
Yälkommen till GOTHCON XVII
oBs! oBs! oBs!
Lokalen har, på grund av oförutsedda om-
stiindigheter, ändrats sedan vårt forsta utskick.
Konventet kommer isfillet att utsPelas på
Karrine lunds och Bur gfu dens gyrmasicr.
Ni som har betalt intriide har därmed också
möjlighet att bli medlemmar i Föreningen
GothCon: avgiften är 5&- och medlemskap ger
5e- i rabas pa konventsprisel Funktioniiren vid
inslippet kommer att fråga er om ni vill vara
medlemorar. Ju fler av er som utnyr{ar denna
möjlighet, desto större chans är det att vi kan
anordnaeu GottrCon även niista år.

TiIl lokalen
Från CenralstationenlDrottningtorget (hållplats
A) tar du s$rvagn 1 mot Ostra Sjukhuset, vagn
3 mot Kältup, vap 6 mot Kortedala eller buss
6O mot Redbergsptatsen. Crå av vid hållplatsen
Ullevi (en resa på en handfull minuter) och folj
Skånegatan filnbi Nya Ullevi, så eir du framme.
Kommer du med bil: ta av från E6 vid Orgryte-
motet, kör fii,rbi Useberg och Miissan, sviing
höger in på Skånegatan, kör förbi Scan-
dinävium, Burgården och Sjömanskyrkan, så
Iinns det en infart till Katrinelunds parkering $
höger hand-

Öppettider
Få fredagen den 9april öppnas dörrama klockan
G.00 och mellan klockan O93O och O9.45 sker
invigningen i aulan. Lokalen stitngs söndagen
den 11 april klockan 18.0O, efter avslutningen
som äger rum från 1630 till 1730.

Hur insliippet sker
Vid insläppet kommer.det as finnas tre köer, en
för A-K ööh en för LO, atltså bokstavsordning
efter efternamn. Den tredje kon är för icke
fiiranmälda. Till funktionären uppger du namn,
adress, födelseår (vilket vi måste veta för
bidragssyften), samt i förekommande fall din
fiirenins namn och ifall du tiinlrer övernatta på
konventel Du får då en bricka i utbyte, vilken
skall kiras viil synlig under hela konventet
Besirkare som inte skall spela eller delta i någon
annan ahivitet, utan bara är nyfikna på vad vi
sysslar med, behöveringen kicka

Aktivitcter
Se efter i schemat niir och var samling till
respetlive tumering sker. Vilka som gått vidare
i turneringar kommer att anslås så fort som
möjligt på anslagstavlan. För arrangemang
gtillefvanligtvis atr man iir med på samlingen.
Läs under respektive turnering eller
arrangemang ftir mer infsmation.
Fördelningen av aktiviteter på lokaler iir i
allmänhet enli gt fOljande. Burgården: Rollspel.
Katinelund våning 1-2: Hgurspel. Katrinelund
våning 3: Br't'rdspel. Det främsta undantaget till
dettra iir under sö,ndagen, diå Burgården inte
anviinds alls.

Levande rollspel
På grund av bristande intresse iir första Passet av
Hefner's Creek struket och ersatt med nFortune

Rota Volviturn, en uppvisning i Mystiska
Skogen, anordnad av Camilla och Josephin från
Siirimners Vilnner.

Egna arrangemerig
Det finns möjlighet att annonsera $ anslags-
tavlan om ni tiinker anordna oågot spel. Fråga i
receptionen.

B"gagu
Bagageinlämningen kommer att vara öPPen
dygnet runt, men observera att även bag^age'
irilåmningen stiinger n?ir rest€n av Burgården
gör det, 

-så se til-l att hämta ut era saker på
strndag morgo&

Mat
Cafeteria md kaffe, smörgåsar, låisk med mera
har öppet dygnet runt.
Frukost kommer att serveras på schemalagda
tider. Flingor med mjblk och sylt, smörgåsar,
frukt och juice; alltsammans ftjr endast 25i.
Middag kommer också att serveras enligt
schemat, pa fredag blir det PyttiPanna med
tillbehör och på lördag ugnsbakad falukorv med
potatismos. En middag kostar30-.
Kuponghiiften kan köpas för lOO:-, vilket ger
wå frukoearoch två middagar.
DeI kommer även att finnas varm mat (pjer) aE
beställa vid övriga tider, också under natten.

övernattning
Kan ske dygrret runt i gymnastiksalen, men i
salarna på Burgården endast under själva
nätterna - de anviinds till spel dagtid- Dessutom
skall Burgården vara utrymd till kl 11.00 På
studag.
Orn ni skall övernatta mellan torsdag och fredag
går det bra att komma till gymnastiksalen
mellan 20.0Ooch 24.00.
Det finns tillgång till duschar vid gymnastik-
salen under hela konventet 2 för herrar och 1

fbr dåmer.
;.

Ondningsregtcr ;

Alkoholftxtiiring iir striingt förbjuden. Rökning
får ej ske inomhus. Personer-som uppför sig
störande kommer att awisas från konventet.

ÄfEirer
Riljande affiirer kommer att ha föNäljning pa
konventet Flamman, Grendel & Bertolf, Hugin
& Munin/ Spelkompaniet, Spel&Sånt, Wizad.

Frågor
Viind dig till receptionen i första hand. Under
konventet kommer de fyra huvudansvariga att
btira svarta GothCon-tröjor med rött tryck.
Turnerings- och övriga ansvariga b€ir grå eller
vita tröjor med ött §ck.
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ADVANCED CMLIZATION, Torbjöm Stockman
Bordsspel, tumering
I första omgången är I spelare rcserv, i andra har 19 anmiilda blivit
reserver.

A D & D, Patrik Malmqvist
Rollspel, tumering
Det finns platser kvar i bägge passen. Samla ihop ett lag på konventet
och anmäl er innan spelledargenomgången kiqiar.

ADVANCED SQUAD LEADER, Peter Ragneholt
Bordsspel, tumering
Det finns gott om platser kvar. Ta helst med egna spel (det gåiller även

er som är föranmiilda).

ANTIKEN, Niklas Andersson
Figurspel, arangemang
Se inbjudan.

APOKALYPS 40.000, Fredrik Håkansson, -Carl-Johan

Håkansson och Malin Ryd6n
Figurspel, arangemang
Sal Cl. Pågår under hela konventet. Deltagaravgift 20kr. Ett SF-
scenario med samma bakgrund som WH40K, men ett annorlunda
spelsystem. Inga förkunskaper eller egna figurcr behövs.

ARS MAGICA, Gargarisma
Rollspel, arrangemang
Se inbjudan.

AUKTION, Peter Wennerholm
Inlämningsplats: bagaget. Ej såIda spel kan hiimtas i receptionen
under söndag. I övrigt se inbjudan.

A)(IS & ALLIES, Föreningen Puff
Bordsspel, arrangemang
Sal D12. I övrigt,se inbjudan.

DE BELUS ANTIQUTIATIS, Flammans Spel
Figurspel, arangemang
Spelas kontinuerligt. Prova din lycka som general under antiken.
Romerska, grekiska, egyptiska, galliska erc arm6er finns att llna och
reglema är enkla, så tveka inte.

BIBLIA, Lysekils Esoteriska Rollspelsförbund
Rollspel, arrangemang
Utspelas i Palestina under decenniema efter Jesu korsfästelse, där du
som nyfrälst kristen driver ut demoner, uppväcker dirda och prackar
på andra din religion för att på så säu öka dina fromhetspoiing och
komma närmare Gud. Spelet kommer att finnas till salu (har du tur
kan du till och med få en Bibel på köpet).

BLOOD&MUD, t oyal KingTigers Association
Figurspel, arrangemang
OBS ändrad tid: l,rirdag från 12.00 till det bittra sluteL Annars som i
inbjudan.

BONNIE BLUE, Spelkompaniet
Figurspel, arrangemang
Se inbjudan.

B RITTANIA, Nils-Gunnar Nilsson
Bordsspel, rumering
Det finns platser kvar. Det är en stor fördel sn ni tar med egna spel.

CALL OF CTHULHU. Peter Smidt
Rollspel, tumering
10 lag är satta som reserver i pass l. Dessa har förtur till de platser
som finns över i pass 2.

CAR WARS, Jan Ramsöy
Bordsspel, tumering
Alla anm?ilda har fått plats, och det går säkert ao plocka in fler.

DIPI MACY, Björn von Knorring
Bordsspel, tumering
Platser finns kvar. Egna spel är alltid bra.

EUROPE AFLAME, Foreningen Puff
Bordsspel, dr:mgemang
Sal D 12. Spelas fonlöpande under hela konventet. Ett andra-
världskrigsspel i Europa octr Nordafrika.

FIGURMÅLNINGSTÄVLING, JONAS SChiött
De wå huwdkategoriema är fantasy / historisk och modem / science

fiction. Gränsen mellan historisk och modem går ungefär vid
rcnässans - up,plysningstid. Inom varje kategori finns tre klasser:
vanlig figur (max 35mm), annan figur (ätte, fordon, ryuare etc) och
diorama (max 50crn x 50cm). Bidrag lämnas i receptionen under
fredag och lördag, och hiimtas ut igen på söndag.

Spel&Sånt dömer fantasi-kategorin odr ger priser till vinnama i vafe
klass. Flammans Spel står för priser och domare i SF-kategorin.

DEN FÖRSVLINNA DIAMANTEN, Dan Hörnhg
Bordsspel, arrangemang
Sal D2 Spelas kontinuerligr En gammalt fint brädspel, omsjunget av
UUDageby.

GIFTET: Magnus Karlsson
Rollspel arrangernang
Ett undersökande scenario där en variant av AD&D- reglema
används.

HEFNER'S CREEK, Siirimners Viinner
lrvande rollspel! arrafl gemang
Der finns platser kvar, '

HEROQUEST, Förenargen Puff
Bordsspel arrangemang
Sal Dl2. Se inbjudan.

HIÅLTAR & ARMEER, Johan Games
Figurspel. arrangemang
Sal C2. Se inbjudan

HORDES OF THE THINGS, Erik Malmcrona,/Grendel
Figurspel, arrangemang
Se inbjudan.

A HOUSE DIVIDED, Fredrik kmings
Bordsspel, arrangemang
Se inbjudan.

ILLUMINATI, Jesper Blommaskog
Bordsspel, nrmering
ä personer har fått reservplatser.

JLJNTA, Robert Danielsson
Bordsspel, omering
17 anmiilda iir satla som reserver.

KAKMONSTRET, Michael & Tor
Bordsspel, arrangemang
Se inbjudan.

KAOS 2, Tor Nordkvist
Bordsspel, a[angemang
En Diplomacy-variant med plats för 34 spelare som körs under hela
konventet, med draginlämning i receptiuren var fjärde timme.

KELLY'S HJÅLTAR, Marc Grieves
Figunpel, arrangemang
Se inbjudan.

KREMLIN, Göran Svensson
Bordsspel urmering
Alla anmälda har fått pla*. Vi ser gäma att fler av er (utöver de som

re&n anmält det) tar med egna spel.



MEGATRAVELLER, I-,ennart Jörelid
Rollspel, tumering
7 lag är reserver i pass 1, i pass 2 har alla kommit med.

MERP, OIof Samuelsson
Ro11spei, tumering
Det firns flera platser kvar, i bägge passen.

MICRO, Jens Agby
Figurspel, arrangemang
Se schemat. Strider mellan små, små figurer i modem miljö.

MONSTER MONSTER, Erik Malmcrona/Grendel
Figurspel, arrangemang
Se inbjudan.

NYA MUTANT, Jaanus Heeringson
Rollspel, tumering
5 av de anmälda lagen är reserver. -
NEOTECH, Spel&Sånt
Rollspel, arrangemang
Ett nytt svenskt rollspel i cyberpunk-miljö. Släpps ut på den fria
marknaden rmder konventeL

PARANOIA, Anders Björklund
Rollspel, arrangemang
Se inbjudan.

REPUBLIC OF ROME, Anders Quest
Bordsspel, tumering
Det finns många lediga platser i bägge passen.

RUINWORLD, Gargarisma
Rollspel, arrangemang
Se inbjudan.

RUNEQUEST, Sten Åhrman och Dag Olausson
Rollspel, tumering
5 lag har blivit resewer.

SPACE 1889, Kalle Kottes Kobolder
Rollspel, arrangemang
Se inbjudan.

SPACE CRUSADE, Föreningen PUFF
B ords spel, arrangemang
Sal Dl2. Se inbjudan.

SPACE MARINE 2nd ed, Reader's Digest
Figurspel, arrangemang
Sal C3. Spelas alla pass. Avgift 20 kr + 15 kr för lånestyrka. Egen
styrka ger förtur. Under varje pass kommer fyra spelare att få spela
två st 2000 PV slag. Under nättema kommer det an finnas mölighet
till större slag. Priseq sklinkta av Spel&Sånt, kommer att delas ut till
bästa spelare, snyggast styrka och bästa härförare av lånestyrka.

SPACE MARINE, Wizard Games .

Figurspel, arrangemang
Spelas fortlöpande i 2-timmars omgångar. Avgift : 20:-, hyra av arm6
50:-, egen (målad, 4000p) armd ger företräde. Priser ges ut till de tre
bästa speiama. Förkunskap i grundreglema behövs.

STAR WARS 2nd ed, Fredrik Nor6n
Rollspel, arrangemang
Spelet där du kan spela hjiilte och komma undan med det. Science
Fiction utan så mycket'vetenskap'.

SVARTA KORPEN, Hugin & Munin
Figurspel, arrangemang
Se inbjudan.

TECKNINCSTÄVLING, Jaanus Heeringson
Den här tävlingen har två klasser, svartvitt och färg. In- och
utlämningsprecedurer är precis som för figurmålningstiivlingen.
Spel&Sånt sponsrar tävlingen med priser och står även för
bedöxnningen.

TRENCH RAIDERS, L,oyal KingTi gers Association
Figurspel, arrangeman g
Se inbjudan.

VIDEOVISNINC, Cult of Chaos
Spiinnande eller på annat sätt intressanta filmer visas dygnet runt, ny
film startas varannan timme. Filmlista anslås på korventet.

WARHAMMER FANTASY BATTLE (1), Rasmus Eneling,
John Reinholdsson och Magnus Persson
Figurspel, arran geman g
Sal C4. Spelas alla pass. Ävgift l0 krÅag, egen arm6 (upp till 3000p,
ingen individuell figur över 600p) ger företriide. 3000-poängs armEer
av odöda, orcher och dvärgar finns till utllining. Fjärde upplagan och
Warhammer Magic används.

WARHAMMER FANTASY BATTLE (2), Spel-föreningen
Valkyr
Figurspel, arrangemang
Sal D2. En utslags"urmering" som spelas dygnet runt hela konventet.
Det finns plats för 14 dekagare samt de två finalisterna från
UppCon'92. Nya Warhammer Battle och de nya magireglema
används. Tag gäma med egna rcgler och armder på 3000pv. Magi och
magiska saker vä1js inför varje slag.

WARHAMMER 40K Wizard Games
Figunpel, arrangemang
Spelas hela riden, i 2-timmars omgångar. Avgift 20:-, armdhyra 50:-,
egen (målad, 1500p) arm6 ger företräde. Tre priser delas ut.
Kr.urskaper i gruod-reglema förutsäns.

YLVAS FIGURSLAG, Ylva
Figurspel, arrangemang
Mycket smån och goa. Se inbjudan.

ÄGGMÅLNINCSTAVLING, Hemic Johansson
Mllla ea päskägg med valfritt motiv och ta med det till konventet.
Bedö'mning görs av eventuella påsk-gummor eller -harar som kan
tänkas dyka upp. Det kanske blir några priser, kanske inte.

ÖvRIGT
Fönrtqn allt dera kommer det givetvis också att fifiras alla de andra
spännande och udda inslagen som konvenr plågar ha. Deltagama
bnrkar stå för de flesta av dessa... Och sorn sagt, får du en id6 om
något du skulle vilja göra är det bara au prata med rcceptionen.

vim hilfur



MER INFORMATION
Stoppa pressarna! I allra sista minuten kommer vi nu med kompletterande upplysningar.
Dcssa arraogemang ramlade på ett oftirkladigt (och ja, vi erkänner defi oprofessionellt)
sätt bort vid broechytns uformning. Vi hoppas att ni, och även de drabbade arrangörema,
kan ftirlåta oss denna lapsus.

Blood & Mud
Arransfn Loyal KingTiger Association
ArrlngcmsrystJrp: Figurspel i 2omm skala (1:72)
Tidpunk* Kontinuerligl under fredag och lördag
Figurslagssystem utarbetat av Mats Antonssoo, där varje figur/modell motsvarar en man
eller eft fodon. Scenariot utspelar sig undcr andra viirldskrigel

Trench Raidens
Amangih: toyal KingTiger Association
Amangemang§aypr Fii gurspel
Tidputtkt: Så ofta som möjlig under fredag och lördag
Ileltagaravgffi: l0 kr
Storma en skyttegrav under ftirsta världskriget, eller försvara don mot anfallare. En
spelomgång tar ca 1-15 timrne.

Bonnie BIue
Arrmgörl Spelkompaniet
ArrangemangstJrp: Fi gurspel
Tidpmkt: §pelas under hela konventet
Deltngenrvgift: l0 kr
Ett spel av sarnma typ som Svarta Korpen, d v s slag med ett litet antal figurer. Bonnie
Blue behandlar amerikanska inbiirdeskrigef reu under konvcntet kommcr rcglerna äveo
aS testas i aodra eror, t ox fbr$a viirldskrigel

Svarta Korpen
Ame,ngör: Hugln & Munin
Arrangemangstyp : Fi gurspel
Tidpunk& Fortlöpande under konventet
Ihltagaravgift: l0 kr
Vikingaskaror på jakt efter rikedom och äventyr under 'den mörka medeltiden' drabbar
samman med konkurrerande vikingar.

Hugin & Munin / Spelkompaniet kommer också att ha försäljning av tillbehör (regler,
figurer och terrting) till sina spel.

Åtmi:rstone f1.ra arrangemang till är aomälda, men vi har i slaivande stund inte tillräckligt
detaljerad information om dem ftir aE ta upp dem hiir. De återkommer i bekrtiftelsen.

Vill ni prata med GothCon via e-mail går det alldeles utmärkt. Adressen äir som ftiljer:
gothcoa @ dtok. chalmers. sc

lorurScfiioZt
huwdanwarig


