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Lincon-9 I
Välkomna till LinCon-9l! Dragon's Den iir stolta att
få presentera silt åttonde spelkonvent i Linköping
den 1 7-20:e maj I 99 1. I år har vi laddat upp speciellt,
Dragon's Den har 'föryngrats och många av de
ansvariga iir nya för i år. Men det mesta iir som det
brukar vara, med många egna arrangemang och
massor av frivilliga.

Nyheter
Konventethåller saktapå attuwecklasmoten wädelad
organisation, å ena sidan en central del som sköter
lokaler, mat och raggar arrangörer och å andra sidan
alla enskilda arrangörer. Arrangemangen blir mer
och mer fristående och en hel del av demhålls av folk
utifrån. I år har vi dessutom lyckats ordna en miingd
dioramor, något som tir mycket tämpligt för kon-
vent.

Frågor
Man kan ringa och fråga oss, och eventuellt kan vi
svara också.

Thomas Svensson
(huvudansvarig) 013-159194

MikaelÅgerud (Aktivitetsansvarig) 013-1.32276
Thomas Ros6n

(affiirskontakter)
Abbe Cramdr (folder)
Mats "Mhulan" Hultqvist

(Mat och Cafd)

Inträde
Inträdespriserna iir oföändrade från förra året.
Normalt kostar det 100:- i föranmiilan och 80:- för
medlemmar i SVEROK-anslutna föreningar. Flickor
betalar halva priset. Det går även att anmäla sig bara
till vissa dagar, det kostar 50:- per dag, totalt 4 dagar.
Detta iir mest aktuellt förer som baravill varamedpå
vissa bestiimda arrangemang som t.ex. figurmål-
ningstävlingen.

Intresserade, föräldrar, påhejare och åskådare
kommer in gratis så länge de inte deltar i några av
våra arrangemang.

Anmälan
Anmäler sig gör man med hjlilp av blanketten i
mittuppslaget. Den går bra attkopieraom man vill ha
fler. Anmälan är bindande! Efter några veckor
kommer ett inbetalningskon från oss och diir står
också vad ni kom med i.

Vi betalar bara tillbaka pengar för arrangemang
som bivlit instiillda. Det går att dubbel boka sig en
viss tid, på eget ansvar. Om det iir något speciellt ni
vill meddela, skriv en rad om det.

Sista anmälningsdag fredagen den l2l4

Plats
Konventet hålls som vanligt i C-huset ("Cesar") pä
Linköpings Tekniska Högskola (LiTH). Ingång
genom huvudentrdn, dörr 18.

Omdukommermedtåg tardu i högtrafik buss 202
till trädgårdstorget och diirifrån 207 vidare till LiTH.
I lågtrafrk tar du i stället buss 216. Observera att
busslinjerna har lagts om i år! Kommer du med bil
letar du dig fram med hjälp av kartor som kommer i
bekriiftelsen.

Lokaler
I stort sett iir alla aktiviteter förlagda till C-huset på
Tekniska Högskolan i Linköping. Eu fåtal salar i
kårhuset Kårallen och i A-huset kommer också att
vara tillgängliga.

Alla salar iir bokade under hela konventet, så fr.itr
spel hänvisas till Colosseum, ljusgården, korridorema
och vissa lokaler i Kårallen.

Lagrollspel med
spelledaromgång

013-260651
013-148054

013-177814

Toaletter finns utspridda över hela bygg-
naden. Duschar iir tillgiingliga varje morgon, då
en "duschguide" kan visa er dit.

Mat och fika
Caf6 Mhulan kommer att hålla med mat och
mackor i år, men för riktig mat hänvisar vi till
SARA-restaurangen i kårhuset. De kommer både
att ha en fast meny och ä la Carte. Vad det blir
vet vi iinnu inte exakt, men förra äret var maten
över förväntan. Siirskillt frukosten iir viird sitt
pris då man får ta vad man vill ha från den
välsorterade buffdn.

Lunchmenyn kostar 55:-
Frukostbuffdn kostar 38:-
Betalas direkt i restaurangens kassa.

Schemat iir upplagt med utgångspunkt från
mattidema. Ni kommer alltid an ha tid att äta på
vära tider. Frukosten serveras från 7:30 till
9:00 och middagen mellan 16:00 och
l8:00.

Aktiviteter
I foldern beskrivs samtliga i förväg planerade
tävlingar och aktiviteter. Arrangörema är från
Dragon's Den niir inget annat anges. Om det går
att föranmäla sig anges det siirskilt på varje
aktivitet och på anmiilningsblanketten.

Utanför schemat
För att ni inte skall behöva leta er förtvivlade
efter era favoritaktiviteter i schemat, kan vi
nämna att följande aktiviteter inte står med. Det
brukar finnas goda skäl till detta, t.ex. att de
pågår under hela konventet eller att de bara har en
sista inlämningstid och inga andra tider. De
beskrivs mer ingående under sin typ av aran-
gemang.

Toon (individuellt rollspel)
Spelledarmästerskap (Individuell GM-

tävling)
Air Force - Under Afrikas sol (brädspet)

, Präster och Profeter (brädspel?)
l*§pionspelet (brädspel)

Natten Spektra Dog (diorama)
SpaceHulk i 3D (diorama)
Svarta-korpen demonstration (diorama)
WFB-Free for att (diorama)
KULT-presentation (övrigt)
L§FF:s SF-aktiviteter (övrigt)

Lagrollspel med
spelledaromgårrg
En konsekvens av att LinCon växer ?ir att vi inte
kan hålla med egna spelledare i alla tävlingar. Så
i år kommer vi att fonsätta med den variant vi
hade förra året, med inlånade men välinstruerade
spelledare.

Först spelas en omgång med bara de blivande
spelledarna från era olika lag så att de liir känna
scenariot. Till den omgången håller vi med
spelledare. Därefter hålls en ordentlig
genomgång innan den stora kvalomgången där
resten av lagen spelar. Vi hoppas att det här
systemet kommer att ge fullgott resultat med
välförberedda och inspirerade spelledare.

I bedömningen kommer även spelledarens
prestationer att vägas in, något som tyviirr slog ut
ungefiir en tredjedel av lagen i AD&D förra året.
Lag med rlåliga spelledare kommer inte långt!

Gisslan och Imperiet
Advanced Dungeons & Dragons,
andra upplagan, lagtävlan:
Arrang ör : : I e sp er S öderlund
Rollspelstövling i lag, htal5 spelare plus
sp elledare, final 6 sp elare.

Föranntilan, avgift: 150:- per lag.

Kvalscenariot ilag AD&D|Z tar de nya hjiiltarna
Virandra (Fi-5), Movdne (Fi-5), Fiararan (Ba-5),
Ramer (Pr-5), Evalina (Wi-5) & Nidar (TMll-
a/3) pA hissnande äventyr genom det
Landomianska imperiet och dess före detta
provins l,etavien.

Hjältarna har rest runt tillsammans av olika
personliga skäl i ungef?ir ett och ett halvt år och
har blivit mer och mer sammansvetsade till den
fasta grupp de nu iir.

Kvalet kommer i år att spelas med spelledare
från lagen (se ovan), vilket gör att bara fem
personer spelar i kvalomgången. Just nu iir
Movdne borta i Qblack för att sluföra sin initie-
ringsresa, som skall upphöja honom till full-
viirdig medlem av av sin klan, Tram. Tyviirr har
det hastigt uppstått en kris då Letavien invaderat
Qblack. Ni andra har tappat kontakten med
Movdne och ni blev oroliga. Nu har ni beslutat er
för att söka svaret i Qblack, där ni sist hörde av
honom.

Sista anmälningsdag fredagen den l2l4



Detta iir upptakten till ett hissnande äventyr i den
multi-kulti viirld det Landomianska imperiet och
dess glänstrakter spänner över.

Spelledarna spelar ftirst scenariot på fredag kväll
för att sedan spelleda ett annat lag på lördag morgon.

Finalscenariot: Frihet i Qblack.
I finalen håller vi med spelledare.

Hur kom det sig att Letavien kunde bryta sig ut ur
Imperiet med sådan lätthet. Vad hade det med gisslan
att göra? Så h,ir långt efter självstiindigheten,
dessutom?

Vem kunde tro att det skulle bli krig 7 år efter
frigörelsen. Kan det bero på den nya kejsaren? Eller
har det kanske att göra med det mystiska b,r&lraskap
som man vet finns men som ingen vet någonting om?

Finalscenariot kretsar kring dessa frågor och
äventyrarna blir insnfida i komplotter mycket större
än de från början riiknat med.

Call of Cthulhu i Sydamerika
Arrangör : Jan Salomonsson, Martin Vikborg
(Gamers Guild {fd. YXAN} )
Rollspelståvling i lag omfem spelare plus
spelledare

Föranmölan, avgift 100:- per lag

Tag chansen och besök ett genuint munkkloster i
Sydamerikas vildmarker. Se munkama vandra över
klostergården och mumla under sina kåpor. Se dina
nilrmaste försvinna från dig för alltid. Upptäck de
hemliga katakomberna och annat mysigt. Garanterat
fritt från siikerhetsarrangemang!

Middle Earth Role Playing/
Sagan om ringen rollspelet
Anangör : Vincent Sandell

Rollspelstövling i lag omfem spelare plw
spelledare

Föraruniilan, avgift 100:- per lag

Hjiilte-rollspel i Tolkiens viirtd. Möt Morgroths
underjordiska demonhiirskare, bestialiska orcer,
underskönajungfrur, heliga Maiaroch stolta alvlorder
i ett spännande äventyr.

Tonvikten i äventyret kommer naturligwis att
ligga på rollspel och hjiiltemod.

Den sish fulen eller Ormens arv
Cthulhu i nutidsmiljö

Arrang ö r : N ic ho las W ennerb er g

Merrter: Combat Arena på LinCon-\9

Rollspelstdvling i lag omfem spelare plus
spelledare

Förarntölan, atgift 100:- per lag

Cthulhu i nutidsmiljö. Det kråvs inga kunskaper i
re g lerna för Cthulhu Now!

Alexander Kominsky. Josef Erlandsson. Felix Rapp.
Nanna Gottftidsson. M'buto Luaga.

Alla kiinde de att något speciellt skulle hända idag,
förutom det vanliga julfirandet. En kulmen på de
senaste veckomas tåirande jiikt. Snön låg tung över
hustaken. Stormen, sompågåtti treveckor, upphörde
plötsligt, som om någon avsklirmat luften omkring
dem från resten av viirlden. De fem kompanjonerna
upplevde ett ögonblick av intensiv tystnad. Alla
vändesamftilltblickenmothimlen,ochidetögonblick
den svarta skepnad uppenbarade sig, insåg de att
detta var den sistajulen.

Skall de fem SÄPO-agenterna st?illas inför denna
situation? I så fall vinner de inte. Annars gäller gott
rollspel, inlevelseftirmågaoch ettklafi huvud. I SÄPO
håller man huvudet kallt! Även under en snöstorm.

Lagen har egna spelledare (se ovan) som själva
spelarscenariotpåförmiddagen föratt sedan spelleda
ett annat lag pä eftermiddagen.

Gå med i

Nordic Europa Association

En lörening för Europa-spelare i hela Norden.
Om du blir medlem för 1991 får du följande:

. 6 nummer av Europa Magazine

. upp till 2Oo/" ruball på Europaprylar. en treringspärm (Amerikansk) "Europa
Players Association"

. bonus saker endast medlemmar får. första chansen att få tag i nya spel

Vill du veta mer? Villdu veta när Second Front
kommer? Skriv en rad på din anmälnings-
blankett eller ring.

Mats Persson, tel 013-1 76856

Lagrollspel
De flesta av dessa rollspel tax emot alla lag som
anmiiler sig, men helst inte i sista minuten, vi måste
veta hur många äventyr som skall kopieras. Andra
harspelledare frånDragon'sDenochdiirfiirbegriinsat
antal deltagare.

Crimson Radiance
Lagtävling i 2300AD

Arrangör: Johan Jern

Meriter: Twilight 2000 på LinCon.

Lagtiivling i rollspel, 5 personer per lag plus
spelledare

Föranmölan, avgift:75:- per lag.

Liingst ut i den av miinniskan udorskade rymden
ligger systemet Ross 52. Runt denna sol kretsar bl.a.
ökenplaneten Midonia, påvilkenMfin clen Bergwerk
AG bedriver en intensiv gruvdrift. Efter ett
kometnedslag som skakar hela gruvkomplexet
konfronteras spelarna med ett ovanligt virus. Eller iir
det ett virus...

Det iirupp till de modiga äventyrare somvågar sig
in på detta att upptäcka. Kom ihåg, hiir kan ingen
hjiilpa dig, inte ens mamma.

Ångetns våktare
Rollspelsturnering i CyberCritters,
ett eget system
Arrangör: UrbanBlom.

Meriter: Warhammer Fantasy Roleplry på LinCon
88,89, medkonstruktör av spelet

l,agttivling i rollspel,5 personer per lag,
arrangörerna håller med spelledare.

Föranmölan, avgift: 75:- per lag.
Mota: Izf s rock!

F örkunskaper : Inga. Regelgenomgång hålls varje
spelpass.

Angel, en rockenop, behöver ett band för sin konsert
i S an Fransisco. Det hiir kan vara er stora chans! Men
varldr vill Angel att ni ska skydda henne under
konserten? Vem iir hon egentligen, och varför skulle
någon vilja komma åt henne?

CyberCrittersN iir ett egenhåindigt konstruerat
rollspel i cybermiljö. Detaljrikedomen är stor sam-

tidigt som det går fort och lätt att spela. Ni spelar
genetiskt skapade hybrider mellan människor och

djur, 'slavraser' som gjort sig fria men som ännu inte
blivit likviirdiga. Scenariot utspelar sig på jorden

som på 2300-talet ruinerats efter Djurens frigörelse-
kamp och koloniemas uppror.

Kelter
Extrainsatt, se egen rad i schemat.

Anangör: LailaWiberg

Meiter : Ctlhuhu UppCon, Vinnande drökt
LinCon-90

lngtövling i rollspel,5 personer per lag.
Anangören håller med spelledare.

Föranrnölan, a.ttgift : 75 : - per lag.

Eldarna brinner runt den stora stenringen, ljuset
kastar dansande skuggor på de grå granitblocken.
Runt altaret står druidema, de iildsta främst och de

oinvigda sisr Niir tystnaden lägrat sig över platsen,

ligger förväntan i luften. Ärkedruiden går upp på
altaret, höjer sin stav och talar: "Kom till oss i vårens
tid, eviga Moder, eviga Gudinna..."

Platsen iir Albion, tiden iir legendenas. Det iir
oroliogt i landet, i de södra draklanden har band av
huvudjägare plundrat fredliga bosättningar. Uird,
Albions ärkrdruid, har rådfrågat oraklen . Svaret blev
att den uwalda måste finnas, tiden ia inne!

Spelpremiär:
Ett eko från det förflutna
Individuelt tävling i Äventyrsspels nya
skråckrollspel KULT.
Arrangör: Peter Petersön och Gunilla Jonsson

Meriter: Diverse produkter från Äventyrsspel, bla.
sjdlva spelet KULT.

Iagtövling i rollspel,4 personer per lag,
arrangören hdller med spelledare.

Förannölan, avgift: 60:- per lag.

Äventyrsspel presente{af,.sitt nya skriickrollspel
KULT på LinCon, och i samband med detta hålls



även denna tumering. De som gjort spelet leder
själva tävlingen.

Åventyret börjar i Stockholm. Du sitter på
tunnelbanan hem sent en kväll. Vagnen iir halvfull.
Tre miin som sitter mitt emot dig tycks vagt bekanta,
men du kan inte minnas var du sett dem. De betral<rar
dig och varandra på samma sätt, som om de sökte i
minnet. Du fryser och kiinner dig illa till mods.
Plötsligt slocknar ljuste i vagnen. Något fasansfullt
händer, något som väcker era minnen från ett
gemensamt förflutet...

KULT iirett skråickrollspeli modem storstadsmiljö.
Illusionerna riifiunnar och vi ser verkligheten som
den verkligen iir - förwiden, mörk och mycket,
mycket farlig.

MegaTraveller
Arrangör : Andreas Björklind (LSFF ),
Peter Nordgren (SADS)

M eriter : C arWars, Trav eller

I-agtävling i rollspel, 6 personer per lag, vi håller
med spelledare

Föranrnölan, avgift: 90:- per lag.

Me gaTravellerru iir det ursprungliga science-fiction-
rollspelet. Det utspelas i ett imperium på fall.

En diplomatisk delegation skall liimna in en
skrivelse till kejsar Lucan på Capital - imperiets
centrum. De sex siindebuden reser med ett av Impe-
rialLines stoltheter, en ny stjiirnkryssare. Meir allt
står inte rätt till på skeppet Coreward Caravan...

Det behövs inga förkunskaper, det du behöver
veta får du i god tid.

Koks i lasten
Lagtävling i Tivilight 2000

Arrangör: Mårten Isaksson, Johan Jern

Meiter: TidigareTwilight 2000 på LinCon.

Lagttivling i rolkpel, 6 personer per lag, vi håller
med spelledare.

Föranrnölan, avgift: 90:- per lag.

Knarkhandeln i södra USA häller på som vanligt.
DEA (Drug Enforcement Agency) har drabbats av

problem och behöver reda ut vad som egentligen
hiinde efter deras räd mot fiansportnätet i Mexico.
Det hela blir inte lättare av att Mexico styrs av
rivaliserande krigsherrar, som knappast uppskanar
yttre inblandning. Lycka till!

Ej i schemat

Anang ör : P e lle Valsi ng e r
Meriter: Dr Snuggles RPG LinCon-9O

I ndividuellt rollspels arrangemang.

Annölan på plats, ingen avgift.

Vem iir bäst på att spela tecknad film? Inte för att det
iir en tiivling, men alla slrattar åt en forlorare. Det iir
kanskejust så man skall vinnal?

Spelledarmästerskap
Arrangör : I ngenar Rag nemalm.

Meriter : Tidigare speledarmösterskap, individuella
AD&D LinCon-89.

T tiv ling för s ce nario s kriv are.

I ndividuell tövling, avgift I 5 : -

Först skriver man ett scenario, sedan bedömmer man
varandras scenarionoch till sist spelarman sitt scenario
för en panel av provspelare. Scenariot skall vara på
ett givet tema, men i valfritt system eller systemlöst.
På grund av osiikerhet kom arrangremanget med i
sista minuten och fick inte plats i schemat, men det
kommer att ligga över lördagen och ta nästan hela
dagen.

Osäkra aktiviteter
RuneQuest/STARW^RS

Arrangör: Jonas Rdntilö? Mats PerssonT

Tövling i lag omfempersoner plus spelledare.

Vi tar intresseannrölan. Definitiv anmölan på
konventet, avgrft = 75:-.

Vi hoppas få någon att åta sig en RuneQuest- och en
§rarWers-tävling i år. Om många anmäler intresse
blir changsen störe. De kommer fiirmodligen att gå
fredag kviill och på måndag, och behöva egna
spelledare.

Brädspelstävlingar
Brädspel har ett inbyggt tävlingsmoment som gör det
mycket lätt att hålla tumeringar i dem. De flesta av
dessa tävlingar tar emot alla som anmäler sig, så

liinge nägon har med sig ett eget spel som man kan
spela med.

AlienBowl
Vad sägs om en vänskapsmatch i fullkontakts
BloodBowl?

Arrangör: BjörnNikson

I ndiv i due I I b r ädsp e I s tur rcr i n g.

Föranmölan, avgift: 10:- per person.

Tag med eget ALIENS-spel om ni har, det
garanterar plats. Bara grundlddan behövs.

Har även du undrat vad som skulle hänt om
marinsoldaterna och äljarna bestiimt sig för att spela
BlaodBowl i stiillet ftir att bara utrota varandra?
Kanske skillnaden inte skulle bli så stor!

Eftersom det åir en utslagsturnering kanske du blir
ledig ganskafort. Men det kan också ta hela natten...

BIue Max r)
Arrangör fr enrik " sniper" Tonkin

Meriter: En Dj-I. på Diplomacy

Brädspelsaktivitet, anmälan pd knnventet. Alla
som komtnerfdr ett plan.

M otto : Bratta-brafta-bratta...

Mass sla*t slag i luften över fronten i Franl«ike. Tag
chansen och bevisa dina flygaregenskaper i detta
snabba och dramatiska spel. Inga förkunskaper
krävs.

Blue Max spelas i kval och final, tag dig igenom
ett av kvalen för att sedan spela final söndag natt.

Civilization
Ansvarig : Christer " Chrtsp" P ettersson

M eriter : C iv i limtio n pd LinC on

Förawniilan: 10 krför alla tre ktalen, markera de
kval du vill spela i.

Annölan på konventet: 10 kr per btal.

I l<talen spelas en kortare variant av spelet.

Regelgenomgång : lördag 9- I 0

Spelet för er som vill bygga upp och sprida
civilisationens ljus snarare än kriga och dra ned sina
grannar i mörkret.

Vi spelar både kval och final. I kvalet spelar vi
bara en kort variant av spelet (till 500 f.kr. = sju kort
för alla). Du kan stiilla upp i så många kval du vill för
an fiirsöka knipa en hägrande finalplats!

Vinnarna i kvalen (och eventuellt öwiga som iir
mycket civiliserade) går till final. Finalen giiller hela
speletoch går dessutompå den nya expansionskartan
(med västra Medelhavet).

Tag gärna med er egna spel, det garanterar plats.
Vi anviinderexpansionen med de nya handelskorten.

Diplomacy
Ansvarig: PerWestling

Meriter : Diplomacy LinCon 88. 89, 90.

Brädspelstövling med föranmdlan, avgift 1 5 : - för
valfritt antal pass. Kryssaför de pass duvill spela
i.

Det klassiska spelet om spelet bakom kulisserna i
europaunderseklets trtirjan. Dina strategiska, taktiska
och diplomatiska (=munväder) f?irdigheter sätts på
prov.

I år spelar vi med en variant liknande förra årets.
Du spelar i vilka pass du vill. Poäng ges för seger,
remi och överlevnad. Sammanlagda poängen från
dina två bästa pass (eller ditt enda om du bara spelar
ett pass) bestiimmer placeringarna. A1ltså INGEN
SPECIELL FINAL. Ingen regelgenomgång.

Junta/Kremlin
Arrang ör : Tommy P e tters so n

Meriter: Tidigare Junta & Kreml

Tvd brddspelstdvlingar med anmälan på konventet.

Dessa båda spel kommer art hållas parallelt och ta
medallaimån av spel. Tagalltsåmederegna spel om
ni vill vara siikra på att få vara med.
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I

Junta
Över hlilften av jordens nationer åir små UJänder diir
en liten ett styr uwecklingen mot en ljusare framtid.
Delta i denna utveckling genom att stödja
fackförenin gar, politiska partier, hemförsvarsmilisen
och andra intresseorganisationer. Det gårrykten om
attvissa av de styrande familjerna mest åir intressexade
av att fylla sina egna Schweiziska bankkonton, men
detta kan inte vara sant! För vore det sant skulle vi
inte få någon UJandshjåilp au fylla ut budgeten med.
Och då blir det inga pengar att lägga undan...

Kremlin
Viirldens ledande nation har naturligtvis världens
mest välutvecklade politiska system. Och DU iir
utsedd av iidet att föra det stora fosterlandet mot nya
framgångar. B ara nu de andra idiotema ville inse det!

Air Force - UnderAfrikas sol
Ej i schemat

Arrangör: Mikael Rydfalk och Mats Öhrman.

Meriter: AD&D senast Lincon-g0.

I ndividuell briidspels aktivitet.
I ng en av gift, I ng e n för armälan.

Nordafrikas heta sol briinner in genom det sandrepade
glaset,ochdynernadallrarihenan. Högtiden blåbleka
himlen träder Spitfires sin dans med Messerschmit-
tarna, medan kolonnerna avancerar och retirerar i
dammet nedanför.

Hopa in ett tag och ta över spakama! Det finns
alltid mål så det räcker... om inte någon annan gör
måltavla av dig forst, förstås.

Präster och Profeter
Ej i schemat

Anangör: Hans Persson

M eriter : P ararcia LinC o n- 8 8

Briidspelsaktivitet, awnölan pd konv enter.

Provspel av det nya revolutionerande spelet! Tag
chansen att utrtina vad det iir, blir DU den förste som
vet? Alla detaljer iir hemliga.

Spionspelet

Ej i schernat

Arrang ö r : I ng emar Rag nernalm.

M ertter : Spelkdarmästerskapet, I ndividuella
AD&D-89, Spionspelet.

I ndiv idue I I b r dds p e I s aktiv i t e r.

I ngen av g ift, I ng e n förannålan.

Ett spel om makten i en liten, neutral, högtekno-
logisk, blandekonomisk, europeisk demokrati. Varför
springerkoncemchefen omkring med en kamera på
nätterna? Varför påstår chefsredaktören att domaren
iir komrmperad? Varför råkade ÖB gå på en
felplacerad trampmina? Varfiir har inte polischefen
lust att ta reda på vem som knuffades i tunnelbanan?
Ett spel för dem som gillar Junta och Illuminati.

Dioramor
I år har vi lyckats få ihop ett antal dioramot något
som iir mycket llimpligt för konvent. Tag alltså
chansen att pröva på någon av dessa fiirgsprakande
aktiviteter!

Gang Rumble - Gängkrig
Diorama i nutidsmiljö

Arrangör : Jonas "Texas" Pettersson

Meriter: WH40K pd olika konvent

Diorama enligt ol«inda regler.

Anmtilan på konventet, avgift 15:- per person.

Du lutar ryggen mot väggen och laddar om MP-5:an.
Niir du försiktigt tittar runt hömet, slår en hagelklirve
i väggen bakom dig. Du kastar dig i s§dd och medan
putsen faller till marken, osiikrar du en handgranat. . .

Var och en spelar en figur, som skall försöka klara
sig igenom kvällens strapatser...

Operation Totalize
Andra världskrigsdiorama

Ansvarig: Helge Lind och Göran Åhlström

Meriter: Air Superioity LinCon-89

Individuell aktivitet med annälan pö konventet,
avgift 15:- per person.

Normandie 7-8 augusti 19214. Någonstans mellan
Caen och Falaise startar den allierade offensiven med
3 3 rd Armoured B rigade i spetsen. Målet äratt inringa
de tyska styrkoma i det som kom att bli Falaisefickan.

På tyska sidan står I2.SS-Panzer Division sanrt
delar av 101. sSSPzabt med det tyska strids-
vangnsässet Wittmans tigervagnar.

Detta air tabletop fördig som iirledigpåmåndagen.
Du behöver in ga tidi gare kunskaper eller erfarenheter.
Vi behöver upp till 48 spelare för att ha rilcigtroligt.

UIf den giriges Skatt
Skattjakt i dioramaform med Svarta-Korpen
regler.

Arrangör : Morgan Liljebrand och Thomas

Svensson.

Meriter: Svarn korpen på tidigare LinCon,

Figurspel i lag med l-3 personer.

Förawniilan i lag, avgift 25:-

I sagorna talas det om hur Ulf den girige begravde sin
skatt någonstans bland de små öama utanför
Catithness i skottska högliindema. Men ingen vet på

vilken ö eller var på ön. Nu har flera vikingaskepp
tagit sikte pä öarna, och alla vill de ha skatten. De
stackars skottama diiremot vill naturligtvis ha sina
öar för sig själva.

Tävlingen går i två omgångar, kval och final. I
båda fallen spelas vissa motståndare av arrangörema.

Ripe for the taking!
Vlrarhamnrer 40K: Bring N'Battle
Diorama enli gt VlH40K-regler.

Arrangör : Eik M almcrona

Mertter: WH40K pd de flesta av sverigei
spelkonvent.

Föramrölan, avgift 40: per lag. lagen består av
en styrka med valfritt antal spelare. Vid föranmci-
lanfår ni plau i tre omgdngar.

Anmålan på konventet: 20 : per omgdng.

Extra omgångar: 10 :- per slag.

IÅn av styrlca: 10:- (engångssutnrna)

Tag med en egen styrka och anviind den, eller hyr en
armd att slåss med. Ni dömer er själva med en
huvuddomare per tre slagftilt.

Armder enligt vanliga listor. Fyll i standard-
formulliren. Varje styrka är på 1000 poäng, vilket
medför vissa specialregler.

Imperial Guard minskar tactical-knvet till 1 .

.Squat minskar combat-squadktavet till 1.

lnget off-board artillery fiir någon.

Slagen iir ganska små, men alla skall få slåss
årninstone tre gånger. Slagen iir på två timmar och
slagf?ilten 48".48".



Ho-Ho-Ho, Here we go!
Bring N' Battle diorama enligt Warhammer
Fantasy Battle-regler.

Arrangör: Erik Malmcrona och Markus
Kaipainen.

Meriter: WH40K på defusta av Sveiges
spelkonvent.

Föranmrilan, avgift 40: per lag.lngen består av
en styrka med valfritt antal spelare. Vidföran-
mälanfår ni plats i tre omgångar.

Anmölan på kanventet: 20: per omgdng, extra
omgångar: I0:- per slag.

Tag med dig en samling tappra krigare, och låt dem
mäta sig med sveriges andra krigarskaror.

Slagen iir ganska små, men alla som ftiranmiilt sig
skall få slåss åtminstone tre gånger. Tiden iir tre
timmar och slagf?ilten 48't48".

Armder enligtWarhammer Armies och Norsca-
listan från White Dwarf. Inga andra tillägg. Varje
styrka är på 1500 poäng, vilket medftir vissa
specialregler.

Max och minimikraven på alla qper av trupper åir

halverade.20-40 man av en viss trupptyp blir 10-20
man av denna typ. Dock påverkas inte
minimistorleken på varje enskild enhet vilket ibland
gör att man mäste ha mer av vissa truppslag.

Exempel: I Darkelf-armön skall detfinnas 10-60
Witch Elves i enheter om 10-20. Enligt de hör
modifikatio nernab lir detta 5 -30 Witc h elves i grupper
om 1 0-20, alltsd i praktiken I 0-3 0 Witch elves eftersom
man behöv er åtmins tone en enhet oc h den måste vara
på åtrninstone l0 man.

Ingen magi av nivå 4 iir tillåten, vissa special-
egenskaper för magiska vapen kommer att vara
modifi erade och man misslyckas allt:d, med, en armo ur
save pä en etta, annirs giiller standardregler.

Svarta-korpen demonstration
Ej i schemat.

Arrangör: Thomas Sörensen och Anders Forkrnan.

Meiter: Svarta korpen på tidigare LinCon,
konstruktörer av spelet.

Dioramaaktivitet, anmälan på plats.

De som konstruerat Svarta korpen har som tradition
att resa runt på landets spelkonvent och visa upp sig
och sitt spel. Om du inte redan provat har du chansen
nu, och om du vet vad det iir vill du siikert inte missa
tillf?illet att försöka igen.

SpaceHulk i 3D

Ej i schemat.

Arrangör: Tryggve Bergholm (Gamers' GuiLd {fd.
YXAN])

Meriter: Har hållits på Spelfutngress-90

D iorarna enligt Sp ac eH ulk- reg ler.

Individuellföranmölan, avgift I0: per person. Man
spelar 4 personer per omgång, alla mot spel-
ledaren, sd man kan spela i lag.Var och en
anrniiler sig sjtilv.

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

Inga förkunskaper krävs, bara osviklig lojalitet
mot kejsaren. Speltid 2 timmar.

Warhammer Free-for all
Ej i schemat.

Arrangör : M arkus Kaiainen

Diorama enli gt W F B-reg ler.

Dioramaaktivitet i lag som bildas efter anmälan.
I ntre s se anmölan, anmril ni n g s av g ift I 5 : - p e r I a g.

Vi tänkte försöka få till en riktigr. slagiWarhammer
Fantasy Battle, med tusentals poäng på varje sida.
För detta behöver vi flera arm6er på = 3000 poäng
och dessutom allierade och legoknegts kontigenter
på = 1500 poäng. Om ni iir inrresserade så fyl1 i
intresseanmälan med uppgifter om vilka styrkor ni
kan stiilla upp med, så skall vi försöka pussla ihop de
olika armdema.

Om intresset blir stort kommer vi att hålla flera
slag paralellt. Priser kan eventuellt förekomma, men
vi lovar ingenring.

ffiÅT,?HffiffiTH
Det var helt enkelt kört. Blacks död var slutet på
SDectra. Det hade eentlisen tasit slut lånst tidisare
nien Black near hadä håIft ihop"gänget. IrIen i nätt
var det slut, finito, the end för Black och därmed för
Spectra!

Hon såg sig om. Gatan var tom. Hon lutade sig mot
väeren mh kollade för tredie såneen rnäeset till
Infrämen. Allt var helt ok. ÄlflvaY helt lffit. vad
hade hon att vara rädd för? Det hon skulle hämta var
iu hennes och fan ta den som Wckte annorlunda.
Arslet Red kunde förstås vara äär. Den subban skulle
ha nitats en gäng för alla när hon började hiinga sig på
Bobby. Gamle Bobby la, dlir var faktiskt en svag
punkt, det var hon wungen att medge. Hon hade få
svasheter men en av dem var definitivt Bobbv Hon
var"skvldie honom en hel del. Om han var ut6 efter
prylaräa s[ulle hon dä kuma... Strunt samrra! Snart
skulle hon få svar på alla sina frågor.

Hon fortsatte nedför gatan mot ACME Chemicals
övergima magasin. AtME hade varit deras hem i
snar[ två år, allt hon ägde fanns dåir. Allt hon ägde,
allt Bobby ägde, allt BIue ägde,.ja allt hon och hennes
vänner - allt hon och hennes FORE DETTA vänner
ägde, rubbet, alles, låg därinne. Enda chansen att få
sin andel var att olmEa den nu innan resten av sänmt
hade hämtat sig tränrazzian. Hon ökade taktenl "

Det rörde sie inne i masasinet! Nän var redan där!
Satan! Hon fiade kommft försentl Hon bet ihop och
hukade sis ner vid den trasiea och smutsisa
tegelfasadän. Hon var lika säutsig men diåvlar om
inte hon var härdare! Ingrammen osäkrades och
maeasinet kollades för vflken såns i ordningen sav
hon"fullständi6 fan i. Prylarna"däHnne var Henffes
och ingen annän skulle komma och sno dem framför
näsan bå henne! Var det nån om skulle tömma ett
magasin i natt så var det hon!

DMZ - Natten Spectra dog
Arrangör: Mikael Rudfak A MaB Öhrman
Aktiuilet - Snabbt DL/LZ-baserat diorama
Niir som helst undo konaentels gång.
Ingen föranmiilan, at:gift 5:-, ybn till de biisla
spetarn0..

Allt har skitigt sig, gänget har spruckit, vem som
är vän eller fiende är det inte längre nån som vet.
Kasta die in, ereooa vad du hinner- fin nåra
ganrta rdlnii"gay'öch fä arslet ur innan helv"etet
brakar loss oä allvar. Insa förkunskamr krävs. allt
du behöver'veta står på"ditt Chara«dr Sheet. Aar
du bara en liten srund över så kom och töm ett
magg i gamla vänners lag.



Ovriga aktiviteter
Konvent iir inte till för spel alena. Hiir kommer
exempel på några av de andra aktivitetervi kommer
att hålla. De flesta av dem tar emotalla som vill delta.

Auktion
Spelauktion med utrop

Arrangör: Stefan "W" Wrammerfors

A uktio ns utr o p ar e : M ikae I Ry dfalk

M eriter : Auktio ne n LinC o n-90

Avgift: 5:- per utrop.

Succ6n från förra året fortsätter! LinCons snabba,
elaka och spekulationsvänliga auktion blev snabbt en
succ6.

Minimipriser låser auktionen och gör att många
objekt förblir osålda. Sätt diirför utgångsbuden så

lågt som möjligt. Liimpliga utgångsbud iir ungef?ir en
fj:irdedel av vad spelet kostar i handeln, då brukar
man få det sålt för ungefiir hälften av nypriset.

Vi förbehålleross rätten attvägrataemotolämpliga
varor och att stoppa för höga utropspriser.

LinCon Open-91
Figurmålningstävling i pokalform

Ansvarig: Helge Lind
Meriter : Figurmålningsttivling LinCon-90

Ingenföranmtilan, avgift I0:- plw 5:- perfigur
( i nklus iv e de n fö r s ta, mi nimiav g ift al I t s å I 5 : - )

LinCon Open går nu in på sitt andra år som sveriges
främsta figurmåIningstävling. Stora förändringar
sedan förra året har genomförts bland annat för att
förbättra tävlingsformen och för att anpassa oss till
utlandet. De tidigare klass och storleksgriinserna har
helt tagits bort, eftersom dessa tidigare missgynnat
mindre figurer och figurer som hamnar niira storleks-
gränserna.

För att komma tillrättamed dettäkommerfi gurema
att bedömas efter målningen och inte storleken, med
högre krav vad gäller målning och detaljering på
större figurer. Nytt iir även trofder, diir varje trof6
omfattar t ex en viss tidsperiod, figurtillverkare eller
figurtyp. Med detta system kan en och samma figur
delta i flera trof6er samtidigt så länge den uppfyller
kraven för dessa ffof6er.

Från i år kommer vi att införa en expertgrupp firr
erfarna målare och en amatörklass för den glade

nybörjaren. Huvudansvarig på LinCon komnrer att
hjiilpa dig med rätt inklassning och gruppering.
Vinnare från tidigare LinCon hamnar automatiskt i
expertklassen.

Observera att om man bara vill vara med i
figurmälningstiivlingen räcker det med att betala
intriide till konventet för den dag då man 1ämnar in
sina figurer. Lättast iir dä att betala i dörren.

Följande trof6er existerar för närvarande:

Historisk figur före 1600

Figuren skali vara civil eller militiir och monterad på

bottenplatta.

Historisk figur från 1600 och framåt
Figuren skall vara civil eller militzir och monterad på

bottenplatta.

IDF-trof6n
Israeliska styrkor från 1948 till idag. Ensam fotfigur
i uniform, tillhörande IDF; arm6n, flottan ellerflyget.
Måste vara monterad på bottenplatta. Utställaren bör
kunna ange referens för målningen.

WW2 pokalen
Bästa figur i 54mm el1er 7/35 skala med figur frtin
någon av de stridande länderna under andra
våirldskriget. Måste vara monterad på botrenplatta.
Utställaren bör kunna ange referens för målning.

AFV - Armored Fighting Vehicle
Pansratfordon (AFV) från 1900 till nutid. Oberoende
av skala. Måste ha personfigur i samma skala.
Bottenplatta iir valfritt.

Fantasy
Valfri fantasyfigur. Bottenplatta k-rävs.

Traditions fantasy-pokal
Valfri fantasyfigur. Pokalen sponsrades av Tradition
i sista minuten. Eventuellt kommer mer preciserade
regler på konventet.

Dragon's Den pokalen
Endast drakar, eventuellt med ryttare. Bör vara
monterad på bottenplatta.

Diorama Trofdn
Diorama med minst wå figurer. Får inte vara
blanklackat.

Best in show
En speciell pokal, som alla figurer får vara med och
tävla om.

Övriga trofdcr
Fler trof6er kan tillkomma och det går även bra att
etablera egna klasser genom att donera ett
vandringspris. Kontakta ansvarig genom Dragon's
Den för mer information. Vi förbehåller oss dock
rätten att tacka nej till pokaldonationer.

KULT-presentation
Ej i schemat.

Arrangör: Peter Petersön och Gunilla Jonsson

Meriter: Diverse produkter frdn Äventyrsspel, bla.
själva spelet KULT.

Föredrag och genomgdngar medfritt tillträde.

På LinCon kommer Äventyrsspels speldesigners

att presentera sitt nya spel och även gå igenomhur
man gör ett rollspel och svara på frågor om
speldesign.

LSFF:s SF-aktiviteter
Ej i schemat.

Arrangör : Linköpings Science-F iction F örening

M erber : SF -aktiviteter LinCon-90

Diverse aktiviteter under hela konventet

Linköpings Sience-Fiction Förening (LSFF)

anordnar science fiction-aktiviteterpå LinCon i år
igen! Du som varpå LinCon 90 vet vad vi gjorde
då, och du som inte var diir får en trevlig
överraskning i år. Gå till LSFF:s bord i Colioseum
redan påfredagskviillen så att duinte missar någotl

ConFuse 9L
Science Fiction-kongress i Linköpin g 7 -9 

juni 1991
Hedersgtist:

Brian Stableford

Snart avhålls science
fiction-kongressen
ConFuse 91 i Linkö-
ping!

Vi kommer att bjuda
på ett späckat program
diir hedergästen Brian
Stableford deltar i
många aktiviteter! Fil-

TGAHGF'JHCJIIG/ENTWNY-
TUYU/POruNM/JIIUY/7.9JT'NV
coNrusv9l/rs/rHDcot{/[t/

JHm6TdtTJHGU/IBD,/OWI^gAnn/
NOT/WIIAT/IHEY/SEEIT'TUY.

mer, debatter, auktio-
ner, bankett (som in-
går i priset!), barer och
frågesporter. SF-folk
från när och fjåirran
kommer att göra Con-
Fuse 91 till den trevli-
gaste och mest givande
svenska kongressen på
låinge.

När anmäler du dig?!?

Till ConFuse 91 beta-
lar du antingen stöd-
jande (50.00 kronor)
eller deltagande

TGAHGFI,/JHGJHC9EITW/NY.
IUyUnDrUNlr/JHUy/r.r/J[rNU
coNFU§PrlrS/rHyCOwtt!/

(225.00 kronor; fram
till och med den sista
mars) avgift. Betala
din avgift till LSFFi
ConFuse 91, pg 55 87
37---3. Ange tydlig
vad du betalar.

För mer information

- som ett exemplar

av §enaste framstegs-
rapporten - kan du
kontakta Carina
Björklind, Tröskarega-
tan 53,583 30 Linkö-
ping. Telefon 013-2L
46 00 (hem) och 013-
2236 85 (arbete).


