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A struggle in the night....



Völkomno till
Helcon -94

onsttn rlÄna prucan onstttt
Vi har beslutat att införa ett
rabatt-system på HelCon -94
och allade följande HelCon. Om
man deltagit i föregående års

konvent ger det ...
EN T100 irabatt på
föranmiilningsavgiften.
OBS!ll I år gäller det BARA er
som var på HelCon-93 och som
har betalt in er anmälnings avgift
för alla tre dagama på posten,
för HelCon-94. Allt ni behöver
göra nlir ni checkar in, alr att
uppge att ni var här i fjol, sä

kommer ni att skickas till vår
rabatt-höma, diirdet gäller att
slå såhögt som möjligt. Omni
bara vill komma en eller två
dagar, så är rabatt systemet
enligt följande, 1 07o tillbaka vid
dörren pä priset 90 kr per dag.

SurÅn oclr GoTT oM

HrlCoru,94
N?ir ni har läst igenom detta
utskick, kanske ni tyckeratt
värtval avrollspelstumeringar
lir lite begränsat. Vi har giort
dessaval utifrån det inkomna
materialet och dess kvalitet. Vi
har alltså gallrat ut det som vi
tyckre var undermåligt och bara
koncentrerat oss på de bästa
ävenqrren.

Angående boardgame och tabletop,
så har vi ett mycket stort utbud som
kommer att falla alla i smaken.

Apropå blöt cement, reglema för uppförande
lyder som följer:

INGBN §IDIIITI
INGADI]OGBITI
INGA IDAINT- IIAI.I.VAIDT]N I
INGTJN RöKNING INOITIIU§I
INGBN ÖPT'IIU BI,D INOIIIU§I
INGBNÄI,GJAI(TI
INGBN §OIIOTTI§III

De som viiljer att bryta mot ovanstående,

kommer att presenteras inför vår samlade
vakstyrka, för att diir stå till svars för sina
dåd.Och i fallet med paintballvapen beslagtas

de och återlåimnas endast i de fall då man
kunnat bevisa att inga skada skett.

Hej på er allihop! Nu iir det dags för
HELCON 94.
Vi kommer i år, liksom förra året, att
hålla till på Magnus Stenbocks Skolan.
Datumet tir s atttillzslztill2T 12,och
vi slårupp portarnaklockan 18.00 på

fredagen och stiingerdem 17.00 på

söndagen.
På konventet skall det naturligwis
koras en massa vinnare i diverse spel,
och i år har vi fått sponsring från de
niirvarande aff?irerna. Niirmare
information om tävlingama och
turneringama kan ni i viss mån få i
detta utskicket, men vill ni veta mera,
får ni vara så goda att komma hit.
Hur ni anmäler er kan ni liisa er till pä

deföljandesidorna.

Tidema:
krstäpp fredag 18.00
Spelstart fredag 20.00
Avslutning söndag 16.00

Bagageinliimning finns på konventet
med dygnet-runt bemanning.

Kostnader för konventet iir som följer:
Föranmälan: 225:-
För SVEROK anslutra: 200: -

För Aktiv Ungdom: 200:-

Sverok och Aktiv Ungdom-rabatten kan

ej kombineras med annan rabatt.

Vill ni efteranmäla er vid dörren, kostar

det27o- för hela konventet eller 90:-/
dag.
En nyhet är att rollspelen ej kostar
något utöver det vanliga inträdet, och
inga andra spel heller för den delen.
Vi kommer att ha en välfylld kiosk med
rimliga.priser samt eventuellt servera

varm mal Kan håinda att vi istiillet fixar
en deal med en niiraliggande pizzeria

ellerkorvmoj.

KUNSKAPSNIVÅER.
1 : Totalt obefintligkunskap om
spelet.
2: Spelat en ynkagång.
3: Kanreglemahyfsat.
4: God kunskap omregleroch
annat.

5: Regel-guru. Hjiilpte konstruktören
med designen av de svåra bitarna
och iir oslagbar. En spelets gud. Du
ärBÄsr, BÄsr, BÄsr. Hejaheja
heja! ! ! !

Har du några frågor så ring till:

Om alltmöjligt:
Micke Svensson 04211 6 1 5 82

Omutskick:
PeterBanck A42D6|04I

Auktionsinf:iimning

I informationen från Fredag 1 9.00
Visning Ixirdag 2 1.00 - 24.00
Auktion Söndag 9.00 - 12.00

Filmerkommerattvisas
kontinuerligr..

T.ex.
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CALL Of'
CIITfIIILU
H.nivö: I
Flnongör: A/lottiosLoruin.
TVpt Föronmölon/Tövl.
Logstorlek:4 mon

Allt ärkallt och mörkt. Du
känner vatten som rinner ner för
din kind. Vatten som ?ir blandat
med dina tårar. Först nu vågar
öppna dinaögon, men det blir
inte ljusare fördet. et lilla som du
kan se, skulle du helst vilja
slippa. först nu kommer smiirtan.
Runt dig sitter dina tre medpas-
sagerare, inkllimda i bilvraket
dllsamman s med di g. S miirtan
ökar i styrka, men regnet bryr
sig inte om det, utan fortsätter
med sitt outtröttliga smaurande
motden igenimmade vindnrtan.
Alla dina minnen iir blanka........

(rvF.6RPr^NK
"Sinne för Sinnen".

En historia omDrama, Död och
Driinerings-system.

Ett äventyr av C hristian Geete
ochNiclas Holmqvist.

Att upprätthålla lag och ordning i en
storstad har aldrig varit en lätt uppgift.
Nu har storstaden blivit GIGAN-
TISK!

I Night City iir klimatet för en snut på
grtinsen til l.monumentaltvidrigr
Viirldens ekonomi baseras på mutor
och intemationellt svindelpåhög nivå.
Halv-psykotiska ungdoms gting och
cybernetiska serie-mördare löper
amok på gatorna. Hoppas du åir redo
att möta dem, för DE är redo för
DIG. Och de våintar......
Medborgarna bli alltner desperata

och upp giva infrir lagen. Detta iir
ändå bara vardagen. Sen finns ju de
riktigt mrirka och svåra fallen....
Vtilkommen skall du vara till vär
trupp avLagens Viiktare, och gedigi
kast med Night City's viixande och
inflytelserika undre våirld. Folket
förviintar sig iirlighet och snabba
ingripanden. Kan Du leva upp till
derasftirvåintringar??
TO SERVE AND PROTEGT

H.nivå: I
llnongör: Ordolmperotor
TVpr Föronmölon/Tövl.
Logstorlok:4 mon

DMI#R OCH DEHONER.

Äntlgenpå väghem! Attvara
legoknekt i fjiirran länderkan vara

uunattande, men nu har ni styrt
kosan mot hemmets lugna wå.
Resan, var det meningen, skulle bli
händel selös, men dessa förhopp-
ningar grusades snabbt. Det hände i
kungariket Garious huvudsad
Modion.......

K.nivö: 2
Rnongör: Johon Lotuis-Jonsson

Tvp'
/Sp.l.F.
Föronmölon/Tdvl.

Logstorlek: 3-5 speloro.

KULT

Kan det BLI mer lockande.
IthinkNOT!!

H.nivå: 2
flnongör: Ordolmperotor
TvP' Föronmölon/Tövl.
Logstorlek:4 mon.

Mechwarrior
Tukayyid
Langsdorf's Rhine, 3050

-Freebirths! Are you ready to die?
The question took Garth by such

surprise that he didn 't even react
on the insult until itwas to late.

Now he was suddenly the leader
forthe sibkoin themiddle of the
fightings on this unworthy planet

called Tukayyid. Was this a test or
was this hislastrites as a wa:rior.
Which ever, as long as hecould
die as a mechwarrior, everything
wasinorder.
Detta iir ett rollspel som kommer
att spelas i mån av intresse. Note-
ra giirna edert intresse på anmälan.
Rollspelet enligt Mechwarrior 2 :nd

Edition, Stid enligt Battletech

compendium, egna houserules

delas ut vid invigningen.

H.nivå: 3
flnongör: Sp.!.F.

TVpr flrrongemong
Logstorlek: lndividuoll onmölon

" H*/n * l^ll H o*lo,t**,*"

Du visste att din gamla hemstad
hade förändrats. Visst! !.. Två år iir
en lång tid att vara borta från det
som 2ir bekant och tyggt. Men....
det måste viil iindil fi nnas gränser

förhurmycket wå årkan betyda.
Upplev en historia om Valfrihet och
om Offer. Om val av framtid och
måI.

Om val av de som skall komma att
offraspåvägen.
Liv och Dtid. S anning ellerlögn.
Alltiirupptilldig.



MM
" På Västfronten intet nytt."

Upplev de bittra och blodiga
striderna i skyttegravarna under
Fcirsta Viirldskriget, diir
tyskar,fransmiin och engelsmåin

stupade i massor för att försöka
eröwa några hundratals meter

mark.

Hiir kan du i man- mot- man- strider,
försökaerövraen bef?istning, eller
helt enkelt slåss för iira och beröm-
melse.
Blodömen iirett figurslag i 25mm
skalan. Tidsåtgången för ett scenario

iir 1 till3 timmarmed 2 till4 deltaga-
re. Ingen föranmälan krävs.
B lodömen kommer att pågå kontinu-
erligt under konventet lördag och
söndag.

rrEyfiIN{"q
ttufililtmu[$ r^{§'rrutc,rl09{§
gerdig möj lighet att ftirsöka
eröwafrirsvara en skyttegrav i
man-mot-man strid. Fighting Instructions iirett figurslagi

skalan 1 : 1200. Det handlarom
sjöslag på I 800-talet. Spelarna tar
befiilet över ett eller fl era linjefartyg,
dåtidens slagskepp, och försöker
manöwera sig till fördelakti ga positio-
ner för att kunna fyra av sina
förtjdande bredsidor. Gott sjöman-
skap ochett hjiirta avekl«ävom
man skall kunna axla Admiral
Nelson's fallna mantel. S KIUT
NÅR KANoNERNA BÄR!!

rfiuilffimlut$
åir ett fi gurslag i 25mm skalan.

Tidsåtgån g per scenarioiir ca.

1 -2 timmar med2-6 spelare.

H.nivå: 0
Flnongör: Tho Loyol

HingTigers
flssociotion

TVpr Flrrongemong
llntol: lndividuell onmö-

lon.

zry@elbrensN
Med tidsmaskinens hj ?ilp har

spelsystemet till Trenchraiders
flyttatstillbaka i tiden, till medel-
tidochvikingatid.

o
MochForce Sureden
llrrongemong

lndividuell onmölon

H.nivå:
Flnongör:
TvP'
Rntol
Spelore:

VAL MOTT!

H.nivö:
llnongör:
Tvp'
flntol
spelore:

I
Mechforce Sureden
Hrrongomong

lndividuell onmölon

Sp*inningdramatik,kaosinkvisitorer,
och enoch annan snotling.

B" lfllr",re"....
Hur bra tir du som pilot av en 100-

tons stridsmaskinfullspäckad av

vapen och amunition i stridpå
fiamtidensslagftilt?
Det finns baraett sätt atttaredapå
det,join

iltGllt0nG[ SUtDIll

Information om medlemskap kan ni
få under tiden vi gör upp om segern

påspelbordet.

0
CJ Hökonsson/
Molin Ryd6n
flrrongemong
lndividuell onmölon

H.nivö:
Rnongör:

Tvp'
Flntol:

f,POKfrLYPS
Tröttnat på 40K och liknande spels
jobbiga, orealistiska spelsystem?

Då åtr Apokalyps spelet för dig!
Med utgångspunkt från de individu-
ellafi gurernafårdu uppleva svärig-
heten att leda din styrka allt liingre
inpå fiendens territorium i årets nya
rymd-skeppsdiorama.

Solaris VII

)l atnon "Lo o ätfr.o *o...
l8-lt junl -94

nor §pJ.F. upp slno
tör åretr

Hoppcolog.
du hor något rcm
lntrcse ov rpclct

ör dct hör
mårle, en rccl

oY llverpg,
och toblctcp.
onmölr I

på röruklldo
i Om du ulll ho

lntormotloor rå
mcd monoeo rom hor

"Bottletach

BE
ITHERE"""



"GRUNGHE.,,

6A@CK88"...
tsAN@8...

6UKT080....

ARRR@HH8".""*

Amerikansk fotboll pä Game s

Workshop's vis. Kan bara bli
kaos...... Ta med ditt spel och
dittlag och försök sen att slå
vettetoch benen av dina mot-
ståndare.

H.nivö:

flnongör:
Tvp'
llntol
spolore:

I
Sp.l.F.

Flrrongemong

lndividuell onmö-

Om ni vågar er ned i de mörka
gångarna såkan VI inte lova er
att ni kommer ut igen..... Årets
arangemang hållerlika hög
kvalitet som vi alltid har haft. Vi
kan inte lova att det blir de

vanliga personerna som håller i det,
men om inte, såkommerde att sätta

de ansvariga på hårdträning i god tid.
Ni får giirna ta med er en egen figur
att spelamed, men detta iir som
vanligtingetl«av. Ni får låna av oss !

Ta bara med er en god fantasi, så

kommer vi att ha mycket kul ihop.
Du, Jag och vampyrerna, orchema,
råttorna och de vandrande liken som
bara längtar efter att sätta tänderna i
er..........

WELCOMB!

H.nivå: I
Rnongör: Sp.l.F.

TVpt Flrrongemong
Flntolspelore: lndividuell

onmölon

SVBICå BIOBAMCR

I den mån vi har folk och tid över,
kommer vi att arran gera följ ande :

SPA6T ORU§AIII:
Ett gigantiskt multispelar- scenario ftir
upp till l2deltagare. Varje spelare
styr sin egen unit Space Marines,
Eldar, Squats eller vad det nu blir,
och fårtilldelat sig ett hemligt uppdrag
att utföra. Kanske det gäller att
eliminera din bäste väns enhet.....
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Om du drobbos ov hiö,rnttimrner kontokto
Drokor & Demoner

Finoler meddelos under konventetDetto mönster betvder ott oktiviteten



HUR MAN ANMALER SIG

Man tager 1 stycken postgiroblan-
kett på posten. I rutan för
postgironummer sl«iver du : 52$ 4A-

7. I rutan med texten:
Betalningsmottagare (endast namn),

sl«iver du : Sp.I. F./Aktiv Ungdom.
Under allt detta skriver du ditt namn,
adress, postnummer och postadress.

I den STORA rutan till viinster
skriver du i vad du vill föranmäla dig
till. Om du skall anmäla ett lag till
rollspeI, glöm ej att skrivanamnet pä

laget. Om du vill a:rangera något
mindre spel för skojs skull, kan du
skriva i det också, så fixar vi fram
lite lappartill anslagstavlan. Sist av
allt fyller du i summan i rutan. Vad
diir skall stå vet du vid detta laget
om du har läst igenom informationen
noga.

Någapunkter:
* Postgironummret iir 5 243 40-7
* Anmiilan iir bindande !

* Rollspelare fyller i de pass de

villvaramedi.
* Glömej narnn och adress.
* Om du iir Helsin gborgare,

skriv dina 6 första siffror så blir
du som vanligtmedlem i vår
eminenta förening, med allt vad
det innebiir. Dvs. rabatter i
spelaffiirermed mera.

* Sista föranmiilnin ssdasen iir
r8t2-t994!
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§PÅffi HUI,[,:
S ukta genestealers i kubik och
minur
Dör din sergeant, sorry mindre
tid att tänka och planera.

ÄDYÅNODD §PAOD

ORU§ÄD[
Ett lite mer avancerat spel

system, diir det gäller för
Tyraniderna och deras slavar att
skydda sitt skepp motdeonda
Space Marines Terminators.

Niirmare information kommer
att finnas på anslagstavlornapå
konventet. Om ni giima vill
spela något av ovanstäende, så

kan ni skriva en intresseanmälan
på postgiroblanketten, så

anstränger vi oss extra mycket
förattfåigång spelen.

ill0Bo öSt
Besl«ivning:

Figurorderspel under 2 : a

Viirldskriget. Man spelar en
person som leder sina trupper i
strid. Var sida består av 6-10
man. Ett spelpass bnukarvara
cirka4-6timmar.

Scenario 1.

September 1943

Tyskarna försökerretirera in bakom
Dnepr, via bron vid Kanev.
Ryssarna gör allt för att hinna före
och skiira avtyskarna.

DesignMikaelPalo.

Scenario2

L,ewow 22juni194l

Den tyskaörnen v.s. den ryska
björnen, även k?int som...
OperationBarbarossa.
På sydfronten ryckerden tyska
infanterikåren mot Irwow vid
Przemyfl , men möter på oviintat ry skt
mounfall.

K.Nivå:
flnongör:

Tvp'
Antol

Design Torbjörn Hestad.

2
Mikoel Polo §
Torbjörn Hestod
Rrrongemong

deltogore: 6-10 mon, individu-
ell onmölon på
plots.

g 
TLr.^"^l

Ett strategispel som bygger på

diplomati mellan spelarna. Det
gäller att ha en smord käft och ett
gott stategiskt kunnande för att
lyckas i detta spelet. Det hela

utspelar sig innan det Första

Världskriget och året iir 1 900.

H.nivå: I
llnongör: Sp.l.F.

TVp' Tövling
Flntol sp: lndividuell onmölon.

ADVANCED
CIVLIZ,ATION
För fram DIN civilisation till oana-

de höjderi detta underbara spel. Vi
spelar med sju man per bord och
använderWestern extension map,

beroendepåtillgäng.

K.nivå: I
Flnongör: Sp.l.F.

TVp' Tövling
Rntolsp: lndividuellonmölon.

BRITTAMA
Hur blev England till? det fårdu
reda på i detta spel, som utsPelar

sig undermedeltiden. Hiirvill alla
vara med för att ta hela kakan.

Daner, Rommare, Scoter och allt
vaddeheter..

K.nivå: I
llnongör: Sp.l.F.

TVp' Tövling
llntolsp: lndividuell onmölon

SHOGI^N
Hiir gäller det maktkamp i Japan

förviildigt länge sen. Nog inte! ! !

SuktaFriskansNogans
'Ente! ! !....??? va???...

H.nivö: I
flnongör: Sp.l.F.

TVp' Tövling
llntolsp: lndividuell onmölon

JUNTA
Styr en bananrepublik och sno åt

dig en massa pengar så snabbt

som möjligt. Se bara inte till att gå

och bli lönnmördad pä kuppen.
Vilt, kaotiskt diplomatispel, diir
apoma i djunglen verkar ha nästlat

sig in i politikens vtirld.

K.nivö: I
llnongör: Sp.l.F.

TVp, Rrrongemong
flntolsp: lndividuell onmölon



TITAN
Titaniska strider på en fantasifull
plats. Det gäller att bygga upp
sin arm6 till megastryka innan

man ger sig ut i srid. Din styrka
kan bestå av Gargoyler, Jättar,
Drakaroch en massa andra
mytologiskavarelser.

THERE CAN BE
ONLYONE!!!!

K.nivö: I
flnongör: Sp.l.F.

TVpt Rnongemong
Rntolsp: lndividuell

onmölon

HISTORY
WORLD

AvalonHill'sren
det hela skullekunna gå omni
fickbestiimma. Man gårigenom
de olika epokerna i historien,
för att skapa ett så bra läge för
expansionsommöjligt.

H.nivå: I
flnongör: Sp.l.F.

TVpr llnongemong
flntolsp: Individuellonm.

Advanced
Squad

Leader
H.nivö: 4
Flnongör: MotsHristenssor/

Sp.l.F.
TVp' Föronmölon/Tövling
llntolsp: lndividuell onmölon

Plats: Västfronten.
Tid: Krigets inledning och avslutring.
I fu har vi fått fram scenarier som i
huvudsak koncentrerar sig pä

västftonten. Terriingen kommer att
skifta mellan stora öppna f?ilt och
platser smockade med bråte. Ni bör
ha spelat något Croix de Guerre
scenario eftersom det kornmer att
dykaupp fransmåin både hiiroch dtu,
omvi skall trovårgode scenario-
konstruktör. Detta iir så gott som allt
vi kan avslöja om årets ASl-turne-
ring, då Mats.C. har varit väldigt
förtegen om helaprojektet. En sak

kan vi i alla fall avslöja: Det kommer
att bli roligt som tusan för alla erDie-
HardASL'ers.

ASL. RED BARRICADES

THIS IS THE BIG ONE!!!!!

I år kommer vi att köra Krsnaya
B arrikadiy genom hela konventet.

Fortsätterpåsidan18.

LI NCON 94

Helgen 2o,-23 mai
(pingsthelgen)
fo-års iubilöum

lull8B0 IIAIA
Landskronavägen 14, 252 73 Helsingborg

telnr: 042137676, Fax: 141496

Ar2oo@m+
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OBS! Detta scenario tarhela
konventet i anspråk, så ni kan
nog glömma att spela något
annat denna helgen. Beroende
på antalet intresserade, kommer
vi att inleda den stora kampan-
jen och sen spela så långtvi
hinner. Sen om intresse finns,
kan inffesserade fortsätta på

nästa helcon, eller alternativt på
ett kommande konvent allt efter
överenskommelse. Eventuellt
kommervi istiillet spela The
Last Bid, med två man på varje
sida, om kampanj en inte faller
någonismaken.
(Har ni "tur", så finns det en

chans att utmanakonvents-
arran görerna i ovan stående

spel. Allt beror på hur mycket vi
harattgöra.)
Niirmare information kommer
att sättas upp på anslagstavlorna
påkonventet.

DMF kommer att arrangera
ftiljande:

Warhammer Fantasy Battle
En gammal GW goding eventu-
ellt i nya kläder. Du länar armd
och manglar en polare, ett
skådespelförögat.

Warharnmer40K
Framtidsslag med de otroligtviilgjutna
figurernafrånGW.
Du får möta orcher och eldars
40.000 år in i framtiden och platta till
motståndarna med PlasmaCannons,

Multimeltas och allt i tiirg dessutom.

Epic
40 K i miniatyrmen med ännu

slaggiggare vapen och lcrigsmaskiner.

Vad sägs om en orch Gargant som
rnenglar ett Squat Landtrain.
Spelet som återgerkänslan av att ha
makten över tu sental s soldater.

Rollqpel

En hel del rollspels arrangemang
kommeratt arrangeras i mån av
intesse.

Sp.l. t.
KommerattilTangeraen
mälningstiivling medprisutdelning.

Dettakommer att ske om tillräckligt
många bidrag inkommer. Klassen

mandeltariiiri såfall
t'Peoples ehoisott

8"6p.
Efter förra årets succd återkommer
detta otroliga ilrimgeman g. Å,rets

vinnare, j a ni vet vem? ! ? Glöm bara
inte att föranmiila, det voreju snöpligt
om ni gick och vann utan att vara
anmiild.


