
Välkommen tiil GOTHCON XV
Ej föranmälda
I år tarviemotej föranmlildavidentr6noch entr6avgiften iir 150: -

eller om du vill, betala 60:- per dag.

Öppetider
På fredagen den 29 mars öppnas dörrama klockan 09.00 och

någon gång mellan klockan 10.00 och 10.45 sker själva

invigningen i aulan. [okalen sfiings sdndagen den 31 mars

klockan 18.30, efter avslutningen som äger rum från 17.15 till
17.45. Ytterdörrama iir stiingd för inpassering pånätternamellan

03.00-06.00 bägge nätterma.

Till lokalen
Från Cenralstationen till vilken du kommer till med tåg eller

bussen från flygplatsen, tag 1:ans spårvagn mot Ösua sjukhuset.

Avstigning vid Munkebäckstorget. Resan tar 10-15 minuter.

Med bil, åk E3 mot Stockholm (eller kom därifrån) och tag av vid

Munkebäcksmotet och det ligger i niirheten.

Hur insläppet sker
Vid insläppet kommer det att finnas tre köer, en för A-K och en

för L-Ö, alltså bokstavsordning efter efternamn. Den uedje kön

iir för icke föranmiilda. Uppge namn och adress till funktioiiren
och du får i utbyte en b,ricka vilken skall biaas v?il synligt under

hela konventet.

Se efter i tumerings- och arrangemangsschemat niir och var

samling till respektive tumering sker. Vilka som gått vidare i
tumeringarkommer att anslås så fortsommöjligtpå anslagstavlan'

I mån av plas kan icke f&anmälda till tumeringama deltag4 var

med på samlingen och ta med dig pengar till avgiften i såfall.

För arrangemang gäller vanligtvis att man iir med på samlingen.

Läs under respektive turnering och arrangemang för mer

info,rmation.

Mat
Cafeteria med kaffe, smörgåsar, dricka m.m. kommer att vara

öppet dygnet runt.
Frukost kommer att serveras på mornama enligt schemat och

består av flinger med mjölk och sylt, smörgåsar, frukt och juice

och kostnaden iir 20:- för detta.

Lunch serveras på Kronans Pizzeria vilket ligger i niirheten och

iir öppetenligt schemat. Detfirms tio olikapizzor, två sallader och

spagetti att viilja på. Bestiill giirna på sjlilva konventet i tid på

lr,lef.on 212970. Det finns 12 sittplatser i pizzerian. Inklusive

dricka kostar detta 40:-.

Varmmiddag kommer ävenatt§eryeraenligtschemat' på fredagen

blir det lasange med tillbehör och på lördagen blir det pyttipanna

med tillbehör och kosmaden för middag blir 30:-.

Det kommer även att finnas möjlighet till varm mat om man

besäller detta och speciellt på natten.

Vi kommer att servera bullar och stora smörgåsar för de som

önskar mellanmål. Drickoma kommer att ko§ta 4:- + 1:- pant.

Övernattning
Sker dygnetnmti gymnastiksalen. I sjiilvaskolan skcr övenattning

i speciella salar som anvlinds på dagen och dessa är till strirsta

delen belägra på övervåningen men de finns även några på nedre

plan och alla dessa iir utmzirkta på skolkartan. Övernattning i
övriga utryrnmen iir förbjuden.

Om ni har anmält önskemål om övemattning mellan torsdagen

och fredagen samt kommer långväga ifrån går det bra att komma

till gymnastiksalen mellan 20.00 och 24.00 för att övernatta dit.

Duschar
Det finns tillgångar till duschar vid gymnastiksalen.

Försäljning
Inga personer, organisationer eller företag får siilja ellcr ställa ut
varor eller diinster under kongressen, ej heller dela ut reklam,
prislistor eller liknande, utan ekonomichefens skriftliga
medgivande.

Egna arrangemang
Det finns möjlighet att anslå information vid entrdn om ni tänker

anordna något spel. Om större utrymmen behövs kontakta Bertil
Jonell ellerTorNordqvist i god tid innan. Varjc salsdörrkommcr

att ha anslag om när och vad som anviinder lokalen.

Ordningsregler
Vanliga ordningsregler (rökförbud m.m.) gäller och kommer att

påpekas vid invigningen. "Killer" ochliknandc företelscr, moclcma

militärdräkter, leksaksvapen och liknandc utrustning är

totalförbjudet. De som bryter mot reglerna kommer att avvisas

från konventet.

Bagage
Bagageinliimning kommar att varaöPpen niistan dygnetnrnt (all

tid utom mellan 03.00-06.00 kan man lZimna eller hämta saker).

Hiir liimnar du de saker som ej behövs för tillftillet och hämtar ut

det niir du önskar förutom mellan 03.00-06.00 på nättema.

Frågor
Under konventet kommer de fura huvudansvariga att bära svarta

gothcontröjor med rött tryck. Turneringsansvariga och liknande

kommer att ha vita gothcontrd:ior med rött tryck.

Frågor kan stållas till:
Bertil lottcll 0300-61004
Arrangemang,T'urneringar d9bertil@dtek.chalmers.se

Tor llordqvist 0300-62445,0522'3 1832

Arrangernang, Turneringar tor@cd.chalmers.se

Mit<ael Palo 031-464786,031'198310
A nnuilan, C afe te r ia, E ko nomi

Jan Rarnsöy 031-219016

Lolcaler
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Turnerings & Arrangemangsschema

Angående föranmälan

Du somharf&anmältdig får i dettautskicken liten lappmed
bekriiftan.Kontrollera denna och kontakta Mikael Palo om
det har uppstått något fel. Några har glömt skriva namn med

mera och ett flertal har varit så gott som oläslig4 vilket. till en

del kan skyllas på postgirots dåliga kopior.

Tnijorna som iir beställda kan hiimtas i caf6terian, när ni så

önskar.

Till följande turneringar medföljer utskick:
Call of Cthulhu, Car Wars, Civilization*,
Lag AD&D Il,Paranoia och Runequest III
*Utskicket till Civilization är en regelsammanfattning.

Vid tumeringsstart kommer materialet till LagAD&D,
MERP och Traveller.
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Anudnasenligtschematochinliimningstiderocksåenligtschema. Det går bra att anmiila sig på konventet.

Pengar och ej försålda spel utdelas på söndagen direkt efter

auktionens avslutning.

BATILETECH, figurspel, arangemang
För dig som vill liira dig eller kan spelet. Kom i tfirjan av någon MICRO, figurspel, arrangemang

spelperiod för att vara med och får anviinda framtidens Förcirka8personner.
strids"fordon".

MICRO ÖST, frgurspel, arrangemang
För cirka 6 personer.

PARANOIA, rollspel, tumering
Det finns plaser kvar.

BLOOD BOWL, bordsspel, arangemang
Ni som vill spela skall anmiila sig snarast. Om ej tillräckligt RUINWORLD, rollspel, arrangem,mg

mångaanmälningarkommer, sågenomförsej utslagstumeringen. Tid och mer information på konventet.

Det bliren deltagaravgiftpå l0: -. Anmäler till Magnus Lindskog 500 år efter imperiets fall.
på telefon 05UJ.17129.

ADVANCED SQUAD LEADER, bordsspel, tumering
Det finns plaser kvar.

AUKTION

BLOODMARI( rollspel, arrangemang

Tid och mer informarion på konventet.
RPGA AD&D 2ndEd. [*o Sandberg 08-7605251.

BRITANNIA, bordsspel, tumering
Det finns plaser kvar.

CALL OF CTHULHU, rollspel, turnering
Kanske kommer det att finnas några enstaka plaser.

CAR WARS, bordsspel, turnering

CORT ORATION WARS, diorama, arangemang
Tid och mer information på konventet. Det iN fu 2472.

DIPLOMACY, bordsspel, turnering
Det finns några platser kvar.

DUELL, duellrollspel, arangemang

FIRE IN THE EAST, bordsspel, arrangemang

Skriv ett brev (även om du har talat med Torbjörn) och anmäl dig
i tid för att det skall bli av. Cenomförs arrangemanget kommer
det även att finnas platser på konventet. Torbjörn Hestad,

Önskeviidengatan 13, 417 35 Göteborg.

ILLUMINATI, bordsspel, turnerhg
Det finns plaser kvar.

JUNTA, bordsspel, turnering
Fullt, men folk kan falla ifrån.

KREMLIN, bordsspel, turnerhg
Fullt, men platser finns kvar vid reservbordet.

LAG AD&D, rollspel, tumering
Det går bra att arunäla sig på konventet.

LAC AD&D II, rollspel, turnering

MERP, rollspel, turnering
Fullt.

RUNEQUEST III, rollspel, tumering
Det finns plaser kvar framfcirallt i omgång 2 och 3.

SHOTGUN MISSION, rollspcl, arrangcmang
"on the Texas Highway"

SVARTA KORPEN, figurspel, arangemang
Vikingatiden. Deltagaravgift l0:-. En spelomgång tar cirka 3

Detfinnsplatskvar,menkontaktaJanRamsöyianankonventet. timmar och påbörjas nlir tillräckligt många har anmält sig.

Regelgenom gång hålles.

CNILIZATION, bordsspel, turnerhg
Alla bord plus reservbordet iir upptagna, men folk kan falla ifrån. TRAVELLER, rollspel, turnering

Antagligen fullt.

WARHAMMER 40K, fi gurspel, turnering
Det finns platser kvar och kontakta Erik MalmkonaO3l-424823
om du önskar deltaga. Det kommer även att finnas några ftirdiga
styrkor på konventet som väntar på en bcfälhavare.

ZULU, fi gurspel, arrangemang

Gurps 3thEd. Under bägge nättema meilan 01.00-07.00. Bygg Zulul«ig. Deltagaravgift l0:-. Enspelomgångtar2-3 timmaroch
iordning din karaktiir enligt regler som finns på konventet från påbtirjas n?ir tillräckligt många har anmält sig. Regelgenomgång

00.00-07.00 och duellera med andra. Anordnas i cafdterian och häles.
sköts av Peter Markusson.

FIGURMÅLNINGSTÄVLINC
öSTFRONTEN, fi gurspel, arangemang
Östfrontssuider. Deltagaravgift 10:-. En spelomgång tar 2-3

Inl:imningavfigurerenligtschematochåterliimningocksåefter timmar och påbörjas niir tilLiickligt många har anmält sig.

schemat. Mer information farms på föregående utskick, men det Regelgenomgång hålles.
går bra att kontakta Björn Hellqvist 0500-87836 på kviillar.

Fler arrangemang dyker upp på konventet.
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Lokalen Munkebäcksymnasium

ffiI= eJ övpnnnrrNlNc

A = Aula
B = Bagage
C = Cafdteria
G = Gymnastiksal

S = S Byggnaden
K = Korridorsplats

NEDRE PLAN


