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GOTHCON XIV
Som vanligt kommer GOTHCON att hållas under påskhelgen,

vilken dennagång infaller 13 - 15 april. Platsen för 1990 års GOTH-
CON bln saruna som för de bägge föregående, alltså Lundby
gymnasium i Göteborg.

GOTHCON XIV arrangeras av spelföreningama Bifrost, Chaos

Apes, GKF, Skymning och Ygdrasil, men det skall noteras att fler
firrutom de angivna medverkar. Vi hiilsar både gamla och nya
besökare välkomna till Skandinaviens äldsta och bästa spelkon-

gress.

Öppetider
Fredag: 0900-2400
Lördag: 0000-2400
Söndag: 0000-1800

Första dagen
0900 startar insläppet, 1015 genomförs öppningsceremoniema och
klockan 1 100 börjar arzrngem{mgen.

Sista dagen
Inga arrangemang kommer att pågå efter 1700. Avslutning och
prisutdelning l715-1745. l,okalen skall liimnas senast 1830.

Mat
Cafeteriamed kaffe, dricka, smörgåsarmedmerakommer attfinnas
för den som kiinner sig sugen. Cafeterian kommer att vara öppen

dygnet runt. Det kommer att fiffras möjligheter att bestäila varm

mat.

Bagage
Liksom föregående år kommer vi att ha ett bagagerum som beman-

nas dygnet runt. Håir kan du alltså liimna in ditt bagage niir du inte
behöver det och håimta ut det niir du vill. Försök rmdvika att ha

bagage liggande i spellokalema.

Övernattning
Övernattning kommer, liksom föregående år, att ske i några för
sömn avsedda kongresslokaler på bottenplanet.

I anslutning till kongresslokalema kommer det även i år att firuras

dusckum öppna dygnet runt.

Ordningsregler
Vanliga ordningsregler gliller och de kommer att poiingteras vid
invigningen.

Desökare som uppför sig störande korruner att avvisasfrån konven-
let.

Anmälan
Hur du anmäler dig står på nlist sista sidan, diir även anmälnings-

blanketten finns. Liis noga igenom vad som står diir.

Försäljning
Inga personer, organisationer eller företag får sälja eller st?illa ut

varor eller tjiinster under kongressen, ej heller dela ut reklam,
prislistor eller liknande, utan ekonomichefers skriftliga medgivan-
de.

Även i år blir det några aff?irer som anordnar arrangemang och

försäljning för er. De iir följande: HUGIN & MUNIN, JOKERN,
TRADITION OCh ÄVE}'ITYRSSPEL.

Arrangemang
Spelen som kommer alt arrangeras tmder konventet iir uppdelade i
re grupper:

1) Turneringar
De 16 turneringamakan man föranmäla sig till. Fakta om turnering-
ama står på niistkommande sidor.

2) Affärsarrangemang
De affäer som kommer till GOTHCON kommer att anordna ett

flertal arrangemang, mestadels blir det figurslag och bordsspel.

3) Övriga arrangemang
Dessa går ej att föranmäla sig till och schemat över dem följer med

i bekriiftelsen till din anmalan.

Du som själv zir intresserad av att anordna arrangemang med ditt
eget favoritspel, ska"ll skriva detta på zurmälningslappen!

AUKTIONEN
Arrangör: Jacob Ha1l6n, BIFROST
Auktionen iir liksom föreg ående år uppdelad på w å tillf iillen: lördag

0800-0945 och söndag 0800-1045. En avgift på 5:- kommer att tas

för varje utrop. Det går att sätta ettminimipris på varorna men t?ink

på att avgiften måste erläggas även för varor som inte blir sålda. Vi
förbehåller oss rätten att neka utrop av spel vi ej tycker pa.ssar.

Varor som skall utauktioneras liimnas vid entr6n vid följande tider:

Fredag 1700-1900
Lördag 1300-1500

Inliimnama ansvarar för att inliimnade spel och tillbehör iir kom-
pletta. Pengarna för försålda spel utbetaias efter auktionens slut på

söndagen. Ej försålda spel finns att avhiimta (mot erläggande av

avgift) efter auktionens slut på söndagen.

DIVERSE
För er som kommer långväga ifrån erbjuder vi övernattning i

kongresslokalen natten mellan torsdag och fredag. Detta måste

anmiilas på anmälningsblanketten genom att skriva "övemattning

torsdag" liingst upp i viinsua hörnet. Vi har begriinsat antal plaser
ochnikan e3 kommatidigare åin2000. Vi låserlokalen vid 2400. Onr

möjligt undvik övemattning denna natt för att underlätta för oss.

Hur man tar sig till lokalen berättar vi i nästa utskick.



ADVANCED SQUAD LEADER
Arrangör: Mas Olsson, YGDRASIL
Tävlingstyp: lndividuellt bordsspel

Tidpunkt: Fredag: 1100-1445 (Kval)
1500-1 845 (Kvartsfinal)

kirdag: 2000-0045 (Semifinat)

Söndag: 0100-0645 (Final)

Anmälningsavgiffi 20:-
Förkunskapskrav: Goda regelkunskaper

Ygdrasil står i fu liksom de senaste åren viird för GOTHCONs
ASl+urnering, och den skiljer sig inte mycket från föregående år.

Ansvarig åir Mas Olsson med oviirderlig hjälp pv Mikael Palo och

Nils-Gunnar Nilsson, alla från Ygdrasil.
För de lyckliga 16 som kommer att få spela i turneringen har vi

förberett ett varmt och varierande mottagande. Den som vinner

kommer att ha tvingats visa ett brett ASl-kunnande.
Det första scenariot fu Partisan, och rör ett kompani rumiinska

trupper mot en grupp partisaner vars position har röjts. En förvi:rad
eldstrid med mycket handgemiing, inkluderande kavalleri, uppst&.

För de som kan sina hästar v ?intar nästa heta u tmanng, H o t G un.

En pvpjäs blockerar den tyska framryckningen på östfronten hösten

1942. Eftq en kort omgruppering går de tyska pansaret till attack,

understöit av medföljande infanteri.
De som lyckas ta sig till semifinal finner att tiden lider, och det

Tredje Riketharpasserat zenith. Endast en sista anstriinging kan för-
hindra dess fall, vilket osökt leder tankarna till semif;ir.'aler.,'f he Las t

Effort, dar enheter ur tyska Herman Cöringdivisionen skall driva
tillbaka de amerikanska landstigningstrupperna på Sicilien 12 juli
1943. Skall de tyska Tigrarna visa sig miiktigare iin det amerikan-

ska skeppsartilleriet?
Både de som lyckas att finna svaret, och de som inte gör det

finner att tiden iir inne för en avgörande anstriingning som kan

avgöra kriget före julen 19214. Detrör si g omO peration Mar ket, ena

halvan av Montgomerys våghalsiga plan att ta sig över Rhen och till
Ruhr. Skall den brittiska eliten, understött av artilleri och stridsvag-
nar, kunnaröjavägentill Amhem för attundsättasinalandsmiin i 1:a

Luftburna Divisionen? Svaret på den frågan bestiimmer turnering-
ers vinnare och andra- respektive tredjepristagare.

De kartor som kommer att anv iindas iir 5, 1 1, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9,33. För
att undvika att krocka med alla finaler på söndagen iir finalen sche-

malagd tillnattenmellanlördag ochsöndag, menomdeltagarna inte

skall spela i någon arman final iir det naturligwis fritt att ta finalen
på söndagen.

Väl mött på GOTHCON XIV!
Mas Olsson

BRITAI{NTA
Arrangör: Nils-Gunnar Nilsson, YGDRASIL
Tävlingstyp : Individuellt bordsspel

Tidpunkt: Fredag: 1800-1845 (Regelgenomgång)

1900-2345 (Kval)
l,rJrdag: 1500-1945 (Semifinal)

Söndag: 1200-1645 (Finat)

Anmälningsavgift: 20:-
Förkunskapskrav: Små (Regelgenomgång)

Orosmolnen hopas vid horisonten över angriparnas segel,och våd-

kasama flammar n2ir de brittiska försvarama förbereder sig mot det

oundvikliga anfallet. Från de romerska legionerna till Vilhem
Erövraren - gång på gång drar kigets vindar över de brittiska öama

i spelet BRITANNIA.

BRITANMA iir ett enkelt konfliktspel fcir fyra spelare som låimnar

en hel del utrymme för diplomati och förutseende planering då de

olika invasionema drabbar öarna. På GOTHCON ararlgeras BR[-
TANMA-turneringen i tre omgångar, för maximalt 64 spelare, med

kval, semifinal och final.

BRADSPELSTRIPPEL
Arrangör: Carl Hall6n, BIFROST

Brädspelsrippeln iir en turnering som skall visa vem som bäst

behiirskar brädspelen på konventet. Förra året vzLr det premiiir för
tumeringen. Då kom 5 norrmiin bland de 6 b?ista. Dags att visa vu
skåpet skall stå!

Du deltager automatiskt i denna tumering om du deitar i tre av de

brädspelstumeringar som finns (Civilization, Diplomacy, Junta,

Britannia eller Kremlin). Virmer gör den som lyckas samla mest

poiing i sina tre grenar.

CALL OF CTHULHU
Arrangör: lngvar Grlins, MYXOMATOSIS
Tävlingstyp: Lag rollspel (4 personer)

Tidpunkt: Fredag: l9N-2345, eller
kirdag: l90{J.2345

Anmälningsavgift: 80:- per lag
Förkunskapskrav: S tor rollspelserfarenhet

Medarrangör Fredrik Inrrings, TARANIS.
Utan klagan, med bara ett stänk av vcmod berättas denna under-
gångshistoria.

För att delta bör man ha stor erfarenhet av rollspel. Scenariet kan ses

som en stiirnmningsfull bakgrund för de agerande karaktärema.
Spelarna behöver inte kiinna till något regelsystem, detta sköter

spelledaren.

CAR WARS
Arrangör: Jan Ramsöy, YGDRASIL
Tävlingstyp: Individuellt bordsspel

Tidpunkt: Fredag: 1100-1445 (Kval)
1900-2345 (Final)

Anmälningsav gift:. 20: -

Förkunskapskrav: Car Wars Deluxe-kunskaper

Mad Max var där, nu 40 år senare tävlar man i det. Ni har svcttats

och blodet har rynnit, men ni har överlevt. Ni iir kvalificerade fijr
semifinalen. Publiken ?ilskar er, gör ert biista.

Vid bekriiftan skickas fullstlindig information. Fordonen skall vara

fZirdiga före konventet, mer information i nästa utskick. I kvalet
giiller Division 20 och för de som lyckas nå finalen gäller då

Division 30.

CIYTLTZATION
Arrangör: Torbjörn Stockman , YGDRASIL
Tävlingstyp: Individuellt bordsspel

Tidpunkt: Fredag: 1100-1145 (Regelgenomgang)

1200-1745 (kval)
Söndag: 10CI-1645 (Final)

Anmälningsavgift: 20 : -

Förkunskapskrav: Inga (Regelgenomgång)

Ett av de klassiska spelen för flera spelare. Sju spelare, och läncler,

tävlar om att genom handcl och taktiska frirflyttningar snabbast

uppnå en högstående civilisation. Spelet har få slurnpmomenr och

beror nästan uteslutande på spelamas diplomatiska och handeistek

niska skickligheter.

Spelet lir maximerat till 49 deltagare. Medtag gäma egna spcl

(markera på anmälningsblanketten). All tid som iir avsatt till själva

spelet kommer att behövas.



DIPLOMACY
Arrangör: Jan Stein, BIFROST
Tävlingstyp: Individuellt bordsspel

Tidpunkh Fredag: 1100-1145 (Regelgenomgång)

12(X)-1645 (Kval)
Söndag: l100-1645 (Final)

Anmäln ingsav gif t: 20 : -

Irörkunskapskrav: Inga (Regelgenomgång)

Januari 1901; det har varit en kall vinter, men nu blåser en föriin-
dringens vind över Europa. De sju stormakterna smider sina vapen

och planer. Maktema samlar sina toppdiplomater till iinnu en
förhandlingsomgång runt det runda bordet. Vi vill expandera utro-
par alla i kör! Jag tar Belgien så får du Holland, kommer den
engelska och tyska diplomaten fram till, medair grodätaren står

utanför och lyssnar. Efter en hektisk tid drar sig diplomaterna
tillbaka till sina respektive llinder och meddelar sina förhandlings-
framgångar. Men alla åir inte lika optimistiska och man hör röster

som undrar om man verkligen kan lita på den d?ir Lepanto.

Årets Diplomacy tumering under GOTHCON kommer att bestå av

en kv alomgång och en finalomg.ång. Kvalet kommer att spelas fram
till hösten 1907. Till final går de sju bästa spelarna från kvalet.
Tumeringen iir begriins ad till max 49 spelare, så det gäller att anm åila

sig så snabbt som möjligt.

JAMES BOND OO7
Arrangör: Björn Gävert
Tävlingstyp: Lag rollspel (4 personer + 1 spelledare)
'lidpunkt: Fredag: l5W-1745 (SpelledargenomCång)

200f -2400 (furneringen)
Anmälningsavgift: 80:- per lag

I,'iirkunskapskrav: Goda hos mirst några spelare i laget

Rollspel i hennes majestäts hemliga tjiinst. Vodka martinis, dyk-
ning, luftstrider, gambling, grymma skurkar, sexiga brudar, casi-

non, en gixrunal stofil till chef, explosioner, långa förförelsescener
- allt i en hiirlig blandning under brittisk flagg!

'M'har, i gentjiinstför den svenskahjälpenvid Uppdrag Tellie, stiillt
M16's fyra biista agenter till sin svenska kollegas förfogande -

Kommendörkapten Carl Hamilton. Agentema har förts till Sverige
i största hemlighet, omedvetna om det politiskt mycket k2insliga

uppdraget... Jakten på Stig Bergling.

JUNTA
Arrangör: Carl Hal16n, BIFROST
Tävlingstyp: Individuellt bordsspel

Tidpunkh Fredag: 1800-1845 (Regelgenomgång)

1900-2345 (Kval)
lxirdag: 1500-1945 (Final)

Anmälningsavgift: 20:-
Förkunskapskrav: Inga (Regelgenomgång)

Junta iir ett hejdlöst roligt spel. Spelet ?ir för sju personer, alla
medlemmar i militiirjuntan i någon sydamerikansk bananrepublik.
President, imikesminister och befiilhavare slåss om den alltid magra
budgeten, bara för att så snabbt som möjligt sätta in den på ett
schweizisktbankkonto. Det gäller att få det glort innan en missnöjd

kollega stzukr en kupp.

Ställ upp i spelet som elegant kombinerar diplomati, falskhet, taktik
och brutalitet. Enda skillnaden från föna årets tumering iir att vi
kommer att hålla värt löfte om max 49 deltagare, dvs att de som

vinner sitt kvalparti går till final.

KREMLIN
Arrangör: Rorury Wikh, BIFROST
Tävlingstyp: Individuellt bordsspel

Tidpunkt: Lördag: 1000-1045 (Regelgenomgång)

1100-1445 (Kval)
2000-2345 (Final)

Anmälningsavgift: 20:-
Förkunskapskrav: Inga (Regelgenomgång)

Det grå molntäcket har börjat spricka upp och de kalla vindarna
viner inte liingre så hårt. Ryktet går om en klar himmel med en mild
bris från ungerska griinsen. Militiirparaden har blivit kortare sägs

det. Vad betyder detta? Vem kommer ut på balkongen för att motta
folkets jubel?

Detta är spelet diir du själv kämpar om makten i Kreml. Skicka dina
motståndare till Sibirien, befodra dina egna. Målet, att bli partichef
och varje år vinka till folket från Leninmausol6et.

LAG ADVANCED D&t)
Arrangör: Andreas Bladh, BIFROST
Tåvlingstyp: Lag rollspel (5 personer + 1 spelledare)

Tidpunkt: Lördag: 1000-1215 (Spelledargenomgång)

1230-1845 (Kval)
Söndag: 1100-1645 (Final)

Anmälningsavgifh 100:- per lag
Förkunskapskrav: Godahos minst några spelare i laget

En dofi av svavel

Folket från byn Rigarum i söder ha inte synts till på ganska liinge
och oron har börj at sprida si g i er by. Ingen komm er liingre med frukt
och grönsaker från Rigarum och fok som har begett sig dit har inte
kommit tillbaka. Av byns präst Reidulan får ni tappra fem en

uppgift.

En uppgift som kanske inte är vad ni tror.

Varje lag skall ha med sig en spelledare som får leda för någon av

de andra lagen. Denne bör vara duktig, ry dennes insats kommer
också att bedömas. Lag med oerfarna spelledare kommer ej att få
deltaga i turneringen. Minimiåldem för spelledare iir 17 år. Spelle-

daren åir den som skall anmäla laget. Denne skall också närvara vid
spelledargenom gången.

Karaktlirer samt en del bakgrundsmaterial kommer att skickas ur

med bekriiftan. Bedömningen sker enligt en lista som spelledaren

fårvid spelledargenomgången. Lagetkommer i sin tur att fåbedöm-
ma spelledaren enligt vissa punkter.

Kvalävenryret, En dofi av stavei, kommer att följas utav äventyret

Där inga iinglar bor, ett finalscenario för 8 - 10 lag där lagens

spelledare även spelar.

LAG ADVANCED D&D II
Arrangör: Jonas Schiött
Tävlingstyp: Lag rollspel (5 personer + I spelledare)
Tidpunkt: Söndag: 0900-1045 (SpelledargenomCång)

I 100-1645 (furneringen)
Anmälningsavgift: lngen av gift
l'örkunskapskrav: Goda hos minst några spelare i iaget

Dammet börjar så sakta lägga sig igen. "Några skador?"

Huvudskakningar. "Byte?"
"Några kopparmynt, ett ha.lvdussin billiga sviird och läderrustningar
som jag inte skulle vilja ta i med tång."



Vår vanliga krigslycka, med andra ord. Undrar vad de kan ha varit
ute efter. Den hiir hålan ser inte ut att ha något vitt att stjäla.

"Vad var det ledaren svamlade om innan han dog?"
"Jag tyckte han sa'ni sabbade ba..."'
"Pass på. Byborna kirjar krypa fram igen."
"Sitt upp. Det ser mer impande ut."

Denna turnering kan man ej föranmäla sig till. Först på konventet
kan man anrnZilla sig ochman skallha en egen spelledare som 2ir med

på spelledargenomgången.

MERP
Arrangör: Anders Lindgren, Skymning
Tävlingstyp: Lag rollspel (5 personer)

Tidpunkfi kirdag: 0100-0545 (Iumeringen)
Anmälningsavgiffi 100:- per lag

Förkunskapskrav: Det iir bra om man har liist Tolkien

Lugnet vilar tryggt över Bri. Ett gnisrande snötiickc gör idyllen
fu llkommlig. Bri-inv ånarna liimnar ogiirna stugviirmen niir mörkret

har fallit. Man föredrar att sitta framför brasan och berätta historier
i all stillhet. Det iir dock inte nattens mörker som skriimmer stads-

boma. Nya flirska spökhistorier kretsar i staden. De flesta rynkar
dock på niisan åt dessa historier, hur skräckinjagande de iin §cks
vara. Men har dessa historier skapats ur intet? Finns det inte en viss

verklighetsanknytning hos dem iindå?

PARANOIA
Arrangör: Michael Krammer, Skymning
Tåvlingstyp: Individuellt rollspel (6 personer/problemlösargrupp)
Tidpunkt: lördag: 1100-1445 (Iurnering)
Anmälningsavgift: 20:-
Förkunskapskrav: Kiinnedom om viirlden

"För Datom i tiden"
Grattis kiira medborgarel
Du har nu helt frivilligt blivit utvald till an tjåina Datorn som dennes

problemlösare i tid och otid. Du blir diirmed ocksä befordrad till röd
slikerhetsnivå och får ha din alldeles egna laserpistol. Om du redan

nu vet vad en laserpistol är, rapportera då omedelbart till närmaste

ansvariga myndighet f<ir bekeinnelser och avrättning. AIII du behö-

ver göra för att stå fast vid ditt djiirva beslut åir att sätta ett kyss på

anmiilningsblanketten. Om du inte anser dig vara mogen för ett
sådant ansvar, bege dig till disintegratorn omedelbart.
Var glad! Tjlina Datom! Datom iir din viin!

RUNEQUEST III
Arrangör: Sten Åhrman, och de kaotiska aporna

Tävlingstyp: Lag rollspel (4 personer)

Tidpunkt: Fredag: 1100-1445 eller
lxirdag: 1000-1345 eller

2000-2345
Söndag: 1200-1645 (Final)

Anmälningsavgifh 80:- per lag

Förkunskapskrav: Glorantha-lore, ej tabeller

Som vanligt utspelas RQ-turnering i Gloranthaochdessutom kommer
den att delas in i tre grundomgångar och en tabletop-final. Ni får

dessutom välja mellan ue rollfigursuppsäthingar (A,B eller C) och

nåir ni vill spela dem. De olika uppsättrringarna kommer att vara

individuellt avslutade och det bästa laget ur varje uppsättning går

till tabletop-finalen, som kan ses som en epilog. Ytterligare infor-
mation kommer att ges till finalisterna innan finalen.

Uppsättning A: De gamla vanliga, Bessemissa, Trfiatt, Olycka:r

och Äggis går under jorden. Kommer de att bli hjältnr denna gång,

kommer Jalunias smarta planer att äntligen gå i 1ås...kommer

Gargen att kunna tiinka själv...kommer Dersog att undvika det

oundvikliga...och kommer Alexandur att konvertera och i så fall Lill

vad? Svaren får ni på GOTHCON.
Uppsåttning B: Mörkres folk rör sig även på dagen även om vissa

i Bobars karavan inte gillar det. Kommer Bobar att bli Hnlikivs
rikaste tro1l...:ir JambaGloranthas endapoetiska greattroll...koi.rLmer

Jim attbli såId till Argan Argars överstepriist i Istakax...och frarnlör
allt kommer Ragu att slippa bli b'runch? Även dessa frågor kommcr
att besvaras på GOTHCON.
Uppsåttning C: "Hemliga giingef'...vad iir nu detta rena rarna

grisen i säcken...är det möjligtvis fyra ogres eller fyra varulvar, fyra
tjuvar, tre gorpar och en jacko'bear, fyra Babester Gorfundamenta-

lister eller...

SVARTA KORPEN
Arrangör: Hugin & Munin
Tävlingstyp: lndividuellt figurspel
Tidpunkt Fredag: 1500-1845 (Turneringen)

Anmälningsavgift: 20:-
Förkunskapskrav: Regelkurskaper i Svarta Korpen

860-talets England härjades svårt av srider mellan invaderantlc

vikingar och engelska småkungar. Efter att ha tillfogat vikingarna

flera svidande nederlag slöt den miiktigaste av dessa konungar,

Alfred, fred med vikingahären.

I detta scenario till Svarta Korpen leder du en rebellisk vikingastyr-

ka, som inte hörsammat fördraget med den engelska konungcn, utan

istiillet fortsätter att söka rikedom i det viilmående Wessex.

Minst 4 egna figurer medtages. I niism urskick kommer det r.ner

information.

TRAVELLER
Arrangör: Anders Ripa
Tävlingstyp: Lag rollspel (5 personer)

Tidpunkt: Lördag: 1500-1945 (Turnering)

Anmälningsavgift: 100:- per lag

Förkunskapskrav: Någon i laget skall kunna Megatraveller

Tusentals år in i framtiden har människan upptäckt hur m:rn reser i

rymden snabbare iin ljuset. De har flyttat ut bland stjämoma,
upptäckt att de inte är ensamma i universum och bildat imperiurn.

De stora avstånden och de olika planetmiljöema gör att variationcn

i samhällena iir enorm. Tuffa lågteknologiska viirldar och sofistike-
rade urbaniserade centra skapar äventyrare med vitt skilda föru!sätt-
ningar men med en sak gemensam: en oböjlig nyfikenhet och

ävenryrslusta!

Kejsaren iir död! Sriden om tronen pågår och forna vänner är nu

fiender. Både yttre hot och inre stridigheter hotar att slita det stolta

imperiet i spillror.
Handelsskeppet Hkeisarli (D et stora landet) rillhör arrde adels-

mannen Aktyfas, har l?imnat Matoko på väg mot Rhylanor. Passa-

gerare sitter i sällskapsrummet och spelar trepersoners Ratafta.

Plcitsligt hörs från radio/dator terminalen: "Mayday... SOS...

GK... Far Trader Cagarin.. Mayday... brand ombord... SOS...



TURNERINGSANSVARIGA ALLA TURNERINGAR
Material kommer att utsändas samtidigt med bekräftan.

. Tommy Bengtsson Ronny Wikh
Gibraltarg. g6/609 Klippebergsv. 32 om ni bor i niirheten av cöteborg och 2ir intresserad av att spelleda

412 79 Goteborg 434 40 Kungsbacka i någon av turneringarna ocly'eller anordna irrrangemang, kontakta
någon av tr.rneringscheferna. Adresserna står på sista sidan.
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HUR MANANMALER SIG!
SISTA ANMÄLNINGSDAG 2312

Läs noga igenom hur du anmäler dig. Sista anmälningsdagen är
23 februari, men endast de femhundra först anmälda tas emot.

-Vi tar bara emot föraruruilda personer, inga ickz föraruniilda tas

emot vid dörrarna. Detta är Nunget pågrund av utrymmes- och

arrangemangsskiil. Först aruruild får först plats, och arunälan rir
bindande.

-Var och en som vill kornma till kongressen fyller i rudarxtående

blankctt och skiclrnr denna (eller kopia) till anmölningsansvarig,

Mikael Palo. Inbetalningskort konuner senare tillsanvrurs med

bekriiftan. Avgifien skall betalas senast 1613 1990 för alt awnälan

slcall riilmas som godkiind.

-SjäIva intrödesavgiftenör 100:- för alla och då tillkornrner kostna'

der för deltagaravgifter i de turneringar manliranmäler sig till.
Det går ej att anmälasig tillturneringar som krockar medvatandra
(inräknat finaler). Man lan prioritetsanmåla sig men då sknll det

klart framgå på arvnälningen. Anangemang kan man ej för arunäla

sig till och fullstdndigt longresschenta kommer tillsammans med

bekräftan.

-Försök att ta med egna spel till kongressen och markera detta på
anrtrilningsblankctten. Vid kris prioriteras de som tar med egna

spel till berörda turrwringar.

aa

-Vid lag arunäler en person laget och betalar för detta. Ar ni e1fullt
lag är det er sak att sluffa lagmedlerntrnr under sjäLva kongressen.

-Till Lag AD&D och James Bond arunäler spelledaren laget. Ob-

servera att spelledargenomgången är före själva turnerinRarnn.

-Glöm ej att sl<riva lagrntnn niir ni anmöler ett lag. Vi vill se hög

klass på lagrwmnen. Det får ej vara för långa lagnamn, då dessa

lammer att.förkortas.

-Fyll i blanlrctten ordentligt och liisbart (iivenför andra).

-Rekommenderad minimiålder är 15 år.

-Vidfrågot angående anntölan kanbrev skickas till Mikael Paloor:h
om ni får tag på mig via telelon går detta också bro. Bortrest I l12

- 18/2.

Mikael Palo

Januarigatan 35

4i5 15 Cciteborg

Tel: 031 - 46 47 86

Anmälningsblankett
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FIGURMALNINGSMASTERSKAP .90

Arrangör: Bjöm Hellqvist
För andra året i rad arrangeras GOTHCONS stora figurmålnings-
tävling. Nytt för i år ä klassindelningen och reglema. Följande
regler giiller:

I ) Figuremafårvara av vilketmaterial som helst (metal, plast, resin,
milliput, etc).

2) Kommersiella och "scratchbyggda" figurer bedöms lika.

3) Figurer och föremål ingående i vinjetter och diorama ska vara
sammanbyggda med basen.

4) Bidrag mottages påutsatta tider (kommer i nästautskick). Inliim-
ning vid andra tidpunkter kan endast ske efter avtal med arrangörer-
na. Inga bidrag mottages efter lördagen den l4l4 kl. 24.00.

5) Inliimning får ske via ombud, om även avhiimrning kan ske innan
konventets avslutning. Ej avhiimtade figurer förverkas tre månader
efter inliimningsdatum.

6) Man får stiillaupp medmer åinen figurirespektive klass. För varje
figur utöver den första tas då uten avgift på fem kronor, som betalas
vid inl2imningen.

7) Arrangörema förbehåller sig rätren atr slå samman klasser med få
bidrag.

8) Följande punkter bedöms: Byggelmontering, målning, samt hel-
hetsinrryck (figur + bas).

Tävlingen har två huvudkategorier: Science fiction/Fantasy och
historisk. Skalindelningen iir upp till 54mm, sarnr från 54mm och
diiröver. Storleken mäts på humanoida figurer från forsula rill
hjässan; I övrigt anses skala 1R2 galla som griins.
De olika klasserna är följande:
- Enstakafotfigur
- Enstakafigur med hästlriddjur samtvinjett (wå ellerflerafigurer

på en i huvudsak tvådimensionell bas).
- Diorama (nå eller flerafrgurer på en treditnensionell bas).

Dessutom finns en monster- & fordonsklass, som iir uppdelad i de
två storleksklasserna. Den iir öppen för ickehumanoida varelser och
fordon typ hästdragna stridsvagnar (modell keltisk, romersk erc),
battlemechs och liknande.

Totalt finns det diirmed 14 klasser. Dessutom kommer "Best of
show", bästakvinnliga figurmålare, och bäst målade Prince Augusr
figur att utses. I den sistnämda kategorin tävlar figurer ur AB Jan
Edmans sortiment (Mithlil, Bitume,Fanrasy Armies, Characrer
Class, Fantasy Command, samr PrinceAugust).

OBS! En tävling på temat "Careful with that axe!" sker bland de
in-liimnade bidragen. Den roligaste/bästa tolkningen av temat kornmer
att premieras.

Priser skänks av AB Jan Edman och Tradition. Pristagama f& även
diplom.

Frågor besvaras av Bjöm Hellqvist, 0500 - 87836, kviillar.
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