


HEJ OCH \/ÄI-KOMMEI\r
T I I-L I'PPCOI\T -9O
Spelföreningarna African Domino Gui1d,
Atlantis och Gameboards & Broadswords
arrangerar detta helt nya spelkonvent,
UppCon-9O. En kulen hösthelg ger vi dig
möjlighet att fu11ständigt frossa i
dina favoritspel. Mörkret skingras under
några 1ånga dygn !

Konventet börjar med invigning kl.18 den
26:e oktober. De schemalagda aktivitet-
erna börjar dock inte förrän kl 20 så
det är ingen katastrof om du missar
invigningen, även om du missar en de1
viktig information.
Vi har nöjet att ti11 detta första (men
inte sista) UppCon kunna erbjuda dig
några riktiga godbitar som går utanpå
det mesta i konvents-Sverige!

I ) Hedersgästen Greg Stafford som är
närmare beskriven här nedan.

En högklassig RQ-turnering för
finsmakare av ro11spe1.

En i stort sett systemlös turnering
som uppmanar och uppmuntrar ti11
överdådiga ro11spe1s och problem-
1ösanprestationer.

Från LlettCon har vi hiimtat den
prestigefyllda Crystal Dagger
Tournament i AD&D( 2nd Edition) som
hos oss ges för 6: e gången och lovar
att b1i bättre än nfuonsin!

2)

3)

4)



PLATS:

Konventet hå11s i den centralt be1ägna
Fyrisskolan, GötgaLan 17-21, Uppsala.
Ingång sker genom entr6 C.

l,lrniiLA,I,t:

Du anmä1er dig enklast genom att
föranmäla dig med hjä1p av den
anmälningsblankett vi skickat med denna
inbjudan. Kom ihåg att oläslighet är
ti11 din egen nackdel. Observera att det
finns turneringar och aktiviteter med ett
begränsat antal deltagare. För'att vara
säker på att få vara med, anmä1 dig i
god tid! Föranmälan ger också förmånen
av ett 1fure inträde. Vi skickar
bekräftelser och inbetalningskort på
posten.

INTRÄDE:

Du betalar l2O kr i förvfu.Medlemmar i
SVEROK-anslutna föreningar betalar bara
90 kr vid föranmä1an.
För att få utnyttja den rabatten måste
du fylla i vilken förening du ti11hör så
vi kan ko11a mot SVEROK:s medlemslista.
I dörren kostar det 130 kr.
Nyfikna kommer naturligtvis in gratis.

DUSCHAR:

Finns att ti119å i konventslokalerna.

MAT:

Förutom den obligatoriska 24-timmars
kiosken som erbjuder godis, dricka,
kaffe, the, mackor etc. så kommer det
att för den facila kostnaden av 30 kr
vid föranmä1an, 40 kr på p1ats, att
serveras varm mat i Fyrisskolans matsal.
Stora, rejä1a och frivilliga mål mat.
För att uppmuntra ti11 planering tar vi
ett rätt högt pris för maten på plats,
dock finns alternativ i kiosken,
möjligen kan vi fixa micro-mat typ Chili
con Carne för de som är hugade och
hungriga. Priserna är per må1tid.

r&si[.ruruc:

På konventet kommer ett antal affärer
att hålla öppet för konventsdeltagarna.
All försäljning, privat e11er annan,
ska11 i förväs ha arrangörernas
godkännande.

ORDNINGSREGLER:

Tyvärr tycks det som om det är nird-
vändigt med lite tjat också.Skolledning,
förä1drar och press kommer med all
säkerhet att "bevaka,' konventet så tänk
dig helt enkelt för hur du k1är och
beter dig.
All sorts ki11erspe1, all användning av
droger, bandspelare utan volymkontroll
och övrigt störande beteende kan
resultera i spelförbud och i värsta fa11
avvisande från lokalerna !

Sover gör man i tilldelade sovsalar, som
man dessutom ansvarar för ordningen i.
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TIOLLSPEI-

Crystal Dagger Tournament

AD&D-turnering för de som verkligen vi11
ha en konventsupplevelse !

Spelas i tre omgångar, a1la deltagare
spelar a1la omgångarna och vinnarna
får ta med sig den åtråvärda kristall-
dolken hem.
Då vi har ett begränsat antal spelledare
(12-17st) att ti1lgå gä11er den enkla
regeln, först ti11 kvarn får först ma1a.
Skynda på!
2:nd Edition AD&D används.
Rollfigurer och bakgrundsmaterial kommer
att skickas til1 de 1ag som fått plats i
turneringen.En he1 de1 material kommer
dessutom att delas ut efter spel-
omgångarna, så avsätt någon tid til1
genomldsning - för din egen sku11 !

Laganmä1an: 6 spelare
Förkunskaper: Viss kåinnedom om systemet
Arrangörer: Bu11, Stenlås, Cederberg

Runequest III

En desperat färd genom väta, smuts och
insekter, med silver i lasten och
invasionarm6n i hä1arna.
Kommer våra hjä1tar att få sitt på det
torra, e11er har de tagit sig vatten
över hjälmarna?
A11t är inte vad det ser ut att vara,
lita inte på någon och hå11 spjutet
redo !

Laganmä1an: 5 spelare
Förkunskaper: Kännedom om Glorantha.
Arrangör: Stefan B Grinneby



Edd ivra oå äventyr

Katastrof !

Skeppet Ett är försvunnet och med det
hennes kapten Rurik Sjöfararen.Vilka
skulle få uppdraget att finna det
stolta skeppet? Vilka kan vara mer
1ämpade än:
it-&rm...Va ö ett skepp f ö,nått?
:t- Lugn . . Jäkta mig inte . . Det ordnar s ig .

)t-..den egentliga tiden är lika med den
iakttagna tiden genom differensen
me11an ett och kvoten av hastigheten
och ljushastigheten. . . .

g-JaB begriper inte varför jag ska med.
Jag är ju så då1ig, värde1ös, vidrig
...och ynklig.

YCfi Fyra på äventyr är ett fantasy-
ro11spe1 med ett ytterligt enkelt
spelsystem som vem som helst kan 1ära
sig på tio minuter. På så sätt 1ämnas
stort utrymme för ro11spe1 och problern-
1ösning. G1öm a1la fördomar.
Spela YCÅ Fyra på äventyr!
Laganmälan:4 spelare + 1 Spelledare
Förkunskaper: INGA!
Arrangör: The African Domino Guild

(Johan Köh1er)

Megatraveller

Solar och planeter ! Äventyr i rymdens
eviga sti11het. Men det är inte lika
tomt och sti1la överallt...
Laganmälan: 5 spelare
Förkunskaper: Kännedom om systemet.
Arrangör: Mikael Kullberg
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Rolemaster/HERO Svstem

Vikingafamiljens överhuvud gav sig av
ti11 österlandet för ett år sedan men
har ännu inte kommit tillbaka och
familjen har börjat oroa sig för vad
som kan ha hänt.Hans ättlingar ger sig
ut för att ta reda på sanningen.
fndividuell anmä1an: 5 spelare/lag
Förkunskaper: Kännedom om RM/HERO.
Arrangör: Joakim Bjelkås

Cyberpunk

Han sku11e precis göra comeback med
sitt nya band. Turn6n var bokad,
utrustningen hyrd. Det a1la väntade
på var hans nya CD,Den första på över
10 år. Men plötsligt saknas demo-tejpen.
Han blir al1de1es kall när han får
höra om illdådet, det p€rminner för
nycket om det som förstörde hans förra
karriär. Han är för gammal för att få
en tredje chans. Han tänker inte ge
sig.....
Spela ett rockband år 2OL3.
Fränt och action!
Laganmä1an: 4 spelare
Förkunskaper: INGA!
Arrangör: AVAM (Dan Algstrand)

Cal1 of Cthulhu

Vad som helst kan hända på semestern!
Att plocka hjortron är inte a11tid så
enkelt som det 1åter, speciellt med
tanke på myggen...
Laganmä1an: 5 spelare + spelledare
Förkunskaper: Kdnnedom om spelet.
Arrangör: Johan Jonsson

TABI-E:TOP SLAC1
Warhammer 40k

Sätt ihop din/er favoritarm6 och möt
upp på slagfä1tet för att försvara
Kejsarens ära, e11er dra den i smutsen.
Max 1500 poäng enl. senast ti11gängliga
army-1ist. Det som ska11 slumpas,
slumpas av oss.
Skicka uppstä1lningen ti11 :

Erik Malmcrona
Godhemsgatan 4C
414 67 Göteborg
för godkännande och registrering.
Frågor besvaras, ibland, på te1:
03t-424822
Det finns möjlighet att 1åna en
arm6 på p1ats. (Begränsat antal)
Learn & Battle
Har du aldrig hört det ljuva ljudet av
boltrar ? Ta chansen, 1är dig WH40k nu!
Laganmälan: 2-3 spelare
Arrangör: Erik Malmcrona

Car Wars

Skjut dina fiender innan de hinner skjuta
dig.Bilar, MC, Lastbilar, Bussar, a1lt
har potential att b1i rullande döds-
maskiner ( i dubbel bemärkelse ).
Bygg vad ni vi11 för 30.000 $. Skicka
in era fordon ti1l Peter Rogneholt för
godkännande tillsammans med anmälan.
Färdiga fordon kommer att finnas för
utlåning på konventet.
Arrangör: Björn Magnusson



Breitenfeld 17l7 1631

Breitenfeld är det första stora slag
Sveriges arm6 deltog i under 30-åriga
kriget. Slaget stod me11an den Bayerske
teneralen Tzerclaes Johann von Ti11y,
som setrande gått fram i Tyskland,
han leder ca 35000 soldater.
Och Gustav II Adolf och John George I
av Saxen med ca 42OOO soldater.

Detta är ett Drop-in tabletop slag
där spelarna inte behöver några
förkunskaper utöver ett intresse för
t idsper ioden .

Arrangör: Lennart Jansson

BFIÄPSPEI-

Brädspelsdubbeln

För alla er som är intresserade av bräd-
spel har vi på detta konvent arrangerat
en speciell täv1ing.
Dina två bästa placeringar i två skilda
spel räknas samman. Detta kommer att ge
en brädspelsmästare på konventet.
Din slutliga placering kommer att bero
på respektive spels svårighetsgrad samt
antalet deltagare.
A11a brädspel kommer att samordnas i en
stor a1lmän samlingssal för detta
ändamå1.
Brädspelsansvariga:

Nils..Lindeberg 018-559721
Eva Orndahl Ol8-13722O

;t19.rtrcK
:s$ti§uocSrrEEr _

A 2-Player Version

of the Award-Winnin§

AMBUSII Solitaire Game!

ln the iroditlon of such thrilling movies os Combot
oad A Bticlge loo For, SHEIL SHOCK is on
exciting gome of Wodd Wor ll squod-level
oction.

A 2-ployer gome ol combol, odventure ond heroism in World Wor ll Europe;
SHETL SHOCK is odopled from lhe oword winning ond incredibty poputor
AMBUSH solitoire gome. A complele gome in ilself, SHEIL SHOCK pits o Germon
squod ogoinst on Americon, Brilish or Soviet opponenl. The Scenorio
Generotion System offers hundreds ol combinotions ond insures thoi no two
missions will ever ploy the some

ln eoch of six missions, one ployer commonds o squod of Germon infontry
while onolher commonds Americon, British or Soviet troops. The ployers
determlne'ihe composition of their squods men, weopons, ond equipment
- ond purchose Light ond Heovy supports to ossist them in the mission - from
{oxholes ond borbed wire to ortillery support. Every ploying is different os ihe
intensity of the botile, mission objeclives, forces, ond weolher chonge.

SHEII SHOCK retoils for S35 ot better hobby ond gome slores ]f nol ovoilobte
locolly, feel free to order direcl. lnclude posloge ond hondlingr 1O% USA,20"Ä
Conodo, Mexico; 30% foreion.

For quick credit cord purchosing, coll TOU IREE ri-8OO-999-3222.

Victory Gomeg !nc.
DIV]SION OF MONARCH AVALON, INC

4517 Horford Rood * Bollimore MD 21244



(,

R
II]
M
tJ{

18 20 22 24 A2
Invigning

ts \... sr-
AD&D
RuneQuest
CoC SL

IRM/H.E.R.O t
rlCyberpunk ,t

Car Wars
wH 40k
Brädspel

U

Rx
:Q
J

08 10 12 1,4 76 1 B 20 22 24
AD&D e!

Fi ral:( [Å., 6ir
RuneQuest

tri ral
HfirFaapåärst
CoC
RM/H.E.R.O
Cyberpunk
Car Wars
WH 4OK

Brädspel
Rollteater

1t,l r

U

c
z
:Q
C.f)

02 04 06 0B 10 12 74 . 116
AD&D { ,>d

G\r't
^nJ( 

\

RM/H.E.R.O
< tr" ICyberpunk

Car Wars 1na

WH 4OK ina
Brädspel

Alt. AD & D
Auktion
Avslutninq

SL = Spelledar genomgång



Diplomacy

Detta klassiska spel genomförs även som
enskild tunering. Detta blir det enda
brädspelet med finalbord, eventuellt
även en B-fina1.
Arrangör: Lars Petrus

Civi 1 izat ion

Nästan ett historiskt spel om herra-
vä1det över Medelhavstrakten under
tusentals år.Även Civ. kommer att
finnas som enskild turnering.
Vi kommer inte att ha någon final.
De nya Civ. korten kommer att'finnas
för försä1jning. på konventet.
Arrangör: Eva Orndahl

Advanced Squad Leader

ASL turneringen kommer att genomföras
enligt ett modifierat cupförfarande,
vilket innebär att varje scenario-
vinnare går vidare och, i mån om p1ats,
ett antal av de övriga spelarna.
Regler: Kapitel A-E sant delar av H.

Den officiella erratan för -87,
-89 kommer att användas.
Nyttjade trupper: Tyska, Ryska
och Amerikanska.

Vi tillhandahåller spe1.Officiell errata
finns för försäljning.
Arrangör: Göran Ånt"tröm

Wooden ships & iron men

För den som är intresserad av sjökrigs-
historia under segelfartygens tidsålder
och road av att pröva sin egen förmårga
att leda en slaglinje, kan kanske
W.S & I.M vara något att prova på.
Var och en av spelarna får sjä1v skapa
sin "egentt eskader en1. "Design your
ownt' reglerna, och möter sedan sina
motståndare.
Om antalet spelare överstiger 10 kommer
de att få spela slaget vid Svensksund,
1790 (med tanke på 200-års jubil6et).
Förkunskapskrav:Kännedom om reglerna

för "Advanced" W.S & I.M
(1975, 2nd ed)

Arrangör: Mikael Norrby

l 830

Utveckla USA:s järnvägssystem från
början. Aldrig förr har kapitalismen
fått styra så fritt.
Arrangör: Niklas Persson

Britannia

Invadera mera ! England den ointagliga
ön...? Försök som romare, normand,
saxare, viking m f1 att ockupera landet.
Arrangör: Nils Lindeberg

OGRE/GEV

Framtida stridsvagnar på ett dödligt
slagf ä1t. "Nuke 'em til they glow. ,,

Arrangör: Torbjörn Ragnesjö



Gam»xWanrpIil
Junta

i Vive e1 Presidente !

Är du korrumperad? Bakslug? Maktlysten?
Spela junta !

Försni11a så mycket sorn möj1igt ti11
ditt privata bankkonto i Schweiz.
Arrangör: Björn v Knorring

I 1 luminat i

Visste du att pojkscouterna styrs av
maffian, som i sin tur styrs av Sions
Aldste ? Och vem vet om det inte är du
som står bakom allihop ?

Annorlunda kortspel som kretsar kring
pengar och makt och där diplomati kan
vara ett effektivt vapen.
Arrangör: Eva Gndahl

FIANK I I§GSYSTEM
Officiella rankingsystem kommer att
införas på konventet i Diplomacy och
Advanced Squad Leader.

KOI\ITAKTPEFISONER

0m ni har frågor angående konventet
e11er detta utskick så svarar vi
naturligtvis på dessa.
Ring e1ler skriv ti11:

Peter Rogneholt
Lidnersgatan 25
754 42 Uppsala
Te1: Ol8-328276

Thomas Bu11
Henrik Björkman

018- 462477
0 1 8- 355467

aisar bela sitt
sortiment.

Kom ocb titta på adra
Prylar, kina spel, ställ
konstigafrdgor eller

bara snacka. en stund.

Ifans Sundquist oclt
HåkanJonsson
stdr till saars.

tiJfrsTEHilD§ KqFscr\L
WE§TERII TIXUATÅIMMM
f,IIELÄTÄÄBf. L U x.

RUBICON
I,NCDT()T
GAMES
lfu cutting e[ge of game [oqn

Tp1:
Te1:



örrn - AFIR.ArvcEMArvc
Rollspelsteater

Är du trött på att bara sitta runt ett
bord när du spelar? Vi11 du he11re leva
ut dina flotta gester och ditt lclrnska
smygande? Kom och delta i Konungens
försök att medla me11an stridande
baroner !

Egen medeltids e11er fantasydräkt ger
förtur.
Endast 20 deltagare.
Arrangör: Sven Noren

Alternativt AD&D

För er som inte vi11 tillbringa hela
helgen med Crystal Dagger anordnas
även ett annat AD&D äventyr. Detta kanske
lite udda äventyr kommer att spelas på
natten me11an 1ördag & söndag.
Arrangör: Anders Westermark

The Fantasy Trio /

Detta är Steve Jacksons första ro11-
spel gjort i slutet av 70-ta1et, och
fortfarande spelat av många.
Arrangör: Torbjörn Ragnesjö

Star Trader

Här har du möjlighet att tjäna stora
pengar på handel i rymden. Man lämnar
skriftligen in sina drag och dessa
bearbetas sedan av en dator. Vid
konventets slut sammanställs resultaten
och en setrare utndmns. pris utlovas!
Arrangör: Dan Pettersson

LET'S
ROCK!

Storst pa spel

fRAorrroN
SPELSPECI-ALIS:I]EN

Stockholm, Sturegallerian, 08-611 45 35
Göteborg, Femmänhuset, 031-15 03 66
Linköping, Gyllenhuset, 013-11 27 04



Inset att eöra !

Under konventets gång kommer diverse
spel att arrangeras för er som har tid
över.81.a. Space Marines, Battletech,
Toon nm...

Longest day

Krigsspel, vad är det?
Ni som vill veta det, och naturligvis
a1la ni andra också, har nu chansen.
Titta på nfura galningar som har krupit
ur sin bunker och sitter och flyttar ca
1500 pappersbitar på en och ep halv
kvadratmeter karta, offentligt ! I !

Det finns naturligt vis möjlighet att få
vara med på att hörn.
Förkunskaper: Introduktion på p1ats.
Ansvarig: Joakim Häggstrom

Intresserad av andra värdskriget ?
Fascinerad av monstersoel ?

För a1la ni som tycker att befintliga
spel inte är ti11räckliga och har
egna funderingar om spelsystem har vi
möjlighet att erbjuda ett möte om
speldesign med bl.a. Niklas Zetterling
som är en av Uppsalas experter på
området.

AI-TKT I ON

På söndag kommer en utropsauktion att
genomföras. Visning påbörjas k1 10.
För er som är upptagna på annat hå1l
kommer det att finnas möjlighet att
1ämna anbud i receptionen.
Sista in1ämningstid: Lördag 24.00
Avgift: 10 krlspe1

TÅGT I DEFT

För er som kommer med tåS på fredagen
har vi gjort en tidtabell.

Götebore- Skövde- S tockho lm

Tfu nr. 168
Avg. Göteborg
Avg. Skövde
Ank. Stockholm

Tfu nr. 36
Avg. Malmö
Avg. Linköping
Avg. Norrköping
Ank. Stockholm

t2.05
t3.20
15.59

Ma 1mö- L inköpins- Nor rköp ine- S tockholm

10.00
t4.20
14. 53
16.53

Sundsva 1 1- Gäv1e- Uppsa 1a

Tfu nr. 963
Avg.Sundsvall 13.04
Avg.Gäv1e 15.50
Ank. Uppsala 16.55

Stockholm- Uppsala

Avg. Stockholm
16.03
16.33
17.03
17.33

Ank. Uppsala
t6 .54
t7.24
17 .54
t8 .24

Buss möter vid Uppsala Central
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
märkt UppCon-90.

OBS! Kontrollera tågtiderna med
för säkerhets skul1.

SJ
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Bed<rmnine

På detta konvent konmer vi att försöka
hå11a en ganska enhetlig linje när det
gä1ler RPG-turneringarnas bedi5mning.
Här ska11 vi ge en kort presentation av
de avväganden som vi funnit viktiga
och vi hoppas att dessa punkter kommer
att ge dig nå6on bild av vad vi väntar
oss för prestationer för framskjutna
placer ingar .

Följande punkter har vi funnit viktiga:
(0BS ! De står utan inbördes ordning)

Effektivitet: Här tar vi hiinsyn ti11
hur mycket av scenariot/äventyret som
hinns med, hur skickligt problemen
1östes och hur korrekt intrigen upp-
fattades.

Ro11spe1: Avser hur vä1 ro11-
f igurernas handlingar överensst-ämmer
med de givna karaktärsbeskrivningarna.
Hänsyn tas ti11 såvä1 givna situa-
tioner i äventyren som rena improvi-
sationer så 1änge dessa bediins vara
" i 1inje " med rollfigurens övriga
personlighet. Dessutom tillkommer
faktorer som agerande och inlevelse
i den mån det är möjligt att bedcxna.

Stämnine: Vi vi11 ti11 sist också
ta med hur ku1 spelare och spelledare
har som en bedilnningspunkt för att
uppmuntra til1 det vi alla åker på
konvent för: att ha ku1.

0BS ! A11a de punkter som nämnts ovan
är vägledning för både deltagare och
arrangörer och ska11 ses som just det
Vägledning och inte order !



HEDER.SGAST

PRESIDENT 0F CHAOSIUM Inc.

GREG STAFFORD

En av roJJspeJsvärldens profiler.
Skapare av f antasyvär1den Glora.ntha.

Det var efter hans riktlinjer och med
Glorantha som bakgrund som Ray Turney
och Steve Perrin designade RuneQuest.
Ur RQ kom basic Roleplaying som senare
blev Drakar & Demoner.
Bland hans egna verk märks Pendragon &
Dragon Pass.
Chaosium har sedan 1974 under Gregs
ledning designat och så1t spel, ofta med
litterär anknytning. t.ex.
Ca11 of Cthulhu och Stormbringer.
Chaosium har även ett finger med i andra
bolags produkter.T.ex. Ghost Busters,
Star Wars och The Morrow Projekt.

\/ÄGBESKFTI\/I\III\IG

Se karta på baksidan arl programmet.

Bussförbindelser:

Buss 13 ti11 Fyrisskolan.
Dessutom kommer en chartrad buss att
gå me1lan centralstationen och
konventsplatsen .

Aveånest ider

Fredag: 17.00, 17.30, 18.00, 18.30




