
Vätkommen till GOTHCON XVI
Vi hälsar er välkomna!
Till GothCon XYI, som i år blir berydligt stiirre iin variligt. Det

glädjer oss attdetkommerdeltagare frånhela(och dåmenas hela)

Sverige och Norge.

För ej föranmälda
För ej föranmälda iir enu6avgiften 150:- eller om du vill, betala

60:- per dygn.

Öppetider
På fredagen den 17 april öppnas dörrarna klockan 08'00 och

mellan klockan 09.30 och 09.45 sker sjiilva invigningen i aulan.

l,okalen stiings söndagen den 19 april klockan 19.30, efter

avslutringen som äger rum från 18.15 till 18.45.

Till lokalen
Från Ccntralstationen till vilken du kommer med äg, ellcr buss

från flygplatsen, rae 1 :ans spårvagnmotÖstra sjukhuset- Avgång

vid Munkebäckstorget. Resan tar 10-15 minuter.

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

Munkebäcksmotet och skolan ligger utefter kanten till \'änster-

Hur insläppet sker
Vid insläppct kommcr dct att finnas trc köer' cn [ör A-K och en

for L-Ö, alltså bokstavsordning cftcr cfterna:ln- Den tredjc kön

är för icke föranmälda. Uppgc namn och adress till funktioniilcn
och du får cn bricka i utbytc, vilken skall häras vä'l synlig urxli:'

ircia konventci.

Sc cfter i turnerings- och arrangcnrangsschemat nlir oclt var

sulling till rcspcktivc turncring skcr. Vilka som gått viclarc i

tumcringar komntcr att anslås så fortsonr rllöjligl på anslalstavlan.

I nrån av plats kan ickc f(jranruailda till tumcringama dcltasit, r'ar

nrcd på samlingcn och ta nlccl clig pcngar till avgiftcn i såfal1.

För arrangcmang gällcr vanligtvis :ttt tllnll är nl.:cl på sattrlingcn'

Läs undcr rcspcktivc turncring oclt arrangctlrarlg för Iilc'r

information.

IVIaI
Calctcrian nrcd kaffc, snrör{lsar, l lisk nr.nr. kotllnrcr att ha (ippct

d1'gnct runt.
Frukost kommcr att servcras 1lå mornama cnligt scltcmat och

berstår :rv flingor nrr:cl ntj(ilk och s)'lt, slliörglisar, frukt och -itricc
<>c:h kostnatlcn rir cntiast 20:- f(ir dctta.

Lunch scrvcras pir Kr<lnans Pit.r.crilt vilkt:n liggcr i il:irltclcrl ocir

rir'(ippct cnligt schcrnat. Dct filtns ctt flcrtal rlitter att vlilj:r pri

cnligt nrcnl' sont anslås .1rti kt>ngrcsscn. BcsLlill rrirrll pli s.jlilvl

kr»t grcssen pri tclc ion 2 1 
')970. Dct f'irlns 20 sittplatst.r I pizzcr i;'i: .

lnklusivcr lrisk kostar dertta 40: .

\/arnr nriclclag konlrtcr iivcn alt sL:rvcras cnligt schcrllat, llli
frcdagcn b'lir clct pvtt\ranna rtrcrl tillbch(ir och pir lör'dagcn blir dct

ungsbakatl falukorv nrccl ttros. Kostnaclt:lt lör nlidclag hlir cnclast

30: .

L)ct konrnrcr livcn illl {-innas nl(ij}ightt till r':rrrll lllitl ()ll} lll;ll'l
irts t:illr:r tlcttlt- livcrt tln(lcr ll :lttLrll.

Vi kolrnrcr iltt sclvcr;1 htrll;rt tlch st()ril sl)liiI!aisitl lilt tlc s,rtll

rjlsklir rlclllttuttall. l)rickomlt kollttllcr iill kosl:l 1:- 1 l:- I):llll.

Övernattning
Skerdygretrunti gmnastiksalen- I sjiilva skolan skerövemauning

i speciella salar som används på dageq dessa är till största delen

belägna på övervåningen men det fims även några på nedre plan

och alla dessa iir utmiirkta på skolkartan- Övemattning i övriga

uu-r'rnmen iir förbjuden. T:ink på att det kommer att vara mycket

folk på kongressen.

Om ni har anmiUt önskemål om övematming mellan torsdagen

och fredagen samt kommer långväga ifrån g& det bra att komma

till gymnastiksalen mellan 20.00 och 24.00 för att övematta dä.

Duschar
Det finns tillgång till duschar vid gymnastiksalen under hela

kongressen.

Försäljning
lnga pcrsoner, organisationcr eller företag får säl1a cllcr ställa ut

varor eller tjänster under kongrcssen, cj hcllcr dcla ut rcklanl,

prislistor eller liknande, utan ekonomichefcns skriftliga
medgivande.

Egna arrangemang
Det finns möjlighet att anslå information vid receptioncn om ni

tänker arordna något spel. Om större uu)rnmen bchövs kontalita

Bcrtil Jonell i god tid irLnan. Varjc salsdörr kommcr att ha anslag

onr niir oclt vad som anväldcr lokalcn.

Or jnirrgsreg!er
Alkoholförtiiring och riiLning lir förbjudclr i skolans lokalcr.
"Killcr" och liknande f<irctcclscr, modcrna militärdräktcr'

l6li53(5r'apcn och liknandc utrustning är totalfiirbitrdct. I)c sotlt

lrrvtcr nrot rcglema kotlnter att avvis.ts från kongrcsscn-

Bagage
Bagagcinl:inrning.-n korutttcr att varn (!p1xn tll'gnct runt- H:ir

l:inrnur dLr dlr sakcr sotrl c.i bcltOvs fttr lillftillct och hlinltar (lt dcnl

nir du önskar.

Frågor
I fiirsta hand vändc-r du dig till rcccptioncn. Undcr konvcntct

konrnrcr dc fcm huvudansr':riga att biira sviuta llotltc<lntröj<lr
rnccl r0tt t4'ck. Turncrin us:rnsv iriga ocir (ivriga an sv arit::r kolrl nlcr

att ha graa,/r'ita rothcontrii-ior nlcd r(itt tn'ck.

l.-riigor kan stiillas till:
Rt:rtil Jr.'nell ()-?00-61001

t\ r r it n 2 t' r rro n2 & l u r nt: r i n3a r dQ bt r t il (i'dt t: k.c: ltd I r nt r.t..t t:

Erik !+Ialtru:rc,rttt
'l urtu:rirt2ar Ltt if't'ttrt

'! rtr liordqvi.tt
i\rrdn,4ctnartp & I Lrnerirtgar

ilikr:L Poio
,\rt,rtiil,t,i. (',r7i t. r,,;. F.L'tt,',t,i

.1,.'rto.t St hiött
L,,ktlt:r

0-i t-12182)
Ej eJicr 2l .{t{t

0300-62115, 0522-3 I 832

0j l.,j6t7io, ()3 I 198: l()

()t l.?17(i,\7



Lokalen Munkebäcksgymnasium
Hur du finner Munkebäck gYmnasium

% = riNr)As'r' ANS\/A ru(; A

il = ri.t o\i rartNA'r"r'NlN(;

I = LI'I'N\''l"l'.tÅs I'l.l

A = Aul:t
li = llagagc
C = C:tl'[terilr
E = I'lntre
(i = (l.vnrnastiksll
Il = Rectptiolr

S = S Il.t'lignitricrr
K = KorritlorsJrl:rls



T[rrnerings & Arrangemangsschema
FRBDAG
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Angående föranmälart
Du sorn har föranmiilt clig får rnccl cletta utskick cn litt'rl
lapp mcd bekriilutn. Kontrollcra dcnna och kont:tklit Mikac:l

Palo orn dct har uppstått något fcl. Några har glÖrnt :.tt

skriva namn ntcd tncra och ctt llcrul har varit oltisliga.

r,ilkct till cn clcl kan skyllas på glstgirots tlåliga kopior.

Tröjoma som rir bestiillda kan uthlirnus i rcceptioncn niir

ni önskar.

'l'il I tiil jande turnerin gar nredliiljer utskick:
Call of Cthulhu, Car Wars, Cii'iliz-ation, Drakar och

Dcnxrncr, Lag AD&D I, Lag AD&D il, N'icgaTravcllcr.

RuncQucst srun t Warhanrntcr 40.(X)0.

R, s, lyr nonyt ng tllt r Sp, llaturyt nonyön1a
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ADVANCED SQUAD LEADER, Fredrik Scheuer

Bordsspel, turnering
Dettåt 22 föranmiilda. Det finns plats för fler eftersom det iindå

blir en extra omgång. Denna semifinal spelas valfri tid mellan
kvartsfinalen och finalen.

ARS MAGICA, Gargarisma
Rollspel, alangemang
Se inbjudan.

AUKTION, Peter Wennerholm
Anordnas enligt schemat, se schemat för inliimningstider också.

Som miirks har den utökats med 1 timma på söndagen. Utroparen

meddelar an det hiffrs med 420 utrop. Se inbjudan.

Pengar och ej f<inålda spel utdelas efter söndagens auktion-

AXIS & ALLIES, Ludvig Mauritzson
Bordsspel, arrangemang
Hoppa inoch spelaom andraviirldskriget i ettlättoch hlindelserikt

spel, utan kostnad.

BLOOD BOWL, Jonas Söderkvist
B ordsspel, arrangemang
Se inbjudan

BLOOD & MUD, Mals Antonsson, Flammars Spel

Figurspel, arrangemang

Se inbjudan.

BONME BLUE, Svarta Korpen
Figurspel, arrangemang

Se inbjudan.

B RITAN NiA, lir ils-Gunnar Niisson
Bordsspcl, turnering
Dct iir 51 föranrnälda, så dct finns plats kvar på huvudbordcn.

CALL OF CTHULHU, Ronny Wikh
Rollspcl, turnering
Dct är 74 föranmälda lag. Första omgången h:r vi gctt klartccken

rill alla lag men i andra omgången har vi satt 5 lag i rescn', mcn

hoppas lösa dctta till kongrcssen. Är du intrcsscrad att lcda ta dal

kontalit nrcd en tunrcringsansvarig.

CAR WARS, Jan Ramsöy

Bordsspel, turnering
Dct :ir 19 föranmälda, så dct blir cn 7 tirnnrars uppgörelse på stor

sp,:$lan.

CH I VALRY, Bjirrn Hcllqvist
Ducllkortspcl. arr&n gcmang

Kort och intensivt spcl, medtag giima cgcn kortlck frrin WD 130

Ingcn kostnad. Arrangcras cndast pli siinclagcn.

CI V I LIT.ATION, Torbj(irn Stocktnan

Bordsspcl, turncring
Der iir 94 fiiranmälcla. dc 49 ftirst annt?ilcla lir plac.:ratlc på

huvuclbortlcn oclt rcstcn spclar på roscn'bortl. Dct finrts lllatscr
kvar på några rcscrvborcl.

CYBERI'}UNK. Niklas Holnrqvist
Rollspcl. turncring
Dct iir 36 f(jrannräkla lag, dc sista 2 lagcn i onrgång t har sirtts i

rcsL-r\', lncn dcssa har nr(ijligher att sPla i olngring 2 altclnatiVt

pri siinrirgcn. Erakt nlir', sc:r vi Irli kongrcssctl.

DIPLOMACY, Jan Stein

Bordsspel, turnering
Det tu 77 föranmälda, de 49 först anmälda iir placerade på

huvudborden och resten spelar på reservbord. Det finns platser

kt,ar på några reservbord.

DRAKAR & DEMONER. Sten Åhrman

Rollspel, turnering
Det iir 43 föranmiilda lag, vi har just nu, tror vi,41 spelledarc och

behöver fler. Har du lust att spelleda kontakta en tumerings-

ansvarig. Vi har gen klartecken för 35 lag, men hoppa-s art alla

skall få spela till slut.

FICURMÅLNINGSTÄVLINC, MiKACI PAIO

Inlzimning av figurer enligr schemat och återliimning också cfter

schemat. Mer information farms på föregående utskick.

HJÄLTAR & ARMEER, Johan Gamcs

Figurspel, arrangemang

Fantasy figurspel för er. Korla regelgenomgångar och hclt utan

kostnad.

HUNTER PLANET, Torbjöm Hestad

lnd. grupprollspel, arrangem ang

Ej spikade tider men sker under natten och Torbjörn liir vara i
cafeterian eller receptionen. Se även inbjudan.

ILLUI'IINATI, Jesper Blommaskog

Bordsspel, turnering
Dcr iir 5l föranmälda, det finns platscr kvar på rescrvbord.

IUNTA. tr'larcus Gustalsson

Bordsspel, turncring
Dct rir 58 föranntälda. dct finlrs platscr kvar på rcscrr'bord.

KREI4LIN, Fredrik Innings
hordsspcl. tumcring
Dcr llr 43 löranmiilcla, dct finns yrlatscr kvar på rcscrvbord.

KLt LT, Cluistian Cc'ctc

Rollspcl. turnering
Dct är 54 förannrälda lag, clct iir 7 rcspcktivc ll lag i rcscrr', mcn

rnö-ilighet finns att spcla i onrg:tng 3 alLcrnatii't onlSånt X. Dc1

planläggs på kongresscn.

LAG AD&D I, Peter Sn.ridt

Rollspcl. turncring
J usr nu är clct l 7 föranrliilda lag, nlcn dct iir tlcningcn att ni skal l

finnn cit lag under kongrcssen siulrt cn spcllccliuc oclt anrn:ila cr

innan spclledargenontrånrcn triirjar.

LA(; AD&D ll, Jonlr St lriirtt
Rollspcl. turnering
Dctta lir tumcrintcn f(ir cr sonr orkar spcla på si)ndagcn. Jtlst nu

lir clc t 7 anm likl u I a-g. Anrtr iil cr scnast Iörc spcllc:clargcnotrl S ånr:.'tt

p:i si)ndril.

Nl EGA'l-R A\/ ELLE R. Cliirin S vcttssott & Robcrt Drtn itrlss<>tt

Rollspcl. turncring
L)rt rir ?l f(jrannriildri lag, r'i har satt clc sista 4 lai:crt i rcsctv ltlctl
llrppas fri tar: i spclledarc ti'll koncrcsscn. Ilar drr ltrst att lcda ta

.lli k0ntekt nt('d ('n I umcr irl g:3r)s\':tl i i -

l\1ERI'}. \1ats Olssori

Rollslrc). turnc:rinS

.lLrst nu ri'r dr:t 7 anrnlildu la!. nrcn clct finns 1;iuts ftil l'ttcriigarc 3
l:rg. Ni bch(ivcr bara r-n spclleclarc sonr s-jiilv frir spcla livLrn[\'rcl

innan hln itclcr. Hiir ilv cr onr ni har ett lag.



REPUBLIC OF ROME, Andcrs Qvist
Bordsspel, turnering
Det iir 35 ftlranmäida så det finns platser kvar på huvudborden.

MICRO COMMAND, Tommy Röhs

Figurspel, aranSemang
Fem olika scenarion ocholika tidsperioder samtplaser. Förcirka
4-8 deltagare. Ingen kostnad.

MICRO MODERN, Jens Agby
Figurspel, arrangemang

Ett modernt micro scenario för 8-12 deltagare, ingen kostnad.

MICROÖST, Mikael Palo

Figurspel, arangemang
Ej spikat, blir om det finns tid.

QUATRE BRAS, Gordon Boggon
Figurspel, uppvisning, arranSemang

Se inbjudan.

RUINWORLD, Gargarisma

Rollspel, arrangcnlanS
Se inbjudan.

RUNEQUEST I1I, Dag C)lausson

Rollspel, turnering
Just nu är det 18 anmälda lag, i mån av spelledare kan vi ta cntot

flcr lag på kongressen.

SIRKUS. Tomas H.l\4rlrkrid
Rollspcl, arranSenlang
Sirkus er et hcll unikt norsk fantasi-rollespill. I Sirkus er allc

spillcrnc "skucspillcrc" sottr proYcr å komme inn vctt

SirkusAkadenriet i byen Gloria Maiga. För 15 deltagarc och

avgift på 20: -. For inlorntation kontzrkta Tomas (N)-02-2371 {)4.

SlÖSTRID, lr,larc Gricvcs
Figurspcl, arrangcrranl
Sc inbjud:rn.

SPACE 1889. Anclcrs Ohlsson

Rollspcl, arrangcmens

Sc inbjudan.

SI']ACE N4ARINE I sr cd., l)ctcr Matsson'Högluntl,

Torulf Grcck och Hcnrik GLrdmundsson.

Figurspcrl, arrangcnrang

D1,k in och tcsta litc riktig Spacc lr4lrinc. Vi liurar ut l'igurcr och

rir nrcd och visar hur nran liir. Var-ir: stlicl lrcläknas t:l ctt ])rlr
tiurnrar i anspråk.

SI'}ACE l\'lARlNE 2rttl ccl.. Anclcrs (iritnstr(irrt

Figursprl. arran!cn)an!
Sc inbjr:dan.

SVARTA KORI'}EN, Svarta Korlttr
FilLrrspcl. errangonranr

Sc inbjudan.

TECKNINGSTÄ\/ LI NG, MiKACI I)AIO

lnllirlning av tcckningar cnlist schcntet och htcrlämning ocksli

cflrrr scirtnral. NIcr infrrrttetitrn fatrns 1t:r fiircgåcnclc utskick.

TRENCHRAIDERS, The lo1'al KingTigcr Association

Figurspel, arrangemang
Var med om att storma en skyltegrav med en grupp undcr första
v:irldsl«iget, altemativt försvara s§ttegravama.En spelomgång

rar cirka 1-1,5 timmar och kostar 10:-

WARHAMMER FANTASY, Rasmus Eneling &
John Reinholdsson, ARM AGEDON
Fi gurspel, arrangemang

The Battle of Greed. För 8 lag å l -2 spelare. Kostnad l0:-
En gammal sägen talar om en övergiven dviirggruva någonstans

i gränsmarkema mellan Imperiet och Kaosviddema.

WARHAMMER-FRP, Klas Nachmanson

Rollspel, turnering
Det iir 23 anmälda lag. De sisu 4 lagen i omgång 1 iir satt i reserv,

ms1 vi hoppas de de skall få spela åtminstone på söndagen.

WARHAMMER 40K, Erik Malmcrona

Figurspel. tumering
Der iir 73 föranmälda. den sista är satt i rescrv.

W.W.T.L.F?, lr'likacl Johansson &
Clrristoffer Simonsson, S kynming
Figurspel, rollspelbetonat, arrangemang

Tyskland år 1995. Tr'å r'cckor efter krigcts utbrott skall cn liten

ryskgrupputftiraetteldöverfall ienliten ryskby- Men amerikanska

trupper har andra planer. Föranmälan ger f<irtur.

Inga förkunskaper och cirka 8-12 deltagare i varjc onrgång.

Kontakta Christophe-r for in[ornration 0300-l 7964

ÖSTFRONTEN, Ygdrsil, Ir4ikaei l)alo, Torbjörn Hcstad,

Kristan Karlsson och B.iörn Skjören.
Orclcrspcl, arrangentan g

Genonrgång och information på frcdag 0800-1100. Då dclas

rcglcr ut och 1 I 00 bokas stabsansvariga. Första ordcm skall vara

innc 1200 och sedan rullar det till på s(indag. Totalt blir dct 25

dagars stridcr.
Undcr fredagen blir der I 1 ordcrorngångar.

tJnd.'r liirdagcn blir d.-t 12 ordcromgångar.
Undcr söndagcn blir cict 3 ordcrorttgirngar.

K()stn;t,lcn lt:U vicl l:*.rlat ttt :irt.
För mcr infonnation sc inb.judan.

ALLN,{ÄNT
Dct blir flcra srrå arranscmanq och du, ta ntcd dig nrigot cgcl kul

spcl och lrir nårra ait spcla dct undcr koncresscn.

AFFÄRER
F(il-iundc af flilcr konrtr.,r :

l)ok»cs. [:lartmran. (ircrrdc], Ratnar(ik, Syrol & Satttt, Svlrtta

Krlrl,tn ot'lt Tr:trlittt,n. ::lll1l Ilirrx slllal.

Hrr så kull

visffi hililrr

rriil.r roll


