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Påskhelgen

l-4 April
oo

Ornsköldsvik
En ftirhandspresentation



MittCon 1994

MttCoo 1994 kommeratt hållas i Ömsköldsvik underpäskhelgen med ffim
långfodag och arnlytning annandag påsk.

Akfivitetcr:
r Ett gptt aotal spel, såväl det nyaste och hetaste som gamla "kultiga" spel.
I Ett'Jokcr'-spel dår ni sjalva bcsummer systemet.
I Paintball samt minst eft live.

' Scminarier, bl a förhoppningsvis med a*nytning till NeoGames NeoTech.
r Teckningstävling umt figur- och rggmålning (i sann påsk-anda).

Penmr:
Vår rana hogrn kommer vi att ta en inhädesavgift på 20&250 boyarder, vilket
ger er trllgång till alla konventets atdivitst€r (med undantag for Paintball och Live,
dår en mindre avgift kommer att tas ut). Förutom data behovs bara pengar till er
egen konsrmtion, dvs mat i vår fömämliga matservering samt allehanda

onyti&ctcr i vår emincnta karicsfabrik (läs: kiosk).

Resor:
MttCon-bussar kmmer 8tt d fråtr de orter där tillrecHigt infiesse finns. För
nEvarmde planeras bussar åturinstone från Stockholm, Sundsvall och L,uleå.

Priset rarierar natutigtvis beroende på avståndet men StoclåoLn-MittCon tur
och retur komm€r att gå på runt 350i.

H0rc$ uoo §odledrrelll
Vill du spcllcdapåMittCon? Vi bjudcrv&aspelledare päinräde och matunder
HEIÅMttCon, mot att de ställcrupp som spelledare underhålften avkonventets
spelpass. Är du inresserad? Vi behovernaturligtvis information om dig och dina
SLfärdiehaer for att hrnna giarantera våra besökare duhiga spelledare. Fyll
dårför i Sldeleir av intresseanmälan så tar vi kontakt med dig.

End of messase?
Ja, nåstan. L&er MttCon inressant? I början av 1994 skickar vi ut mer
informaion. FylI i inresseanmälan och skicka den till oss, så fllr du en alldeles

egen MttCon-folder i b,revlådan. Klnner du ett behov av att fråga' berorma'
skäll4 lägga frmr sppunkter eller bara ha ett trevligt telefonsamtal? Ring i såna

fall oss på dessa telefoner :

Roger Westin 0660/55085
Mkael Green 0660/llll7(aft)

0660/471s1(hem)
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