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Brödtexten är satt med Sabon 9 punkter. Rubrikerna
är satta med News Gothic 11 respektive 14 punkter.
Foldern är skapad med PageMaker 4.0, tryckt av A§7
Grafiska, Upps ala 1992 samtbunden av §7 Johanssons
bokbinderi i Uppsala.

Välkommen till UppCon 92
25 - 27 september

? terigen har Atlantis, The African Dominoe Guild
A och"C&r lyck"t, -åd att planera och förbereda en

A .,r.roplaga'av UppCon. Fdr tredje året i rad arrang-
L l eras UppCon och kvaliteten på turneringar och
andra aktiviteter håller samma höga klass som de tidigare
åren. Kom på ett av Sveriges mest uppskattade konvent!

I denna folder beskrivs samtliga av de i förväg inplanerade
aktiviteterna. Förutom dessa väl beskrivna aktiviteter kommer
vi erbjuda möfligheten att titta på video, titta på diverse
uppvisningar, delta i ett postspelsmöte samt en hel massa

andra roliga saker som hör ett konvent till. Vi fortsätter att
arbeta med att göra UppCon till ett så roligt konvent som
möjligt, genom att försöka erbiuda Er en så stor variation av
aktiviter som vi bara kan.

!nträde
Liksom tidigare år kommer endast en inträdesavgift att tas,
för denna kan du fritt delta i alla aktiviteter som erbjuds. Vi
rekommenderar dock att du föranmäler dig, eftersom alla
turneringar har ett begränsat antal platser. Priset för hela
kalaset är 2OOz- för SVEROK-medlemmar och 230:- för
övriga. Dessa priser gäller endast vid föranmälan. I dörren
kommer kommer det att kosta 250:- Inträdet siunker till
150:- på lördag kl. 15.00 och till endast 100:- kl. 8.00 på

söndag.

Anmälan
Anmäler sig till konventet gör man genom att betala in rätt
avgift på postgironummer 3 4 64 39 - 3,GUB. På blanketten
anger man vilka aktiviteter man önskar delta i, samt vilka
pass man vill spela. Senaste anmälningsdag är den 1:a
september. För närmare information om hur man anmäler
sig se mittuppslagets baksida. Några viktiga punkter att
tänka på:

. Endast en person per PG - blankett.
o Om ni har SVEROK-rabatt, glöm inte att ta med

medlemskortet till konventet för kontroll.
. Alla lag skall ha lagnamn; inget lagnamn medför ingen

plats i turneringen.
. Varie medlem i laget anger lagnamnet på sitt

inbetalningskort. Detta för att fullständiga lag skall ges

förtur till turneringarna, i de fall där platserna ef räcker till.
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Lokaler
Lokalerna är endast till låns och därför förväntar vi oss att
ni är rädda om dem så att vi kan hyra samma lokaler nästa
år. Ett litet antal av salarna kommer att vara reserverade för
vila och sömn dygnet runt. Inget spelande kommer att ske i
dessa. Möjligheten art duscha kommer att finnas dygnet
runt, vilket borde minska köerna till morgonduschen- Na-
turligtvis har vi separata duschar för killar och tjeier.

Missa inte 'Den gyllene s§ffeln' - Detta prestigeladdade
vandringspris, instiftat förra åreg kommer art delas ut till de
som har skött och städat sin sovsal på bästa sätt.

De med frågor anBående lokalerna ombedes kontakta
Henrik Cederberg (018 - 55 34 18).

Mat och fika
Under konventet kommer fölande mål mat att serveras. på
lördag morgon kommer en enastående frukoatbuff6 att
kunna avnjutas. Senare på eftermiddagen kommer det att
serveras en kombinerad lunclr/middag efter det första av
spelpassen. Söndagen inledes av en stadig frukosr, där du
väljer själv ur våra välsorterade frukostförrå4 priserna för' dessa måltider år 20:- för frukost och 40:- för middagen.
Förbeställ gärna maten genom att betala in räu belopp i
samband med anmälan samt ange på blankeren vilka mål-
tider det gäller.

I sann UppCon tradirion kommer vi ha ha en kiosk öppen
minst 24 timmar per dygn. I kiosken kommer det att finnas
såväl godis, läsk, kaffe & te, som nattamat (typ piroger, chili
mm) för den hugade. Kiosken kommer att vara bemaonad av
idel fagra personer, som kommer sköta all försälining till
rimliga priser.

Ordningsregler
Allmänna trivselregler gäller naturligtvis. Speciellt gäller att
rökning och annan öppen eld är endast tillåten utomhus.
Alkoholförtäring får ej förekomma i för konventet avsedda
lokaler. Vi vill inte se någon form av anstötlig klädsel; här
gäller vår bedömning. Till anstötlig kladsel räknas även
rullskridskor, rollerblades och skateborads. Killer eller lik-
nande spel är förbiudna i alla andra former än de som
anordnas av konventets arrangörer. Besökare som bryter
mot dessa regler eller på annat sätt beter sig olämpligt
riskerar att awisas från konventet.
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Paintballvapen har nu blivit lagliga, men endast utanför
tätbebyggt område. Dessutom finns risken att ett alltfört
ystert användande av dessa leksaker kan ge hela hobbyn
dåligt rykte. Därför kommer vi att vara extra hårda vad
beträlfar Paintball.

. Painballvapen är ej tillåtna på konventet.

. Upphittade Paintballvapen kommer att beslagtas av
arrangörerna. Vapnen kommer att återfås efter avslutningen
eller när ägaren lämnar konventet.

. Den som avlossar ett Paintballvapen i anslutning till
konventet, kommer att omedelbart awisas, och är till
yttermera visso portförbjuden på UppCon i tre år framåt, till
och med 1995. Den awisades namn kommer att meddelas
övriga svenska konventsarrangörer, vilka får vidta de mått
och steg som dessa anser lämpligt.

För mer information om UppCon, vänd Er till någon av
följande personer: Nils Lindeberg (018 - 55 97 2ll

Eva Örndahl (018 - 137220ir
Lennart Köhler (018 - 35 57 38).

Rollspelsturneringar
Advanced Dungeons & Dragons
KRISTALLDOLKEN VIII
Arrangörer: Henrik Cederberg och Jan Tahs, G(yB
Rollspelstäuling för lag om fem personer i ADOD II
Förkunshapshrau: Höga - både uad gäller
rollsp elserfar enh et och regelkunskap er.
Pöranmälan.

Tävlingen spelas i två delar. Anmäl dig för att spela båda
eller bara första scenariot. Separat pris går till segraren i del
ett, men Sveriges äldsta (och finaste?) rollspelsvandringspris
går till det lag som håller genom bägge äventyren.

Årets scenarios bildar en sammanhängande historia som
b<;rjar vid sultanens hov, där mästerspionen Hadim fått ett
nytt ansvarsområde, den stora öknen i söder, och ett viktigt
uppdrag - att återbörda någon av de tänkbara tronarvingarna.
Med sig har han sin eldfängda livvakt Fatima, fjärrskådaren
och låtsascharlatanen Josero samt två nya bekantskaper:
den sorglöse vattenprästen Khayyam och den tame ökenvilden
Ayib.

Tillsammans möter ni monster, mirakel och mystik i den
exotiska miljön på iakt efter sultanens tre söner. Men ta det
försiktigt, allt enligt österländska sagotraditionen år faran
inte alltid den man väntar sig...

-5



Call of Cthulhu
TRÄRINGEN
Arrdngör: L. Bergman, M- Bergström, l.Jonsson, G(tB
Rollspelsturnering för hg om fem personer.
Föranmälan.

Är l6gZbestamde befolkningen i Salem sig för att ha ihfäl
ett stort antal oskyldiga kvinnor, barn och män, anklagade
för häxeri och samröre med diävulen.' Trehundra år senare fuar hela staden denna händelse, som
var den sista i den stora häxbränningen på 1500 - talet, med
en stor festival. Ni spelar den lilla cirkus som först upptäcker
att firandet börjar gå fel, mycket fel.

Expert Drakar och Demoner
ALLA KATTER GRÅ
Arrangörer: Joban och Letnart Köbler, ADG
Rollspelsturnering för lag om fem personer.
Föranmälan.

Skymning över Rimmingeborg. I en ensam kammare i Grå
Dimmans domstol brinner ett enda ljus. Gabriel Johannes
Mattson, åklagare i Grå Dimman och Rimmingeborgs hjälte,
lutar sig fram mot det och anstränger sina skarpa ögon att
tyda de dubbla sigillen på brevet han just mottagit.

-Aha, mumlarhan, biskopörneros och greve Lilf a skriver
tillsammans. Knappast en kyrkans man, om jag inte
missminner mig, den gode greven. Med ett roat leende bryter
åklagaren sigillen och läser snabbt igenom vad som står
skrivet.

"Högt ärade herr Åkhgare GabrielJohannes Mattson. Ni
ombedes härmed närvara vid kyrkomöte,vilketgå avstapeln
tjugofemte dagen nästkommande månad, på det att Edert
vitt omtalade skarpsinne må skänka åt mötet en upplyst
diskussion och sunda argument. Vi vilja även göra Eder
uppmärksam på, att Ni under nämnda möte komma att
beredas tillfälle att dryfta teologiska ting med den
Onämnbares präster, vilka för mötets skull tillerkänts fri leid
dit och därifrån. Vi hoppas innerligt på Eder medverkan,
vilken skulle höla mötets dispyter till oanade höjder.

Vi är, sannerligen, Edra ödmfuka tjånare

Greve Rudolf Hadrian Lilia, Biskop Magnus örneros"

Gabriel Johannes Mattsons leende blev än bredare.

- Så, sade han till natten, kampen börjar igen!

Gurps Space

JUST ONE OF THOSE DAYS
Arrangör: Ulf Sundström, FEAR
Rollspelsturnering för lag om fem personer.
Föranmälan.

Planeten Decathlon har sedan en stor malmfyndighet
upptäcktes för ett tiotal år sedan varit skådeplatsen för den
stegrande rivaliteten mellan tre olika gruvbolag, som på
både det ena och andra sättet har försökt skaffa sig ensamrätt
på gruvdriften. En frakt av förnödenheter från New Tacoma
till Decathlon visar sigvara mer strapatsrik och äventyrlig än
vad besättningen önskat sig.

Kult
NO ONE HERE GETS OUT ALIVE
Arrangörer: Gunilla Jonsson och Michael Petersön
Rollspelsturnering för lag otn fyra personer.
Föranmälan.

Två sotiga stenänglar med sönderfrätta ansikten står på
vakt vid porten. De blickar ned mot de två poikarna som
släpar en sprattlande säck genom porthuset och in på
gårdsplanen mellan husen. Pojkarnas sju- eller ättaäriga
ansikten är sammanbitna. Deras mörka finkostymer är
leriga och blöta. De släpper säcken på marken och lyfter
yxorna som de burit i andra handen. Så börjar de slå,
metodiskt och sammanbitet med yxornas huvuden mot
säcken. Kvävda skrik hörs från pojken som ligger bunden i
säcken. Han vrider sig vilt och försöker undgå slagen, men
hans två bödlar fortsätter att slå tills säcken ligger stilla och
en pöl av blod långsamt sprider sig över snön. De två
pojkarna släpper yxorna, ser en kort stund på varandra och
går sedan ut genom porten. En ensam tår letar sig nedför den
ena stenängelns kind och faller mot marken.

Ovri ga rollspelaktiviteter
Aliens
Arrangör: Anders Karlsson, Atlantis
I ndiu id uell r ollsp el saktiu itet.
Föranmälan, i mån au plats efteranmälan på honuentet.

Det här är den fristående fortsättningen på förra årets
Aliens-äventyr. Liksom förra året utlovas mycket action och
spänning.
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Cyberpunk
Arrangör: Dan Algstrand ocb Magnus Seter, A.V.A.M
Rollspel för lag om fem personer.
F örkunskap skrau: Kännedom om Cy berp unk-genren.
Föranmälan.

Total Assault ger sig, efter succ6n med de wå första CD-
skivorna, ut på sin premiänurn6 'Democracy Crusade'.
Alla biljetterna är slutsålda, inget kan gå fel, eller...

Spela en rockgrupp som kämpar för'Peace, freedom and
the American Way".

Fem Fyra är här igen
Arrangörer: Henrik Biörkman och Fredrik Moen, ADG
Rollspel för lag om fyra personer.
Föranmälan.

UppCons egna systemlösa kampanj rullarvidare. Äventyret
utspelar sig som vanligt i Skallhamra, där vi återfinner de
fem väftarna i en tillfällig, men inte långvarig vila.

Kelter
EVIGHETENS Ö
Arrangör: Laila Wiberg
Rollspel för lag om tre personer.
Föranmälan.

Dimman ligger ännu tät i denna tidiga morgontimma. Det
enda som hörs är det stilla kluckandet av havets vågor, som
sköljer upp på den steniga sandstranden. En stor våg rullar
in och når långt upp på stranden, så långt att tre stycken
människor liggandes på stranden hastigt rycks ur sin sömn
av att det kalla havsvattnet tränger igenom deras kläder. De
tre blöta, frusna och vilsna druiderna finner att de står
alldeles ensamma på en öde sandstrand...

Paranoia
Arrangör: Leif Bergman, G6B
Rollspel för lag om fem personer.
Föranmälan

En okänd rödkladd man har kommit till Alpha Complex.
Trots sina klarröda kläder bryter han mot alla säkerhetsnivåer
och utan urskiljning ger han bort saker till var och en. Kan
detta vara en av de gamla kommunisterna, som förbereder
för den nya revolutionen? Vad skall Datorn göra för att
stoppa detta? In i den röra som skapas av denne man stiger

- spelarna.
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RuneQuest
KOPPARPORTARNA
Arrangör: Magnus Widquist oclt Lasse Norön, Atlantis
Rollspel för lag om fem personer.
Förkunskap skrau: 2:a i Gloranth akunskap

Föranmälan.

...Båten gled långsamt in under klippkanten, stenväggarna
på båda sidor glänste, fuktiga och drypande av alger och
osunda ting, vattnet; svart bläck, krusningar på ytan
skvallrade om strömmarochantydde oanade djup. Dagsliuset
blev allt svagare tills dess att endast en smal strimma
återstod; så försvann även den. Någon tände en lykta. Det
enda som hördes var liudet av fallande vatten. Väggarna
omfamnade vattenytan precis i utkanten av ljuset, men
uppåt sträckte sig mörkret längre än vad lyktskenet kunde
nå. Längst kanterna på den nästan cirkelrunda grottan låg
ruttnande trästycken, metallfragment, benbitar... Det
vitnande skalet av en jättelik, och sedan länge död
krabbliknande varelse, rubbades en smula ur sitt läge när
någonting blankt och senigt gled ner i vattnet. Erenea skulle
precis säga något, när lyktskenet fångade in en kopparkätting
som sträckte sig uppåt i mörkret. Från denna hängde en
bronsbur i vilken någon hade varit instängd. Men det enda
som återstod nu var ett mögligt och ruttnande skelett, och att
det syntes i mörkret berodde på att det hade börjat skimra
med ett sjukligt grönt sken...

Shadowrun
Arrangör: Mattias Boman
Rollspel för lag om fyra personer.
Föranmälan.

Can you maintain the balance? You will need it to walk on
the edge!

Star Wars
Arrangör: RSK - tbe Lost Boys
Rollspel för lag om fyra personer.
Föranmiilan.

Äventyrarna har hamnat på Tequila Shamrock, univer-
sums största naturliga solarium...
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The Fantasy Trip
Arrangör : Tor b j örn Ragnesi ö.
lndiuiduell anmälan.
Föranmälan, samt efteranmälan på plats.

Att leta reda på någon som man inte ens vet namnet på
skulle kunna vara svårt, men vi vet ju i vilket slott han bor.
Men var ligger slottet...?

Klassiskt rollspel för finsmakarnostalgiker.

Torg
Arrangörer: P.Persson och R. Magnusson, A.V.A.M
Rollspel för lag om fem personer.
Föranmälan.

När de närmade sig den skandinaviska kusten såg de till
sin fasa att en drake cirklade under dem alldeles ovanför ett
drakskepp. Hundratals lufwärnskulor som tycktes komma
från drakskeppet briserade runt om Bills flygplan. Plötsligt
tycktes drakens uppmärksamhet vara riktad mot flygplanet
vars motorer nu gick i högvarv...

Warhammer Fantasy Roleplay
Arrangör: Leif Eriksson, Atlantis
Rollspel för lag om fyra personer.
Föranmiilan.

Vill du rollspela i \flarhammer-världen, inte bara leka med
plastfigurer i stora slag? Här är din chans, men kom ihåg:
Hear no evil - See no evil...

Brädspelsturneringar
Arrangör: Biörn uon Knorring, Atlantis
lndiuiduell anmälan.
Föranmälan, samt efteranmälan i mån om plats på
konuentet,

Alla brädspel kommer att spelas alla pass. När du
föranmäler dig till ett eller flera brädspel anger du vilka spel
du vill spela, i preferensordning. Vill du spela samma spel
flera gånger anger du helt enkelt samma spel flera gånger.
Önskade spelpass anges på samma säft, dvs preferensordning.
Vi försöker sedan att uppfylla dina önskemål så gott det går.

Priser kommer att delas ut i Diplomacy samt i
Brädspelsdubbeln.

ii.ii ifiiniiiiiiiiiiii!ffiiiii$llitiii::,l':iitiiiiiiiiiii+f1 lGffit Il§+-,iri"1.,rii

Brädspelsdubbeln
Även i år kommer vi att kora en segrare i Brädspelsdubbeln.
Den spelare som placerar sig bäst i två av dessa brädspel
vinner ära och berömmelse utan like.
Brädspel som ingår i Brädspelsdubbeln: Adv. Civilization,
Candidate, Diplomacy, Junta samt Republic of Rome.

Advanced Givilization
Genom historiens lopp har den mänskliga civilization växt
fram. I Civilization har du möjlighet att påverka historiens
förlopp. I årets turnering spelas varje bord i en bestämd tid
eller tills någon vunnit. När partiet är avslutat räknas antalet
poäng, de med mest poäng går till en final där en ensam
segrare skall koras.

Candidate
Prova på att spela Candidate, Avalon Hill:s nyaste brädspel.
Delta i det amerikanska presidentvalet. Köp senatorernas
röster och skandalisera dina motkandidater. Ett snabbt spel

som kräver både diplomatisk skicklighet och iskalla nerver.

Diplomacy
Årets Diplomacy-turnering kommer att bli något annor-
lunda, enär vi har bestämt att vinner gör den som först
kontrollerar nio "supply centers". Alla spelare får delta i så

många pass de vill, dock kommer endast de två bästa
resultaten räknas.

Vidare kommer en liten Gunboat-turnering att hållas om
intresse finns. Ett Gunboat parti innebär: Enbart öppen
diplomati över bordet och mycket snabba omgångar. Detta
parti spelas först till arton "supply centers".

För de som har ett intresse av att spela med mycket
kompetent motstånd kommer ett veteranbord att anordnas
under något av passen. Där kommer de mest rutinerade och
meriterade spelarna placeras, för ett parti som säkerligen
kommer att bli intressant. Anmäl ditt intresse av att delta på
veteranbordet på ditt inbetalningskort.

Junta
Är du maktlysten, pengahungrig och helt utan skrupler? I så

fall passar du in i den nya militärjunta som satts att styra i en

liten bananrepublik i Latinamerika. Sug ut folket e{ter bästa
förmåga och se till att ditt schweitziska bankkonto är störst
i spelets slut.
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Republic of Rome
Ta kontrollen i det antika Rom, som en fraktion av senaten.
Arbeta dig metodiskt mot toppen genom att sända dina
motståndare till avlägsna provinser, få dem stenade för
något brott de begått (påhittat ellår sant) eller genom att låta
mörda dem.

Metoderna är många, men målet är ett - du ska bli
enväldig konsul i Rom.

Squadleader & Advanced Squadleader
Arrangörer: Peter Rogtehob, Leif Schuteitz, G68
Tid: Alla pdss, men Nybör,jare på Lö3 och Final på Sön.
Indiuiduell anmälan.
Förkunskapskrau: SL - Cross of lron samt n.ågra
s p e cia lr e gl er s om s ki ck a s ut m e d anmälningsb e kr äftels en.
ASL - Chapter A-D samt specialregler enligt ouan.
Föranmälan.

För att inte utestänga någon har vi i år scenarion både för
ASL och SL. Striderna kommer även i år att utspelas i Italien.
Närmare bestämt vid Anzio ian-mai 1944. Förutom en fin
tävling kan vi erbiuda ett genomarbetat bakgrundsmaterial
till slaget vid Anzio samt för intresserade kommer vi att ha
vissa möjligheter att lära ut ASL till nybörjare eller till SL-
spelare som vill prova på.

Axis & Allies
Arrangör: Peter Bank, SPfi
Tid: LöI, Sön
Indiuiduell anmälan.
Endast intresseanmälan.

Ombyggd helsvensk version av en gammal klassiker.
Prova-på-tillfälle för de som tyckte att den gamla versionen
var för orealistisk. OBS, alla länder kan vinna.

Blue Max
Arrangör: Henrik "Sniper" Tonkin
Tid.: Lö3
Indiuiduell anmälan på konuentet.

Deltag i första världskrigets dramatiska flygdueller. Se
dina motståndare falla i spin och störta mot marken efter att
du har skjutit deras flygplan sönder och samman.

Anmälan
ör att anmäla Dig till UppCon använder Du dej av en vanlig
PostGiro - blankett. Lämpligwis använder du dei av de

förtryckta blanketterna som medföljer denna folder. Följ
sedan nedanstående procedur.

1. Fyll i namn och adress.
2. Fyll i PG-nummer: 34 64 39 - 3, G6cB.
3. Fyll i rätt inträdesavgift. 200 kr för SVERoK-medlemmar och

230 kr för övriga.
4. Ange vilka måltider Du ämnar inmundiga samt pris för dessa.

Frukost kostar 20 kr och serveras på lördag och söndag
molgon. Lunch kostar 40 kr och serveras på lördag eftermid-
d"g.

5, Räkna samman utläggen för inträde och mat och skriv det i
avsett fält på blanketten.

6. Ange vilka umeringar och aktiviteter Du vill delta i samt vilka
pass du vill spela dessa. Kom i håg:

o Endast Et{ person per PG-blankett.
. Obligatoriskt lagnamn för alla laganmälningar; inget

lagnamn medför ingen plats.
. Varje medlem i laget anger lagnamnet på sitt inbetalnings-

kort. Därigenom kan vi avgöra om ett lag är fullständigt
eller ej. Fullständiga lag kommer att ges företräde till
turneringarna.

7. Sist av allt kan du anmäla intresse för att spela eller spelleda
något spel som inte finns med i foldern. Vi försöker sedan att
para ihop ensamma spelare med spelledare med samma in-
tresse.

Vi kommer sedan utefter dina önskemål placera Dig och Ditt lag
så att så många som möjligt skall få chansen att spela så mycket som
möjligt. Om Ni betalar innan sista anmälningsdatumet 1:a septem-
ber kommer Ni att få en bekräftelse där det anges när ni skall spela
vad. De som anmälersigefter l:a septemberkan ej räkna med någon
plats i turneringarna och de kommer ej heller att få någon bekräf-
telse på sin anmälan.

. Kom ihåg att ta med din bekräftelse till konventet. Detta gör
att insläppet kommer att fungera bättre. Om Du ej har fått någon
bekräftelse, ta med Postens kvitto på din inbetalning.

. De som har SVEROK-rabatt skall ta med sig sina medlem-
skort för konuoll.

Välkomna!

Sista anmälningsdag:

-12-
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Alla samlingar kommer att vara i
aulan. För att undvika strul och
trängsel ber vi alla föranmälda lag att
endast skicka en representant till
samlingen. Denne representant tilldelas
en spelledare av turneringsansvarige,
vilken leder laget till en ledig sal varpå
äventyret kan börja. Alla reservlag
eller efteranmälda lag kommer att
tilldelas en spelledare i mån av plats.

AD&D ll:Kristalldolken Vlll (omg. 1)

Call of Cthulhu: Träringen
Export Drakar och Demoner: Alla katter grå
Gurps Space:Just Ore of Those Days
Xult No one Here Gets out Alive

Notera att här
byter Sverige från
sommartid till vin-
tertid och Ni vinner
därför en timme.

Aliens, Cyberpunk, Fdn-Fyra är hår igen
KelEr, Paranoia, RuneQuest Shadowrun
Star Wars, Torg, The Fantasy Trip
Warhammer FRP

ASL, Earium, BatdsTech, Car War3,
CBWHIIOX, DBA, DItiZ, Epic.lL&B), Fryrt,
Hjä]br och Armeår, Micro Ost, SpaceFlr
SpaceHulk, SpaceHulk 3D, t{FB, WttDK
(L&B), Uppventyr

Brädspel: Diplomacy, Adv. Civilization, mm.

AD&D h Kristalldolken Vlll (omg. 2)
Call of Cthuhu: Träringen
Expert Drakar och Demoner: Alla katter grå
GurF Space: Just one of Those Days
Kult No One Here Gets out Alive

AD&D lt Kristalldolken Vlll (0m9. 1+2)
Call of Ohulhu: Träringen
Expert Draker och Demoner: Alla katter grå
Gurps Spac€: Just one ol Those Days
ltulu No one Here Gets out A,ive

Aliens, Cyb€rpunk, fffi-Fyra är här igen
Kelbr, Paranoia, RuneQuest, Shedof,run
Star WaE, Torg, The Fentasy Trip
Warhammer FRP

Aliens, Cyberpunk, Fartfyra är här igen
l(elbr, Paranoia, RuneQuest Shadowrui
Star Wa6, Torg, Ths Fantily Trip
Warhammor FRP

Aliens, Cyberpunk, Feftfyra är här igen
KelEr, P.ranoia, RuneQuest Shadowun
Star ltarc, Torg, The Fantary Trip
Wrrhammer FRP

ASL (Nyböriare), Axis&Allies, BatteTech,
BloodBdl Dio, Blue llax, Burger Wars, Car
Wars, CBUlltlOk, Dt!z, Frynt, ciro,Hjä|DEr
ocå Arm6er, ticro ost, NeoBunnios,
SpaceHulk, SpåceHulk 3D SpaceFleet,
WFB, WH40k (L&B), WWt Skirmish

ASL, BstdeTech, BloodBowl, CBWH'$k,
DIf,Z, Epic, Frynt, Hiähar och Armåer,
NeoBunnies, SpaceHulk, Spelledai.
mästeEkaFt WFB, WH4Ok, WWI

73 Eacting, ASL, tui§&Allios, BloodBoul,
BloodBorl Dio, CBWHilOk, CivilWar, DSZ,
Epic, Fryt4 llicro Ost, SpaceHulk,
SpaccFleet WFB, tvH/mk

Brädspel: Diplomacy, Adv. CMlization, mm.Brädspel: Diplomacy, A&. Civilization, mm.

Videovirning, lrfirer och FriE Spel Videovisning, Afiärer och Frit Spel

Call ot Cthulhu: Träringen
Export Draker och Demoner: Alla katter grä
Gurps Space: Just one of Those Days
Kult No one Here Gets out Alive

Dessa väl kända säliare av rollspel och SF - litteratur kommer
att gästa UppCon och idka försäljning av sina eminenta varor:

Midgård
SF-bokhandeln

Spel & Sånt

Target Games

Tradition

Alien§, Cyberpunk, FemFyra år här igen
Kelter, Parenoia, RuneQuest, Shadoyun
St rWaB, Torg, The Fantaly Trip
Wartåmmer FRP

73 EastinS, ASL Final),Axis&Allies,
BloodBoul (Final), Cår WaE, DmZ (Rnal),

Epic final), Fryrt, ileoBunnies, Rolhpel§-
teatern, Spacetarine (Final), Spelledar-
mfuterskapet (Final), WFB (FinaD,

wH4(x (Final)

Brädspel: Diplomacy, Adv. CMlization, mm.



et vidstående schemat kan komma att komplet-
teras och utökas, då vi fortsätter att försöka
ordan intressanta aktiviteter åt Er. Därför
förbehåller vi oss räften till mindre ändringar

och korrigeringar, vilka kommer att meddelas senare.
Viktigt är att de fem stora turneringarna kan spelas i
fyra olika pass (AD&D är undantaget som bekräftar
regeln.)Alla andra rollspel kan spelas i alla pass och de
traditionella rollspelen spelas i alla pass utom det sena
lördagspasset. Vi har aldrig tidigare kunnat erbiuda så

många andra aktiviteter förutom de klassiska roll- och
brädspelen som i år. I schemat återfinns ett flertal
figurspel, massor med dioramor och tabletop och en
massa andra spännande saker. För att undvika misstag
har vi därför angett tidsangivelser för alla figurspel och
mindre brädspel samt övriga aktiviteter i UppCon 92-
foldern. Fullständig information om varje aktivitet
erhålles ur tidigare nämda foldern.

Schemat är lagt med en timme strultid inbakat i
passen. Detta innebdr att om allt går som det ska så kan
man spela hela äventyret på fem timmar och därigenom
få mer fritid. Pga av den sent lagda passet på lördagen
kommer vi vara extra strikta när det gäller tiden. Kom
därför i god tid till aulan, gärna före H 22.00.

Tidspassning
Föliande regler för tider och förseningar kommer att
tillämpas:

På utsatt klockslag finns arrangören och dennes
spelledare i aulan. Så snart ett föranmält lag har samlats,
och är fullständigt, kommer de att tilldelas en GM och
skickas iväg. Tjugo minuter efter utsatt tid kommer alla
kompleaa lagar.fä en GM tilldelad oavseft om de är
föranmälda eller inte, föranmälan ger alltså förtur
endast för de lag som passar tiden. Lag som anländer
mer än fyrtio minuter efter utsatt tid, kan tyvärr ej

räkna med an få spela.
Lag som så önskar kan få börja spela tidigare eller

senare, förutsatt att man kommer överens med ar-
rangören och spelledaren om detta i förväg.

Mer information
Mer information kan fås av

Nils Lindeberg (018 - 55 97 21,)

Eva Örndahl (0lS -137220)
Lennart Köhler (018 - 35 57 38)
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Vägbeskrivning
Resande på E4ran från Stockholn tar rakt fram i rondellen

passerar genom wå större korsningar, med dels Fålhagsleden

och sedan Vaksalagatan. I nästa stora korsning med Råb1vägen
tar man till vänster och kör sedan tills man passerar Fyrisån. Då
återfinns Fyrisskolan med detsamma till höger.

Om man kommer norrifrån längs E4:an svänger man lämp-
ligen in till höger på Svartbäcksgatan efter Uppsalaskylten.
Denna följer man fram till korsningen Svartbäcksgatan-
Luthagsesplanaden. Där svänger man höger igen över Fyrisån
och nu finns Fyrisskolan på höger sida.

Från Enköpingshållet fortsäaer man bara rakt fram längs

väg 55, som övergår i Luthagsesplanaden. Fyrisskolan ligger till
vänster precis förc Fyrisån.



Figurspel
Barium
Arrangörer: Tobias Forsgren och Daniel Sahlin, CSS
Tid: Fredag ca 79:00 och pågår i 10 - 14 timmar.
Indiuiduell anmälan.
Förkunskaper: lnga
Föranmälan. Mellan siu och nio debagare.

Våren 205 f.Kr. Den kartagiska hären under Hannibal
tvingas av vinterns sista köldknäpp slå läger utanför Barium.
Den nymönstrade romerska arm6n ledd av Scipio Africanus
har marscherat oavbrutet från Neapel, men har även de
tvingats gå i vinterkvarter. Då våren kommer får de båda
härarna nys om varandras positioner och kapplöpningen
börjar. Vem ska lyckas samla sin här snabbast?

Varje spelare kommer att kontrollera ca 3000-10000 man
och totalt kommer varje sida ha ca 25000 man (ca 800 st
1Smm-figurer). Spelet börjar med strategiska manövrar per
post före konventet. Därför är det viktigt att de som anmäler
sig fullfoljer det hela.

The Battle tor 73 Easting
Arrangör: Helge Lind, Dragons Den
Tid: Lö1, Sön
Indiuiduell anmälan.
Föranmälan.

Micro som utspelar sig i Irak på eftermiddagen den 26
februari 1991,ca 18 mil från Basra.

CivilWar
Arrangörer: Daniel Sablin och Tobias Forsgren, CSS
Tid: Lördag ca kl 11:00 ocb cirka fjorton timmar framåt.
Indiuiduell anmälan.
Förkunshapskrau: Inga
Föranmälan. Mellan åtta och tio debagare.

I den ljumma sommarbrisen fladdrar bandren och
trupprörelserna drar upp vägdammet då de marscherar mot
det slag som kommer att stå den 13:e juli 1852.

Detta är ett tabletop med över 1200 st lSmm-figurer
inblandade, vilket representerar ca 25000 man. Spelet börjar
innan konventet med strategisk ordergivning, vilket sköts
per post. Detta gör det viktigt att de som anmäler sig faktiskt
kommer på konventet.
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DBA

Arrangör: Carl Backhofner
Tid: Alla Pass
Indiuiduell anmähn.
Föranmälan.

Turnering i historiska tennfigur-slag. Spelreglerna är
snabba, enkla och man får lära sig dem på plats. Man får
spela sig igenom många olika tidsperioder (om man inte åker
ur i första ronden.)

Hjältar och Arm6er
Arrangör: Johan Forsell, Joban Games
Tid: Fre, Löl, Lö3
Anmälan på konuentet.

Stort figurstridsspel, där varje "skirmish" spelas. En ny
omgång spelas varie timme.

Micro
Arrangör: Jan Krbeceh, SPI-F
Tid: Ännu ei schemalagt, kontakta oss för mer info.
lndiuiduell annälan.
Föranmälan.

Tidigt en höstmorgon 1943 rycker delar av den tyska
panzerdivisionen Vogelström fram mot de ryska
posteringarna utanför staden Ilan. Mullret skapar oro bland
de ryska krigströtta trupperna. Mirovich skakade på huvudet
och sa: "Tavariti, att de aldrig ger upp? Korpralen nickade
och sa: Driv dem på flykt, driv dem i döden!"

Micro öst
Arrangör: Michael Palo, Ygdrasil
Tid: Lö1, Lö3
Anmälan på plats.

WWI Skirmish
Arrangör: Anders Westberg, SISA
Tid: Lö2, Lö3
lndiuiduell anmälan.
Föranmälan.

20:e December 1944. Foy nära Bastonge. Efter en kort
eldstrid vid skymningen har en pluton amerikanska
fallskärmslägare tagit tillflykt till en by för natten. Under
natten blir byn omringad av ett ryskt kompani och vid
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gryningen börjar deras försök att radera ut fienden. Kan den
omringade plutonen hålla ut tills förstärkningar anländer
eller mörkrets inbrott gör det möiligt att fly? Spelet kommer
att ske som ett table-top spel där varje befäl är representerat
av en spelare. Det gäller att planera sina anfall tillsammans,
leda sina trupper (gärna mitt i eldlinjen) utan att stupa siälv
och till sist uppnå sina personliga måI. All detaljer kommer
att finnas med som försåt, prickskytte, eldöverfall, vård av
sårade, strid inne i hus och ordergivning.

BattleTech
Arrangör: Peter Bank
Tid: Fre, Lö2, Lö3
Indiuiduell anmälan.
Föranmälan.

Manshall Benson, ledaren för de berömda South-Dakota
Rangers spanade över åskanten ned på klanen McSquiers
hembränneri. Utanför byggnaden syntes pappa Bulloök
McSquier i sin Griffin med PPC:n nonchalant slängd över
axeln, patrullera fram och tillbaka. Manshall Bensonplockade
upp sin Walkie-Talkie och gav ordern: Starta Operation
Stardust.

Blood Bowl
Arrangör: Henrik "Örnie" Örnebring, FVF
Tid: Lö1, Lö2, Sön (final)
Indiuiduell anmälan.
Föranmälan.

Hans Mösenschatz Memorial Tournament på Uppcon92 !

Utslagsturnering i Blood Bowl. Lag köpes för 50.000 GCs
enligt Companion, eller tillhandahålls på plats. Allt som ska
slumpas, slumpas av oss. Eget spelbräde ett plus, eget målat
lag ger företräde. Ingen magi eller magiska föremåI.

Blood Bowl- Diorama
Arrangör : Andreas Bogatic, Firualag
Tid: Lö7, Lö3
Anmälan på konuentet.

För dig som tycker att vanligt Blood Bowl är för mesigt.
Här har du chansen att spela på ett specialbyggt diorama.
Fick du inte spela på LinCon, här är din chans.
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Burger Wars
Arrangör: Henrik "Örnie" örnebring, FVF
Tid: Lö3
Anmälan på konuentet.

Kultspelet från Gothcon och Lincon är tillbaka! Vilka
vinner på Uppcon? Burger King eller MacDonalds? Sanslöst
splattertabletop med ultravåld! Inga förkunskapskrav alls!

Car Wars Classic
Arrangör: Jerker Oblin
Tid: Fre, Lö3, Sön
lndiuiduell anmälan. Endast 75 spelare per pass.

Föranmälan.

Byggen bil för $20,000 baserad på kompendietoch Deluxe-
reglerna. Alltså inga Onkel Albert eller dylikt. Detta är Car
Wars enligt gammal klassisk modell. Max tre fordon per
deltagare. Dessa skall vara fardiga innan respektive pass.
Spelas på läskigt diorama i skala l;72.

DMZ - Downtown Militarized Zone
Arrangör: Mikael Rydfalk
Tid: Alla pass

lndiuiduell anmälan.
Anmälan på konuentet.

NATTEN DÅ SPECTRA DOG
Betty Blue, Bobby Brown, Red Sonia ochresten av gatugänger
Spectra gör nu upp sina interna strider på UppCon.

Vem är vän? Vem är fiende? Greppa en figur och kasta dig
in i ACME Chemicals övergivna magasin för en snabb och
häftig uppgörelse.
SISTA NATTEN MED GÄNGET
Vem skall fylla tomrummet efter Spectra? De andra gängen
gör upp i kvarteren runt ACME. Stort diorama med fler
spelare fler vapen och grövre action.

"Natten då Spectra dog" spelas ungefär varie timme med
sex spelare, inga förkunskaper krävs och pris till vinnaren i
varie omgång. "Sista natten med gänget" kommer att köras
på söndagen med nio eller fler spelare. Dessa bör ha spelat
"Natten då Specra dog".

Frynt 4200 W
Arrangör: Erik Malmcrona, YLVA
Tid: Alla pass

lndiuiduell anmälan.
Förkunskaper: lnga förutom uiljan att ha roligt.
Anmälan på plats.

Grendel presenterar stolt FRYNT 4200 W. Figurspelet
som utspelar sig 4200 år efter det att varp-motorn uppfanns
och.människan och de till Mars undanträngda äldste, Sturk
och Uruk böriade ge sig iväg utåt. Snart följdes de av
reptilerna och råttorna. Kvar fanns bara Nekroterna, men
inte länge... Ge dig hän och testa detta spel som är både
genomtänkt och fantastiskt att spela.

SpaceHulk
Arrangör: Leif Ericsson, Atlantis
Tid: Fre, Löl, Lö2, Lö3
Indiuiduell anmälan.
Förkunskapskrau : Ej nöduändiga, men önskuärda.
Anmälan på plats.

Gunfight on the Emperor's Pride. Terminator vs
Terminator. Utslagsturnering. Sätt ihop din egen styrka på
.konventet.

SpaceHulk i3D
Arrangör : Tryggu e B ergh olm
Tid: Fre, Lö3
Indiuiduell anmälan.
Föranmälan.

Spela en grupp Terminator-Marines oct ta dig förbi alla
Genestealers. För att lyckas måste flera delobiektiv uppnås.
Banan är i tre våningar med bl.a. elhiss och ljusspel.

SpaceFleet
Arrangörer: Anders Hjort och Erik Dablström, SPIP
Tid: Fre, Löl, Lö3
lndiuiduell anmälan.
Föranmälan.

Först 40k sedan Epic, men vad hände där emellan? Prova
Starfleet, sikta joidstora rymdkryssare med megawatts lasrar
och hör sedan den tiotusenhövdade besättningen skrika ut
sin dödsångest i rymdens tomma vakuum. Styr din flotta till
se8er mot de usla tyramidernas bioskepp.
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SpaceMarine
Arrangör: Patrick Åhman, SISA
Tid: Fre (L(yB), Lö1, Lö3, Sön (final)
lndiuiduell anmähn.
Föranmälan.

BRING AND BATTLE
Egna arm6erpå max 2000 poäng. Tag medegna regler och

orderbrickor. Färdiga arm6er kan hyras för en billigpenning.
LEARN AND BATTLE
Anmälan på konventet.

Warhammer Fantasy Battle
Arrangör: Mari Högberg
Tid: Fre, LöI, Lö2, Lö3, Sön (final)
Indiuiduell anmälan.
Föranmälan.

"De odöda har vunnit en ödesdiger seger, slagit ned de
blodtörstiga Mörkeralverna och ödelagt byn Bondhåla. De
marscherar nu vidare mot nya slagfält och andra offer. Ett' 
rykte säger att Krigsguden Khaines tempelruin i Snårskogen
är nästa erövring som deras ledare, den grymme
nekromantikern eftertraktar. Mörka röster i skogen viskar
om en ofantlig magisk skatt att erövra...'

Klarar du att stoppa de odöda och ta skatten själv? Eller
är du kanske den grymme trollkarlen som leder benrangel-
arm6n? Pröva att spela '§Varhammer Fantasy Battle med egen
eller lånad arm6, och ta samtidigt chansen att vinna ära och
medalj!

I första hand får de som har egna arm6er en plats, sen de
som kan reglerna till Warhammer FB, tredje prioritet får de
som kan reglerna till §(arhammer 40k och sedan övriga.

Warhammer 40k
Arrangörer: Anders Lärka och Leif Sauander, G(rB
Tid: Fre (LbB), Lö7, Lö2, Lö3 (LOB), Sön (Final)
Indiuiduell anmälan.
Föranmälan.

BRING AND BATTLE
Arm6er enligt senaste listorna. Det som skall slumpas,

slumpas av oss på plats. Arm6storlek, fritt mellan 1000 och
3000pv. Ange styrka och storlek på anmälan, t.ex Marines
2000pv.

LEARN AND BATTLE
Anmälan på konventet.
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cBwH40k
Arrangör: RFSU
Tid: Fre, Löl, Lö2, Lö3
I n diu i du el lt figur di or ama
Förkunskapskrau: Gärna erfarenbet au Warbammer 40k
Föranmälan.

Ta kommando över en grupp orädda Rymd-Sjömän, en
skock högfärdiga Äldar eller några kuliga Nedhukade.
Utforska Varulagret och återvänd levande. Först in sist ut.
Ta pengarna och spring. De lyckliga överlever.

Spelledarens makt är total, dvs massor av husregler i
gammal god konventsanda. Arrangörerna står för figurer.

övriga Spel
Cal! of Cthulhu - Live
Arrangör : Anders N ordström, Morgonstj örnan
Indiuiduell anmälan.
Föranmälan.

Morgonstiärnan, Sveriges kontaktnät för levanderollspel,
arrangerar ett levande rollspelsäventyr i Cthulhu-miljö som
sträcker sig över hela UppCon och s_om även kommer att
spelas utanför konventslokalema. Tanken är att LRP-spelama
skall kunna spela andra turneringar och arrangemang
parallellt utan att det krockar. Äventyret utspelar sig i
Uppsala 1992, och kommer till största delen att gå ut på att
samla in och bearbeta ledtrådar. En del våldsamheter och
tentakler kan dock förekomma. Reglerna, som kommer att
vara extremt enkla och lättlärda, förklaraspå plats. Utrustning
som kan vara bra att ha är t.ex. ficklampor, vapen
(knallpulverpistoler, teaterdolkar), förstoringsglas, mörka
överrockar, paraplyer (vi hoppas på regn hela tiden), gamla
tickande fickur etc. Det viktigaste är dock attalla deltagare
är beredda att rollspela till sitt yttersta.

Det här blir ett äventyr totalt utan humor, för har man en
gång gläntat på dörren till de uråldrigas hemlighetes, så

stannar skrattet i halsen, och fasan blir ens ständiga
följeslagare. Uppsala döljer mer än man tror...

Morgonstjärnan kommer dessutom att visa upp sig och
sina medlemmars verksamhet. Vi kommer även att hålla
någon form av paneldebatt om olika sätt att spela levande
rollspel, och olika sätt att utforma reglema. Mer information
kommer upp på konventet.
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Giro - Kampen om den gula tröian
Arrangör: RFSU
Tid: Lö3
Indiuiduell anmälan.
Föranmälan.

Vem vinner den gula ledartröian i årets UppGiro? Kämpa
dig fram uppför berg och ned i dalar, inget avstånd är
ointagligt. Giro är ett hejdlöst kortspel för dig som gillar
cyklar och långa uppförsbackar.

Killer
Arrangör: Fredrik lnnings, SISA
lndiuiduell anmälan.
Föranmälan.

En klassisk Killer, som pågår under hela konventet. Alla
deltagarna måste ta med två passfoton. Husregler kommer
att skickas till alla föranmälda.

Klappjakten
Arr an gör : I n gem ar Ra gn emalm
Tid: Lö3
lndiuiduell anmälan.
Föranmälam.

Spela en femåring på iulafton på iakt efter sina julklappar!
Vad är karakteristiskt för små barn på lulafton? Jo, de är
elaka och hänsynslösa. Ett diplomatispel för stora barn.

Neobunnies
Arrangör: Karl-lohan Ström, Spel (y Sånt
Tid: Lö2, Lö3, Sön
Anmälan på konuentet.

Ät radioaktiva morötter och bli en muterad kanin!

Spionspelet
Arrangör : lngemar Ragnemalm
Tid: Lö3
Indiuiduell anmälan.
Föranmälan.

Spelet om makten och hemligheterna i en liten
högteknologisk, neutral (?), europeiskdemokrati. Ett brädspel
för dig som gillar Junta och Illuminati.

Uppventyr
Arrangör : S kogsu entyr, MÅSK
Tid: Fre
Indiuiduell anmälan.
Föranmälan.

Ett deckarlive i fantasymiljö. Tag gärna med egna
fantasykläder, annars har vi en del till utlåning. Ange i
samband med anmälan om du har med egna kläder.

övriga Aktiviteter
Affärer
UppCon kommer självfallet att besökas av ett flertal affärer
som kommer att bedriva försäljning av spel, böcker mm.
Föllande affärer kommer att ha en konventsbutik Midgård,
Spel & Sånt, SF - bokhandeln, Target Games och Tradition.

Auktion
I sedvanlig konventsanda kommer en auktion att anordnas
där du har mölligheten att sälja dina gamla spel du inte
längre vill ha. Kanske lyckas du göra årets fynd bland de
saker som kommer att sälias på auktionen!

Figurmålningstävling
Arrangör: Andreas Jonson, FYF-M
lnlämning au figur för bedömning under konuentet.

Figurmålningstävlingen är i år mycket enkel: Ett bidrag
per person, ett pris för best in show. Inga klassindelningar
kommer att göras och bedömningen kommer att ligga på
figurens estetiska värde.

Dessutom kommer ett specialpris, Bror Henrik Dahlberg
Memorial, att utdelas till bästa scratchbuild (d v s hemmag-
jorda figur).

Föredrag
Under konventet kommer ett antal föredrag, seminarier öch
debatter i vitt skilida ämnen att hållas. Närmare information
och program meddelas på konventet.

Murder Mystery
Arrangör: Nils Lindeberg och Jonas Flodin, Atlantis

Under konventets gång kommer alla besökare ha
möiligheten att undersöka och försöka lösa en mordgåta.
Håll utkik efter ledtrådar, de kan finnas överallt.
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Rollspelsteater
Arrangör: Suen Norön, Atlantis
Tid: Sön
Indiuiduell anmälan.
Föranmälan.

ROLLSPELSTEATERN III; äventyret fortsätter: Diplo-
matiska förvecklingar och lömska intriger i medeltida hov-
miljö. En fristående fortsättning på det som påböriats under
tidigare speltillfällen. Ange vem ni eventuellt spelade vid
förra tillfället, och om ni vill spela samma person igen. Nya
spelare är givetvis välkomna. Bakgrundsinformation ges i
det utskick som sänds till de som anmält sig i tid. Cirka 20
deltagare. Företräde ges till personer med egen medeltids/
fantasy klädsel.

Spelledarmästerskapet
Arrangör : lngemar Ragnemalm
Tid: Lö2, Sön (final)
Indiuiduell anmölan.
Föranmälan.

Åttonde årgången av Sveriges enda tävling i spelledandets
konst, gästspelar i år på UppCon. Deltagarna skall i kvalet,
på begränsad tid, skriva ett scenario på givet tema för vilket
system de vill. Domarna tar sedan med deltagarnas hjälp ut
finalisterna som spelleder sitt scenario för en lurygrupp.

Andra aktiviteter i Uppsala

Paintball
Arrangör: Fredrik lrutings i samarbete med Tradition
Tid: Alla pass utom Lö3.
lndiuiduell anmälan.
Föranmälan.

Under konventshelgen kommer Tradition att ge Er
möjligheten att prova på Paintball. Intresserade bör medta
oömma kläder. Vapen ochansiktsmaskerkommer att ordnas
av Tradition. Vi ber Er att iaktta de ordningsregler som
gäller för Paintball på konventet.
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