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Lökens snokande reporter har = ställt 

receptionen mot väggen och förhört sig om 

intrycket från denna skrivbordsslavarnas 

arbetsplats. 
Där påstår de att de hittills har släppt in 

runt sju hundra speldårar. Dessutom vandrar 

det omkring ungefär hundrafemtio mer 

eller mindre förvirrade arrangörer (förutom 

de fullständigt förvirrade lökarna). Det som 

förvånar receptionisterna mest är att det 

kommit över hundra som betalat i dörren, 

trots det ganska kraftfulla priset på tre 

hundra femtio spänn. Vi misstänker att det 

är Magic-spelare hela bunten. De har ju 

pengar som gräs, det vet väl alla...? 

Trots att det alltså kommit rätt många så 

gick faktiskt insläppet nästan helt smärtfritt. 

Det enda som strulade var inmatningen av 

de icke föranmälda. Men de lades bara på 

hög, så det påverkade inte själva insläppet. 

Inget kraschade i alla fall. 

Eftersom Lökens redaktion placerats på 

konventets bergsprängartätaste plats så 

undrade vår reporter slutligen lite försynt 

om inte ljudet från flippren störde det idoga 

arbetet. 
— Icke! Jag tycker bara det är kul att höra 

på flippren, sade en av receptionisterna med 

det något osannolika namnet Oscar Ubeda 

Segmar. 

— Men de andra kanske inte är lika glada 

på måndag 

  

WFB 
Ett meddelande angående Warhammer 

Fantasy Battles 
Arrangören vill ha in anmälningslistor 

omgående!!! Sök denne man i matsalen. 

Han bär en ”Non Sequitur”-tröja. 

Tack från 
Apjävlarnas konung. 
Någon, eller något (det är ju trots allt ett 

rollspelskonvent), hittade på fredagskvällen 

en plånbok. Om den hade tillhört en 

kortspelsfåne eller något annat pack, hade 

jag gett fullständigt fan i vart den hade tagit 

vägen. 

MEN, nu var plånboken min; späckad 

med dödslistor på Diplomacyspelare och 

GothConfunktionärer, och annat som ingår 

i ett Pekings Apjävels-Kit. Hade plånboken 

hamnat i fel händer kunde den inneburit 

det seriösa rollspelandets död här i sverige. 

MEN som tur var, hittades den av en vänlig 

själ, som även lyckades lämna in den i 

receptionen, där -LinCon-arrangörerna 

misslyckades med att slarva bort den-Vilken 

tur! Tyvärr är: den räddande mordängeln 

anonym. Men nu vill vi veta vem det var. 

Hittelön = utgår givetvis; = alltifrån en 

hamburgare, en helkväll med Pekings 

Apjävlar, till ett vandringspris till KULT, 

ingår i potten. Hör av dig. Vi har byggt ett 

rede i sal 201. Med vansinnigt vänliga 

hälsningar! 

Teny - Apjävlarnas Konung. 

  

Netrunner 
NYTT EVENEMANG! 

Improviserad turnering i Richard Garfields 

nya kortspel Netrunner. 

Söndag 00:00-07:00, samling i något av 

rummen vid korridorerna 252 & 253. 

Arrangör: Klas Mellbourn (070-715:20 59) 

Pris 2:— 

Välkothtneri vill Lircori 

    vv Sö 5 

Tor Schönmeyr; idealist eller bara galen? 

  
LINCONLÖK NUMMER 1-96, WINNER OF THE FANZIN LÖKALIKE CONTEST



  

  

  

  

LinconLök 1-—96. 
Från start Nr 26       

Pogdaktiofri: 
Ansvariga utgivare: 

CARL-NICLAS LARSSON 

Kim BERGSTRÖM 

Lokalreporter : 
MIKAEL WEISSMANN 

Layouthjon: 

MAGNUS WIDQVIST 

Tack till följandeHjältar: 

ANDERS P LINDBERG: 

ILLUSTRATIONER, JOHAN 

BERGGREN: FÖR INSPIRA- 

TION, MODE OCH HANS 

PROFOSSER: FÖR VÄLBE- 

HÖVLIG FÖDA, BODIL, 

EMELI OCH JENNY: FÖR 

KAFFET OCH = SPALTEN, 

MOROTEN: FÖR KONKUR- 

RENSEN, VÄGVERKET: FÖR 

E-4:AN HIT. 

TACK! 

Löken är utgiven i samband 

med Lincon '96 och är 

producerat och tryckt på 

själva — konventet i 250 
exemplar.   

TLL édaré 
Kamrater, konventsbesökare. 

öken skall ryckas upp! Den gamla redaktionen har 
Lev över. Nu är de en gång för alla rätt seglivade, så 

de återkommer säkert med förnyade krafter vad det 

lider. Men till dess har de gamla stofilerna från Linköping 

trampats ner av minst lika gamla stofiler från Uppsala. 

Löken är död, länge leve Löken! 

Den nya redaktionen tänker ta ett fast, nytt grepp om 

Löken. Finns det plats för en förnyelse, eller har Löken rotat 
sig så fast att alla försök att plantera om den är förgäves? 
Konventet får utvisa... 

Vi i redaktionen tänker i nya och tillika inrutade vanor. 

Triumfen på SVEROKS riksmöte med Riksmötes-Bullen 

skall upprepas. Den här gången sket det sig inte, så det blev 

en LinConRul Lök! : 

  

+ 
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Fem pinsamma frågor Till 

Fredrik Bonander 
eller 

Fem Frågor Till en pinsam 
Fredrik Bonander 

eller 

Guten Tag kameraden! 
Varför är Lincon numera mer byråkratiskt 

än vad något konvent — till och med 

UppCon — någonsin varit? 

— Därför att vi är bättre! 

Löken konstaterar alltså att Lincons 

officiella åsikt är att Byråkrati är Bra. Men 

varför har Lincon de längsta ordningsregler 
någon någonsin sett på ett konvent? 

— Därför att vi är bättre!!! 

Ja —ordnung, har ju alltid. varit ett 

hedersord för förra årets Store General. Vad 

betyder då Tyskland för dig? 

— Det är ett föredöme tack vare sin starka 

byråkrati. 

Hur dum är du egentligen? 

— Ja, ungefär som den genomsnittlige tyske 
byråkraten. 

Är du i och med det den dummaste av alla 

arrangörerna? 

—- Jag vet inte om det finns andra tyskar 

bland arrangörerna. 
...? Med det gav Lökens reporter upp. 

Niklas — en vinnare 
Det finns minst en segrare på Lincon! 

Niklas Westerberg från föreningen ? Inch 

Stock (sic.) har med stor bravur vunnit 

Neobunnies. Fegt (eller var det möjligen 
listigt?) svek han alla sina allierade. När 

dessutom en Star Trek-fantast valde att gå 

på en ”date” (!) i stället för att ta sin plats i 
finalen var saken klar. Finalen nästa. 

Niklas får berätta om finalen själv: 

= Vi spelade åtta på ett bräde. Efter en lång 

strid fanns det bara jag med tre kaniner, blå 

med fyra kaniner och prickig med en kanin 

kvar. De blåa lyckades späka en av mina, 

men de hade ställt sig i en ring. Eftersom en 

av mina kaniner var den beryktade ”atom 

bunnie” så sprängde jag alla fyra! Samtidigt 

skaffade jag mig en fin mutation till min 

andra kanin, ”commando bunnie”. Efter 

det var det bara att späka den sista kvar- 

varande kaninen och segern var min! 

Löken bugar och gratulerar Niklas till den 

storartade segern. 

  

  

Tack! 
Tack ”PS” för Äventyret (Paranoia). Utan 

dig hade jag aldrig fått det innan LinCon 

(igen) 
g T-b Destiny Dice 

Figurmålningstävling! 
Dessa fyra klasser finns att tillgå till de som 

vill lämna in sina surt förmålade alster: 
Singelfigur: Warhammer Fantasy Battle 

och WH 40k (Även ryttare i denna klass) 

Monster: WH Fantasy Battle samt 

Demoner, Avatarer och Tyranider till WH 40 k 

Fordon: Fordon till WH 40 000, Titaner 

till Epic och Warmachines till WH Fantasy 
Battle 

Open: Vad som helst och hur som helst. 

Gärna i överdåd. 

De horder av figurer som ni naturligtvis 

tänker lämna in för deltagande i tävlingen 

avyttras mellan klockan 10:00 och 16:00 

både lördag och söndag.
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Ken Bontinck interview cont. 

he likes a variety of different role playing 

games and card games. Among his favourite 

RPGs is Ars Magica, a game he knows 

intimately from the time it was a WotC 

product. He has by the way play tested the 

new Ars Magica from Atlas Games. 

The Magic decks that Ken likes to play 

with never comply with the Type 2 
tournament style. ”Pm not allowed to 

compete”, he explains. He does follow 

(almost always) the limit of four cards of 

each type, but not the banned or restricted 
list, though. ”If I want to build a deck with 

four Channels, I do that.” 

Interesting facts about Ken: 

+ He has a deck with 10 Evil Eye of Orms by 

Gore. 

+ He was the only applicant when WotC 

atrted recruiting people in Antwerpen. 

« He has this thing for wizards... 

And finally, for all you who wants to 

know, yes, he has access to all Magic cards 

when play testing the game. He was not, 

however, given a Black Lotus when he was 

employed... 
  

ErG Rarder-Lottexi! 
Här har du din chans att vinna ett 

efterlängtat Magickort! Varje Mox Jet som 

du lämnar berättigar dig till det antal lotter 

som du anser att den är värd i kronor. Vad 

kan man vinna? 

EN ERG RAIDER!!! 
Lämna dina Moxar (det går bra med andra 

än Jets) till någon Lökenredaktör så har du 

stora chanser vid utlottningen på söndagen! 

Frispelet 
ur en Redaktörs ögon. 

Klockan är cirka 3:30 natten mellan fredag 
och lördag. Denna spektakulärt utlovade 

aktivitetshets som planenligt skulle före- 

komma i matsalen vid kanske runt en dylik 

tidpunkt som den här har i all tysthet 

evaporerat till ingenting. Ett antal män- 

niskor i mestadels svarta kläder som flyttar 

ett par tre metallfigurer var allt. De verkade 

ha roligt, men vi andra då som blivit lovade 
en uppsjö av roliga och spännande aktivi- 
teter? Snabba och skoningslöst roliga 

småspel som vem som helst kan droppa in 

på utan att läsa en hord av regelböcker och 

supplement. Den person som visste någon- 

ting fanns inte att tillgå. De personer som 

fanns att tillgå visste ingenting. Tyvärr. Det 

kommer förhoppningsvis igång imorgon 

natt eller så. Mer aktivitet till folket! Mer 

aktivitet av folket! Mer aktivitet för folket! 

Eller nåt. 

  

Bulle 1 kiosken 
— Glassen Trattades bort 

Tydligen har på grund av grov försumlighet 

från konventpersonalens sida nästan ingen 

fått reda på att det finns glass att köpa i 

kiosken. Lökens snokande reportrar har 

trots denna mörkläggning från arrangörerna 

inte bara lyckats ta reda på att det säljs glass, 

utan dessutom att den är alldeles excellent! 

Gå och gör kioskflickorna glada och köp en 
glass med ett leende! 

Lökens glassiga utsände 

LÖKEN FRÅN SVEROR NR 26 

Post Från generalen 
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL LINCON 96! 

Förhoppningsvis har Ni kära besökare hittat 

rätt till spel och sovsalar vid det här laget. I 

skrivande stund verkar de allra flesta ha 

kommit rätt, och det är ju bra. 

För att väcka lite sympati och för att 

försöka få Er att tycka att vi arrangörer är 

väldigt duktiga tänkte jag berätta om de 

problem som dykt upp, och vad våra 

lösningar får för konsekvenser för Er 

besökare. Efter problem med nycklar, väder, 

bänkflyttning, utrustning, Magic, anslags- 

tavlor, anmälningar, skrivare, spelledare mm 

kom den stora kallduschen vid fyratiden på 

fredagseftermiddagen. Skolans rektor fick 

vid det tillfället idén att förbjuda oss fyra 

tidigare utlovade salar. Dessutom hade han 
och andra personer fler idéer. Efter en del 
stök och förhandlingar återstår nu följande 

att konstatera: 

» Apokalypse flyttas från sal 411 till sal 508. 

» Sal 314 och 414 finns ej mer. Skall Ni 

spela i dessa salar, gå med Ert lag till 

receptionen så fixar vi ny sal. 

  

« SCAN bestämde sig för att chockhöja 
hamburgerpriserna, men trots att vi 

nästan går med förlust på burgarna håller 

vi våra priser. Vi håller vad vi lovat. 

En fin liten fågel bestämde sig för att 

bygga bo i en container på skolans 
baksida. De små skolbarnen blev jätte- 

jätteglada. När massor av högljudda 

rollspelare gick förbi pippins bo blev 

vaktmästaren sur och ledsen. Nu får ingen 
ströva omkring på skolans baksida. 

Att röka är inte bra, tycker skolans rektor. 

Ingen ska röka på hans skola. Inte ens på 

skolgården. Tycker Ni om att röka, fastän 

det är dåligt, vänligen gör detta utanför 

skolans område. Ni behöver bara gå 

femtio meter från matsalen. Att röka inne 

på skolan är extra dåligt. Då går det 

superkänsliga brandlarmet, och det blir 

dyrt det. Och just det, inga levande ljus... 

Nu hinner jag inte skriva om fler tråkig- 

heter, jag har liksom ett konvent att sköta. 

Hej så länge. 

Som 5 hönmeyn g envval 
  

På alla konvent där det finns en kiosk, finns 

det även en hårt arbetande personal.Denna 

personal brukar omnämnas iLöken. Den här 

gången har vi låtit personalen skriva om sig 

själva. så här kommer det: 

Kioskklickorna 
Allt började för två år sedan, då vi (Bodil, 

Emeli och Jenny tillsammans med vår klass ) 

blev värvade av Fredrik Bonander i egen 

hög person. På den gamla goda tiden fick vi 
betalt och fritt godis, men tiderna har 

förändrats. Nu för tiden arbetar vi helt gratis 

på grund av den trevliga atmosfären som 

    
alltid råder på LinCon. Eftersom vi nu 

ställer upp helt ideellt som följd av den 

dåliga ekonomin, så skulle inte lite dricks 

eller ett litet leende inte sitta fel 

Välkomna till den vakna, trevliga och alltid 

leende personalen i kiosken! 
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The Man, the Myth, The Menges 
This is a small presentation of one of the 
artists made famous (at least in Sweden) by 
Magic the Gathering. Jeff Menges' back- 
ground and biographical information can be 
gleaned from a nifty little paper that he 
distributes himself so we won't go into that 
here. He can be found (most of the time) in 
a corner of the Magic 
hall presenting him-self 
and his work. 

There are a lot of 
questions that young 
budding = artists might 
want to ask an establi- 
shed and renowned 
painter steeped in work 
rom Wizards of the 
Coast, Chaosium, Atlas 

Games et. al. To the 
standard question which 
everybody wants know, 

”how do you become a 
famous and well paid 
painter that everybody 
admires greatly in the 
game = industry?”, Jeff 

answers as follows: 
Be at conventions and get 
in their face.       Jeff Menges” favourite Mythos 

card: Orne Library. 

employ you and while being there, grab 
hold of them and make them see you and 
your work in person. While on conventions 
they're not in their offices where they can 
hide behind secretaries, busy schedules and 

the like... 
Seriously though, a budding artist have to 

2 have at least two of the 
following three qualities: 
1)A great artist 
2) Produce work ON 
TIME 
3)Be a nice guy (or girl) 
That 18; yöt can be a 

mediocre artist if you 
keep the time and is a 
really nice guy. It is 
admittedly more 
difficulties invloved if 
you live in Sweden 
though... 
Jeff Menges uses many 
different tech-niques 
when = painting. The 
early works he did for 
Magic was exclusively in 
acrylic, but the advent 

of the Jyhad card game   
  

This is decoded as 
having to attend an american convention, 
preferably one on which you actually can 
meet the people who will eventually 

changed that as that 
games” producers 

wanted water colours. Jeff continued doing 
water colours for a while but has reverted 

The interview continues on the next page 

  

The Fantasy Trip 
TFT är en föregångare till GURPS som var 

mycket populär i slutet at sjuttiotalet. Spelet 

såldes i små moduler där man köpte 

stridssystem, magisystem och avancerade 

regler för sig. Det fanns även ett stort utbud 

av soloäventyr. Centralt i systemet var 

duellreglerna. Figgarna slogs med varandra 
på en spelplan av hexagoner, varför dom 

slogs var oftast helt likgiltigt. Delar av 

systemet användes som inspiration för såväl 

GURPS som Fantasu Hero. 
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Jeff Menges interview cont. 

back to acrylics for the paintings in the 
Alliances expansion to Magic. He also has 
plans of doing stuff in oil. 

The scenes he mostly likes to do is earthy 
ones; paintings with trees, oceans and land- 

scapes. Cyberstuff is not really his game, 
although he can produce that if he needs to. 
It takes a lot of effort though. ”Trees just 
flow out”. 

Jeff Menges isn't only an artist, he's a 
gamer too! His favourite role playing game 
is The Fantasy Trip (see below...)! Among 
card games he plays MtG and plans to learn 
Mythos and Dragonstorm. The latter is a 
new game by the artists Susan van Camp 

and husband along with Mark Poole. (It has 
reputedly a lot more going for it than for 
example Hyborian Gates). 

Artists are different regarding whether 
they keep their work or not. Jeff sells all his 
work (almost) that he cannot utilise himself. 
”What's the use of my originals lying in a 
shoebox in my cupboard?”. 

Regarding what he gets to know about 
the cards before doing them he says that 
that differs a lot between companies and 
between the designers of the cards. Neither 
he nor any other artist is ever involved in 
the design of the function of the cards. That 
would only be troublesome... 

  

Wizaroly Written Words 
an inTekvView with Ken Bontinck 

Ken Bontinck from Belgium is a 

representative from the quite famous card 

games producing company Wizards of the 

Coast or WotC as it is affectionately known. 

He is here mainly to be a judge in the 

Swedish MtG Nationals and to meet 

people. He works in Belgium at Customer 

Service and this tournament stuff is mostly a 

side kick to what he normally does; 

answering questions from people who are 

stuck in a WotC game and testing new 

things that haven't been released yet. 
These nationals are not very difficult to 

handle, says Ken. The questions that arise 

very seldom fall outside his area of 

knowledge. This he accounts to a solid rules 

base and an internal WotC communication 

system. If however, a question or situation 

should arise that somehow aren't covered by 

any known ruling from the WotC rules 

team, a temporary ruling will do. It stands 

for the rest of the tournament even though 

it later proves wrong. It is equal for all 

participants. 

WotC are represented in several different 

countries throughout the World. Not in 

Australia though; ”I don't know how they 

get their kicks there...”, says Ken. 

Of future releases Ken obviously has little 

to say; company policies and all that; but he 

mentions that Alliances has been previewed 

at tournaments and that Mirage is in the 

makings for Magic. He also added that a 

new stand alone Vampire the Eternal 

Struggle expansion is being play tested. It is 

to be called ”Sabbat”... 

When Ken plays games in his free time 

The interview continues on the next page


