vad gäller lag får endast den som betalade för laget bekräftelse och

dess utskick. Har flerapersoner anmält samma lag har då alla utom

en nrmeringsanmälning strukits. Spelledare ska varir med på spelle-

_ dargenomgången

Arrangemang kan man inte föranmäla sig till utan vu på plats vid
samlinge,n. Flertal arrangemang kommer att Presenteras ftirst på

konventet.

Läs under respeldve tumering fö,r mer information. Ta med det

ut§iinda materialet.

Mat
Cafeteria med kaffe, smörgåsar och dricka kommer vara öppet hela

dygner Frukost och varm mat serveras enligt schemat.

Övernattning
På skolans bottenplan i avsedda kongresslokaler och i gymnastilaa-

len sker övemattning.

Om ni anmät önskemål om övernattning mellan torsdagen och fre-

dagen ska ni komma mellan 20.00 och 24.00 på torsdagen-

Duschar
Detfinns tillgång till duschar i gymnastiksalen ochde går att använda

när man så önskar, dygnet nmt

Ingapersoner, organisationer eller företag får sälja eller ställautvaror
eller tjänster under kongressen, ej heller dela ut reklam' prislistor

eller liknandg utan ekonomichefens skriftliga medgivande.

Egna arrangemang
Det finns möjlighet aE anslå information vid enr&r om ni tiinker

anordna något eget sPel. Om större utrymmen behövs kontakta

Ronny Wilö ellerTommyBengtssoni godtid inn«r. Varje salsdön

kommer ha anslag om nä och vad som använder lokalen.

Ordningsregl€r
Vanliga ordningsregler (rökförbnrd m.m.) gäller och kommer påpe-

kas vid invigringen. "Killer" och liknande fÖretelser, modema mili-
tärdräkter, leksaksvapen och liknande utrustning iir ej tillåten. De

som bryter mot reglerna kommer att awisas.

Bagage
Bagageinlämningen kommer vara öppet dygnet runt och här lämnar

du in dina saker som ej används f& tilllätlet och hämtar ut dem niir

du så önskar.

Betalning
Användmedfölmde inbetalningskort, betala sena§t 16 mars annars

stryks era platsreservationer. Om problem eller frågor uppstår kon-

takta Mikael Palo. Enbart föranmälda kommer in.

Frågor
Under konventet kommer de huvudansvaiga bära svarta Gothcon-

tröjor och övriga anwariga bära vita tröjor.

Frågor kan ställas till :

Totnnry Bengtsson

Ar rangemang, T urnering ar

MilaelPalo
Antniil an, C afet er ia, Elcorumi

JotRansöy
Lokaler

RornyWikh
An ang e tnang, T unwr ing ar

031-22 08 19

031-46 47 86

03148 5i 70

0300-18 107
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Tbrnerings & Arrangemangsschema

OBSERVERA!
Liiggmärketill att Lag AD&Dkval, Lag AD&Dtroch CoC:2harfått
åindrade tider.

rrcunnaÅlNrnlcsMÄsrERsKAP -90

För andra året i rad arrangeras GOTHCONs sora figurmålnings-

tävling. Nyttf<iri år itklassindelningen ochrcglema. Depresenterades

i ftirsta utskicket. Frånsett de faststiillda inliimningstidema kommer

det att firmas ytterligare möjlighet an liimna in figurer, men ej efter

lördagen 1414k1.24.00. För frågor kontakta Björn Hellqvist, 0500 -

87836, kvälla.
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1830, bor dssp el, orang emang

För 5 spelare, Iör 10-15.
Järnvägsbaronerna konkurrerr om att bygga upp jämvägsnätet i
USA.

ADVANCED §QUAD LEADER, budsspel, tturaing
Toalt 9 personer. Det fums platser kvr.

BIG TROUBLEIN LITTLEKINNA, diaranra, arrangentmg
Förmax 20 spelare lärdag 2G01.
Skall gruppen av frivilliga idealister lyckas rädda idyllen från de
degenererade kultist€rna ell€r komm6 de *t bli skjutna sprängda,
spetsade och grillade för att slutligen få sin sista vila i
masmältningskanalema på någon osympatisk varelse från €n ann[r
dimension? Kommer de bara att bli skjutsra och sprängda? Kommer
de rent av an vinna!?
Missa inte 'Big Trouble in Little Kinna"; spelet med massor av
spänning, äventyr, monster och andra klichder!

BRITANMA, bordssp el, t urnering
Toalt 2l personer. Det finns platser kvar.

CALL OF CTHULEfi] rcllspel, turncring
Totalt 63 lag, platser kvar i m&r om plats.

CAR WARS, bor ds sp el, tunuring
Totalt 22 personer, platser kvar i mån om plas.

CIULIZATION, bordsspel, turnering
Totalt 57 personer, tat 49.

CYBERPLTNR, rollspel, arrangemlrng
För2x4lag med4 spelare, Fre 11-14, Sön 11-14.
Ett scenario i den smutsiga, tättbefolkade framtide,n niir gränserna
mellan teknik och människablir alltmer suddiga. Ett tempo-scenario
som utspelar sig i allas vårt älskade Night City.
-Vem är det som ligger där brta?
-Yemdå,var då?
- D itr, br e dv id s op t unnan.
-Shit, det tu loey, och lnn blitcler!
-Ja ja, menvad. är det han lrar i handen?
Er Booster-boss iir död. Menvemdödade honom? Ochvad iir detfi)r
t?irernål han håller i handen?
-Fan, det ser w som en disl<ctt at något slag.

DIPLOMACY , bodsspel, turnering
Totalt 53 personer, tar 49.

FRI FANTASY, fottasy-rollspel, arrangenang
För 4 lag med 4 spelare, L,ö,r 21-01.

GUR PS SWASHB UCKLE,R, duc lb ollsp ek c up, ar r angetttan g
För alla, hela konventet (gärna nattetid).
Fri anmälan till Peter (natten), UIf och Mikael (dagen) i cafeteriarl
karak& enl. utg. III, 50poäng ibas, högst2O poäng disadv.(måste ge
nackdel i dueller), wå av vqje vapen (tL4), duell med wåird, pistol
eller au Mouchoir, engelskval, infoblad i cafeterian, bygg karaktärcr1
anmäl derl och välj motståndre...
'En garde,kanalje!" Varftr shtlle jag lallajtstLouis d'Orangeftr
skoae...? Nej ! Aaarghh! !

JAMES BOND 007, rollspel, tu,rncring
Totalt 7 lag med egna spelledare, men det kommer att beredas plats
för fler.

JORUNE, rollspel, anangenang
För34lag med4-6 spelare i varje, Söndag ll-15.
Jutme, spelet som bleknar vid jåmförelse med mästerverk som
'Kitty springer bct"t Kommer thriddb Niss-e an bli av med sitt
x ka g ig git-missbrulc? Yänw'W ilmawoffentalpar? Yad har Gaffter

spelet som väx€f i munnen!

JUNTA, bordsspel, turnoing
Totalt 60 personer, tar 49.

KREMLIN, bordsspel, turrcring
Totalt 36 personer, tN 36.

LAG AD&D, rollspel, turncrkg
Totalt 21 lag, tr fler med egna spelledare.

LAG AD&D II, rolbpel, turnerkg
Anmälan sker på konventet och man anmäler spelledare.

MERP, rolkpel, turnerhg
Totalt 40 lag, tr endast ä-30 lag.

PARANOIA, rollspel, t wna ing
Totalt 75 personer, finns plaser kvar.

ROBOCOP, rollspel, anangernang
För 5 spelare, Fre 19-23.
Ett cyberpunk-rollspel i en mörk snar framtid. Miljöerna & hiimtade
från filmen med safluna nailm; spelama iir poliser på ftiltet.

RLTNEQUEST III, rollspel, turncrhg
Totalt 39 lag, finns plats kvar i omgång 2.

SYARTA KORPEN, fg&r.ra el, turruring & arranganng
Totalt 9 personer i tumaingen, finns plas kvar i tumeringen. Arrange-
manget sker under hela konventel

TETRAEDER, S kåntr ollsp el, arr ang emang

Fftr 5-8 spelre, Fre 19-24..

I staden Ä[hult er det fullt laig. Gåsama har fdrklarat luig mot
snusmafhan. Heladen danskakontinenten skakas av det fruktansvlirrda
inbördeskriget. Vad har orsakat det? Vilka har startat det?

Dervisa spurken Lucktejdom har sänt ut ett sällskap för att få reda
på der Till sin hjälp hr såillskapet blott wå MC, en Volvo Amason
samt enBlackbird.
funiredo föruppdraget?

TRAVELLER, rollspel, t tnner ing
Totalt 18 lag, överfylld.

WARHAMMER 40000,fgurslag, anangatnang
För ett stort antal personer, Sönd€ 00-07.

övnrcr
Fånsett det som har presenteras ovan firms det flera arangemang
som ej är tidsbestiirnda: Jokern demospele det senaste bordsspelet
sonr hr kommit lagom till konventel Traditiory'Äventyrsspel skall
hålla wå olika tabletop och korta rollspelsäventyr.

Totdt är tre olika micron på gång. Fula fånr för fem lag. Det blir
demospel av norska roll- och bordsspel. Plus mycket annat. Ta med
dig egna spel också och sätt upp ett drslag i entr€n.


