
UPPCON'92

TID:

25 - 27 september 1992

PLATS:

Fyrisskotan, IJppsala

I ARRTA'NGEMANG AV:

ADG, Atlantis, GrB

Föreningarna African Domino Guild, Åtlantis och Gmeboads & Broadswords har nöjet att prmentera
Uppcorr '92! Vi kornnrc'r att erbjuda ett rikt utbud av alla slags spel under de dygn konventet pågår.

Som stora turneriugar kommer vi att hålla l(ristalldolken (ADEZD 2), Call of Cthulhu, KULT, Drakar

och Demoner samt GURPS Space. Vi kommer att mstränga oss extra för att desa turneringa ska

hålla genomgående mycket hög kvalitet: scenariorna kommer att ha provspelats flera gånger och måste

ha bedömts som bra (Uppcons kvalitekgaanti), och alla spelledre kommer också själva ha spelat

äventyret.

För de som inte är fullt så intraserade av tävlingsmomentet km vi erbjuda en rad med olika rcllspels-
urangemång, från RuneQuet III och Fem Fyra på äventyr (fran Uppcon '91) till Alien och Kelter. I
görligrete mån kommer vi att hålla rcd spelledue även för dma aktiviteter. Eller varfdr inte själv
anordna en liten aktivitet? Vi hjälper till!

Naturligtvis kommer även brådspelen att vila reprenterade, och liksom förra året delu vi ut medalj

i Brädspelsdubbeln, dår den som lyckas båst i två briidspel vinner. Vår Diplomayturnering rä<nas in

i Svenska Diplommyrallyt 1992, och får ett eget pris. För våra mer krigiska vänner kommer ASL och

Russian Canrpaign att anordnm, liksom miniatyrslag, micro och WH40k.

Andra aktiviteter vi kan erbjuda är rollspelsteater, Killer i VÅR regi, auktion, figrrmålningstävling,
ilrt,ressanta föredrag, innebandy för de med myror i benen, och mycket, unat.

Kostnaden för allt detta är 200:- ftir SVEROK-medlemma, eller 230:- l-or de vars f<ireningar inte är

anslutna till f<irbundet. Observeraatt del, iir ALLT NI BETALARför att fåspela järnet under årets

längsta helg! Det enda mm inte ingår är maten - middag, nattmat, godis från vår dygnet runt-öppna
cafeteria etc får ni betala på plats.

Tveka inte! Skriv upp dig på en av våra listor så kommer brmhyren red all information rcd pcten
i början av augusti. Dller ta kontakt med någon uv nedanstående personer:

Eva Örn<lahl, Frodeg. 10 A,,lbl 27 Uppsala, tel: 018 - l3 7220, email: eva@laban.uu.se

Nils Lindeberg, Vindhemg. 29,752 27 Uppsala, [el: 018 - 55 97 2l

Paul Padoan, c/o'f. Wikman, Studentv. 26:08, 752 34 Uppsala, tel: 018 - 50 27 26


