
    

NI HAR JUST LÄST LÖKEN NICE 

Slutlesatre 
Dag ett, en Lök, en ledare: Dag två, Lök 

två, då måste det bli två ledare! Egentligen 

skulle vi kunna ha haft en läderledare. Eller 

en plyschledare. Eller en rastaledare. Bara vi 
hade haft vår Ledare här. Ledaren, han som 

ständigt ler, han som numera pratar så man 

nästan förstår honom, han är mer Telia än 

Jonas Birgersson, han som = förtvivlat 

försöker tala om för omvärlden att han ÄR 

en stockholmare, han som ... 

Det här börjar bli patetiskt va? Han är 

Wiktor-med-dubbel-W-Södersten, 

SVEROKSs ordförande. Men han är som 

sagt inte här. Vad kan vi dra för slutledning 

av det då? Saknar vår Ledare kontakt med 

folket? Med vi-känslan som är SVEROK? 

Brister han i sin kommunikation med 

medlemmarna? Besitter han egentligen rätt 

kompetens? 

Givetvis är det inte så! Vår Ledare har 

givetvis många strängar på sin lyra. 

Outgrundliga, är - Hans sätt att föra 

SVEROKS sak framåt i världen. Vare sig han 
surfar på cyberrymdens etervågor eller med 

obesvärad elegans för sig på Stockholms 

schangdoblare nöjespalats kan vi, SVEROKSs 

medlemmar och Wiktors trogna undersåtar, 

vara säkra på att Han i sin ensamhet (Han är 

ju trots allt inte på LinCon) önskar att Han 

vore bland oss. Men nu är Han inte det. 

Suck. 

  

Sagan om DraGgon's Den och Bullen 
EN BRÖDTEXT 

Bullen — Dragons Dens ursprung 
Vad kanske inte så många vet är att även 

Linköpings stolthet, Dragons den, har bullar 
1 sitt förflutna. Dragons Den har faktiskt 
bullen att tacka för sin existens! Det förlöpte 
Sig nämligen Cöosöm så, «enligt en 

Lökenredaktionen = nära = stående och 

vanligtvis välunderrättad källa, att det en 

gång i tiden inte fanns någon Dragons Den 

i Linköping. Givetvis fanns det trots detta 

en spelare i staden. Spelandet kom 

när allt kommer omkring inte till 

Linköping med Dragons Den. Dessa små 

spelare spelade spel, med varandra. När de 

spelade spel, med varandra, tyckte de — 

precis som andra små spelare — att det var 

gott med något att tugga på. Bullar. 

Till slut tröttnade deras mammor på att 

baka dessa bullar kan man förmoda, så 

spelarna måste organisera sina bullar själva. 

De bildade då en förening, just för att 

kunna köpa bullar. Resten är, som man 

Säger I historia. sa lacks ovares den esmå 

linköpingsspelarnas tycke för bullar finns 

alltså Dragons Den i dag, och kan göra 

LinCon, för tolfte gången. Tänk så det kan 

gå. Leve Bullen! 
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MIKAEL WEISSMANN 

Vanlig enkel arbetare: 
MAGNUS WIDQVIST 

Tack till följande Hjältar: 

ANDERS OP LINDBERG: 

ILLUSTRATIONER, - MODE 

OCH CO: FÖR HAMBURGARE 

SOM HETER DUGA, K1OSK- 

PERSONALEN: FÖR KAFFET, 

SMHI FÖR DET VACKRA 

VÄDRET. MOROTEN FÖR 

DESS GODA SMAK. 

"FACK! 

Löken är utgiven i samband 

med fr linconns 60 ock wear 

producerat och tryckt på 

själva "konventet == 1 — 250 
exemplar.   PAL 

Ledare 
etta är den andra löken på LinCon 96. En sådan 

D: händelse av dylika historiska proportioner 

borde firas med en hejdundrades brakfest. 
Löken-redaktionen kommer i alla fall bege sig ut på 

stan och förtära bärs. Lökska pubrundor kanske inte 

betyder något för gemene konventsbesökare, stofiler 

och viktigpettrar som Lökenmänniskorna trots allt är, 

men detta rör oss inte i ryggen! 

LinCon har hittills varit ett outgrundligt trevligt 

KOnventoe to frotsier Vissa missar ec 11 fstädpersonalens 

utrustningsförmåga (mer om det i en senare Lök:-). 
Mer LinCon i Löken. Eller nåt. 

Som alltid, 

Stolilerwa JAR lo NeN 

  

  

BULEEN FRÅN SVEROK NR 27- 

Detta är en sida dedikerad till = 

DEN SFORA BULLEN!!! 
Bulle är en helt klart Upsaliensisk företeelse 
med starka drag åt andra stora Gameboards 

& Broadswordsfästen som t.ex Jönköping, 

Östersund och Umeå. En bulle är en bulle 

är en bulle som den store Bull (Thomas) en 

gång uttryckte det. Han är numera en 

tyvärr stadgad familjefar med starka band till 

sina småbullar, Alexander och Victoria. 

”Bullar åt folket”, skanderade den stora 

ansamlade degen. Vi vet alla varthän Sverige 

är på väg. Det blev en bulle. Det sket sig. 

Dragon's Den bildades för övrigt som en 

bullinköpsförening för det lokala spelgänget. 
Vilket ovedersägligen visar att bullen härskar 

mer än vad var man kan tro. Om nu någon 

överhuvudtaget kan tänkas faktiskt läsa detta 
stycke så kan jag passa på att hälsa till min 

mamma. Hej. Uppsala är faktiskt bäst 

förresten. Definitivt. Var annars kan man så 

lätt åka på 600:- i böter för en icke korrekt 

upplyst cykel Eller få en cykel så enkelt och 

smidigt stulen? Vitsorden bara drösar in. 

Det finns för övrigt inga bevis alls för att 
Löken på LinCon skulle vara ett toppstyrt, 

elitistiskt och Uppsalaförhärligande gäng 

som har planer på att kontrollera hela 

SVEROK enbart för det höga nöjet av att 

förklara allt bortom Upplands Väsby för 

utsocknes och därmed ointressant. 

  

FY PÅ SIG! 
En riktig surdegsbulle måste de mästrande 

bulleredaktörerna utdela. Att LinCon- 
arrangörerna tilldelat de tappra slavarna ett 

eget rum — inte på långvården, men väl att 

sova i — var precis som det skulle. För att 

kvastarna skall sopa bra får man inte slarva 
med skaften heter det ju i visan, och skall 

slavarna kunna slava bra under en hel lång 

helg så måste de givetvis få också sova bra, 
när de äntligen får sova. 

Därför var det rent ut sagt överraskande 

när bulleredaktörerna i morse precis slagit 

upp sina ögon och skådar ett rollspelslag 

komma intågande i denna arrangörernas 

" 

sovsal! ”Tyvärr, det fattas oss salar”, sade en 

myndig stämma. 

”Här skall spelas rollspel, min själ!” 

Eftersom bulleredaktörerna ändå var på 

väg till en ny dags slit och släp bekymrade 

inte detta just oss. Lite medkänsla kände vi 

ändock för de stackarna som slavat hela 

natten, och som tack fick sova mitt bland en 

hoper rollspelande rollspelare. Vi vill med 

denna skrivelse peka långfinger åt de 

skyldiga som tillät detta grova övergrepp på 

de stackars slavarnas ack så = fätaliga 

rättigheter. 
Skäms!
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Ett nödrep från Peking 
SÖKES: ETT VINNARLAG TILL KULTTURNERINGEN I!!! 

Det finns rollspelslag runt om i Sverige som 

har vana av att beträda prispallar, förutom 

oss — själva kan = nämnas; - Obsculum 

Obscenum, Atlantis, Umeomte, Flying 

Toaster,, KKK osv, osv. Tyvärr har vi 

upptäckt att det endast finns ett lag av klass 

på detta konvent (som har anmält sig till 

KULT-turneringen); The Good Ole Boys, 

och de är inte ens fulltaliga. Nu vädjar vi till 

alla Elitlag; tag kontakt med KULT- 

arrangörerna, spela ett fullödigt, och minst 

sagt påkostat scenario, med fantastiska 

spelledare, t.e.x; Mattias Larsson, Leif 

Bergman, Johannes Nesser osv. Eller så kan 

enstaka Elitrollspelare, utan fulltaligt lag, ta 

kontakt med The Good Ole Boys, så att vi 

åtminstone får ett placeringslag. Vi är 

desperata — eftersom = bara = nollställda 

fåntrattslag hitintills spelat scenariot. Vi 

sitter och ugglar med Vandringspriset i Sal 

201 i väntan på ett vinnarlag. Tag kontakt. 

Med desperata hälsningar Tony Gustavsson, 

Markus Hallström, Pekings Apjävlar. 

PS Glöm inte att ta med referenser; pris- 

pallsupplevelser, erkända Magicbrännings- 

bragder osv. 

DS 
  

S Och var ligger 

IMRISPAMN 
| R då? 

Är du en häftig Gamer som spelar figurspel? 

Eller du kanske spelar MtG, Doomtrooper, 

eller kanske till och med Spellfire!? Då finns 

konventet för dig faktiskt i just Simrishamn. 

Tro't eller ej. ÖsCon kommer att ha det 
största antalet Magic- och Doomtrooper- 

turneringar nånsin. En stor Warhammer 

FB-turnering och en stor Blood Bowl- 

turnering skryter de också med. 

Så känner du på dig att detta verkar vara 

den sorts blandning som just du älskar att 

missbruka, åk till Simrishamn 5-7/7. Slå en 

pingel till Gustaf Jönsson (0414 - 168 34) 

och tala om för honom att ÖsCon verkar 

vara skitballt, så talar han säkert av bara 

farten om för dig hur du skall anmäla dig. 

Lökens konventsjägarpatrull 
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En insändare? 
I Lökens strategiskt 

utplacerade = insän- | 

darlåda återfann vi 

följande insändare (?). 

Vi är lite tvek- 

samma till om det verk- 

ligen är en insändare och 

i så fall vad skribenten vill ha 

sagt. Hur som helst är vi tacksamma och 

glada över det lilla som kommer oss till 

hands. vi vet att vi är svåra att hitta, 

förpassade som vi är till helvetets yttersta 

utmarker. Eller i alla fall  bagage- 
inlämningen. Vill ni hitta oss så kan ni ju 

fråga en funktionär, enligt egen utsago vet 

dom ju allt, till och med hur man hittar till 

Lökens redaktion. 

Lökenredaktionen 

i all ensamhet 

  

LÖKEN FRÅN SVEROR NR 27 

Löken Går på s.k. shoppingtur 
Mån om besökarna som vi är tänkte vi kolla 

vad för ockerpriser alternativt förlustaffärs- 

priser som vissa produkter betingar i de 

olika inrättningarna. Till jämförande objekt 

bestämdes: 

» Civilization och Axis & Allies (för 

brädspelsintresserade) 

e Viking, Drakar & Demoner och Vampire 

(nästan generiska rollspel) 

e Ett Call of Cthulhuäventyr (för ... någon 

i alla fall) 

« Warhammer 40 000 (ett plastspel måste 

vara med) 

» En Magicbooster och en Mythosbooster 

(tja, en i redaktionen spelar faktiskt 

kortspel. Så det så). 

KomwmenTarer om butikerna. 

Genomgående blev Lökens utsända vänligt 
och trevligt bemötta av de av besökare hårt 

ansatta butiksbiträdena och/eller burskaps- 

innehavare. 

Det skall tilläggas att Spel och Sånts priser 

alla skall reduceras med en summa av 1094 

av priset. Detta är en generell konvents- 

rabatt. Flamman kontrar med att ha mycket 

förmånliga rabatterbjudanden på specifika 

varor som till exempel Axis and Allies och 

AD&D-produkter. Tradition har ett par 

boxar med blandad kompott ur vilken man 

kan köpa två prylar och få den billigaste 

gratis. Det är billigt det. 

  

   

  

  

  

VARA KRONOR PÅ SVENSKA 
Spel och Sånt Flamman Tradition 

Civilization 400:- 396:- 399:- 

Axis & Allies 470:- 299:- (rabatt, ord 399) = 499:- 

Viking 249:- (mjuk), 316 (hård) — 317:- (hård) 
Drakar och Demoner 249:- (mjuk) 160:- (hård!) 259:- (mjuk) 

Vampire 280:- 252:- 294:- 

Return to Dunwich (CoC) — 190:- 171:- 199:=K 

Warhammer 40 000 600:- 599:- 600:-X 

Magicbooster 25:- 27:- 25:- 

Mythosbooster 30:- 27:- 25:- 
  

innehållande uppgifter om kostnadsläge.   & Fanns €j att tillgå, men existerade som objekt i prislistor eller dylika informationsblad J gå, ) Pp y     

Andra afrärer... 
...som finns att tillgå på detta konvent är 

Häxans Hus och Warzone. Den 

förstnämnda affären säljer en hoper olika 

smycken, ljus, knappar, kläder och annat kul 

för alla intresserade. Den sistnämnda har 

massor av olika Target Gamesspel som 

Doomtrooper och sånt. Deras Drakar och 
Demoner kostade för övrigt 219:- (mjuk).
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Vi Fick en insändare. ..-Q 
Hej Lökenläsare, Vart har garantin om 5090- 

ig sanningshalt tagit vägen, vart har alla 

fåniga fakta gömt sig och varför har inga 

menlösa frågor ställts till obetydliga kon- 

ventsbesökare? Försjunken i dessa frågeställ- 

ningar går det upp för mig att de två små 

långhåriga lökenmakare som förr gjorde en 

kul tidning tillsammans med ett gäng 

skojiga skojare har ersatts med en hoper 

tråkiga viktigpettrar som ljusskyggt och 

anonymt gömt sig i en mörk vrå någonstans 

i bagageutrymmet — helt utan kontakt med 

verkligheten (konventet). 

Jag vill hellre ha en ball konventslök än 
en  skriven-mestadels-på-engelska-tidning- 

om-magickort-tecknare, så det så. 

Det var bättre förr. 

Charlie Larsson 

Tja, att vi är viktigpettrar är det väl ingen 

tvekan om, det har folk sagt till oss förut 

och kommer antagligen att säga igen. 

Besserwissrar är vi också för den delen. Men 

detta behöver man väl inte hålla mot oss, 

eller? 

Angående att intervjuerna med Jeff och 

Ken var på engelska så är det synd att du 

inte gillar det. Vi håller i princip med om 

att Löken bör skrivas på vanlig hederlig 

bonnsvenska (vi är trots allt i Linköping), 
men vi tyckte dock att det vore god ton 

mot de båda hedersgästerna om de kunde 

läsa intervjuerna själva och så trodde vi att 

just engelska var ett språk som de flesta här 

kunde hyfsat bra. 

Vi är inte de gamla redaktörerna. Vi är 

andra människor. (Hoppas vi. Egentligen 

kanske vi bara är astrala projektioner av 

någons fantasi. Fantasifoster helt enkelt. 

Aaaaaaaaghhhhh!!!) 

Nästa Lök blir naturligtvis ofantligt 

mycket bättre. Men på vårt sätt. Tuff tur. 

Sug en Purjo. 

Carl-Niclas (inte Charlie) Larsson 

för Lökenredaktionen och de UppChauner 

som styr våra viljelösa kroppar. 

; 
  

GlassigT 
erkännan 

Okej, jag trodde aldrig att jag skulle skriva 

dessa ord: Glassen är bättre på Lincon än på 

Gotheon. Ananassplit i all ära, men Lincons 

mjukglass är bara bäst. 

XXX Apokapatrullen   

NITRINnVarning!!! 
Vi ber alla konventsbesökare att akta sig 
väldigt noga för allt som skulle kunna 

innehålla Nitrin. Det ryktas nämligen att det 
kan vara rent ut sagt livsfarligt! 

Antinitrinsk front, Örebro 

  

LÖKEN FRÅN SVERORK 

MOROTen 
ÄR eTT RONSTIGT ÖJUR.. 
En morot. Vad är en morot egentligen? Den 

kan ju vara ointressant och tråkig, och 

alldeles under jorden, och = alldeles... 

alldeles... BILLIG! Det var precis vad det 

första numret av moroten här på LinCon 

var. Billig. Billiga PC:ar har de, i stället för 

våra vrålhäftiga Macar. En billig kabel till en 

billig skrivare som står futtiga trettiosju 

centimeter från den billiga datorn. Annat är 

det på Lökenredaktionen! 

Vi — Löken — har tillgång till LinCons 

alldeles. fantastiskt förträffliga Apple Laser 

Writer NT. Och detta via ett helt nätverk, 

med kabellängder på metervis och återigen 

metervis. Och inte bara det. Vi — Löken — 

har en scanner! Och en tryckmaskin!!! Och 

den är inte billig! Löken har dessutom av 

konventsarrangörerna (vi tänker INTE tala 

om vad den långhårige ansvarige heter) 

blivit begåvade med (påtvingade?) ett 

alldeles eget kontor, långt borta från allt, 

medan Moroten fått nöja sig med en 

fullständigt vanlig (=billig) korridor. 
För att försöka hjälpa vår sorgligt 

underutrustade kollega med lite PR beslöt 

Löken att ställa fem penetrerande frågor till 
Johan Strömquist, Morotens chefredaktör, 

ansvarige utgivare och bra nära på ende 

skribent. 

Varför finns Moroten egentligen? 

— För att trösta, för att förklara, för att 

stötta. Moroten finns för alla som orkar läsa. 

Molle och alla andra. 

1 

NR 27 

  

   CCR 
frn 

Moroten är ju en rotfrukt. Är den bara ett 

billigt plagiat av en annan underjordisk 

växt? För du kan inte neka till att den är 

billig! 

— Nej, billig är den. Gratis faktiskt. Den är 

ett komplement till denna andra växt.Det är 

hälsosamt med en varierat diet. 

Hur känns det att inte ha en scanner? 

— Vi behöver ingen scanner. Vi har Håkan 

Ackegård... 

Hur känns det att ha fått Molles kommentar 

till citatet av Christer ”Chrisp” Petterssons 

då? 

— Ja, jo... Vi skall bli mer politiskt korrekta 

i framtiden. 

Varför då? 

— Moroten är en snäll tidning egentligen. Vi 

vill bara synas. Och höras. Och hävda oss 

själva. 

Varför var din artikel i 

riksmötet så fantastisk? 

08-nytt om 

— Därför att det inte var uppchauner som 

skrev den givetvis! (Den går säkert att få av 

Morotsredaktören om man ber snällt)
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Magic Chicken-kace 
Ännu eTT fantastiskt LoTTexRl... 

Reglerna är simpla. Lämna in Magickort till 

Löken. Det värdet som kortet har enligt 

senaste Centurion blir dess lotterivärde. 

Den som innan klockan 17:00 på söndagen 
lämnat in det kort med högst värde vinner 

alla korten!!! Ett kort är inlämnat redan. En 

4th ed. Spirit Tink! I fortsättningen 

kommer inlämnade kort att hållas hemliga. 

Lämna till Lökenredaktionen — väl dold 

bakom receptionen. 

Vinn fantastiska kort! 

  

Rollspel somw du kanske inte vet vad de är... 
Kelter 

Kelter är en kreation av mestadels 

Köxmixers (en inte så lite famös spel- 

förening...) Spelet utspelar sig i en mytisk 

keltisk miljö, först inspirerat av Marion 

Zimmer Bradleys ”Avalons Dimmor”. Man 

spelar (på konvent som LinCon med 

mera) ofta druider. En Kelter- 

druid är baserad på iriska 

sagosånger och den informa- 

tion som. finns att 

tillgå hos romerska 

historieberättare,, 

(Tacitus, Caesar etc) 

Nästgårdskeltern i 

spelet skulle inte 

veta mycket om vad 

en sådan hade för förmågor och liknande, 

men skulle vara helt på det klara med att 

druiden borde respekteras. En druid har en 

hel del magiska förmågor som är mestadels 

komponent-baserad. Detta innebär till 

exempel att om druiden vill förvandla sig 

till en fågel behöver han tvåstycken fjädrar 
OSV. 

De som har spelat Kelter på tidigare 

konvent vill ofta spela det igen... 
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Rollspelet Rollspel 
”Vårt "Happening-Koncept””, som Laila 

Wiberg, en av skaparna av både detta spel 

och Kelter, uttrycker det. Denna spelform, 

som kanske det borde kallas, började som en 

dis-kussion. ”Kan man ha ett spel med bara 

rollfigurer och inget scenario?”. Den 

första gången som spelet kördes 

fanns i och för sig en liten 

historia, men inget som skulle 

komma ivägen för 

interaktion 

mellan spelarna. 

För att tycka att 

Rollspelet är 

roligt och för att 

få ut någonting utav 

det måste man kunna spela ut en roll totalt. 

Man måste helt enkelt vara en mycket 

duktig rollspelare! Förra årets scenario (eller 

händelse) utspel-ade sig på 30 talet och 

involverade några SSUare och några Unga 
Höger-människor som tvingades samarbeta. 

Detta år skall spelarna gestalta New 

Ageare på väg till en mässa i Birmingham. 

Ingen av rollfigurerna känner dock varandra 
från börjat... 
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KiosknyTt! 
Kiosken låter meddela att dessa delikatesser 

finns att köpa hos de alltid lika glada 

kioskflickorna (okej, det finns några grabbar 

där också, men spelar det någon roll?) 

  

Korv med brö 5:- 

Oxjärpar 30:- 

Pannbiff med lök 30:- 

Jägarbiff med svampsås 30:- 

Dansk sjömansbiff 30:- 

Fisk med mandel 30:- 

Färsbiff mexicana 30:- 

Panerad ostschnitzel 30:- 

Hamburgare, 150 g 10:- 

Lättyoggi 12:- 

Läsk, 33 cl 5:- 

NU ÄVEN FLASKLÄSK, BLANDADE SORTER 

Läsk, 150 cl 20:- 

Mjukglass med strössel 10:-       

Dessutom finns det mer eller mindre 

ohälsosamma varianter av godis, chips och 

sånt.   

DeT osaR omw Mode 
Mode, allas vår Herr Grillenmeister, kom 

inspringande på Lökenredaktionen med ett 

saligt leende på läpparna. 

— Det har hänt något alldeles fantastiskt! I 

en hel minut låg det ingenting på grillen!!! 

Lökenredaktionen insåg givetvis genast 

det fantastiska i detta och skickade i väg en 

vig och orädd löpare till kiosken för att 

kontrollera försäljningen. Till och med 

Lökenredaktionen — som trots allt varit med 

om ett och annat — tog ett steg tillbaka när 

rapporten om 800 sålda hamburgare 

klockan fem landade på vårt undangömda 

skrivbord. Hundratjugo kilo fläsk och 

köttslamsor har alltså hungrande konvents- 
besökare stoppat i sig. Vad säger 
Greenpeace om detta? 

Kiosken har också sålt oräkneliga liter 

kaffe, grova mängder Cola, och de är en hårs- 

mån från att sälja sin sista glass, så den som 

vill svalka sig i det numera rätt hyfsade väd- 

ret här i Drakhålans stad får allt skynda sig. 

Godis, chips och korv finns det i alla fall 

gott om. Det finns alltså hopp om ett liv 
även efter lördagen. 

Hamburgerlökens utsände 

  

Flickor... 
Mina ögon fick sig en chock när jag gick in 
för att kolla lite runt om i matsalen. Vad var 
det som mötte min syn. Jo.. Flickor i 

cafeterian, en massa flickor, bara flickor! 

Detta har aldrig hänt innan på ett konvent 

vad jag vet. Det var sannerligen en tröst för 

trötta ögon som sett ett tråkigt Civilization 

bräde de sista 6 timmarna. Det gjorde dagen 

värd att leva. Hoppas att de är lika trevliga 

och snälla som de ser ut. Nu undrar jag bara 

hur många knogar som går åt, under 

frenetiskt bitande på dem för att förtränga 

lusten. 

Det är 14 totalt i cafetrerian, varav 12 

flickor. Dessutom så kom de frivilligt! En 

stor eloge för er. Hoppas att de går bättre 

för er än vad det gjorde för Frida under 

SydCon.
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Hur gick Sydcon? Nå Ewma, 

SydCon — The inside story 

Lökens intrepide reporter har sökt upp 

södra Sveriges okrönta drottning, Emma 

Wieslander, och frågat hur det egentligen 

var på Sydcon. Och vad var det som sket sig 

brutalast egentligen? 

— Den rollspelsansvariges närvaro. Den var 

rätt usel. Första dagen såg vi inte till honom 

förrän efter spelandet hade börjat. 

föranmälda och icke föranmälda var ganska 

liten kom det nästan lika många i dörren 

som det fanns föranmälda. 

Sydcon låg ganska nära Lincon. Var det 

något som ställde till problem med besökar- 
antalet? 

— Inte för oss... 

Beror det på att Sydcon var före Lincon och 

inte tvärtom, eller på att Sydcon är bättre? 

— Det vill jag inte yttra   

Inte så bra. Det orsakade en hel 

del kaos. Anledningen var tydligen 

att framför-hållningen varit dålig. 
Han hade inte listorna på 

utbytesspelledare klara bland annat. 

Som alla lurade (d v s 

konvetsarrangörer) förstår är detta 

inte ett bra sätt att börja ett 

konvent. Men förutom denna 

smärre katastrof gick konventet 

rätt bra i alla fall säger Emma. 
Arrangemangen fungerade bra, 

cafeterian fungerade bra och 

städarna var duktiga.       
Få | mig om, ha ha ha. 

| | Systemet med utbytes- 

spelledare har vid det 

här laget funnits ett tag. 

På Sydcon fanns det en 

hel del spelledare från 

bland annat Uppsala, 

Göteborg, Borås och 

Linköping. Märks det 

här för arrangörerna? 

Blir det lättare att få 

spelledare till alla arran 

gemang? 
Emma Wieslander tycker inte om att | — OO ja! Det blir 

Emma och hennes | bli fotograferad vansinnigt mycket lätt-     

underhuggare hade beräknat att 

det skulle komma ungefär sju hundra 

besökare. Nu kom det ”bara” 650. 
Anledningen till det tror Emma var att det 

fanns många arrangörer som bara gjorde 

småarrangemang. De kom in gratis, och 

ställde sedan inte upp och hjälpte till med 

andra saker som de sagt, utan spelade i 

stället. Så förmodligen fanns de saknade 
femtio besökarna bland de två hundra 

arrangörerna. 

Eftersom = skillnaden i inträde = för 

are att lösa spelledar- 

problemen. Huvudansvariga = för konvent 

brukar inte sova speciellt mycket, och 

Emma brukar inte sova speciellt mycket 

annars heller, så Lökens utsände undrade 

om hon sov något över huvud taget på 

Sydcon. 

— Jodå, jag sov säkert minst 20 timmar. Det 

var riktigt skönt. 

  

Fortsättning på sidan 7 
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Fortsättning från sid 6 

  

Emma har tillsammans med Christoffer 

Krämer chefat för Sydcon i två år nu. Är 

det något hon tänker fortsätta med? 

— Nej, jag och Christoffer gjorde Sydcon de 
här två åren lite som ett projekt. Poängen 

var att vi skulle se till att det fanns en 

fungerande organisation för ett bra konvent, 

som inte hängde på några få människor. Vi 

skall sätta oss i sommar och skriva ihop en 

konventspärm, där det skall — finnas 

instruktioner till våra efterträdare. Det skall 

gå att slå upp i pärmen hur alla ansvars- 

områden skall fungera. Konventet skall inte 

krascha bara för att det är många nya som 

jobbar med det. Men även om hon inte 

skall vara överchef nästa år så skall hon i alla 

fall jobba med konventet. 

Till sist måste givetvis Lökens reporter 

fråga hur Tidningarnas Tidning var på 

Sydcon. 

— Det var mindre skitsnack än det brukar 

vara. Men den var lite tunn. Men det var 

delvis vårt fel. Men bara delvis. 

  

Vem är Emma? 
Emma Wieslander, ny i förbundsstyrelsen 

och vice ordförande, har nyligen (?) lämnat 

de ystra tonåren (exakt ålder frågar man inte 

en dam om), och har varit ordförande i 

Södra 'distriktet sedan "94. Dessutom har 

hon tillsammans med Christoffer Krämer 

varit huvudansvarig för SydCon i två år. 

Hon växte upp under Jonas Birgerssons tid 

som Södras Starke Man. Men den som 

påstår att hon går i Jonas ledband bör se till 
att livförsäkringen är ordentligt betald... 

Rollspelssemnariwm 
Söndag klockan 19:00 kommer = ett 

diskussionsforum kring rollspelande och 

spelledarteknik att äga rum i sal 405. Calle 
Dyberdahl, Mikael Rydfalk och Oscar 

Ubeda-Segmar kommer först att berätta om 
olika sätt att spelleda och skriva scenarier, 

därefter kommer en öppen debatt att ta sin 

början. Missa inte chansen att ventilera dina 

åsikter: 

TID: SÖNDAG 19:00 

PLATS: SAL 405 
  

Stoppa oworalen 1 musiken 
Varför har alla männinskor som tagit med 

sig sina ljudlådor drabbats av Spock-feber? 

Var man än går 1 cafeterian så drabbas man 

av ”never trust a Klingon” i kanon från tre 

olika håll. Sluta upp med det och spela lite 

riktig musik i stället. Metallica, Enya, 

R.E.M. Det mesta duger i jämförelse med 

Spock. Alla ni som tröttnat; skriv en rad i 

Löken och uttryck era känslor. 

Joakim Molin nr 1501 
  

  
Erterlysning! 
Oskar Ungerstedt 
från Norrköping, 

ring hem! 

VikTIGT


