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God iul, Lusse Lelle, osv...



VALKOMMEN!
Du har just blivit inh.iuden till viirldens friickaste spelkfllas, hrir i Kungsbacka
helgcn nrellan jul och nyår. Tirnken hakorn detta arrangemang kan sammanfattas
med uttrycket "Bring'n'Play" (översall till vanlig svenska: ta med dig något bra
äventyr du har piiort själv och spela det med nya spelare, alternativt spelä någon
annans arrangerrang, eller iinnu hcllre. både och). För att ni inte skall bli helt
uttråkade av alla medtagna arrangemang fixar vi naturligtvis också något:
' Sholgun MissionrM: missade du succdn från GothCon eller sitter du siikert i

din fullastade B--52:a på viig mot Havanna? Du har nu möjlighet att ta igen allr du
har missat - vi b.juder både på "On the 'l'exas Highway" samt "Bazooka Revenge
On the Cuban lsland". Obs! Varningsmiirkt: LP - liberals may puke.
. Coll of Clhulhu: "Vän! I föriiclelsens stund. när ditt inre av mörker hetiickes.
niir i ett avgrundsdjup rninne och aning förgå, tanken famlar försagd bland skug-
gestalter och irrhloss, hjiirtat e.i sucka kan, ögat ej gråta fiirrnår; niir från din nar
tomtöcknade s.iiil cldvingarne falla, och du till intct, med skriick, krinner dig
sjunka på nytt, siigi vern riidtlar dig då'/"
' Reptilion WorsrM: Tag viirvnirrg i SRI.F, Semi-Reptilian l.iberation Front,
och bekämpa de fientliga vegelarianern:r. [:]tl diorarnaspel ulan sin like.
' Slormbringer: "Därföre gliids, o viin, och sjung i bettriivelsens mörker:
Natten zir dagens mor, Kaos iir granne rned Gud."
'Drokor & Demoner: "F.n herrelös hund i Astofax". Dcttit vilda äventyr
måste (MÅSTE) spelas av dem sonr anrn:iler sig t'ör sent. lngen pardon.
' Julgronsplundring: llrr eventue llt live-scenario.

' KokmonslrelrM: Konrplena rcglår rncct tillbehiir komrner att siil.ias för en
hillig peng i Cafeterian.
(Alla '" iir rM Skyrnnirrg/Black l.odge l)roductions)

Tid och rum
Spelkalaset konrmer att genornför:rs i Kungsbacka Scoutgård. en hit utanför
Kungsbacka centrunr. Dit kan rnan ta sig Jrå l'lera olika siitt: Från l:6:an viiljer man
den andra avfarten till Kungshacka (iivcn skyltad "158 Siirö") och kör mot cen-
trum (Ohsl Ej rnot Siirö!). Ni sonr re(lan rir på riksviig 158: kör rnot Kungshacka
tills bron över E(r:an passertts. Efter avfarten från E6:an (=hron) tar ni av vid den
första avfarten till höger, skyltat "Klovsten". Se iiven kartan nedan.

Födo
Naturligtvis kommer vår eminenta föreningskiosk att ha öppet under spelkalaset.

Cafeterian sköls av representanter från den fria föreningen, och detta betyder att

cten profithungriga styrelsen kommer atl bli utan lott. Om tillräckligt slort intresse

finns kommer varnl nlat att serverils lördag kvlill. Ange då detta på postgiro-blan-
ketten (se anmälan nedan).

Övrigl lottfolojbons
Vi siktar naturligtvis även på att visa ett gäng snaskiga videofilmer. Om du betviv-
lar vår förmåga att frambringa kvalit6tsrullar typ King Frat, Beast of War och

Hellraiser, tag då med dig själv.

Ordningsregler
Spelkalaset konrmer som sagt att vara just ett spelkalas. och all förtäring av star-
kare alkoholdrycker är därför förbiuden.

Anmölon
Tyvärr tvingar oss ekonomiska faktorer att ta ut en inträdesavgift pä. 42 kr (denna

avgift kommer oavkortad att gå till betalning av lokalhyran). Anmälan (och betal-
ning) sker via postgiro till konto-nr 461 ll4 49-5. Sätt Spelföreningen Skymning
som betalningsnrottagare, och märk talongen "Spelkalas". Om ni vill ha varm mat
lördag kviill (Rekommenderas faktiskt. Alternativet skulle väl vara korvkiosken
lingbergsgrillen, högkvarter för västra Sveriges mest militanta raggare. Obs!
Detta säger vi både för att skrämma upp och vama er.) skriver ni även dit "Mums"
och betalar ytterligare -51 kr. Sista anmälningsdag är fredagen l3 december. Vik-
tigt att notera: både sen och felaktig anmälan medför obligatoriskt spelande av
vårt special-skrivna DoD-iiventyr "En herrelös hund i Astofax".

Slutord
Sammanfattningsvis vill vi förklara filosofin bakom detta spelkalas. f)etta är inget
konvent med en massa turneringar och andra tävlingar - det är ett spelmöte dit
man kan komma för att spela, träffa folk och ha kul i största allmänhet. Meningen
är alt ni som kommer gärna ocksä skall ha nred er något eget arrangemang, Iitet
sonr stort (allt ifrån ett Ars Magica-äventyr till ett Micro-diorama eller en omgäng
Nuclear War). Spelkalaset skall vara ett forum för umgänge och lite mindre pre-
tentiösa anangemang, och under alla omstiindigheter kommer trivsel att gå före
regel-och-bestämmelse-noja. Om ni har några frågor. önskemål eller kanske vill
arrilngera något som tar lite större plats kan ni kontakta någon av följande:
Michael Krammer (arrangemang) tel 0300 25581, Petter Karlström 031-935456
(anmälan) eller Leif "Leif" Hliggström (övrigr) rel 031-936323.

"Rollspel ör inte en livsstil, det ör en hobby"
- Gammalt diungclordspråk
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