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LinGorf 94
Linköpings tionde spelkonvent den20-23 maj 1994

Spelfiireningen Dragon's Den arrangerar
LinCon fiir tionde gången, denna gång i
samarbete med Sverok Östergötlands-
distriktet. Med ett rikt utbud av arrange-
mang, bland annat Sveroks årsmöte och
Europamästerskapet i Diplomacy, hoppas vi
att LinCon 94 ska bli ett konvent att min-
nas. Eftersom LinCon består av ungeftir
femtio aktiviteter skall vi nog kurma till-
fredstiilla de flesta önskemå].

Konventet invigs på lördag klockan 9:30,
men vi tjuvstartar spelandet redan på fre-
dagen och fortsätter sedan hela pingst-
helgen iinda fram till måndag kvåill, annan-
dag pingst, 16:30, då avslutningen hålls.

LinCon ska ftirsöka värva så många spel-
ledare som möjligt. Därftir har även lag utan
spelledare chansen att vara med. Vi har
dock inte nog med spelledare till alla aktivi-
teter. Diirftir kommer en del turneringar att
använda sig av benämningen "egen spel-
ledare ger ftiretråde". I dessa turneringar iir
man säker på plats om man stiiller upp med
egen spelledare.

Plats och lokaler
Plats ftir årets LinCon åir som vanligt C-
huset och Kårallen på Universitetet i
Linköping. Eftersom alla salar iir upp-
bokade under hela konventet hEinvisas fritt
spel till Colloseum, ljusgården, korridorerna
eller vissa lokaler i Kårallen.

Övernattning
Man får sova i alla C-husets salar, under
ftirutsättning att man inte stör aktiviteter
som pågår och att antalet sovande inte
överstiger femton personer i en enkelsal
eller trettio personer i en dubbelsal.

Inträde och kostnader
Inträde på LinCon kostar vid ftiranmiilan
140 kronor eller 110 kronor fiir SVEROK-
mgdlsmmer Vid dörren kostar det 180
kronor, så se till att ffiranmiila er. Nyfiloa
och ftiriildrar som bara vill se vad vi håller
på med kommer naturligvis in gratis.

Anniilan och betalrring
Anmiilan görs på den blankett som
skickas med. Eftersom en del tåivlingar har
begriinsat antal platser bör du anmäla dig i
god tid. Förenmäler du dig får du dessutom
lägre anmiilningsavgift,. Föranmåiler dig gör
du genom att frlla i anmzilningsblanketten
som ligger mitt i häftet. Anmalan är birr-
dande. Karr vi int€ tyda din anmtilan kan
du naturligtvis inte garanteras plats. Vi åir
inte kriminalgrafologer så texta tydligt. Vi
skickar bekriift,elser och inbetalningskort på
posten.

Försä[ining
Inga personer, organisationer eller fiiretag
får såilja sina varor eller tjiinster utan tillå-
telse från de konventsansvariga. Till LinCon
ko--er trra spelaftirer. De frra 2ir
Midgård, Spel & Sånt, Flamman samt Titr-
ningar & lbmult. Aftirerna har ett fullgott
sortiment av spel. Dessutom kommer Håkan
Ackegård att såilja teckningar under
konventet.



Caf6 Mhulan
Caf6 Mhulan kommer att hålla öppet dygnet
runt och siiljer det mesta i mat- och godis-
väg. Den kommer att ligga i C-husets om-
byggda hak. Fllr grillsugrra kommer vi att
hålla med grillar utanfiir Kårallen under
lördagskviillen. Korvar och grillkol kommer
naturligtvis att siiljas i Caf6 Mhulan.

Frukost och lunch
Frukost kommer att serveras tre gånger, det
vill säga varje morgon. Frukost serveras
med sjåilvplockning och kostar efter hur
mycket man äter. Middagarna kommer att
kosta 40 kronor och serveras två gånger,
lördag och söndag. All servering sker i
uriiversitetsrestaurangens lokaler.

Meny
Frukost alla dagar: Självplock,
man betalar ftir vad man tar.

Middag ltirdag: Kiittbullar och
potatis eller spaghetti med
köttftirssas.

Middag söndag: Pannbiffoch pota-
tis eller spaghetti med skink- och
ostsås.

Unifomering
Militeira uniformer senare iin 1800 eir firr-
bjudna. Permissionuniform ftir värnpliktiga
i det svenska fiirwaret åir dock undantagna.
Livekläder iir dåiremot tillåtna eftersom
levande rollspel kommer att hållas på
konventet.

Reception
En reception kommer att hÅllas öppen åt-
minstone mellan 8:00 och 22:00. Till recep-
tionen kan du våinda dig om du vill skilla
frågor eller anmiirka på någonting som hänt
under konventet.

Anslagstavla
En anslagstavla kommer att vara uppsatt i
Colosseum. Där kan du leta eft,er den aktivi-
tet just du ska spela. Om några iindringar
sker under konventet kommer ändringarna
att stå här ftirst.

Aktiviteter
De aktiviteter som kommer att hållas på
LinCon är uppdelade i rollspel, brädspel,
dioramor och och öwiga arrangemang. För
att vara säker på plats måste man i allmän-
het ftiranmEila sig till rollspelstävlingar,
rollspelsaktiviteter och brädspelståivlingar.
Efteranmzilningar kan göras hos den som
håller i aktiviteten.

Hur man hittar till LinCon
Kommer ni med tåg tar ni buss 207 till
universitetet (se kartorna). Kommer ni med
bil kör ni längs E4an och åker in den västli-
gaste avfarten och åker till Vallarondellen.
Där svänger ni av mot Lambohov och åker
in på infart 2 mot universitetet... och vips är
ni framme vid C-huset och LinCon!

Drog- och killerfritt!
Som vanligt är straffet ftir odrägligt uppträ-
dande avstängning liir resten av konventet.
fill odrägligt uppträdande räknas även
slagsmål med livevapen på annat än avsett
ståille (vapen kan låimnas in i receptionen)
och innehav av paintballvapen.

Viktiga personer
Har du frågor som inte besvarats av detta
häfte kan du höra av dig till någon av ned-
anstående personer.

Fredrik Bonander (huvudansvarig)
013 - 21 45 86
Lantmannagatan 74
583 32 Linköping

Peter Nordgreu (arrangemang)
0t3-21t7 48

Christer Pettersson (fler håift,en & övr.igt)
013 - 21 23 03
Plöjaregatan 73
583 30 Linköping



AKTIVITETER
Rollspel

Advanced Dungeons & Dragons:
Ur askan i elden
Rollspelstiiuling ft'r lag om 6 spelare
Arrangör: Henrik "Sniper" lbnkin, Dragonb Den

Meriter: Bhtc Max p& flera LinCon.
Förkunskapskrau: Man må,ste kunna 'Players
hand,book" och ha dcn med.

Kostnad: lN krowr per log
Spelledare: LinCon stå,r ftr spelled,are

Som ökiinda piraterpå havetmellan Bumerien och

Merkanclien kunde ni leva i lagom lyx, men på

stiindigflykt ffin prisjägare, krigsskepp ochh:irrnd-
lystna makthavare. När Mengisto, Rumeriens kon-

ung, skickade landet i krig och liirtryck erbjöds ni
fribrev mot att hjälpa till i kampen mot den onde

tyrannen.
Diirftir återviinde ni till Rumeria Mengistos

stad, Rumeriens huvudstatl och er barndoms-

stad. Där kiimpade ni som sjåilvstiindig sabotage-

grupp, endast under order av områdets rebel-

ledare. Era uppdrag gick lysande tills bak-
Mllet...

Advanced Dungeons & Dragons
Ravenloft: Intriger i natten
Rollspelstiiuling ftr loB om 5 personzr och
spelledare
Arrangör: Johan Auerin, Sir LanrelotsViiwer
Meriter: Blood,-Bowl p& LinCon90
Förkunskaper: Bör ha spelat AD&D ftrut.
Kostnad: L50 krotwr per lag
Spell,eda.re: Egen spell.edare ger ftretriidc

Kusliga skuggor kunde ses röra sig fram och

tillbaka i dimman när den sakta höjde sig över
marken och omslöt ilig i sitt mörka innanmäte.
När du till din fasa insett vart dimman ftirt ög
iir det ftirsent. Strandsatt i en ogästvänlig viirld,
firll av faror, måste du överleva tillräckligt låinge

ftir att hitta en väg hem. Välkommen till
Ravenloft!

Advanced Dungeons & Dragons,
Individuellt: Fem mJrror är fler än
fyra elementarer
In diuiduell rollspelstiiuling
Arrangörer: Ingernar Ragnemalm och Fred,rik

Bonnndcr, Dragonb Den
Meriter: Ja
Förkunskapskrau: hqo
Kostnad,:30 krowr per person

Spellcdare: LinCon hå,ller rned spelleda.re.

Den gamle iirkemagikern Von Dunkel dogi ett
slaganfall ftir några år sedan. Detta anses all-
måint vara det bästa han någonsin glort. ftvärr
verkar diiden inte räcka ftir att hålIa honom från
att göra en massa dunkelheter. Tjuvgillets
mästare, den fete Don Filip Al Flesco, har sarrlat
ihop de basta hjiiltar han kunde finna ftir att
stoppa Von Dunkel. Synd bara att han inte
kunde hitta några vettigare hjältar! Ett tokigt
äventyr som bedöms helt och hållet på roll'
spel. I ftirsta hand roligt, i andra hand tiivling.

Amber{on: Prisonfall
RollspelstiiulitW ftr lag om 5 personer

Arrangörer: Calle Dybedahl, Lysator; Peter Nord,'
gren, Lyson4 och Fredrik Bonande\ Dragon's

Den.
Meriter: Ja
Förhunskapskrau: Skall ha spelat rollspel
ti.digare
Ibstnad.: 150 krow per lag
Spellcdnre: LinCon h&llzr med spellcd.are

Vad har en skotsk trollkarl, en fransk diplomat,
en tvåhundra år gammal kenyanska, världens
rikaste kvinna och en legosolilat som aklrig
f?irlorat gemensamt med universums undergång?

Svaret får ni om ni spelar Amber på Lincon!
Scenariot iir en minikampauj som beräknas ta
unge*ir fira pass.



Classic Call of Cthulhu: Sfåirernas
musik
Rollspelstiiuling for lng om 5 spelare
Arrangör: Mats Carlfurg, Dragon's Den
Meriter: Call of Cthulhu på LinCon g2

Förkurxhaper: Ek r ha spelat Call of Cthulhu
tidigare
I{ostna.d: 150 hrorcr per lag
Spelledare: LinCon Mll.er mcd. spellcdare.

eret air 1922 och ilet år sen höst i Boston. T!äden
har tappat sina blad och både mark och himmel
åir bara. Det åir kallt; lufra:na har ftir leinge sedan
flytt med godstågen motvarmare trakter. Vinden
blåser enstaka torra, prasslande Iöv liings gator-
na. När natten faller och m;inniskorna gömmer
sig inomhus spelar vinden kuslig musik på tele-
fontrådarna, spända mellan sina stolpar som
stråingarpå enviolia-

Spelarna sanlas i ett stort hus ursnliir staden
ftir att öva in ett musikstycke skrivet av en känd
kompositiir och mrrsiker. Scenariot utspelar sig
under en vecka fylld av musik, gemytlig samvaro
och stora mängiler god mat. Om spelarna sköter
sig fii§er en musikalisk hiumf nåir det nyskrivna
verket presenteras ftir stadens societet. Den
viktigaste bedömningsgrunden är rollspelet.

Call of Cthulhu: Den återfiidde
Rollspelstiiulirq fia lq om 5 spelare
Arrangör: Laila Wiberg, Liches & Witches
Meriter: Coll of Cthnlhu p& LinCon g2.

Förkuwhaper: Sha gila rollspel, bör ha spelat
Call of Cthulhu tidigare.
Ihstnnd; 150 hrow per lag.
Spelledare: LinCon h&llcr mcd spelledare.

Vad gör du, 194t1, i llbet? Stående till knäna i
snö? Utan utrustning? Fönlirad, stelfrusen, rädd
och omringad 4y himalayas fergsmassiv? Scena-
riot Ten återftilde" ger svaret.

Drakar och Demonen öknens
intrigspel
noUspektöoling fi)r lq om 5 spelare och
spelleda,re
Arrangör: Bjöm Kouppi, Dragonb Den
Förkunskapcr: Nr lw spelat Drakar och
Demonnr tid.igare.
Kostrwd,: 150 hrorwr per lag
Spelledare: Egen spellcdare ger fi)retriid.e
framftr lag utan spellcda.re

Sand överallt! I näsan, i ögonen och i munnen.
Dessutom kommer mer problem. Vattnet håller
på att ta slut. Tiden håller på att rinna ut och
vem kan man lita på egentligen? På Bellexon
håirskar tyrannen Phollin ad Sellin med järn-
hand. I[älp den forna kungaätten återerövra sin
kungakrona och bli dåirgenom hjältar!

Kelter: Resan hem
Rollspelstiiuling ftr lag om 3 spelare
Arrangör: Laila Wberg, Liches & Wtches
Meriter: Kelter på, LinCon 92
Förkunskaper : God rollspekftrm&ga
Kostnad: 90 krorwr per lag
Spelledare: Arrangörentn hå,lkr med spelled.are.

Conor reser sig på darriga ben. Hans kropp iir
full av sår och blåmiirken. Han minns bara en
oiintllig smärta som aldrig tycktes ta slut...

Han kisar mot vinden och ser sig om, stran-
den är öde, han är ensam...

Kult: Varken det ena eller det andra
RollspelsttiulinA ftr lo9 om fyra till fem
spelare och euentuell spelledare
Arrangör: Markus Hallström rrch Tbny Gus-
tau ss on, Pe kings apj tiu lar
Förkuns haper: Ftird,ighet i teaterrollspel.
Kostnad.: 750 kronar per lag
Spelledare: LinCon h&ller med spelled,are s&
långt dct rUker. Egen spelled.are ger ftretriidc.

- Hörrni grabbar, enli6 Freges uppfattning i
Grund,gesetze dcr Arithmetik är varje sann sats
ett'namn' på sanningsviirdsf 'fst senn4',
medan varje falsk sats iir ett 'namn' på san-
ningsviirdet "Det falska". När man fäller omdö-
met:'Sokrates iir diidlig", så säger man, att det
genom satsen §okrates iir dödlig" betecknade
sanningsvärdet iirjust Det sanna. Varje teorem i
Grundgesetze har forrreln: I-S, där S är en sats
och prefxetjust uttrycker att det sanningsvärde,
som S är ett namn på, iir Det Sanna. Prefixet
kallas av Frege fijr omdömesstrecket. Allafall så
står det så illactatus Logico-Philosophicus,
4.063 sid 128.

- Och?

- Det var inget, glöm det.
- Mera kaffe hitåt!

\lle watched, our friends grow up togethcr
And, we saw them as they fell
Some of thcm fell into Heauen
Some of thern felr t"ro Urrlr.*^cGowan



Megalbaveller: Horizon
Rallspelsmuling ftr lag om 6 spelare
Arrangörer: Peter Nordgren eh Andreas Biark'
lind, LSPF
Meriter: llaueller p& LinCon tid.igare år.

Förkunshapskrau : N å6on uana ui.d, llaueller uh
giirna lutkiirleh d,iirtill.
Kostrnd,: 150 hronar per lag
Spelledare: Anangöterna håller med' spelledare.

Under era resor som ombudsmiin ftir storhertig
Norris bår ni giort mycket nytta Iiir seliitom och

det sönderfallande Imperiet. Ni har ftirdats vida
omkring och... och...

Spela ett gåing överåriga militiirer med
psykoser som motsvarar er $oteska kompeteo§-

nivå, som vore ni stulna ur en bok av Bujolil. Och

en gullig scout!
Översten surar, Fahil har låst in sig på sin

svit, Farlow putsar. Servalan intrigerar,
Cometfall är konstig, Maclntyre ska vi inte tala
om. Snart går ni ner i normalrymtl. Den våinliga
planeten Horizon våintar. Det ultimata Mega-

Tlaveller-äventyret!

Parabellun, ett nytt svenskt rollspel
Ind.iuiduell rollspelsaktiuitet
Arrattgörer: Martin Lindholm och Jens Sennelind,

Förkunsh,apskrau : I nga
Kostnad: 15 hronnr per person

Spellcdare : Arrangören h&ll,er mel, spelled'are

Ta chansen att prerriiirspela Parabellum, det
Iijrsta svenska thrillerrollspelet! Ikläd öe
rollen som brottsling, iletektiv, journalist eller
någon annan spännande karaktiir ftir att uppleva

oliista myserier, lomska intriger och actionfyllila
uppgörelser i ilagens hfuda brottsviirld. Låt tlig
frestas av en intressant spelmiljö och ett våilkon-
struerat regelsystem, vi lovar dig ett äventyr tlu
sent glömmer...

Rollspelet Rollspet Ca;fA M
Rollspelstiiuling för lag om 4 spelnre

Arrangör: Lai.la Wberg, Li.ches & Vrttuhps

Meriter: Arrangerade Rollspelet rollspel p&

LinCon92
Förkunskaper : God rollspelsftrm&ga
Kostnad,: 120 krorcr per lag.
Spelledare: Anangörerna, h.åller med spelled'are.

- Jag tåinker inte åka tunnelbana till 44:an vatl
du iin säger!

- Ja men sluta nu! Du har inte åkt tricken på

ett år! Ska ilu cykla hela livet?
Krister reeer de sista testama på tuppkam-

men. Adrian åirhelt omöjlii sedan... deras lilla
äventyr. Nä, nu ska de ut och hitta lite action och

BuneQuest Glorantha
Ro[spelstiioling fi,r lag om 5 dclngare
Anongör Jonas Riintilii, Dragon's Den

Meitct: Har anangerat RuneQuest på LittCon 91

dt-92
Fö*uns*;a.pr: Ingen
Kocfnd: 150 hrorcr per lag
Spdlfurc: IÅnC-an hlller med egta spelledare

Upplw Glorantåa i detta äventyr som garanterat

blir någonting uttiver tlet vanliga. Bedömningen

kommer att grundas på hur roligt de spelanile

lagen hade.



Shadovrmn: Skuggor är en flickas
bästa vän
Rollspelstiiuling ftr lag om 4 till 6 spelare och
spelledare
Arrangör: Jesper Södcrlund,, Dragon's Den
Meriter: AD&D-lag LinCon g1

Förkunskaper: Bör lw spelat Shadnwrun tidigare
Kostnad: 150 hrorcr per lag.
Spelledare: Egen spelledare ger ftretriid,e

Världen iir en lite annorlun«la framtidsverision
drir magin har återupptiickts och återuppväckt
slumraade livsfomer som clrakar, tmll, orcer och
dviirgar. Lägg till det en cyberpu:rk-litoande
miljö, å la Gibson Läter det utflippat? Ja, kanske
men det utgör en intressant värld att ftirlägga
äventyr i. Följ med på ett rafflande äventyr i
Shadowrms Seattle &ir ni spelar en grupp
shadowrunners, prsoner utan identitet som
storliiretagen åilskar att hata men inte klarar sig
utan.

Space Beat iks do LinCon
Ind.iuiduell rollspdstiioling
Arrangör: Iknntth "TPG" Johtnsson, Dragon's Den
Förkunskapshrau : Antikonformistisk, antiauk-
torikir kiggning samt ett sinnc for det orimliga.
Ibsttw.d;30 hrotar pet person
Spellcdare: LinCon hållcr mcd spellzdare

- Rövar-Ronny ken ta gin luhustrutug och mata
in den i åiniltarmen- Jag vill bara bort från den
hiir planeten så fort som möjligt. Om det inne-
biir att jag måste siilja min sjåil i tullen så gör
jag det.

Spelledarrniisterskapet
Rollspelstauling dAr spelama bedömcr spelledaren.
Arrangör: btgemar Ragcmalm, Drogon's Den
Meriter : Spellcdarmiistcrshapet på, LinCon 85 -9 1

och UppCon92
Förkunskaper: Inga
Ihstnad,: 15 kronar W Wson.
Speltestare: Arra ngören h.åller med spltestare.

Sveriges ftirsta och mda spelledartiivlingt I
kvalet skriver ilu ett scenario fiir ditt favoritspel
efter ett bestämt tema. Sedan spelar ett par
testgrupper de scenarion som går vidare till frnal.
Någorlunda liittbegnpliga system underlättar
scenariotestet. Det vinnande scenariot publiceras
i llragon's Dens fansin The Beholder.

Toon: Star Träck The moose generation
In diu id,uell rollspelsdktiuitet
Arrangör: M&ns Må,nsson, Dragon's Den
Förkunskapskrau: Inga
I{ostnad: 15 krowr per person
Spelledare: Arrangören h.åller med spelledare

Kaptenens dagbok
Stjåirndatum 6*9 = 42
Kiira dagboken!

Idag hittade vi en ny planet. Det blir säkert
jättespännande att utforska den! Bara inte den
ondskefulla zriptofagen Mega Hemsk dyker upp
och sabbar allt precis som vanligt...

Utforska galaxen i Star Ileks och Liftarens
sanna anda! Triiffa på nya balla aliens! S§ut
dem med pajpistol! Värna om älgama! Den som
får animatören (GM) att skratta mest vinner.

lVarhammer Fantasy RPG: Månen
stiger
Rollspelsttiuling ftr lag om 5 d.eltagare och spel-
ledare
Arrangör: Jonas Bolander, Dragonb Den
Förkunskapskrau: Bör hunna utirldcn lite grand.
Kostnad,: 100 kronar per lag
Spelbdare : Egen spelled.are kriiu s.

Det iir en tidig vårkviill i Grå Bergen. Regnet
strilar ner och marken iir tiickt av grttja.
Morrsleib harjust börjat stiga över horisonten
och dess grönaktiga sken glimtar i moln-
luckorna. I ett buskage hörs hostningar och
skrovliga röster...

-Kan vi inte slå läger nu? Det regnar!
-Nej!Se på Morrslieb, vi måste fram innan...
-§sta! Där, uppe på Hippan, kan ni se det?

Jag tror vi åir framme...
Magi, Morrslieb och mutationer! Lerigt roll-

spel i den garrla världen.
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Brädspel

A House Divided
Briidspelsttiuling
Arrangör: Fred,rih Innings, SWROK
Meriter: A House Diuidcd, på, alla honuent.
Förkunskapskrau: Inga
I{ostno.d,:20 hrotwr per person

- Hjiilp den ädla och frihetstilskande södern att
slå sig ur unionen som de perningfxerade nasa-
ma i Washington vill tvinga er att vara kvar i.
- Kiimpa på «len rätta sidan, mot slaveri och
ftirtryck, liir att rädda unionen undan söndring
och fttrfall.

A fouse Divided zir GDWs klassiska spel om
amerikanska inbörileskriget. Spelet är på strate-
gisk nivå med relativt få enheter. Det är lättliirt,
men alltid utmsnands att spela, även fiir erfarna
spelare. Vi spelar med officiella turneringsregler,
men med några få små åindringar fiir att få bättre
spelbalans. Ta gåirna med epa spel.

Advanced Civilization
Briidspelstiiuling
Arrangör: Daniel Hii'ghuist, Dragonb Den
Förkunskaper: Inga
Ihstnad:20 kronor per person

I Civilization bygger du upp gamla medelhavs-
kulturer från stenåldern till tiden kring romar-
rikets grundaade. Gillar du spel där diplomati,
fred och samfiirstånd lönar sigmer än krig? Då
är Civilization spelet ftir dig! §6a1 yanligt spelar
vi både kval 69[ ffnal. Kvalet spelas i en ftirkor-
tad variant på 12 omgångar, fram till 500 f.h.
Thg med spel så garanteras du platsl För dig som
inte kan spelets regler kommer regelgenomgång
att hållas innan passet börjar.

Advanced Squad Leader
Briidspelstiiuling
Arrangör: Mats Persson, Dragon's Den
Meriter: Arrangerat LinCon tidigare år.
Förkunskaper: Ska ha spelat spelet tid.igare
Kostnnd:20 hrotar Wr person

Tävlingen iASL går under hela konventet och du
kan spela niir du vill. Balanserade scenarion från
moduler, annualer eller Generaler kommer att
användas. Mer information och scenarios kom-
mer att skickas till anmåi]ila.

Axis &AlHes
Briidspelstiiuling
Arrangör : Johannes Jönsson, Conflict Simulation
Sweden (CSS)

Förkunskapskrau: Inga
I{osfind: 20 kronar per person

Spela detta krigsspel dår båtar ser ut som båtar
och pansarvagnar ser ut som pansarvap.ar, utan
pappbrickor med konstiga silhor på. Regel-
genomgång innan spelet börjar.

Britannia
Briidspelstiiuling
Arr angör : F re drik I nning s
Meriter: A House Diuidtd på alla konuent.
Förkunskaper: Inga
I{ostrwd:20 krotwr Wr person

Var med i de djåirva plundringstågen i Britan-
nien. Skapa riken, stiirta civilisationer och bli
slutligen kung av England i detta eröwingsspel
frånAvalon Hill. Nybtt{are bor komma på regel-
genomgången. Eget spel ger ftireträde.

Candidate
Briidspelstiiuling
Arrangö r : Christer P etter s son
Meriter: Ciuilization på, LinCon und.er må,nga år.
Förkunskapskrau: Inga
Kostrnd;20 krotwr per person

Spelet om makten i ett mer eller mindre känt
amerikanskt parti. Med mutor, skandaler,
fiiretagsstöd och andra pengar kanskejust du
blir presidentkandidat. Bästa spelet i sin genre!
Regelgenomgång i början av spelpassen.

CarWars: SADS Open
Briidspelstiiuling
Arrangör : Sif,,ertiilj e AutomobilDuellerings -

Siillskap (SADS)

Meriter: CarWars på, LinCon 1989-1991.
Förkunskapskrau: Skall kunna spela Car Wars
Kostnnd:20 kronar per person

Dånande vapen, skrikande däck och tjutet av
plågad metall. Efter två års uppehåll inbjuder vi
återigen intresserade duellanter till SADS öppna
mästerskap. Skalljust du segra i arenan eller
kommer du att silla dig till de ftirbriinda och
sönderslitna ftirlorarnas skara?

Kvalpass i division 10, frnal i division 20.



Endast materiel godkiind av amerikanska riks-
ffirbundet. Entlast åiåes, trikes ochcars. Passage-
rare är strängeligen ftirbjutlna.

Regler: Deluxe Car Wars och Uncle Albert's
Catalogue Fmm Hell gåiller. Errata frånADQ
gåiller. Domslut fattaile av SADS personal är
avgörande. Regler hr alternate encumbrance
gåiller. Antingen bemannas fordonet av en ftirare
byggd på 50 SR eller av ftirare och s§rtt byggda
på sammanlagt 80 SP. Inga ftirdigheter över +2.

Då ilet pass ilu skall tävla i börjar, skall ditt
fordon vara ftir,iligtlesignat och klart ftir kontmll.
I mån av tid tar vi tacksamt emot fordon liir
kontroll under tidigare pass.

Diplomacy: Se EuroDipCon.

Football Strategy: LinCon Cup
Briidspelstiiuling
Arrangör: Kenruth TPtr Johansson, Dro4onb Den

Förkunskapskrau: Inga
Kostrnd: 70 krotnr per person

l\r du en slipad coocå? Eller en snabbtåinktploy-
caller som alltid åir steget fiire sin motståndare?
Kan du läsa tabeller? Då är LinCons utslags-
turnering i Football Skatery det du söker.

Illuminati
Briidspelsaktiuitet
Arrangör: Henrik Norberg, Dragon's Den
Förkunskapskrau: In4a
Kostnnd: 10 kronar per person

Steve Jacksons klassiska spel om maktspelet
bakom kulisserna.

Junta
Briidspelstiiuling
Arrangör: lbnmy Persso4 Dragon's Den
Meriter: Junta på må,nga LinCon.
Förkunskapskrau: Irga
Kostnad,: 10 krorwr per pernn

Livet i en liten, fattig, rik bananrepublik dåir

kupper är vardagsmat. Eget spel ger liireträile.
Regelgenomgång viil borilet vid behov.

Kremlin
Briidspelskiuling
Arrangör: lbrnrny Persson, Dragon's Den
Meiter: Kremlin på många LinCon

Förkunskapskrau: Inga
Kostrnd: 10 krorwr per person

Intrigiera dig genom partiet ftir att nå högsta
partitoppen i detta helt inaktuella spel om Sov-
jets styrande organ. Dget spel ger ftireträde.
Regelgenomgång vid bordet vid behov.

NeoBunnies
Briidspelstiiuling
Anangör : Gunnar Söderberg
Förkunskapskrau: Inga
Kostnnd,:20 krowr per person

Plocka morötter, gör barn, bli muterad och skaffa
herravälde över tomteskogen. Kom gärna på

regelgenomgången fiir att veta vilka regler som

kommer att anvåndas. Neogames sponsrar
med prisen

Republic of Rome
Briidspelstiiuling
Arran4ör: Michazl Bjurshagen, Dragon's Den
Förkunskapskrau: In4a
Kostnad:20 krotmr per person

- iirade senatorer! Detta har pågått länge nog!
Vi måste sätta stopp ftir barbarernas härjningar.
Dtirftir frireslår jag, Scipio Africanus, att Quinc-
tius Flaminus utrustas med tre legioner och

tågar nomrt ftir att möta detta pack. För öwigt
anserjag att Kartago bör ftirstiiras.

I Bepublic of Bome styr du en politisk
fraktion i Roms senat. Ditt mål är att ensam
gripa makten i detta våildiga rike. Vägen till
makten kgntas av mutor, svek och lönnmorcl.
Varliir inte utropa dig till kejsare och tåga mot
Rom?

Regelgenomgång ftlr nybörjare. Eget spel ger

fiirebäde.

World In Flames
BriidspelstiiulirW
Anangör : Jolnnrus Jönsson, CSS
Förkunskapshrau: Bör h.a spelat spelet tidigare.
Kostnd: 20 htotwr per person

Spela det biista konlliktspel världen skådat.
Hela viirlilskonllikten kan spelas, men troligen
kommer ett kortare scenario anpassat till tiden
att spelas.
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Dct var en gång en skog som
kalladcs Tomteskogen som var
omgiven åv en stor mörk skog som
kallades Tlollskogen. I Tiollskogen
fanns hemska a.ort o.1, slrrga
kaninj:igare. I Tomteskogcn var der

däremot alltid lugn och frid och
kaninema skumade omkring och åt
motöfter. Det var en tid av evig
Iycka, d:ir det störsa bekymret var
hur man skulle orka äta upp alla
morötter. Så kom den andra
tidsåIdern. lvtred den kom de hårda
tiderna. Regeringen infOrde
ransonering av morötterna. Varje
kanin fick bara en moror om
dagen. Den andra tidsåldern
slutade med Ragnarök Konstiga
wampmoln sågs mot himlen, långt
bortanför Tiollskogen. Den ena

solen störtade, tomtama ftirwann
och det hände konstiga saker med
kaninema när de åt morörter. Helt
plotsligt stod tomteskogen och dess

kaniner inför den slutgiltiga
apokalyps€n. Vad som helst kunde
h:inda En kanin kunde ftirvandlas
till Vampire Bunny och suga

livskraften ru en annan kanin som i
sin tur blivit forvandlad till Cyber
Bunny. I denna kaotiska tidsåIder
sågs kaniner slåss mot kaniner.
Slutet var niira.

Det iir i denna tidsålder som du tar
rollen som tre små förskråimda
kaniner, som kämpar ftir ära och
berömmelse. Men ftämst av allt ftir
sina liv..

Nv rönsÄrrRAD
YERSION I BOx!

Y
Koluvrpn LAGoM TrLL
MOROTSSÄSONGEN...

Var.ie deltagare får [.ontrollen
över var sin kaninklan soru
försöker överleva i den öde-
lagda Tomteskogen. Kanin-
erna har efter den stora Lata-
strofen blivit drabbade av
underliga mutationer, orsak-
ade av de radioaktiva moröt-

DISTRIBUTION
101 Production

Västra Hamngatan 5
411 17 GötEborg
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terna i skogen.
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För första gången i världshistorien kommer
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För att inte missa dffina otroliga
händelse, anmäl dig snarast till

att utspela sig i LinköPing

ffi

Diplomacyturneringen på LinCon !



Europeiska Mästerskapen i Diplomacy -

EuroDipCon II

Briidspelstiiuling
Arrangörer: Per Westling, Björn uon Kruring och Roland, Isaksson
Meriter: Har arrangerat Diplomacy på konuent i m&nga år.
Förkunskaper: Skall kunru spelets regler
Kostnnd:40 kronar per person

Diplomacy, spelet som spelas av forna,
blivande, verkliga och imaginära härs-
kare. Genom fiirhandlingar, samarbete,
lögn och svek skall du eröwa Europa med
dina arm6er.

I år kommer historiens andra euro-
peiska mästcrskap att utspela sig på
LinCon.

Första gången var i Paris 1993, då tre frans-
män toppade resultåtlistan. Biist var Samy
Malki. Sverige var dock mycket frarngångsrikt
och erövrade f?irdeplatsen genom Bjöm von
Knorring. I lagturneringen vann det franska
laget CRS, medan Sveriges lag kom på sjunde
plats,

Vi hoppas och tror att det skall komma fler
sfl6nningar till Linköping rin till Paris, då ca 20
icke-fransmän kom av 194 deltagare. Vi riiknar
med minst 30 utkindska deltagare. Du behöver
inte oroa dig ftir kommunikationssvårigheter. De
flesta utlänningar kommer att vara minst lika
dåliga på engelska som du, och ni kommer ju alla
att vara viililigt angeliigna att ftirstå varandra.
Du måste alltså alltid vara beredd att ftrhandla

på engelska. Om inte annat kommer du att få en
god möjlighet att prova dina kunskaper i engel-
ska!

Ibmeringsregler kommer att skickas ut
med bekräftelserna eller delas ut på konventet
innan turneringen börjar. lusiga priser kommer
att delas ut i en miingd kategorier.Priser går
såväl till de bästa totalplaceringarna som de
sju som placerar sig bäst med respektive
land, den bäste taktikern, förhandlaren och
för:rädaren. Dessutom anordnas en lagtur-
nering under lördagens kvällspass då även det
bästa laget kommer att belönas.

Vi uppmanar er alltså nu att sätta sarnman
egna lag om 3 till 7 personer. Sju är bäst, efter-
som ni då kommer att spela alla sju länderna.
Lag kan representera en ort, ett fansin, en ftren-
ing eller en intressegrupp. Som exempel vanns
lagturneringen på LinCon 92 av fansinet
Lepanto 4-ever.

Behöver ni hjälp att sätta ihop lag, kontakta
oss. (Kontakta oss gärna ändå.) Slutliga lag-
sammansättningar ordnar vi på konventet. Ta
gåirna med eget bräde. Vi villju inte riskera att
någon inte får spela på grund av brist på bräden.

Schema för EuroDipConll
FredaglS-00: Individuellt
Lördag10-16: Individuellt
Lördag18-00: Lagtävling
Söndag10-16: Individuellt

Stindag 17-19: Bankett
Söndag 19-21: Europeiskthobbymöte
Söndag21-24: Svenskthobbyrnöte
Måndag9-15: Individuellt



Dioramor

Apokalyps
Dioramatiiuling
Arrangör: Malin Ryd.ön
Meriter: Apokalypsdioramat p& flera konuent
Förkunskaper: Inga
Koshwd,:20 krotnr per person

Apokalypsen är nära. Mänsklighetens ftrsök att
eröwa stjärnorna har kollapsat i ett samman-
brott av monstruösa proportioner. En mängd
småimperier, krigsfurstar och kultledare vänds
mot varrandra i en orgie av ftirstiirelse. Thg på
dig rollen som ledare ftir en grupp män i ett
desperat ftirsök att överleva en värld som vänt
sig mot sig själv.

Blood Bowl: Open Bloodbath Cup
Dioramatiiuling
Arrangör: Christofer Fjellner, You orily liue once.
Förkunskapskrau: Bör ha spelat Blood Bowl ftrr
Meriter: Blood, Bowl på, Ostra konuentet.
Kostnad,:20 kronor per person

Dallas Cowboys och Buffalo Bills, ni kan kasta er
i väggen. Här är det blod svett och tårar som

giiller. Den som har med eget spel har ltireträde.
Spelet spelas i en utslagsturnering där segraren
gfu vidare till nästa omgång.

Clay-O-Rama
I*rkliiggsaktiuitet
Arrangör: Lars Lagerström, Dragon's Den
Förkunskapskrau: Bör ha kletat med lera som barn.
Kostnnd:5 kronor per person och g&ng.

Modellera fram din egen lerfigur och låt den
möta andra på "Iu'ans och lerans fält'.

DIWZ
Diorarnaaktiuitet
Arrangör: Mikael Rydfalk & Mats Öhrman
Meriter: Se nedan
Förkunskapskrau: Inga
Kostrnd:l0 kronor per person

Succ6dioramat från LinCon-91 och -92 fortsätterl
De som överlevde'Sista natten med gänget" har
fått nya'vänner", och i storstadsdjungeln måste
man fortfarande vara stark, snabb och brutal ftir
att överleva. Reglerna baseras på DMZ, men det
är viktigare att vara snabbtänkt och pricksäker
än att kunna regler. Se även särskild annons.



Epic Space Marine
Dioramatduling
Arrangör: Urban Blom, Dragon's Den

Meriter: Space Marine på LinCon'92 mfl konuent

Förkunskapskrau: Kiinn till reglerna ftr d.in

styrka! Learn'N Battle ftr er som inte spelat ftrut.
Kostnad:20 krotwr per percon

I\rrnering i Space Marine. Tag med din egen

amr6 eller hyr en styrka på plats! Slag på en

spelplan på ca 1.5 x 1.5 meter med 4 objektiv per

sida enligt vanliga regler.
På fredag arrangerar vi ett Learn N3attle

med regelgenomgång och efterltiljande spel ftir er

som inte spelat Space Marine tidigare.
Folk med egrra målade arm6er har fiireträde.

För allas trevnad får bara målade arm6er spela.

Arm6n ska vara på upp till 3000 poäng. Senaste

arrr6listor anviinds. Titaner är tillåtna men inte
sllierade.

Man O"[Yar
Dioramaaktiuitet
Arrangör: Carl "Abbe" Crarnör Dragon's Den

Meriter: Pendragon, AD&D och Space Marinc
Förkunskapskrau: Yi kir oss reglerua tillsammans!

Ibstnad,: 10 kronor per Person

I samband med Space Marirle kommer det också

att finnas möjlighet att prova Man O"!V'ar. Tag

giirna med egna båtar. Gruntlreglerna gäller, och

sisådåtr 1000 poiing målade båtar iir våil lagom.

Operation Bagration
Dioramatiiuling
Arrangörer: Hilge Lind och Göran Åhlström,
Dragon's Den
Meriter: Operatian lbtalize och 7l'Eastin'g
Förkmskapskrau: Inga
Ihstnad: 20 krotwr Wr Persotu

För fem dagar sedan, på 3'årsdagen av de fascis-

tiska hordenras fega angrepp på vårt älskade

Moder Ryssland, startade offensiven fiir att driva
ut inkriiktama.

Vid Borisov, några mil nonlost Minsk, står 3:e

Vitryska frontens 3:e Gardespansarkår. Orsja,

vid llneprs strand, har wiöts ur den fascisti§ka

omrens klor och befolkningen hyllar tle segerrika

befriarna. Våra iirorika $åiltar ftirberetler sig ftir
att befria råtlsrepubliken Vitrysslands huvudstad
Minsk ur tyrannens grepp.

Operation Bagration är ett Tabletop/Ilicro i
samma stil som'Operation Totalize" och'Battle
for 73 Easting', där du ft,r beliil över styrkorna.

Föranmälan rekommenderas men anmälan på

konventet är möjligt. Ange vilken sida du vill
spela, så skall vi se vad vi kan göra.

Space Hulk
Dioramatiiuling
Arrangör: Fredrik Ahlin, You only liue once

Meriter : Arrangerade Ostra konuentet.
Förkunskapskrau: Bör ueta hur man sl&r en

sesidig tiirning.
Kostnad:20 krotwr per person

- Ib the left, overwatch.

- Warning, warning, genestealers closing in.
Blam, blam, blam.
Splött, splött, splött.

- Keep on moving.

Space Marine: Kill for the hill
Diaramatd.uling
Arrangör : Patrik Olsson
Meriter: Har arrangerat fyra konuent i Giiule.

Förkunskapskraa: Bör kunna spelets regler-

Kostnad,:20 kronar per Person

Ttött på vanliga Warhammer40K-turneringar?
Då detta någonting ftir dig! Målet är att slakta
vilt, ta kullen och ha skoj. Egen arme ger ftire'
träde. Eventuellt finns några få armer ftir utlå-
ning. De exakta reglerna meddelas vid arange-
mangets start.

R,iddarlegoffi
Dioramaaktiuitet
Arrangör: lluls Johansson, Dragon's Den
Förkunskapskrau: Inga
Kosttnd: 10 krorwr per person. Vinnaren au ett
parti spelar uid,are gratis.

En lättsam turnering på lediga stunder där
vinnaren går vidare och får fortsätta spela nya
partier gratis, Ta chansen att leda en växande
skara riktiga LegorMsoldater, som trots faran
alltid slåss med ett leende på läpparna..'

Ibrgdiorama
Dioramatiiuling
Arrangör: Jonas Peterssoq Dragonb Den

Meriter: CarWars p&WettConIII - seh dess har
dct rullat på,...

Förkmkapskrau: Bör ha grepp om uiirld.en. Egrw
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regler anudnds.
Kostrnd: 20 kronor per person

Det frnns en sak som är viktigare än allt
annat fi)r Jordens överlevnad:. eternity shards,
Enligt rykten skall en frnnas i någon övergi-
ven fabrik utan{iir det Levande Landet. Se till
att just du får bestämma över dess och jor-
dens framtid!

Warhammer Fantasy Battle,
Krixhammaren
Dioramatd,uling
Arrangör : Andcr s Gunnar s son, Krixhammaren
Förkunskapskrau: Bör ha spelat spelet tidigare.
Kostnad:20 kronor

Ge de elaka alverna på nöten eller hacka grön-
skinn. Tag med egen armd på 3000 poiing kon-
struerade efter arm6lista. Den med mest vinst-
poäng vinner turneringen.

Warhammer Fantasy Battle, T&T
Diorarnatiiuling
Arrangörer: Mikael Brunke, Andreas Aronson och

PatrikHamberg,T&T

Meriter : Warhammer 40K och Giro, UppCon' 92
Förkunskapskrau: Bör ha spelat spelet tidigare.
Kostnad.:20 kronot per person och gå,ng.

Nu iir det krig i Tomteskogen.. .

Vill du också meja ner en hel tomtearm6? Nu
har du chansen att visa att du klarar av att spöa
något annat än polarens grundarm6... Vem kan
kryphålen i reglerna bäst? Vem lyckas dra bäst
magikort? Vem har mest tur med tärningarna?

Visa upp dig och din arm6 i ett spel som enbart
styrs av spelarnas skicklighet, eller hur var det
nu med alla de där ettorna jag alltid lyckas slå. ..

Vi kan max ta 72 spelare, dvs 4 per pass, så

tänk efter vilket pass ni anmäler er till.. .

Warhammer Merge
Dioramatiiuling
Arrangör: Carl Cedergren, You only Liue onre
Meriter : Arangerad,e Ostra konuentet
Förkunskapskrau : Bör ha spelat Warhammer tidigare

Kostnad:20 krotnr per person

Har du drömt om att få chansen att spela War-
hammer 40K mot Warhammer Fantasy Battle?
Här åir den, iintligen! Tag chansen och spela
denna sammansmältning av systemen.
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Ovrigt

Auktion
Arr an gö r : Stefan'W Wr ammerfo r s

Ibstnail: 5 krornr per utropsartikel

Sveriges bästa aulrtion fortsätter. Som vanligt
kommer den eminente Mikael Bydfalk att vara
utropare. Ni gom inte kan närvara vid auktionen
kan lämna in anbutl under visningen.

Fi gurmålningstiivling:
LinCon Open
Aktiuitet I Utstiillning
Arrangör: Helge Lind., Dragonb Den
Meriter: LinCon Open sedan LinConS9
Förkuwkaper: Ha med en målad figur.
I{ostund: 10 krornr per figur

LinCons frgurmålningstiivling har blivit något av
en klassiker. Tävlingen bedöms efter internatio-
nella bedömningsregler och vänder sig till er som

målar historiska figurer eller fantasyfrgurer.
Vi kommer som vanligt att dela ut ett antal

vandringspris. Varje vandringspris är specialise-
rat på ett område. Figurerna indelas i en expert-
grupp och en amatiirgrupp. Vinnare från tidigare
LinCon tillhör automatiskt expertgruppen. I
övrigt hjälper Helge Lind dig meil inklassningen.

Deltagare som bara är med i figurrrÅlnings-
tävlingen betalar endast 50 kronor i inträde.

Följande trof6er kommer att delas ut på

LinCon 94:
Eistoristr figur före 1600
Figuren ska vara civil eller militiir och monterad på
bottenplatta.
Eistorisk figur från 16fi) och frqmåt
Figuren ska vara civil eller militiir och monterad på

bottenplatta.
IDF-trofdn
Israeliska styrkor från 1948 till idag. Ensam fotfigur i
uniform, tillhorande IDF: arm6n, flottan eller flyget.
Måste vara monterad på bottenplatta. Utstiillaren
bör kunna ange referens fiir målningen.
WW2-pokalen
Bästa figur i 54mm eller U35 skala med figur från
nfuon av de shidande liinderna under andra viirlds-
triget. Måste vara monterad på bottenplatta. Utstiil-
lare bör kunna ange referens liir målningen.
AFU-pokalen
Pansrat fordon från 1900 till nutid, i valfri skala.

Måste ha personfigur i samma skala. Bottenplatta ä
valfritt.
Fantasytrof6n
Valfri fantasyfigur, i valfri skala, monterad på botten-
platta.
Tlaötions fantasypokal
Valfri fantasyfigur
Ilragon's Dens pokal
Endast draLar, eventuellt med ryttare. Bör vara
monterad på platta.
Dioramatrof6n
Diorama med minst två figurer. Ffu ej vara blank-
lackerade.

'Best in atrov»-pokalen
Pokalen utdelas till den figur som varit bäst, vilken
klass den åin tåivlat i.

Flera pokaler eller trof6er kan uppkomma genom

donation av ett vantlringspris. Vi ftirbehåller oss

dock rätten att tacka nej till trof6donationer.

KombinationstävHngen
Ar r angö r : Christer P etter s son

Kostrnd: 5 krowr

BIi LinCons mest allsidiga spelare. Alla tävlingar
diir det utses etindiuiduell vinnare ingår. En till
fem deltagare per tiivling får poång. Ju fler del-
tagare i en ävling, desto fler poäng ger det.

Kris. modemt liue i en blandad stab
Indiuiduell tiiuling i leuand,e rollspel
Arrangör: Jonas Petersson, Linkapings LRF
Meriter: CarWars påWettCon III m.m.
Förkunskapskrau: Inga
Kostrnd:20 kronor per person
Spelledare: Arrarqören håller med spelledare

Rymdskepp har kriinkt svenskt lultrum och
beskjutit flera installationer. Ni har samlats
som stab. En budbåirare kommer in genom

dörren. Viinstra armen håinger i ett improvise-
rat bandage. Han halvspringer bort till ftinri-
ken som ansvarar ftir säkerheten och lämnar
över ett meddelande. Fiinriken reser sig och en
fttrviintansfu[ tystnad lägger sig i lokalen.
Han säger mecl hög stiimma: ÖB har kommit...

Ett intriglive som stiiller stora krav på roll-
spel. Det utspelar sig i en stridsledningscentral
sorlmaretr 1995 nåir Sverige iavaderats av en
okind anfallare. Foto åir krav, återlämnas eft€r
aktiviteten. Skriv önskemål om roll, t ex virrig
uppfinnare, präst, militär, läkare.
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Linköpings Science-Fiction För-
ening (Lsf.tr.)
Aktiuitet
Arrangör : Britt-Louise Viklund, LSFF

Besök L§lFF:s i:rformationsbord och delta i tiiv-
lingar som SF-Quiz och novelltävlingen. Vi ord-
nar också fiiredrag och debatter om aktuella och
interessanta iimnen. Slutgiltigt program medelas
under konventet. Föreningen har deltagit med
irforrrationsbord och andra arangemong under
IinCon g0-92. Dessutom har vi arrangerat en
Science-Fiction-kongress i Linköping 91-93 under
namnet ConFuse.

Nattbio
Arrangör: Må,rten Isaksson, Dragon's Den

lir du trtitt på de gamla tradiga konventsrullar-
na? Vill du inte sova om nättema? Då iir LinCons
nattbiograf det rätta ftir dig! Du slipper Star
Wars, Ladyhawke, Bleka dfiens minut och
Sagan om Ringen. I stiillet kan du se Stalingrad,
Jårnkorset, Vinterkriget, På viistfronten intet
nytt, Hellraiser I, II och III, Evil Dead I, II och
trL

P5rttipanna
Ahtiuitet
Arrangör : Patrik Haslum, Norrköping rollspels-

ftrening
Förhunskapskrau: Inga
Spelledare: Arrangörerrn hå,ller med, egna spel-
led.are.

Har ni ingenting Iiir er under småtimmarna kan
ni titta lörti och spela något av ftiljande spel:
Kult, Drakar & Demoner Expert och Samuraj,
18i10, Ari§ & Alies, Shogun, Warhammer 40I!
Warbammer Fantasy Battle och Epic.

SYEROKs riksmöte
Riksmöte
Arrangör: l,ars O Johansson, SVEROK

Kom till Riksmötet och bestäm vad SVEROK
skall göra med sina miljoner. Dessutom kommer
vi att kolla vad Sverok gjorde under ftirra året
och vda styrelse och anilra ffjrtroendevalda.
Glöm inte att skicka många motioner till mötet.

Vill du prata med ftirbundets ordftjrande,
Fredrik Tnnings, på tel 08-27 34 02. Om du har
något bra liirslag på personer till den nya styrel-
sen, kontakta Niklas Stenlåås, Musserongtänd
Li,756 45 Uppsala, tel 018-30 90 87.

Vanvett
Töuling i leuand,e rollspel
Arrangörer: Lud.uig Gustafsson och Petra
P r uegna, Link öping s LRF
Förkunskaper: Skall kiinru till uad hye inncbtin
I<osttwd:30 krcnnr per person
Spelledare: Arrangören h.åller med alla funktio-
nirer som behius

För femhundra år sedan ftirbannades konungen i
Landnia av sin awisade åilskarinna. Han och
hans arvingar skulle drabbas ay yaasinns y6r
femhundrade ar. Dock var den dåvarande
hovmagikern såväl miiktig som skicklig. Magi-
kern ftiistod vad som drabbat konungen och
skapade en talisman som hOll honom vid sitt
ftrnuft så länge han bar den runt sin hals.
Konungen levde både liinge och viil. Nåir han
sedan ftill i den långa sömnen brändes hans
kropp och begravdes utanftir landek gränser
enligt magikemr aayisningar. Detta skulle enligt
honom ftir alltid s§dda konungens ätt.

Lantlnia fircdades och växte. Men nu, då den
utsatta tiden iir inne, visar det sig att magikern
spått fel, och Landnias iilskade Konung har
drabbats av sin ftirfaders ölemma. Detta har
medftirt oro i landet och lystna blickar kastas
mot tronen. Den nuvarande hovmagikern besit-
ter inte sin forne kollegas ft)rmåga, men har dock
ftirstått att talismanen iir liisningen på landets
problem. En hetsjakt mellan kungatrogna och de
som söker bemiiktiga sig tronen har i:rletts.

Underskrivet tillstånd av måJsman erfordms
ftir deltagare under 18 år. Medeltida/åntasy-
klädsel fordras. Deltagande sker på egen rislc



F"n, hä. si#e" ,r,arr...

hq..

,'1å,4

thM

slaqs enda tp"t^p1+
laSl nrr, Jd n, rnirle
d.a till Slo,L\ol*, .,u
vil! ,te rpeka i,7n7anv befalar.

Al/.."1,'4.
kowpir^. 

'la" laq;i
an*',å "[n
ball"l v..

Tq sk^ll,ln ,1j {un 7ä he* o,h

säA på hnud^Ji., Da ; s", å
hanll-"lla - \! tl"t^, n"l ryJiilr.

ie.ts!.d,;rFur -1 r] I_l
L t ir^\ /17-;'u.n lians l.er'-

lor,lollav- so*,

4,trd.rc.l"ivi",1

Pursvi{ ir elt
avarcenl sYe!

RITA
GIS§4

8?RTNS

NYA

FINANSVALP

o'_

7^J ",i4
\sP eLa)

Kalle Vo l9l$



Brr" 2o?
mot <-;
Univers;le!4

=Hiffiiltl"e>För spridning godkänd i Rikets ollmänna kailt,erk./e

Univers itets omradet Valla

rxrear 3
B,,r''hiltThls

fI
UJ]

1::F,,,"=



B - Föreningsbrev Sverige

Linköping 1 5

Porto betalt

Port payo

Avsändare

Lin0on-94, Dragon's Den

Box 100 31

580 10 Linköping

,u:

-
aa
-aa
-ItF
=t-tf
-
-la)
EF

z
--
ua!:FF
aa
-
I
a2
O
-
-
--UP
-zFl
I

F
Fa:3

---
FFqD

-t=r
t
z,
i
F
-lnri
AD
-t5F
-
-
-rq2
-Et
-
Ft
-z,
-E
-l

FF
ao
-EIr

- Du är väl medlem i Sorigu dl- och konlliktspelsförbundl
13500 spelare i 570 (öreningar kan inte ha fel. SVEROK verlor för

7 spelama i Sverige. Är du rredlem i en förening; se till att den är med i
SVEROK. Är du inte medlem i en föreninghiälper vi dig att starta en eller

atthitta en därdubor. Detkostar naturligtvisinget attvara med i SVEROK

Istället gerlörbundet bidragtill medlemföreningarm. Skriv till SVEROK
Box 300, 751 05 Uppsal4 eller ring karoliet i Linlöping på 013 - 21 29 00.


