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Väkommna till Uppcon'91
Yar?
Fyrisskolan, Cötgelan 17- 21, UPPsals

NäT?
27 - 2*c Scptcmbcr, 1991. Dcnna hclg g&
svcrigc övcr till vintcrti4 Hllr f& ni lillbaka dqr
timrnc ni Ua, av mcd på Go&mo.

Hur?
ATIåNTIS, G&B @hThc Afiicao Domioc
Guild, fttrcningtrDa sool gav or UppCoo'9O,
sarnarrarqcrareh cöjrdcr crcr brcu utbud nr
sktivil8tcr sttlflEdclco av dygrct

Diverse information.

Tl&n
Fredagen &rl?ll:c Sep. kl, l7:fl) - Sädagca

den 29c Scp. kl, 1700.
Inslffi
Invigning:
Spelsart
Avslutning

gtwtLkl1700
9tw27.kt l&00
gtwtt. kt tc00
gl0,9?9,ll 16:00

Lolsalqnattmda 91W29. kl l7:m

Inlsvertcrlng:
Vissa salar fu markcradc för vila och sömn
dygnct runt lngct spelandc i dcssa salar. Salar
för spcl dygnct runt kommer ävcn dc att vara
marlceradc, försols intc sova i dessa Vi vill ävcn
an ni hjätpcrcs gurcm atr stilda upp salco dtcr
cr. Eu hcdaryris värlardcm sqtr lämnarroastc
och sayggartc oalcn dcr si&

TlaErlng:
Duchar tinnr dygnct rutr Nyttja dcf,t flidgl

MAT:
Vår kiook kommcr naturligMs att vara tJppcB

dygnct ruot, dcssutorn scrvcrar vi:
FrukctlrOrdag och SOrdag. Lurrch: lndag;
Pydpenna. Middaf: **rt Spaghctti ncd
kötfärssår
hlattamat Frcdag kväll till §öndag
rnorgmtilDgcr,chili coo c. m.m)
lvlockorn: llcla Ti&n Rrrska.

Vd tdlrlrhd?
Intrudc:
Fufuneunälaa: ldt-
Förtaadsanäld SVERC(dco l{}-
(tng ncd mcdlcmskona frfu din fucaiog Vi
vill gänra sc dct i örrco)

Riridömn:
tldalmvcntct,

' frcög-sönda8: 173-
On du loomcr ccoarc rl gillcr dcssa pisa:
Lö«lag + eöodag 135:-
Söodåe 7r.-

Yrd lnslr I dcfrr?Jo, allt uonr mat- Du f& tri
tillgång till alla alcivitctcr mcd lediga platscr i.
Dcssutm ingår & attivitctcr du ftirurmält dig
lill Bctalning vill vi ha scnast dcn;

13:e september.
Oo ni bctrlarscoare, harvi ingen möjlighct au
slictr r[ oå8m bckräfdsc clhr någorr ltfhands-
infqratfun m uruingar ni vill spela i.

Ur$rtct:
l.rlrh @h l{idda8 lcrvcras på lordagcn. Till
lunch svcras glcipanna, odr till middag spag-

beni mod kötditrsCa ttisct tör dena är:
Vil bcalaing tillsrrnnFri El anmälar3&-
Vid bcalningpådasc &,-
Rnkctbuff( rcrvetr! llst ch röodag ocfr
losc.r:
Vid bcalning lillsannau ocd atrmälåa:2CI-
Vid taatningpå plåts 30-
Dcssubo år kiclca tlppctr Dygnct Runtn,
mod lfi&ril, l8k oö kafic, odl på narco taa
maa köp'nanaorr'dll rimligt pis.

Flr dg m lnlc hr verlt pl loovart tldlgrr
Rckommcndcrad minimiåldcr & fcmtoo lr.
Rötning ch aunn öppco dd & lööjrdct im
hur. Alkohol rrinc ti[åtctpA bovcatct, Bulr:
ligtvil g hdlcrandr. &ogcr. Vi vill itrE :c nfon
fonncr av ansuxlig tläilscl; bär glllcr rår bG-

dömning Vi kommcr aB snangcra c. -lGtlcr'

nrrrriry "I$llef undr an&e fqm Ir flrqf
dco. Bcsötarc sorn betcr rig olitoflft, dlcr
rttl]t[dc komncr au rwirar fråa l6vd.



Diverse aktiviteter.
Vi kommcr an ge er tillfifle an bcsökt co mbt
scminaricr, där ni får tillfätlc aB lyssna p{ fttrc-
drag och sulla frlgor. Vrd handcroch rkcr i
Krisallddlccns varld? Vad är'HEROil- rysto.
mer? Vcm harcgcntligcn lttfi talas m ots§n
§ystcm son Nightlifc, Vampire, BananaQnrcst,
och It Camc Frun the lålc, Ir!c, lrtc Shor,?
Hur Uir man murkcffi pcr brcv? Och hur rpclr
man cgcntligcn poctspel Wcrhuvudtaget?. .
Ften spclbutil«er kornmeran besöka kmvcNtEl
Här har du lina nöjlighctcr an uölca rpclUHio
tcket" cllcr bara titta på &t sarastc.
Sorn första kqrvcnt i Svcrigc tonmcr vi dcssu
tom att ge dig chanscn att utsätta din trcpp ft,'
fysisk akrivircr; INNEBANDY. Tag mod omby-
tc ch cn klubbe, (Våra klubbor kanske intc
rärkcr.) dra ilnp ett lag,clhrbara &oppoin, oclr
lär krcppcn veta hutt
Eu Murder Mysary som alla ltan dcltr i pASår

under konvcntet, skvallerpresscn uppdatcras
kortinrcdigG Anvärd dorn små grå cctlcrna ah
avslöja mtlrdaren innan han mgcr sig sjulv.

Till cn dcl av dc$a turncringar vill vi ha in
föranmälan I anmålan angcr ni dl tagnamn
Vilken turaering anmälan avscr. Vilket pass ni
tlnskar spcla Har ni möjlighct, an& dt mativ-
pass. Vissa urrringar går i två omdngar, cj an
ftrvaxla med kvd odr nnd. I dcssa fall kan man
välja mellan aB spela cnbart qngång eU, cllcr aO

spela båda onrgångarna. Dd Bersålunda intc,
utdn i Runcqrc$, aC apcla cnbart mrgång tvL
Ru&lf Bcngtsson och ham goda vänrcr vill
spela Catl of Cthulhu och Kult, rncd sitt lag
"ltlightbrEcdcrsl. Sjävfatlct vill dom spela mt-
Etid, frcdag tvel och lödag kväll. Så Hr cr
deras anmälan ut:
hgnemn: Nlghtbmcdar
Rollspcl: CoCrKulL
Pecc: }}c, lå3.
Dock är dct bara Rudolf un be0alar sin ent{av-
gift, cndast cn cntrt per blankctt l-hns tamntcr
bealar sina egm anmålningsavgiftcr, mcn an-
mdcr självfallet intc tage var för sig Rudof har
ju redan anmältdetcn gång.

AD&D II: IGlielldolkcn VII
Rollspclrturncrlng för leg om icm gpclarc
Kunr&apeknv: Ken rl rcgtcrar, her nl nog
rcllgrm-
Arrrngömn ftoorr Bull, Mlchc §tcnt$r,
Henrlk Ccdcrtcrgoch Jen Telta
FUnnmlteu
Ärcr Uvling rpctar i två &tar, vdj mcllor ati
4cla båda cller bana först& Priscr dclas ut till
rgramai förtrrdclcn, rncn i kampenan detbc-
önda vandringsprisct sambedtlms era prcBtlr-
tionai bådaomgångama
Ävcntyrcn är godbitar ftr trisalldolksvctcra-
ncnu" Kllnda miljttcr dser nyr gidor och dct
gartla 8tu8d (från Wetroon II - V) går igeo. tvleo
oros Gr intc - Hälftcn av figurerna är nya och
intigcn loder in pä nya sp6r-. Är Coniko abranslc
qict? Vcm skrcv ftlocten lranshaoekop? Vem
skall laöttae i lku?Odl wd 8örBorn ch§qonal
dar? VarfOr rr vrdrct så dåligt i Vidrnart? Är dct
sant att Brihannqrs krona försvunnil igan? Och
vad t)rckerBcus farörororn sakcn?
Desra frågor, och flcr därtill besvaras kanskc i
årcts tåvling. Vi fårväl sa

Crll ol Olhuthu: Mör*tlts ldla
Rolhpclsluracrlng fdr hg om fon rpclrrc
Kuldrepekrev: Inga.
Arnngön Ingtrr "Inlof Blomqvt*
Fiönnmälan.
Knrtrtltcen Eg om cn ät dimma t ycr stagfältet
Det skarpa $ackato från våra gcvär ackompan-
jcndcs i bakgrunden av taktfast lononmutler,
mynningsflammor var &t cnda som lystc upp
alaglältct Ptöt§ligt sped sig cn tu§lig tystnad
övcr rrcjdcn, cndast bruten av våra rosslande
andctag Framfor cs lthgiordc sig långsamt
otydliga gestaltcr, lih fantomcr ur dc virvlandc
ensfira. Bclutsamt slnrydc vi på bajcrcucr-
na... Mir sista ldan minncsUld rar när vi likt cn
hord galna hundar tastadc cs Wcr ficnden.
Jag vaknadc liggilrde i cn pöl av lqa och Uod;
från mia högn lår spd sig cn slgrande smära
från ctt ba.i,oncttsår, cn arm var bruten och dct
giordc ont att andas - MEN, JAG LEVDEI
Bljande natt samlades vi, kompanies tlvcrlc-
randetill cn ritral, där vi sru en od an dldd Ustå
rarandrr när fara hotade, ah att aldriS vända

ryggen åt ar tamrat i nöd Bg:a anrde vi då hur
våra livsödcn skulle komma rn fonnas, av dc
blodsband vi då smiddc.



Cybcrpnk 2ll2llt ft.mcd.
Rollspelsturncrlng lör lrg on lco rpclm
kuukapckrrv: lngr
Arrrngön Mrynur §ctcr (AV.A.M.)
FörumXIen
Efar ncofascisamas misslyclodc ftrrsöt a[
stoppa Total Assaults'scnastc skiva, har
banda spelat in cn ny skiva föranhcdra
minrct av sin d&lc trummis. §kivan släppe

snart, och dct cnda som bchövcr göras är 8I
lrålta någn kooscrtcr. Ingenting kan gÅ fcl deo
här 8ångco, cllcr...?
Riståcn& forträttoiq pa förra årt$ Clöcr-
F nk{vcotyr.

Ihakrr och dcmonor Exp:rt ; Pnocccscn

Rollspclsnrncrlng för lrg om icm spcleru
tri0dnmsbFr: Ingetknv, mcn bnettbr
Arrengiln Thc Afrlcrn Domhc Gutld.
F6ranm§tirL
Dc åtaladc fdrd6 iu En missnöjt mummet hif-
dcs i salen: dcua vralltså dc födrärdadc brocc.
lingarna Bcsvikclsen var s!or, dc seg ju ua som
hclt vanliga märnniska. Inge godc sorn hoppa-
dc ur fickoma inga qindlar i bårct, inte crs dcn
minsta lilla krckcrlacka som kundc tillfrcdsläIl8
prblikens lördonrsfulla sinrcn Åktagaren gnug-
gade föflröjt §m hhder. De åaladc hade bcB 8n
sjalva få fora sin talan; En cnkel march alltså.
Själasörjcrskaa, sorn lir$ dc åtaladc in, uöyttc
rdgra ord mcd dem innan de tämnadcs undcr
riddarcns allrjärmt val(ande ögor tbn ansltlt sig
till notaricn, vilkco sas bercdd a[ antcckra vari:
ord.rcm skullc kornma att yttms i salen. Allar
blickar vändcs mot högsätct där domarcn, cn
kvinna redan pcsifuadc, ba rcstc si8 upp c[
tqgtilloda:
- Tystnad! Ordningl Vi har sa,mlats lEr för atr
avkunna dm övcr dcssa perscrcr sora sår infOr
grå dimman, helig domotol i Arolens land" DG

står anklagadc ftlr det värsA av alla brctt ailigt
&n upphöjdcs cgrnoN{ - Ki|TTERI -
hoccssen är ctt ävcntyr mcd tonvikt lagd p6
originalitctHisoricn utspclar gig i cn värld hctl
skild från Drakaroch Dcmoocrs gåogsc våd4
Errb Alts. Bodömningcn pcmicrar rcllspcl cl
lango spclanu åtrdnt* ftrsö&ff HaraiS igco-
om scenariot

Kt LT: Tllb d6d.r *[fcr c lt
nolkprtomcrtry I dcf ap dsrlcloolspdcl
tftudopckrv: Ingr för tpcLrc, bn om cpch
lcderc lloncrOllrpclcg uco cJ ctt btv.
Arrrng0rlrr
Gutrltb Jom oå Mlchd Ect rtao
Fönmlbn
Ulrunem sbg d6 fr Yi låstc rry öocn
'Ilc år dard- var dco första tantcn som for
gcm miu buvnd. Vi rusadc in gcrcm den

htåliandc statrtra cä dog upp allr föostcr -
örcfrallt blo4 ruuaandc bopp§&Lr, inälvor.
IVhn mamma faonr inlc Uad dc döda. Hconcs
tilodip fttrtlä& låg pryd$st [opvih på bodct,
rdcr ca pr gumnihae ah pappes gamla

hugglniv.
KIJLJI ärcr slqäcbollspd i nrodcrn storstads-
ni$r lllnsicma räqnrocä vi scr vcrtlighc-
lcn cm &n vcrHigco är - förwi&o, mörk ah
myctct, myctct fulig
Till dconå turrcring annälcrman sig i lag om
fya spclan IQn la8ctdcssntdn ställa upp med
cn spdlcdarc så garantcras lagct plars i $rnc-
ringcn, dat kornmcr arranSirrcrnas spcllcdarc
rnanväodas i sttlntantfiip mån

RuncQuqfi Allt cotn gllmmrr-
Rollspclsturrcrlog f6r lrgom fcu rpclrrl.
Kurckep*nvl Ylsr kudop om Glonathr
un&'rlltterr mn Ir cJ oödvindlg
Arrrngön l{rgour WHqvkil.
Fömmähn
'Åt6, vi missaOc co "Iloly Sasn' ctlcr tvåJa
llr väl ingcn orsak a[ vi skullc bch(lta rara bam-
vatt & dom här tpcnra Jag har fahiskt viktiga
catcr ftr mi$ sc bär, tämcrdu igcn namnet?
Jrjq bdltlhavarcn i Cqllu, hsn gav mig fahiskt
ca bct&fng dr jog räddadc hanr sfinn Utan
miu ingripaodc hadc hå! Hivit av mod en hcl
kista full mod silvcr; [to & garnisionco, min-
saor Jag har intc tid 88 fianta runt på dna här

Soodwill uppdrag, om l.aolhor Mhytiteroa är
rkraja får dom r,äl uttilda cgna vakar. Jag lrar
rdotlt i mcr än ttd lr C a[ hlnm lftlta FnSar-
n , clt krdilb(lv lao maa intc köpo varc sig
kvios, vin dhr dn8 fe. Ina crs sång; Om jag
iaa ksmcrtill Thtrir $artsä kourmcrbctö-
ningeo u fryse iua.. Var dct åt dct lråIlct vi
rhrtlc? Jaha .lq uco jag brukcr val al&ig bråka
Elt tan ni fl in cn mtis i min dossicr ac jag
aomller mig frivilligt? Ja, laurcghlin var &t
lvlmu, mcd An, jultdcl..'



HOBBYHUSET

Vi har öppet under UPPCON-9I
Lördag kl 11 - 17, Söndag kl 12 - 15

Till konventsdeltagare lämnar vi då
25o/o rabatt vld inköp över 100 kr.

( Gällerel REA-varor)
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Så här hlttar du tlll oss
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§IDIIL & §ANT
KONVIINT

Sedan vi öppnade butik har
prisnivån siunkit eO€O% i

Göteborg.

Där vi.finns år spel billigt.

Vi syns på UPPC0NI

vÅn mEilu&
ADVAT{CED SOI.JAD LEADER... SBPi
TOME OF MAGE tAD§Ol.-.....17O:-
BLOOD BOWL.................:.....326r



Drakarocb Demoocr
ExFrt

EEFyra C n!,aävcntyr

En svarf crrccls talaron a[
ahiviracn pägårdct ut-
pclsa& pessct En litco
svan pntttill Yiillsrcrm

" schcmalbclydcra[för-
utoo fttåDnätdalaStsr
Ivco Drop'inlagmod.
Ahivitclcroi ioa lcao Nttr
1c*en4 p{g&alla pasr

OBS! Alla brädspel spelas alla pass!!



'fre.Fynpf nyr lvcntf.
Rollspcleaktlvltct l6rlrg on fan ryclrr.
Kunsl«rpcknv: Inge.
Arrengörcr: Ihc Af}lcu lhndnoc Gulld
Anmnhn pl plet*
Äventyrct utspelar sig i Skatllumre cd dvilir.
ratväncrika l)ctärar vanlig häll ah fan urgt
vättar. alla studcrande vid huvudstaden Skall-
hamra Saplars cnda lämlodcmi, clr alla npr
fyllda Saim &, lnr bcdum sig ftt ar glad afro.
Efcrsdr dont nu Uivit myrdiga sl fårdom nu
gä på lokal, eh dct arju cn fcst pA gång-
DregonQucil: Vd§ ol lheth
Rol§clsak0vftct för § om lanr. Clu lpchrG
Kunskapskrav: Ingr.
Ansvrrlg:
Anmälan plpleta
Vi anvädercn Uandning av 2a ah 3:c ntgåvan
§ccnariot skall bara överlevas. samtidigt som
man ska lämm fram ec brev till kungsn. Da lät
vel cnkelt?

GURP§: Kempcn onr Tldeq cllcr Grodor
tr{w lntc I ökncn.
Rollspclsektlvltct lör lag om lcm rpclerc.
Kunskapclcrev: lngan mcn occrncr ev lmteC
och lnlcvckc.
Arangön Stc?rnThulln
FBranmSlen.
Ett stillskap mod legdorclcar lnrtivnärt sig sun
instrukttfrer i saudiarabiska armdn sbaxt innan
gutfkigcf Ulder an ransport mcllan två legcr i
tlkncn, hamnar dct vätbeväpnadc sällskapet mitr
i cn pltrsligt upf,ylcande sandstcnl och dct var
dct basta som handc dom dcn dagcn-

Kcltrn Dcrr Bflcncarfdcn
f,ollrpcbrkdvltct
Kon{rprtrrv: Iq3r
ArrrrS6r: LcllrWb!tr!.
l:0ntrnfbn
Edcn dllr upp not muhlmten där fullm&rcn
lunga ung och oörlig Eodhbrans kropp farar
dd, lrm Mnguåstådarm tillbaka" Cim, Ccrol
ah Marlryco er tlsta odr cft8ränksamrm, fram-
Rtr dcrn sdrsamcr+blekoch förgråan Mcdan
Hta fatrnr. tat ar hå sit bcslut.. Ävcnt)rcn i
kclt€mu värld går vidare. Inga förkunskapcr
bcltöv!, tonviktcn liggcr pa rollspel.

ItllglilUfc: Dcn m[rtrddan -
Rolkpclrkdvltct t6n [g om fcm ryclen, ln.
dlvldncll enm§len
Kurdopdrnv:Iryr
Arrrn30n Jon Thorvrldson
Anmlhn $platr
Rollcma är om%nda DG döda har ett cget liv.
Och cgna problen -Ta chanscn och pöva dena
pÅ många sätt snnorlunda rollspcl. Hur många
gångcr bar du f& möjtighetcn att spela cn vam-
pyr i Ncer Yort 1997?

Thc Prntary Trlp: Mytologl cnllgt-
Rollspclsekdvltct fdr leg om 3 tlll 6 cpclen"
Kudapcloev: Dct hglpcrom åtmlnstlnc cn
I legct trn lltc om eyytcnrt
furengön TortJ8rn Regncsp.
AnmXlen pl plab.
An lcta rcda C gågm son man intc cns vet
nrmtEt C skulle kurma vara svårt, men vi vctju
i vilkct slott han bq. Men var liggcr slottcl..?
Klassiskt rollspel för linsmakarnostalgikcr.

Brädspclar
Alla brä@ lconmcr 8n spelc alla pass. Nlr ör
fthumäler dig till ett eller flera br.ddspcl angcr
du alltid vilka spd du vill spela i preferensord-
ning D.v.s. dctdu hclst vill spela" först Sdan
der du näst hetst vill cpcla os.v. Vill du speta
samma spel flera pass, anger du helt enkelt
samma spel flem gånger. §amma sak gällcr fOr
vilka psss du vill spela; först det du hctst vill
spela sodan nästa... Eventuellt kommcrdu att få
spela dina spel i en annan ordning än den du
angivit

Fentery Hcrc:,En rtktt3t llntrdrt turac. BfädSpelstUmgfingaf
rlng."
Rollspctsektlvltrt f6r legom fem rpchr.
Krmskapekrev: Lltc grann om Hcmsrstcrmt
Amengön $drn B. Grlnncby
FöranmHan.
Har du tröttnat på alla rcm försttl«er trla om fttr
dig att du spelar pl fel srtq an du spelar fttr
orcalistiskt? Detta är evcncmangd ltlr dig! kfii
mod på ar fltrd dar ingarting saknae; ql qtd bdl-
karl, en god kung, cn vacker pinsessa, cn kraft-
full drakc, en hel hord lawiga prinsar. Och sist
men intc minst Riktiga Hjältar, ni! En insfre-
rande och medryckande turnering för dig sonr
gillar "high tantasy".
i-qlri-tq,roiil.ta.t



Ercnpcl:
Borjc vill spcla tvl Fss Diplonacy och cf pass

1830. llan vill spela ftcdagspassct, lffdag ma-
gon och sondag. Om dct intc går kan hao Uots
sig aB spela lt rdaS kväll islällct
tlans aamälan scr ut §rlrär:
Bnldrpcl: DlpPlp,lt3O.
Psr: fhc,Löl§önJrA
Av derlrr förstår ni givavir att frcdagrpossef
kallas'Fr',dorn te ltldagspassn kalld Löl',
-l-ö2' ah "Iä3', ctlndagspasset kallas'Son'.
Spelcn kan ni skiva sour ni vill, bara vi förstår
vilka spcl ni mcoar. T[rligl rcg fth Btri, lycb
vi prsslaihoplnru Fss såa[han fårspcla Dip
pä fnibS; l83O på ludag morgm och ue Dip
påoodag

Brldrp.l
Arrangfi BNfn ru Kmdng dr aonat cj angc*
Dlplomrcy
Diplomacytumedngcn i år konmcr ut bcså av
fcm pas* Varjd spelarc får van med i valfritt
antal pass, ah hans två bästa resultat rätms
samma[ En noggrannarc bcslaivning av pdng-
systcmet eh sccdingsystcmet kan man få gc-
norn atr skicka namn och adrcss, sarnt cB frank-
crat och adrcsserat kuven tll Bj{fo voo l(rcr-
ring, adrcss ncdan
Clvlllzrtlon
I Civilizationtunrcringeo &mmcr vsrjc spd as
Sgå i tolv omgångar ( övcr sjukctsgränscn )
dck lälgst i scr timrrar. Dct är tillåtct a[ §älla
upp i båda kvalmgfuama, ftf ar farrsöIr b co
plats i finalco.
Brltt nb
Rtsök atupera Fnglard s61n rqnarc, umanq
§a,slfc m.m. Tvttemot talcsält€t vissr 8ig En-
gland låtrgtifrån cinagligt
r&m
Arrangtir NiklasErsst
Utvcckla USA:s järnvägssyucnr och glf grw
profir Böninspek$lrenn Uir gråhårig!, odr dco
lillc tafitalistcn inon dig räxer i takt nrcd r[ diu
järnvägsnåt och din ftlrmögenhct Otar.

Juntr
I desa vansinnigt roliga rpl rcm utsFlff si8
nfuauans i kdrartcrika, ClerdcE atr försrilla
så myckct pengarsornmöjligt Göd ditr privata

bankkonto innan någon av dc pcnoinghurgngå
motspclarna cxpcdierar dig. Är du mahlystcn"
gidg ah bafslug, d är dctta spelct för dig

Illumlne{
Ta maktcn i världcn lvlalct är inflytandc. Vcm
har inflytan& ovcr vad? I(ämpa om total lcon-
roll i co vrdd där ingcn vct vcrn son cpn0igcn
3tyr.

Brädspelsdubbeln
Vcm Ir UppC.onr bästc br,rdspclarc? Dina två
bösta plamingar i tve olikå brädspcl räknas
8atnmatt. Dctta tommcr att gc cn mästarc $
kmvcorct Ära ah bcrUnmclsc väntar segtzutn.
Om du har fråga, fundcringar dler vill vcta mcr
oa bradspelsturncringarm cllcr brädspcldub
bcln, ring cllcr skiv till brädspcl$anordfi[m:
Blrn vor Iftraring
Övrcstottsgaan 14A
753 l0 Uppeala
a,a-692025
Advrnccd §qurd Lcr&n
Aceeult on §lclly'{l
Iodlvldrcllt bridspcl
Arrmgtln Fatcr Rogncholt
F6nomilan.
Årus nrnrring har vi fö.sökt göra lit€ amorlun-
da Vi mvändebara gfundreglcma" kapitcl A-D,
ftir att så många som möjli8t skall kunna vana

mcd Spdandet gåri tvåomgångar, förac balan-
sra sccnariot och filr att kunna bedöma spelar-
nas ftmnåga till bädc anfall och lttrsvar. IGrtanra
är dc klassiska SLkartorna. D{ nadonatitcter
oonr kmrmcr an anviindas är: typ*tanO, tuticn,
U.§Å. och Sprhitannicn. Dclagare nrcd cgna
rpcl lur f&ctradc. Endast ftfanmäIan.

Mhmösr
Pl öctfnontcn cn hcl dcl n;rtt
Tebhtop I rkelr l:3fi1
KunekepoLnv: Ingu
Arnng6n Mlltrcl P.l,o
Annrllrn p& phtc.
...It mrclls lika.. ( sniff, sniff ) ...Victory...

Commmd Dccldon: Opcretlon Avelancha
IndlvldncllTebletop I skala l:3(X)
KunCrapslrav: Inga
Arrugön Tommy Röhc
Fönnmllrn /.Annrlilen pt plrt*
Sccnariot utgörcn dcl av Opcratior Avalanche,
dvs landstigningen king Salerno i såpcmbcr
1943. -Vi scr lrclsl cn intr€sseanmålari, mcn
anmalan på plats kano*så 8å br&



§pacc Hulk Fldclltrs omlknont rcdrrnUdor Ofk ' Spe0ial (föranmätan)

Brfldspclsaktlvltct mcd lndlvlducll urrllu
Kunskapekmv: Inge
Artangön l*lf Erlksson
Anm§lan pl platr.
Är du bn på aC utrota slcmmiga rakcr i trång!
gångar? Pröva dina färdighctcr i cil annorlunda
uppdng,som lornmcraEslå knut Cdin hj&na
6-9deltagarc,dc wl basu utamparcn nlllan-
dc find på sffiagcn Egna figrcr bctrövs cj.

CarWerc: Blod, Krut och BrtlcdGr.
Indlvldrrtl dnop.ln rttlvltct
KumkapoLnv: F&dcl ev rtt b llrt clUl
pltlvoll
Arrrng6n Bcrnt Brddc.
Anmälan pl plats.
Detta är en konventct-rurt sPcl, 0oNn bota är otr
hoppa in i och köra ut ur. Garantcrat blodigare
än "Fia mcd knufl-. Fodon kommcrau till-
handahållas.

Warhammer 40.000
Arrangön Erik lVlalmcrom

Gif 20(X) Pl/ Bring n'Batde.
Fredag kl 19fl) - 24:00.
l.fidagkl G:fl)- l3:Oooch l4:@- lgm
IQmpanjen går... Sl«all Impcrial Ouard visa vad
dc går för? Mlakct linn§ aE göra i Alfatta-lll
sektqrt
Uppvlsrlryseleg 10.m0 - 16.00 PY
Fredag kl 2ft0 - sent
Dcn årliga kampcn mellan Oggod Waeklog
Zognörnö Og Uzbad ah 2d V.Egr Impcdal
Guard Reg FLKomp. Förra året ctackl lyanseo
mellaabqul Dctärglöinti år. rlärskall tämp
till sisa Hods- ch fungus-mixtlc drcppcn Tag
chanscn,se ett stöne slag i hcla sin pralt
Learn nBrttlc (dnop ln)
Ltlrdag kl:
(B:(X)- lO(X), ll:fl)- 13:fl)samt l4:(I)- l6:q)
Hur är dct? Handcn på hjärtat visrt hardu gån
eh srcglat på dc dar fft$ada buama, ah sdr
och kikat på dc uppcpclta lurfttrarna? Ta chan-
scn? frr dc arorika l*gioncs Astsrt§ (gcmcnt
kallade Spacc Marircs) till ännu cn scger för
målnsklighetcn. Etler ta f, dig maskcn av cn
Eldar Aspoct Waniof? Försölc bescgra dc rnöita
kraft ma inqn dig Mar du har kanske Edan gc[
upp? I(ru har Hivit din mclodi...

Lfidat E G(X) - scnt, ned forts. på sondag
Vem skall ha ansvarct fth GargEnr§ggct d
Go[roon-91?
t-ördag morgoo ah framår..
Forts&ming ftrdc tle dkastc C cönda&
alla rr khnerna kbmmcr an tinnas Varje ltur
spclas avcA Ean on tvllag;urmaldararftf §g
Evenurllt samarbetc kan, via llllrmtlmtringcn,
påtröriar tidigan Varje spelare skatl till cn ge-

nrqram pol säIla MNST m Rccboacr Mobz
d[ ftfogandc lGmpatrin börjar C ci*r 3ffV
(Warto§, Retinuc & Big Mob) fOr an scdan
r,§a baur& p[ tlrm fiamglngnr. Mcr craloa
rcglcr kornmer vid annälan Ange ktan på anmf-
lan.
MOUA OGWAA ORDZ ORKY BADMOB,
ZOO NT.JRDY RI.'NT. BOTVK BOAIK BOi.TK!!!

GT '{m PV Brlng n'Bettlc
Stxdag kl 09fl)- avslutningen
IGmpanjcn glr vidara.. Din chans att Iä stlllta
upp orcd cn störrc st5nlo ch gora vad du kan åt
situationcn i Alfatta-lll sckorn

ALIMÄNT
Squats oUigatodska tunga rrapen ingår i dc 215,
liksom mcsh. tEldr cnligt WDl?. .Ort enligt
'Erc wc go & Frccbooterz. tFordon enligt
WDl28/135 m fl. Dreadnoughts i samma sy-
sEm. Sq/rtor finns, som vanligt att låna
Rcgcl-spoc och l(ampanjrcgler kommer vid
ftranmälan Angc §pav styrh (Marinc. Squat
etc) vid umälan
Eik lv{almcrura
Godhcmsg.4c
4146', Oötcbqg
@t-428n

Kllhr : Anothqurc bltcr thc dort-
Indlvldull utslryCurncrlng
Kunstrp&rv: Ingr
Arrug0nJohn Doq
FUrumllu"
Vi mcnar atlvar, vi har faktiskt cn
tillcr'iurncring. Dcoa bc§/dcr intc att dct är
frin fnm an a med sig urttcn-uzis eh PEffla-
skor, tvtlrtom. SträCIga bestämmclscr gör dctta
till cn wårah hnig nrrrring Deuljcradc rcglcr
komner mcd umälningsbekAfrclscn.



Flgurultoln3sttvlh3 ,.. , _ HUf man anmälef Sig till

ffiffiäiå-J,:ffi uppcon'el.
pokel. Ja jus dc[, EN potd. Vi &hr b.n u
pofal dll bcst ia ghon, ma miastrthta intc,
Möjligbctcn finns f{lr cns&ilda pcnoocc ftlre-
ningr dlcr endn an instifta cgna piecr i cglr
Iacgericr. Vad eägs om &t? Bli oiltdli6 aatrlo.
ra cB vrndringspris. Till cxcopcl btcl.'iorc.
ccot bysandcr'...
Figurcma bcdöNrs dtcr mlldngcor uilUnodc.
sönc figur modf& hoglc tnv på daaltriogcc
Om ni öoskar ctablcn co trofd; looteherorve"
rigp gcnorn konvcotslodningcn, för f,tarligsG
infannation. Vi foröohlllcr c rä[c! rtr lr&l
ocj till donationer.

Murdcr Myccry
Arrrogör: Frcdrlk ladryl
Någon har blivit rnOndad. IGn du liga ut vcor
san gixde det? Nyhcrer om cfarforstningeroa
anslls var tredjc timnr. IGa du Lomma rucd
Itlsningcn innan tidsfristco går ut...
Det gällcr att du mcd hjälp av dc lcdtråder rcm
enslås, och din cgcn sksrF hjäma skal fö.söts
ta rcda $ vem mm Ir mt darco. Ingen aomdan
Alla som vi[, f& dctta FUrce lcdtrådeme eoC&
Frcdag kl. l&0.
Tbc Ganr is Afo<I"..

KIILT - ett prcsentstbnsscmlnfflum
I sbivudc eurd ta'KULT rnnu inrc dåppts pä

m.*r.dco, rrEn jag tlurnmaa utao dsk &.! 8ll
fa$.8 &ua nya sträcbollspel tomsrr m bli
lita populärt sqr toouwcrsicllt lftostruhar-
rcroa, Michael Fetorsan och Gunilla Joasson,

tortrffi C UppCoo 9l aU bcr&t 6l Kt LT
och burbak$undco vårb frrm;'fhnidco. matrt
e[ myctc! myc&cr fulig'.

Rollepc.btcetcr
Arl ot0r! §vtn Nortu
FönnmIhn.
Suodn från Föm lrtl kqnmr igen. Nyn Sclr
rio, oye dlimsc oct tcnploacr. RollsFlscr'
tcra kao endast hpe ctt bcgrånsat rald ettatrer,
d.ornäl cr i tid I !r mlstc vi tyvån cålh knvct
pl & rycrudc eu & ter cgne mcdcltid. drlhcr.
Tvcta intc, tasta dig io i dcn hlrliucl ev iatri3cr
sn dcue cvcncmaq imcbär.

AnmäIan skcr gcnom att betala in än avgift fl
PGnr: 16 9l (}7 . 7, Alllcen Domlnoc Gull&
Ptl blankcttcn angcr man då vilka tunrringar
man thskardclta i, samt vilka pass man tinskar
epcla Exalct hur man skall skiva, beskivs undo
ruhikcrna'Rollspelsumeringaf samt'Bräds-
pclsturncringf. Om ni noga bctralctar vårt illu-
sucra& cxempcl,ddrall dctrcg gå bra Er Fr
vihigapunkrcr
Erdast an pcrson pcr FG-blankcn
Om ni IETSVEROK-raba!, göm io& an tamcd
mcdlemskort for kontrol l.
När ni bctatar i filrväg för må1, måstc ni angc
vilka måltidcr detta gäller.
Da r&kcrorn cn person anmälerctt lag.
Vi vill ba cr anmälan senast den;

13:e Septernber.
Om ni bctatar scnarc. lur vi ingen möjlighet att
skicka ut någon bckräficlsc cller mågon för-
handsinfqmation orn dc turneringar ni tilnkcr
spcla i.
SNÄLLAt
Försok skriva tydligt, vark6 vi cllcr ni vill au
dcl skall bcgås några misstag.

TACKT

Yucrligarc infcrnation lcan d fl från foljande
tällon

Eva Örndaht Bjilrn von Knoning
Frodegatan loa Övre Slousgatan l4a
7SZ Uppsala 78 lO Uppsala
otB-t2T2n 018-69205

Nirsc Undcberg .Ionas Flodin
VindhcmsSatan2g Lagcrlifsgaan3S
TSZT Vptt 79?8 Uppsala
018-55vr2l o,a-327425

Välkomna!
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