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Wtnfi,sn'
Nu iirdetdagsfören nyupplagaavLinCoL I år

har vi tiinl:t vara annorlunda i flera avseendea
jiimfiirtmed fiirra året Vi har t inlc haes smÄcr-
TEMA, som skall gällade flesta alcivitet€rttv€dag.
Ni som triirjar bliiddra i den hiir foldern komrer
ganska snart att miirka det sora utbud på §cäck
vikan erbjuda Vi harfleraolikaCallof Cthulhu-
äventyr, och vi garanterar att de iir b:ittre iir det

katastrofala Cthulhu Classic-äventyret tf bjöds
på fiirra året, som vi bara kan beklaga oss och be

om ursåit:t ftir. I år har vi försökt hälla bättre

kontroll på de scenarier som görs.

En annan nyhet iir att vi har en invigning, men

den kommer att hållas förstpå lördagmorgonen,
så att alla hinner hit till den. Överrashringar
utlovas! De organisatoriska fiiriindringarvi giort
i övrigtmlirkerkanske inte ni sombesökerLinCon
så mycket av, men förhoppningsvis leder de till
gladare, mindre sressade arrangörer.

Iag och hela LinCon-gruppen hoppas att ni
kommeroch skall setill attnitrivsomnikommer.
Viil mött!

Thomas Rosdn

LinCon-General'92

llnhrio
Tyviirr har vi fån ökade kostnader som wingar
oss att höja intriider Normalt kosar inträdet
120:- i ftiranmiilan eller 1(X):- förmedlemmar i
SVEROK-anslutna föreningar. I dörren kommer

det att kosta 150:- Det går även att anm!ila sig
bara till vissa dagar, det kostar 50:- per dag,

totalt 4 dagar. Detta iir mest aktuellt för er som

baravill vara med på vissa bestiimda arrangeman g

som t ex figurrnålningstiivlingen.
Sista anmätningsdag är den E/5 '92

Iatessrade,ftrilfu,påhcjreoc$ åskådare

kmer DåEdigtvis in grdis så länge de inte
deltr i några av vfoa rmgemang.

åmtda
Anmäler §g g§r m. med hjälp av blankenen i
miturppstaget Dctr g& ba att kopiera om man

vill hafler. An[iEl ar. lindande! Efter några

vecku km ar inbetalningskort frän oss och

därs&oc§YdEihm€di.
Vibenlrkedhlapen garfiirarrangemang

som blivit instilldr Dct går au dubbelboka sig

en viss tll, 1Å cSEr mwr. Om det iir något

§pecieUt tri yitr m',H.I', slriv en rad-

lFlds
KonveatetMlls smwaligr i C-huset ("Cesat'')

påLink@gsTchieHöggola (LiTH). Ingång

genom huvudeorr€n, dtu 18.

Om du km-"d 69 tar du i högtrafrk buss

202 till tregHsorgctoch därifrån 207 vrdate

till LiTIt Kolre& md bil letar du dig ftam
med hjiilp av *yhar m universitetet från E4-

infartenU*öpingV(ä§ra),infut€n liingst sCder-

ut, den redjefrån Smeohshltller

TIa[rler
I sto,rt sett är alla afdyiffi f&hgda till C-huset

på Tetniska Högstolan i Unkaping En fåtal

salari kårhuset Kårallen oct i A-huset kommer

eventuellt också a$ vara tiil8ängligl
Alla salar ik bokadc .nd€f, helå konventet,

även ljusgården och stxliekmidsen, sä ftiu
spel hiinvisas till Coloeseuo, kcri&rerna och

vissa lokaler i Kllrallen-
Toaletter'fi nns utspriddaöverhelabyggnaden.

Duschar är tiltgåingliga varje morgon, då en
*duschguidd'kan visa er dit.



^ffirt ucft fi[u
Caf6 Mhulan kommer att hålla med godis och

fika, men fdr riktig mat hiinvisar vi till SARA-
restaurangen i kårhuset. De kommer både att ha

en fast meny och ä la Carte. Vad det blir vet vi
iinnu inte exakt, men förra äret var maten över
förviintan. Siirskilt frukosten iir viird sitt pris dll
man får ta vad man vill ha från den vlilsorterade
buffdn.

Schemat iir upplagt med utgångspunkt från
mattiderna- Ni kommer a[tid att ha tid att äta på

våra tider. Frukosten serveras från 7:30 till 9:fi)
och middagen mellan l6:(X) och 18:fi).

AhtitrrlBler
I foldem besl«ivs samtliga i förväg planerade

tiivlingar och aktiviteter. Arrangörema iir från
Dragon's Den nlir inget annat anges. Om det går

att fiiranm?ila sig anges det särslcilt på varje
aktivitet och på anmiilningsblanketten.

Vi har gett meriter på de arrangörer vi vet
nägonting om, ftir att ni skall ha en chans att
identifiera era favoritarrangörer. De som saknar

meritrad behöver inte sakna meriter, men jag

som slsriver foldern kiinner inte till dem-

l[tafinr *\twrc,
För att ni inte skall behöva leta er ftirrvivlade
eftererafavoritaktiviteteri schemat, kan vi niimna
att följande aktiviteter inte står med. Det brukar
finnas goda skiil till detta, t ex att de pågår under
helakonventetellerattdebaraharen sistainliim-
ningstid och inga andm tider. De beslrivs mer
ingående under sin typ av arrangemang.

Advanced Heroquest (figurspel)
Blue Max (briidspeD

LSFF:s SF-aktiviteter
Postspelsmöte

Brdlzrel
Traditionellt har LinCon varit ett stort
rollspelskonvent, och i år iir inget undantag! Hiir
finns det mesta att viilja bland. Men akta er, även

de mest oskyldiga arrangelvmg kan hain{luerats

av vårt sckriicktema!
I år skiljer vi inte på lagarrangemang och

individuella rollspelsarran gemang (som det bara

finns ett fåtal av). I stiillet står allt i bokstavs-

ordning efter det spelsystem som anviinds.

ffirter}u,im ^dflurhöitu
Advanced Dungeons and Dragons, second
edition

Arrangör : Izo Sandberg,

The Role Playing Gatne Association (RPGA)

Meiter : I ndiviårclla AD &D LinC on 9 1

I år lar vi tre oliko AD &D arrangernang , alla i
s(yt tno s arlononhångande kampanjmilj ö, med
s anttna ar r an g ör er, o c h nw d er a e g na kar ah it er
som ni fdr skapa sjålva. Nu skall jag ldta arran-
görerra sjölva presentera sitt vdrv!

Vi viikomnar er alla till e1 kamFanj i bästa

AD&D-anda, med hejdlös romantik, galna pro-

blernlösningar och stressigt storstadsliv, allt i
biista goråic-stil. Följ med oss på en resa i den

fascinerande vdrldelr The Forgotten Realms -
fylld med makt, magi och moral borom de

dödligas.



Förattvara medpå denna galenskapkrävs att
man dyker upp på LinCon med en karaktiir till
AD&D2, tiimingar i högsta hugg och en livlig
fantasi. Niir ni klottrar ner erkaraktiir går det bra

att anviinda er av "Tle Compleu Fighter" o s v
och AD&D andra upplagan (ngaDrow, half
ogres, magiska föremål eller onda karaktiirer,

Dessa de sista orden som hänger i luften efter
uppvaknandet, harväckt erfrån den gemensarilna
mardrömmen. Fönsterluckan står på gliint och
slåritaktmedhöstvinden. Dimmornaochregnet
leker tafatt genom öde gator och torg, vilsna
själardansarvillt på slottets borggård och bamen
sover tryggt i döilens famn.. .

Individuell rollspelsaktivitet mitt i natten

Föranrnålan, avgift 15:-, möjlighet till
efteranrnålan.

De båda andra introduktionerna giillde inte vår
skriickspecial...

Egentligen säger det sig sjåilv, eller hur? En
ond dröm under de sena timmarna, i relikernas
tecken.

fi.all il 0fiul\u
I år har vi inte mhdre åin fyra arrangemang med
Call of Cthulla-anknytning. Det är $ra olika
arrangörer som står fiir var sin rollspelstiivling.
Denna flora av Cthulhu-arrangemang iir en

naturlig ftiljd av värt skräckrema och ger våra
besökare en chans an viilja: rymdens tomhet,
tibets berg, mexikos jungler eller den ameri-
kanska söderns tillsynes fredliga gator?

Dar rghnrbe sywlrn
Cthulhu-classic åventyr

Arrangör: Mats Carlberg, Catarina
Gustofs son, och Nicholas Wennerberg

Rollspelståvling i lag omfem spelare plus
spelkdare

Förannålan i lag, wgift 75:- per lag.

Ryktet säger att arkeologerna har gjort ett siill-
samt fynd på vulkanen Popocatepetl's slutt-
ningar. Ni kan inte hålla er borta utan reser dit av

ren nyfikenhet. Tvingande skiil får er dock att
raskt resa &irifrån. Vart?

:ä:fJ#1å:#,ffiH,Ti,'åäHo?#å åB&B ^drthrghr Horrur
er i den stora pulserande staden Wc terdeep - och
varltir ni iir strandsatta &ir till våren...

Vi viilkomnar alla Dungeon Masters hj?irtligt
och lovar lön ftir mödan. Om du vill vara DM,
kontakta Marcello på telefon 08 - 1ffi 52 51.

AB&DZ trastaulins
Rollspelstdvling i lag omfem spelare,
arrangören stilr för spelledare.

Kval ochfinalomgång

Föranmiilan, 150:- per lag, begrdnsat anml
platser.

*Varfdr 
så dystra, mina sköna damer och iidla

herrar? Attvandra fritt i sinnenas drömmar iirvifl
var och ens högsta önskan, eller hur? Men säg

mig, bäste herre, var går griinsen mellan drtim
och mardröm? Drtim ochverklighet? Verklighet
och mardröm...?

En sjnklig och makaber själ säger vissa- Men
vem harviil rätt attdöma?Hovet? Gillena? Kyr-
kan? Folket, eller hiixoma de brriinner på bål? En
vacker dag kornmer de att medge an det vi döpt
tillverklighet iiren iinnu större illusion iin dröm-
mens viirld"

Jhes Mereths sista ord vid brannandet av hans

metamorferade kvarlevnader, vintern 1357.

AB&82, InltrtluBll ltt ltus
I ndiv i dnc ll r o lls p el s tiiv li ng

Förannålan, avgift 25:- per deltagare, viss
möj li g hct till efu rarmölan.

Blodet hade torkat efter hudens striickningar,
porer tiippta av vimöda skorpor. Saltvatten till
svetl, svett till tårar, tårar tilt blod. ..

"Niirdjävulska andarlekermedmin sjiildånar
oceanen. Ni andra plaskar i l«uset. Ni öntår,
man måse s,kapa ftirvirring-det frigörkreativitet.
Allt som iir motsägelsefullt skapar liv"



ålrurgi i6;ihel
Cthuthu på fyrtiotalet

Anangör: lailaWiberg

Meriter: Kelter på LinCon-9L, C-o-C på

UpCon, SCA-aktiv.

Avancerad rollspelstiivling i lag om sex spelare

plw spelledare. Spelkdarna spelar en sdrskild

instrt*tiowomgdng.

Kval ochfinalorngång

F örawnälan, aryift I 50 : -, lcrappast nilgon

efterawnålan.

ti r ky lyft e r ko ni aks knp an ntot e I ds t ade n - S ke net

frdn den falnande brasan orlur knappt trdnga

igenom den röffärgade drycken- Han lutar sig

bakåt ifåtöljen och ser På Erica:

-Du rnllste völ medge att vår lilla expedition

inte bara tur veterclapligt intresse, visst finw
det ett visst vinstintresse ocksd?

-Virst, 
min lcdre lallega' hör inte hemtna

bland oss! Vi ntåste se på det historiska värdet i
enresa somdenna! Det örvår clnns,kanske den

enda cluwen vi lar, att srudera det tibeanska

Hosterlivet, dnnu orört cv vår civilisatian.
Charles lunr sig mot spisellcransen.

-4niversitetet lar dsadkotrunit en grupp

med dess yttersm hiönnr...
Ur§frryser:
lnte alla...
Charks ignorerar inpasset och fortsätter:

-Vi konraer att tiicla alla dc owdden som

måste töclcas, och betdnk att idag, dr 1948,

komnur öntligen vår kwslaps litts till dessa

smclars månniskor somfamlar i nörbet!
--Smmtprat.
Urky sl<rattar tont.

-Vdr'kunskap' 
? Snarare vdr förbannelse...

En tråkig konsekvens av att Lincon viixer & att

vi inte kan håIla med egrra spelledare i alla tliv-

lingar. Så i år kommer vi att fortsiitta med den

variantvi hade förra året, med inlånade men viil-
instruerade spelledare, men bara for detta

arlangemang.
Först spelas en omgångmedbarade blivande

spelledama från era olika lag så att de liir kiinna

scenariot Till den omgången häller vi med spel-

tedare. Diirefter hålls en ordentlig genomgång

innan den stora kvalomgången diir resten av

lagen spelar. Vi hoppas att det här systemet

kommer att ge fullgottresultat medvälförberedda

och inspirerade spelledare. I bedömningen kom-

mer även spelledarens prestationer att vägas in.

@rmuffi Ågg
Cthulhu i nutidsmiljö

Arrangör:
Niclalas Wennerberg & loakim Verona

Meriter: Combat Arena LinCon-89, Ormens

Arv LinCon-9l

Rollspelstötling i lag omfem spelare plus

spelledare

Föraranälan, avgift 100:- Per lag

De fem SÄPO-poliserna från förra årets bejub-

lande Cthulhu-Now-scenario Ormens Arv iir till-
baka igen. Denna gång gär resan till USA' dit de

bjudis som gäster av ettfor§kningscenteri södem.

Poliserna har även i uppdrag att leta efter en

svensk fiirb,rytare som misstiinks ha flytt till
amerika.

Var med och upptiick nervskakande konspira-

tioner och fasansfulla komplotter niir svenska

SlipO tacHar Cthnlhu-myalogin i den ameri-

kanska stidern i denna fristående fortsftming till
Ormens Afl-91.

Hiin g med, och i nse att C all of C thulhu my cket

viil går att spela i nutidsmiljö.



fii\ul\aG.\w
Eget CaIt of Cthuthu-anknytet, system

Anangörer:
Thonas Ros6n & Nicholas Wennerberg

Rollspelstdvling i lag omfem spelare plw
spellefure.

Förawrålan, avgiftT5:- per lag

Förkunskaper: spelledaren bör la spelat Call
of Ctlulhutidigare.

År du en vinnare?
År du triitt på ilen trista vardagen?

Gillor du votten och öventyr?

I såfall har vi j obbetför di s! Bli KOLONISATÖR
på denfantastiska plaruten AQUARIUS. Spön-
ning sdtdl som ansyar yöntar dig &ir. Bli flera
vdrtdars HIÅLTE ! Och dn,VI litÅR FöR NLT !
H ö gb alitativ wbidning med de bdsta ery erterut
plw mat och htsrun i ultrarnodern miljö pd
Miarni Spaceport. Efter 18 mdnaders intensiv-
utbildning snrnrfdrden ut i det okånda.

Upplev stiimningen iParanoia, tekniken från
Cyberpunk och skt'dcken från Cthulhu, allt i ett
system!

@opsl
Ett äventyr till Drakar & Demoner Expert

Arrangör: lolan Kdll (konsn*tör)
Markus Hallström (Indefessw Aleator)

Rollspelstövling i lag omfyra spelare,
anangören Mller med spelled,are

Förawnölan, avgift 60:- per lag

Rollersonerna hamnar mitt i konungariket Tvahl-
§hents religiösa intriger..

fullw
Anangör: LailaWiberg

Meriter: Keber pd LinCon-9l, C-o-C på
UpCon, SCA-ahiv.

Rollspelstötling i lag omfyra spelare,
anangören hdller med spelledare

Förarunölan, aryift 60:- per tag

*Blod..., jag ser många miins blod, mumlar
Galachrinceoir, allt för en kvinnas skull. .."

Mathgen serftirstruletpåde andra, enbekliimd
tystnadråderrunt sierskan, somumattad sjunkit
ner brevid källan.

C.eithlenn rtir om i vattnet och plockar upp en
skimrande kisrell:

"Nimåste geeravnu! Viöppnarenavde@s
portar, så er resväg blir kort. Men skynda er, det
finns ingen tid ar ftirlora!"

fliens Wwn
Ett psykotiskt K[IllT.äventyr

Arrangör:
Gunilla Jonsson och Michael P eters€n

Lagtiivling i rollspel i lag omfyra personer.
Egen (erfaren) spelledare ger betydligt bättre
clmns attfllvaramed.

Föramiilan, aryift 60:-, begrdnsat antal lag.

Sirenerna ylar ruöt ni springer genom de vit-
rnllade korndorerra. Ni lönrcr hur Vilrdanta
vahwr i siru sina gbnsaildc glasburar. D e söndcr
ut sina telepuiska hjdrnvågor, som sökcr sig
gercmviiggartaför att hitta er, paralysera era
tanlar och sl@a er illbako till cellerna. En
annan fllnge skiker o smdrtu når strillafta
triinger in i henncs hjiirna. Men ni hinner inte
befria någon annan. Ni mdste ut, bort från det

frötande ljuset, ut i det skyddande mörkret. Ni
har ett Uppdrag att uföra, och ingenting för
hindra er.

I Eldens Barn spelar ni fyra psykotiska miin-
niskor som uppfattar verkligheten på ett mycket
speciellt sätt De har ettviktigt uppdrag att udii,ra,
ettuppdrag somlederdempåkollisionskursmed
resten av mänskligheten.

Omniharnågonilagetsomäryggattspelleda
KLJLT kan ni spela i någon av de första om-
gångarna och sedan låta honomlhenne spelleda
ett annat lag i en av de senare. Markera i så fall
rutan under egen spelledare.

!fuguq.rfrrelbr
Åventyr i ett brustet imperium

Arrangör: Andreas Björklind & Peter
Nordgren, (I"SFF ) (Linköpings Science Fiction
Förening)

M eiter : M e g dlrov eller LinC on-9 I



Rollspelstdvling i lag om sex spelare , arran-
gören Mller nud spelledare

Föranmölan, aryift 100:- per lag

Efter att våra hjiilur från liirra årets LinCon-
scenario varit hederskomendanter på fiingelset
och rehabiliteringsplaneten Belsen IV trtittnar de
på Lucans allt mer psykopatiska kejsarfasoner.
De ger sig av diirifrån... utan pension.

De hamnar slutligen - efter många halsbryt-
ande äventyr- i en ogästviinlig del av sektorn och
tvingas niidlanda på en underutvecklad planet.
D?ir blir de erbjudna hjälp av den vlinligt sinnade
lokalbefolkningen. Det enda gruppen behöver
göra i gengifld är att hjiilpa dem med en liten
uppgift...

Operation VODKA220
Nya Mutant

Arrangör:
Roman Andr€n (Indefessus Aleaar)

Rollspektiivling i lag omfem spelare,
arrangören står för spelledare

Förawnålan, avgift 90:- per lag

Eu annorlunda och otroligt spännande Mutant-
äventyrsomutqpelarsigår2020ienbaltiskriidd-
ningsubåt etthundrafemtio meter under Öster-
sjöns kalla, svarta vattenyta. En ubåt av modell
Vodka 220 har sjunkit ett tiotal mi l ut i havet och
en riiddningsubåt av samma modell har fått
uppdraget attriidda eventuella överlevande. Men
något oviintat inviintar ett enda felsteg fiån
besättningen, en oviintad överraskning så ond att
ubåtens tjde hänger på en skör tråd, redo att nlir
som helst brista och o,rsaka ond, bråd dird.

ffiu[srrlrt flo[srel
Eget arrangemang i eget system

Anangör: JoakimCesar

Mertter: Kelter på LinCon-9L, C-o-C pd
UpCon, SCA-aktiv.

Rollspelstdvling i lag omfem spelare,
arrangören hdller med spelledare

Föranmölan, avgift75:- per lag

Det silverfiirgade T-banetåget dundrar in på

stationen och stannar med sl«rikande bromsar.

Jakob sneglar på de andra i siillskapet niir de
triinger sig in i vagnen. Inte för att han iir
slrockfull, me.n kallas inte det hiir vagnsetet för
'spöktåget'? Dessutom biir det siffran 13...

Plötsligt hojtar nägon till:

-För 
fasen... vem tog hand om ölen?

ffirme (&Bstz:nb rltltun
Arrangör : Jonas Röntiki

Rollspelstävling i lag omfem spelare,
arrangören Mller med spelledare

Förantnålan, avgift 100:- per lag

En tripp till det gamla viilkända Glorantha, innan
det fanns en massa fånig §orcery och annat som
gjorde livet svårt att njuta av.

W.årangpr. t turnrt
Ett äventyr till Chock!

Arrangör : Roman And.r6n (konstruktör)
Marlcus H allström (I ndefes sus Aleator)

Rollspelstövling i lag om{yra spelare,
arrangören Mller med spelledare

Förantnålan, avgift 60:- per lag

S.A.V.E. undersöker mystiska mord iOarbrook i
England under seklets bti,rjan. Återupplev gamla
tider, spela Chock [Chill]. För en gångs skull (?)

någon som sasat på scenariot!

€rl[ummen lt[ hprgzlr
Tlrilight 2fiX)

Anangör: Mdrten Isaksson & Johan Jern

Meriter : Twilight 2000 pd LinCon sedan' 89

I ndiv i dttc I I r o lk p el s t dv li n g

Förawuilan, aryift 20:- per person, begriinsat
antal platser

Amasonas: Vikldens största djungel. Varmt,
fuktigt, otiickt. Ormar, giftgrodor, iglar, mygg
och annat sattyg. Viirldens viirsta stridsmiljö?
Vad gör vi h:ir? Skall vi jaga eller jagas? Kom-
mer vi någonsin htuifrån?!







ffigurzyel
På senare år har vi fått igång ett fiirsvarligt antal
figurspel Äveniårkommerdetaufinnasmycket
att välja pä, många ftirgsprakande arrangemang
som lockar inte bara delatagare utan även
åskådare!

Airmrzh Hlr'qawl
Arrangör: Peter Berghola (SPIF)

I ndividuell bräd- IGW-roll-spels aktivitet

Arunölanpd plats, wgifi 10:- per person

Ej i sclennt

Vilka iir starka, listigaochtåliganog attöverleva
en expedition ner i underjorden? Kom till oss och
prövadinlycka! Vi hållerpånästanheladagama.

Alfuhtu-[mnpmrpn
T[rnering Bring'N Battle och
Learn'N Battle i Warhammer 40K

Arrangör : E ik M almlcr o na

I ndiv iårc I I Ji g ur s p e I s t dv li n g

Föranmölan, avgift 50:- per omgång,vilket ör
nå slag mot olilu twtståndare.

Alfakt4k^mpanjen drar vidare, nu giiller det att
hävda knperies gråinser mot de vidriga ffim-
lingarna, försvara cltn C r$tworlds kolonier eller
helt enkelt§åop'emwho's dabossl Tag med en
egen styrka och försvara dess ?ira!

Slagen iir på två timmar. Varje omgång ?irpå
fem timmal med wå slag mot olika motståndare.
Det går att anmiila sig till flera olika pass, men
avgiften iir per pass.

Armder enligt vanliga listor. Fyll i sandard-
fomrulliren. Varje styrka iirpä lOOOpoling, vilket
medför vissa specialregler.

I mp e rial G uar d ninskar t ac ti c al-travet till l.
Squat minskar combat-squad laavet trlT l.
lnget off-board artillery for nägon.

Ni som 2ir inne i Alfaku-kampanjen kiinner till
öwiga husregler bätre än jag som skriver fold-
ern, rrcn om jag minns rätt iir nivå 4 psi och
Chaos Warbands födudna. Slagfiilten iir de
vanliga 48't 48".

Wdtb&rh
Anangör : P eter B anck ( SPIF )
I ndiv i due I I fi g ursp e I s täv li n g

Förarunålan, angifi 25 :- plus 5:- per extra
slag.

Trcdde ni att rran skulle kiinna sig säker i en

tolvmeters, humanoid stridsmaskin?Halla! Kom
och k?inn stridens IIETTA!

W+xWdtlw
Thrnering i SPACE MARINE
Arrangör: fens Carlberg, Urban Blom,
(Dragon's Den), Eric DaWström (SPIF)

M eriter : CyberC riners LinC o n-9 I
I ndividuella fi gurs lag.

F öramtilan, wgift 25 : - för ett pass, I 5 :- för
ytterligare pass.

För ldnod styrka tilllanntner 10:- per poss.

Learn N' Battle 25 :- , hyra av styrla ingår.

Förkwxkapslcrw: Goda. Kdnn till regkrnaför
din styrka! Leon'N Battle finrx för er som inte
spelatförut.

För fthsta gången: Epic Space Marine på Lin-
Con! Tag med din egen arm6 och slåss om seger,

eller hyr en styrka på plats! Ni dömer sjiilva ert
slag med domare tillgängliga ftirregeltolkningar.
Slagen sker på 1.5 x 1.5 meter qpelplan med
endast3 objektivpersida. Försegerkr'dvs 30YP.

Samtidigt med turneringens första wå pass på

lördagen kommer vi att arrangera ett L€arn
NBattle med regelgenomgång och efterftiljande
spel fih er som inte spelat Epic tidigare.

Folk med egna måIade arm€er har fiireaiide
om passen blir fullbokade. För allas trevnad
kommer vi bara an låta målade arm6er spela.

Arm6n ska vara på upp till 2000 po?ing.

Listoma i Armies of the Imperiwn och Renegade

anviinds. För Orker giiller senast tillg:ingliga
regler. Inga allierade iir tiflåtna. Markera på
anmiilan vilken arm6du harmed, ellerau duvill
hyraen arm6.

Oklarheter eller f iirfrågningaromregler, poäng

etc. kan stälas till Urban Blom, Dragons Den, a
013 - 10 54 34.

Turneringen iir sponsrad medpriseroch figurer

16!! Gurntt vTorkshoP'



Enic iBuruuru
Anangör : lew Carlber g, Urban Blom, Eric
Dadstöm(SPIF)
Meriter : CyberCritters LinCon'9 I
I ndividuclla fi gurslag.

Förawnålan, ovgirt: fu:- Per delmgare

Förlcunskapsbav: Gofo. Kdnn till reglernaför

din styrka!

Med Space Marines strömmande från Drop-

pods och dropships mot Orker sofi komm€r

inströmmande ftån kanterna ska kampanjen

avgöras! Ska Orkerna lyclut 16m 5vgr imperie-

trupperna innande lyckats fä fodiiste, ellerkom-
mer Imperiets elitsoldater lyckas slå tiUbaka

Orternas invasion? Var med och avgör slaget

dih Imperiets öde ligger i vågskålen. Under sex

timmar kommer mer än 10.000 po?ing att drabba

samman i en slag av kolossala proportioner.

Vi kommer att hålla med de styrkor som

lriivs. Det vi hoppas att ni kommer med är entu-

siasm. Eftersom det funnits goda möjlighter att

lllra sig regler och taktik under konventet hoppas

vi på skickliga bef?ilhavare på båda sidor.

$wlunallw mzh gatgot
DMZ-inspirerad fi gurstrid

Anangör: Milcd Rydfalk, Marie Ackegdrd,

Mats " Möhrzun" 0hntan m fl .
Meiter: Natten specta dag LinCon-9[ , Lag

AD&D Lincon 89,90

Personlig strid i lag, men alla i laget kawl<c

inte gdr an lita på alla gånger.

Antnölan på l<ot vt&tet, ei i schenat

Förhsslupsbclt: Vem lun du lita p/l?

Succdn från förra LinCon fortsätter, de som

överlevde "Nattden Spectra Dog" har fått nya

"vännet'' och i storstadsdjungeln måste man

fordarande vara stark, snabb och listig fiir att

överleva. Reglema baseras påDMZ" men det är

viktigare att vara snabbtiinlc och pricksäker iin

att kunna regler. Se även sfuskild annons.

,)G
Anangör:
Göran "Motu" Åhtsröm & Helge Lind

Meiter : Operation Tonlize pd LinCon-9 I
I trdiv iåtellt fi gur s la g.

Indiidncll aktivitet nvÅ amrölanpd plats,

ovgift 20 : - per person.

Förhtslapsbav:
Vilken dnda ör fran pd en stridsvagn?

:Ta tvil sorters graruter med till striden?

-Både AP och HE i amrackct?

-Nd, tuA. Inte iag. För mig göller bara Pang &
BomlrM , HEAT-grarurten med dubbel verkan.

Nya Pang & BomlN. Bdde AP och HE i
sarnrna lrylsa.

Från samma team som gav er Operation Totalize

påLinCon-9 I kommer nu, till ett slagfiilt alldeles

för nära dig, Tlv Baule for 73 Easting.

Det är sent på eftermiddagen den 26 februari

1991, niira den irakisk-kuwaitiska griinsen.

AmerikanskaT:e arm6kårenrusarmotBa§raien

vild kappltipning med Republikanska Gardet.

Med endast 18 mil kvar kolliderar de båda sryr-

koma med varandra-

Denvilda srid som fiiljerkan bara slutapå ett

sätt, eller..,?

\-«e



Wnbxyel
Många tar chansen att spela sina favortibrfi spel

på konvent, så nanrligtvis.har vi brädspel på
LinCon. Det hiir iir bara de brtidspel som spelas

i organiserade former, vi hoppas naturligtivs att
ni sjiilva skall ta med er era favoritspel och visa
upp dem.

BIuz ^Star
Arrangör: Henrik "Sniper" Tonkin

Meriter: Bhte Max nånga sena LinCon-ndtter

I ndividucll br ddsp els aktiv itet

Ej i scltenat, stan kl I varje natt

Ta chansen att göra måltavlor av dina viinner
under nattens sena timmar! Vi tar emot alla som

kommer.

@trrtltzdtm &
Alumrli 0trlr:uttan
Arrangör : Clrister " Chrisp" P ettersson

Meiter: Civilization på LinCon sen mdnga dr.

Individuell brddspelstöttling med lanl och

final.
Anmdlan: Förannölan 10:- för alla balen.
Markera de bal du vill spela och om du har
ett spel. Pll konventet kosmr det l0:- per kttal.

I ng a för kuns kap e r kr dv s.

I Civilization bygger du upp de gamla medel-
havskulturema ffin stenåldem fram till ungefdr
då romarriket grundade. Gillar du spel diir diplo-
mati, fred och samlörståndoftast lönar sig bättre
iin krig? Då är Civilization spelet för dig!

Somvanligt spelarvi bädekvalochfinal. Nytt
föri år liratt du ikvaletkan viiljaatt spelaklassisk
C iv ilizati o n (meÅhandelskortse;pansionen) eller
den nya varianten Advanced Civilization.För-
delningen av finalplatser mellan de båda vari-
antema blir densamma som ftirdelningen av

spelama i kvalet. Föranmälda fårett s:irtryck d,ir
skillnader mellan varianterna förklaras.
Finalisterna sjiilva bestiimmer vilken variant
finalen spelas i.

Tar du med dig eget spel gilranteras du plats i
kvalet, som även i år spelas i en förkortad variant
på 12 omgångar, fram till 500 f 14.

Errhmuru
Individuellt svenskt mästerskap

Anangör : Per Westling (I*pann 4-ever)

Meiter: Diplomacy pd LinCon sen mdnga år.

I ndiv i due I I br ddsp e I s töv lin g med
poöngbedömning.

Föranmålan, avgift 25:- per personför
obegränsat antal pass

Denna klassiska aktivitet behöver ingen presen-

tation. I år har vi iiran at ano,rdna det första
wenska mästerskapeti Diplomacy- en ära som

kommande fu kommer att vandra mellan kon-
vent - Itir att utse sveriges bästa tumerings-
spelare'92.

Poiingsystemet som används liknarf<iregående

års och det kommer att skickas ut en beslaivning

tillsammans med bekriiftelsen för dem som

föranmiiler sig. I korthet kan sägas att det gäUer

4s saml6pq:ingochhögstapoängsumpanvinner,
men man fårbarariikna högst wåresultat Liksom
'9 I kommer panierna att vara ganska långa men
med möjlighet att sluta tidigare genom remi.

I år ik lördagspasset speciellt, då det dessuom
kommer att vara en lagtlivling (se nedan). Se

även Postspelsmötet under Öwiga aktiviteter.

Btplumxrg Ti,ngtrulmg
Premiär för Diplomacy som Lagtiivling

Anangör: Per Westling (l*panto 4-ever)

M eriter : Diplomacy pd LinCon sen mdnga dr,

Brädspelstdvling i lag om 7 spelare med
poöngbedömning.

I ntre s s eawnölan, s e ne dan.

För första gången i Sverige skall vi försöka
anordna en lagtävling i Diplomacy. Den går till
så att sju lagkaptener försöker få ihorp varsitt sju-

mannalag ochkommeröverens med sina qpelare

omvemsom skall spelavilken stormakt. Omallt
går b,ra kommer vi alltså lördag kväll att ha sju
lagochdiirmed sjubordmeden spelarefrånvarje
lag.



,Jffi:,,ä-rfl;.jä :"J;::: T.{'å:::ä @u'tso ilrrilnspnrsns
somfårihop den högsta summan vinner. Eftersom

dettaockså 2irettpass i den individuella tävlingen
får de som iir med diir även räkna sina resultat i
den.

Lagkaptener som tror sig kunna skrapa ihop

ettlag skall takontakt medPerWestling (013-17

29 80) innan konventet, och giirna kunna räkna
upp vilka som ingår i laget. Under fredagen och

lördagen kommer det att finnas listor med lagen

och möjlighet att efteranmäla sig. Därför kan det

löna sig att att anmäla även lag som inte iir fulla.

Fqor} Tualer
Arrangörer:
Mikael Svensson, Mikael OstLing (SPIF)

I ndividuell br öds p e ls triv lin g

Förarvnölan, avgift 20:- per person, efter'
arvnålan pö konventet i mån av spel.

De klassiska striderna i det klassiska spelet. Det

ar Squad lzader, inte ASL, det är fråga onrl

Allt på ett konvent iir ju inte spel. Det finns flera
andra saker som ni iir välkommna till.

fuhttun
Ar rangör : Stefan "W" Wratnmerfors?

Meriter: Auktion på många tidigare LinCon

Om allting gårvägenkommerviatthaenauktion
på LinCon i år igen. Just nu iir dock inte alla

detaljer klara. Mer exakt information kommer i
bekräftelserna.

-lfiin0,sn@pen-$t

Figurmålningstävling i pokalform

Arrangör: Helge Lind, Markus Kaipainen

Meriter : Figurmdlningstövling LinCon-90, 91

Ingenföranmälan, avgift l0:- plus 5:- per

fi gur ( i nklus iv e de n fö r s ta, mi nimi av g ift I 5 : - )



LinCon Open går nu in på sitt tredje år som

sveriges friimsta figurmålningstiivling. Figur-
erna kommer, liksom föra året, att bedömas

efter målningen och inte storleken, med högre

laav vad gällermålning och detaljering på större

figurer. Vi behåller trofderna, &irvarje trofd om-

fattart ex enviss tidsperiod, figurtillverkare eller
figurryp. Med detta system kan en och samma

frgur delta i flera trof6er samtidigt så liinge den

uppfyller kraven fiir dessa trof6er.
Vi behåller även en expertgupp for erfama

målare och en amatörklass fiir den glade nybör-
jaren. Huvudansvarig på LinCon kommer att

hjiilpa dig med rätt inklassning och gruppering.

Vinnare från tidigarelinCon hamnar automatiskt

i expertklassen.
Observera att om flran bara vill vara med i

figurrnålningstiivlingen riicker det att betala in-

träde till konventet fiir den dag man låimnar in
sina figurer. Lättast iir då att betala i dörren.

Följande trof6er existerar fÖr närvarande:

Hidsrish ftgur frre 16!U
Figuren skall vä's civil eller militiir och mon-

terad på bottenplatta

Histci* ftryr frtu lFUtt urh framm
Figuren skall vara civil eller milifiil 66fi a16a-

terad på bottenplatta

XDit+oftu
Israeliska styrkor från 1948 till idag. Ensam

fodiguri uniform, tillhörande IDF; arm6n, flottan
eller fl yget. Mäste vara monterad på bottenplatta.

Utstiillaren bör kunna ange referens för
målningen.

ffiil[2 ro[alm
Bästa figur i 54mm eller 1/35 skala med figur
från nägon av de stridandeliinderna underandra

viirldskriget. Måste vara monterad på botten-
platta- Utst?illaren biir kunna ange referens ftir
målning.

AtrU - årmorBb Stshring Uehtule

Pansrat fordon (AFV) från 1900 till nutid.

Oberoende av skala. Måste ha personfigur i
samma skala. Bottenplatta ih valfritt.

ltaataag
Valfri fantasyfrgur. Bottenplatta krävs.

Ordiliono furtrsg-ao[rl
Valfri fantasyfigur.

ihrsoni Dett Iu[slrn
Endast drakar, eventuellt med ryttare. Bör vara

monterad på bottenplatta.,

Bisrdru Grsffu
Diorama med minst wå figurer. Får inte vara

blanklackat

Brst tt thot'
En speciell pokal, som alla figurer får vara med

och tiivlaom.

@vageffiiw
Fler tr,ofder kan tillkomma och det g[r även bra

att etablera egna klasser genom att donera ett

vandringspris. Kontakta ansvarig genom Dra-

gon's Den for mer information. Vi ftirbehåller

oss dockrätten att tackanej till pokaldonationer.

LSFFs SF-aktiviteter
Arrangör : LSFF (Linköpings SF -förening )

Meiter: pd LinCon sefun'89, eget konvent.

Ej i shemat

Även i år kommer Linköpings science-fiction

örening att visa upp sig i Colloseum' Exakt i
vilken form det blir iir ännu inte besgmt, så det

blir en överasl«fng.

Nwlswlslrrrile
Arrangör : P er Westling (Itpanto 4 -ever)

Meiter: Diplonacy på LinCon sen rnånga år.

Ej i shemat

Även i år försöker vi få till ett möte för aktiva

inom postspelshobbyn. Har du frägor eller bara

allmiint intresse for postspel iir detta mötet för
dig!

Det komrner inte att vara nägot formellt möte,

men tänkt iir attdet skulle beslutas vilketkonvent
som skall fä '93 års svenska miistenkap i Diplo-

macy (LinCon lir inte aktuellD. Alla ftiranmälda



PREMIAR!
CTHT]LHU THBN!

Upplev stämningen i Paranoia, tekniken från

Atlt detta i ETT system! Tveka inte, PROVA!
Cyperpunk och känn skräcken från Cthulhu!

till Diplomacy-turneringen får rösta om detta.

Intresserailekonvent biirvara beredda att presen-

tera sig, och helst skall ni ta kontakt med arran-

gören i ftirväg (013 - 17 29 80).

Vad som tas upp i öwigt ?tu inte klart, alla ör-

slag iir välkomna, men siikertkommerfrågan om
"Ett svenskt DipCon?" upp.

Mötet kommer att vara kl l0 på söndag mor-
gon, förmodligen i sal C3. Mer exakt informa-

tion kommer på konventets anslagstavlor.


