wn

Åk med Sverok
Många av Sveroks distrikt anordnar billiga resor till konventet. http:ll
www.sverok.se/forbundet/organisation/distrikt.html kan du kontakta clitt
distrikt.
Färdväg med kollektivtrafik
Till Linköpings resecentmm kan du ta dig med allehanda reguljärtrafik.
Från resecentrum tar du buss 12 mot Lambohov. Gå av vid hållplats
Universitetet. Därifrån skyltar vi gångväg till konventet som är i c-huset. Tidtabell för buss 12 flnns på www.ostgotatrafiken.se.
Färdväg med bil
Från E4:an, följ skyltning mot universitetet vid vallarondellen. parkcnr
vid någon av P-markeringarna på kartan. De flesta parkeringsplatscr iir
gratis, men obserera att vissa rader är avgiftsbelagda. Undvik dessa.
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LinCon 25 år

receptionen och hämtat ut
de saker som du förbeställt.

LinCon är ett spelkonvent i Linköping. Deltagare från hela landet samlas på Linköpings
Universitet, C-huset, den2l-24 maj 2009, för
att spela spel, umgås och ha roligt tillsammans. En del arrangemang är tävlingar och
andra håller man på med enbart 1ör att det är
kul. Det är ett gyllene tillftille att prova nya
spel, spela gamla klassiker och träffa nya och

Är du inte föranmäld så
kommer du att flä fl,lla i
dina uppgifter på en datorstation för att därefter gå till receptionen och
betala ditt inträde. Medtag kontanter, konventet kan inte hantera kontokorl (bankomater
finns i närheten).

gamla vänner.

LinCon arrangeras av den Linköpingsbaserade spelföreningen Dragon's Den (www.dragonsden.se.) i samarbete med entusiaster från
hela landet. lngen får lön för att arbeta med
LinCon och anmälningsavgifterna går direkt
till kostnader för att kunna göra konventet.
Medlemmar i Dragon's Den är även medlemmar i spelforbundet Sverok (www.sverok.se).
Så här anmäler du dig och betalar
För att anmäla dig till LinCon går du till vår
hemsida www.lincon. se/webanmälning och
följer instruktionerna där. Betala via internetbank eller postgiro. Glöm inte att ange
personnummer, namn och summa för varje

person du betalar ftir, annars har vi ingen
aning om vem pengarna kommer ifrån. Skriv
ut betalningsbekräftelsen och ta med den till
LinCon så går det forlare vid incheckningen

Kostnad för att delta på LinCon
Det kostar 250 kr ftir medlemmar i Dragon's
Den om du fciranmäler dig online och betalar
senast den 1 maj. Medlemskapet i foreningen
är gratis och du kan välja att bli medlem i
samband med anmälan. Om du väljer att inte
bli medlem är entrdavgiften 300 kr istället.
Om du betalar senare än 1 maj kostar det
350 respektive 400 kr, dock senast 7 maj för
internet eller banköverföring till plusgiro
43 39 6l-0 efter vilket endast betalning på

plats godtas. Om du är under 12 är är inträdet
gratis i betalande målsmans sällskap. Det är
gratis att besöka LinCon om man inte deltar i
något arrangemang.

Tröjor och muggar
Som v4nligt finns det möjlighet att köpa årets
tröjor och muggar, vilka är extra snygga i år
med tanke på 2S-årsjubileumet. Vill du vara
säker på att ffi din tröja och/eller mugg måste
du forbeställa. Tröjorna kostar 110 kr om
man forebeställer (130 kr vid köp på konventet) och muggarna 60 kr vid förbeställning (70 vid köp på konventet). Passa på att
beställa när du anmäler dig!

Allmänna ordningsregler
. Konventet är drog- och alkoholfritt.
. Rökning och eldning är förbjudet på hela
universitetet.
. Tejpa inte på väggarna, de är heliga.
Kontakta receptionen om du vill sätta upp
någonting.
. Håll rent efter dig och släng skräp och pant
på rätt ställe.
. Om brandlarmet går, gå genast ut även om
du är två rundor från att vinna.
. Det är för§udet att ha tråkigt på LinCon.
. Vi forbehåller oss rätten att avvisa personer
från lokalerna som beter sig störande eller på
annat sätt motverkar konventets syften.

Sovplatser
När du anmäler dig till konventet kan du
boka sovplats i någon av våra lokaler.
C-huset är det huvudsakliga spelhuset. Sover
man här har man nära till spelen, men vi kan
endast garantera sovning nattetid och dina
sovsaker måste stuvas undan under dagtid då
sal arna används till ar:rangemang.

Vi kommer att ordna sovplatser och duschar
dygnet runt i Rydshallen som ligger ca femton minuters frisk promenad från konventet. I
Rydshallen kan dina sovsaker ligga kvar över
dagarna när du inte är där.
Busslini e LinCon-Rydshallen

Hjälp till på konventet och kom in gratis

Konventet börjar

Åven om LinCon är ett av landets billigaste
konvent har du säkert inget emot att kunna få
tillbaka entrdavgiften. Bli en del av Piassava,
våra städhjältar, ellerjobba i kiosken eller

Redan på onsdagkvällen den 20:e maj
smygstartar vi konventet. Kiosken öppnar i
liten skala och några arrangemang kör igång.
Konventet och receptionen öppnar officiellt
med incheckning klockan 08.00 på morgonen
torsdagen den 2l:e maj. Första spelpasset
börjar därefter klockan 10.00 och sista passet
slutar 14:00 på söndagen.

reseptionen. Anmäl ditt intresse på hemsidan.
För varje pass du jobbar fär du en matbiljett
som kan inlösas i konventets kiosk och när
dujobbat tre pass får du tillbaka inträdet.
Bagage
För att du inte ska behöva släpa runt på alla
dina saker hela dagarna så har vi en gratis bagageinlämning bemannad dygnet runt. Denna
hittar du i anslutning till receptionen.
sista anmälni

Checka in på konventet
När incheckningen öppnat gäller det att
ha deltagararmband för att få spela spel på
konventet. Detta får du när du checkat in i

För art underlätta lör sovande i Rydshallen

kommer LinCon köra en minibuss mellan
konventet och sovsalen. Listor och busstider
kommer att flnnas i reception samt i Rydshallen.

Vi önskar er ett riktigt roligt konvent
och glöm inte bort att ta med ett gott
humör!

Carl Dickfelt & Mats Halström
LinCongeneraler

Design: Jonas Elimää Konventsgrafik: Håkan Ackegård Foto: Emil Bjömson Redigeringar av texter: Ce

LinCon har ett stort utbud av olika turneringar i dina favoritspel, men även ett storl
antal unika affangemang. LinCon har alltid
varit en grogrund för nya och roliga spel
som våra kreativa arrangörer tillverkar. Men
det finns även ett stort utbud av spelbarer
och dropin. Där kan du fördriva tiden om
du nu inte kan optimera all din speltid under
konventet. För dig som brinner for ett enda
spel så finns det även stora turneringar som
löper över hela LinCon.
Nya arrangemang
Ända fram till starten den 21 maj söker vi
nya alrangemang, framförallt unika och prioriterade arrangemang. Vi söker alltid efter
kvalitativa arrangemang och bra arangörer,
det är du som gör att vi blir ett bra konvent.
Så håli utkik på hemsidan så kommer det
Workshops och föreläsningar
Vi kornmer att ha ett antal olika trireläsare som r i
har bjudit in sorn pratar om rollspel och speldesi_en,
Dessutom har vi som i'anligt ett antal u orksl.rops nrtt
tirr i ar är afi Garnes \\brkshop anordnar speedpaint
och målnings- och modelleringsu'orkshops. -\nnars
kan man sätta sig ner i målarstugan elier vartbr inte
lära dig att göra en ringbrynja.

Dataspel
vanligt
har vi r.nassor ar fightin_espel och nruSorn
sikspel så du kan få adrenalinet att pllmpa eller dansa
på en matta eller spela pa guran med hög r oh m. Det
komrner är en finrras nåera tumeringar.

Spelbarer

I spelbarerna kan du enkelt prör'a

n1,'a

spel och fa

hjä1p med regelfrågsr.

Brädspelsturneringar

Roboralll'
Ricochet Robots

\-ector racing
Settlers of Catan
Shogi SN{
Ticket to Ride

Brädspel dropin
Dominions of Supremacl'
Joutenheim
The rules of the game
-l0K Roe
Poäng:1 500pts
Speisr stem: RoE. 5th eCititrn. passpelning
.\ntal plaise r är begränsade till 60
.\T-13 Sr enskt ]Iästerskap 2009
\ i speiar rted I -,<1,) --<0 split rtotalt l500ap

Tviksta spelbar
Brädspelsturneringar
Advanced civilization SM

Antike
Brittannia

Diplomacy
Junta
å^.1t,-§

biemästaren President er.il
för att försvara b1m. Men r
erfarenhet är det ett svårt c

Heroclix (Its not dead ve
Mechaton
Riddarlego 2009

War

Star \\'ars Miniatures Dr
\\'arhammer-demo
L

-i erlika uppdrag, Frostbite-tilläeg är tiliatna. dock
ej Cir il Engineers eller Nina Zero, Babylon Zero.
S/ingt+copers +ä+ä+s scil++tt{e harsemraa hdjd som

anliga Stccl Tr'.,,p(ri.
Flames of rr ar
Late \\ ar. 1-5a)pts. alla oficiella ulgar or tian Battr

letiont tillats. inga special characters. \lalning och
basning är ett krar. in_eet krar pa hisiorisk korrekthet.
20 Spelare.

\\'arhammer fantasl' battles

Drop in. ta med ett lag så löser det sig. Bloodbowl
turnering med fritt gruppspel och sen slutspel med 16
1ag. Regler: LRB 5 ( http:,'/ivu,u,.bloodbowlonline.
com/L ivingRulebook5.pdf ) gäller med följ ande
house rules:1. Star players och mercenaries lår ta
laget över i6 spelare.2. Alla inducements som finns
beskrivna i regelboken går att köpa, inklusive special
play korl'

övriga figurspersturneringar

Caracassonne
Cashflo

Guld&Bly-Figurspela

Dra ner Stetsonhatten i pa,
volverbältet för snart är up
I bakgrunden hör du en tal
som komma skall. En elds
Iigt och när krutröken skir
kvar. Kommer det att vara
President Evil
Byn Linnoc har blivit utpr

Seeds of

Bloodbon'l turnering

§

\

snabbspelat system. Änt1i1
in en av de farligaste rebel
långa och hårda strider har
Sigur neutraliserats och 1e
tagits. Elter den lyckade j:
prekära problemet att föra
dena till säkert lörvar i Ft,

2150p. Komp se herr.rsidan. \Iålningskrav
60 Spelare. 7 matcher (6-l Finalmatch)
Scenario anr'änds på 4 ar. de 7 matchema

Abstrakta hörnan
Fria figurspelsrummet

Mahjong

Operation Quarterback -

Figurspelstu rneringar

säkert spännande nyheter.

Krigspelsrummet
Musikspelsrummet
S.A.R.Z Spelbar
Spelutlåningen

Battlefield Evolution NIo

DBA open
DBA tematurnering vikingar
WARMACHINE & HORDES MIXED Open
Star Wars Miniatures 100,150,200p constructed

V.I.P.
Vem har inte drömt om att
fest, där man kan mingla r
sola sig i deras stjärnglans
Likväl ligger en V.I.P. inbj
varför inte ta tiilftillet i akt
lestutstyrslar för att gå pa
och gänget bakom den om
ombestridda arvet lrån sag
gå", bjuder återigen in till
denna gången i paftymiljö

Vampirelajv
Ett vampirelajv i nordiska
mer att genomföras under
mation se hemsidan.

Spelledare och scena
Vi behöver mer spelledare
något som behövs för att r
spel till nästa år, så även o
år skicka ett mail till ro1ls1
vi göra rollspel storr på Li

Pentago turnering
Power Grid

Puerto rico
Race for the Galaxy: The Gathering Storm

. :&=,*+,
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Detta ärbara ett urval av de arrangemang som finns på LinCon. På vår hemsida (www.lincon.se) kan du

se

lilia

Bergfasth, Jessica Skoog, Tommy Olegard, Reidar Sahlberg Tryck: larssonoffsettryck.se

Dioramor
Call of Cthulhu, Galenskap i knutarna

lodern strid i 28mm med

Intresserad av Cthulhu rollspel men orkar inte med
allt fuzz attlära sig systemet? Här är din chans!
Under några timmar kommer vi köra ett halvfriform
Cthulhu rollspel baserat runt call of Cthulhu. (En
de1 tärningar kommer ru1las, för lite extra spänning i
tillvaron!) Det kommer finnas ett antal av förgjorda
karaktärer att välja mellan och en hel del galenskap!

:en har man lyckats fånga

ledama i södra Irak. Efter
cellen ledd avAchmed
,laren själv alltså tillfångalkten kvarstår nu det något
Sigur ut ur de heta områrt MacDouglas.
i Westernmiljö
nnan och spänn på dig rerpgörelsens timma slagen.
3vissla som {örebådar det
.rid närmar sig obönhörigrats finns bara en person
du?
:ssad av den onda zom-

och mönstrar upp milisen
.'tan vapen och bristf?illig
rch riskfyllt uppdrag.

Figurspel dropin
i)

Goblin Games

Ses i mörkretl
Death Star of Doom
"Vilket håll ska vr ät?", frågar Deel Surool.
"Vi ssska sssöderut", väser Krussk.
Plötsligt hörs ljudet av marscherande fötter runt

myologins tecken komkonventet. För mer infor-

rioskrivare sökes
till vårat speliedargille,
i

ska kunna öka våra ro11n du inte ska på LinCon i

,el@defcon.me.uk så kan
rCon igen.

speltrutikerna.se

Tviksta Spelbar
Ovriga arrangemang

Auktion
Artist Corner
Figurmålningstävling
Flipperspel

Linconbio
Lindai anime
P3 Painting Challenge

"Stormtroopers", viskar Tara Fiir. "Och de kommer hitåt." År du modig nog att försöka rymma från

Tebar

Dödsstjärnan? Vä1j me1lan 72 fardiga karaktärer och
kämpa dig bit for bit från cellblocket till hangaren.
På vägen kommer du slåss mot såväl hårda som mer
hårda motståndare.
Så, är du verkligen redo att försöka rymma från
Dödsstjärnan?

Morgonstj ärnans Skugga
en nyårsfest i Utah. Deras bil bryter ihop precis som
de ser något lysande ligga i ett dike vid vägen. När
de undersöker detta mystiska fenomen, ja, då brakar

helvetet lös...
Haveri på Hawarray
År 10320 skickar det fundamentalistiska forskar{brbundet DAIS (Daghali Alliance of Independent
Sciertist: i r-rt e.r e\Fecirrion :ir 3r iän93 i:r'ande
exemplar av de ny uppiäckta counuorna. De r erkar
visa tecken på viss intelligens och man hoppas kunna
tämja dem för att skapa en sorls supersoldater. Men
om uppdraget är så enkelt, varför skicka närmare fem

bli inbjuden till en V.LP.
rnt bland kändisar och
Du är själv ingen kändis.
udan i ditt brevinkast. Så
och klä upp er i era finaste
:-est? ! Studiefrämj andet
ralade "Bussen" och det
rarbaronen i "Så kan det
ett psykologiskt lajv men

Gottick
Itaguns Forge
Juntan

hörnet.

Ar 2009 är nägra amerikanska ungdomar på väg till

,mobord och Scenario

Butiker

Rollspel

Cern Combat

skepp?

CSI: Renfrew

Ar

84:7 är slutligen feidema mellan Renfrews invånare och de vikingar som bosatt sig i närheten över.
Under ledning av jarl Elof den Buttre och dennes
bror Ragnar Mse, en präst av Tyr, har man lyckats
fl1.tta in tillsammans med skottama. För att fira detta
har man bestämt att Eiof skali äkta den väna Fiona,
Renfrews vackraste kvinna. Men på bröllopsfesten
förgiftas Elof och man måste flå reda på vem det var
innan den bräckliga freden förvandlas ti1l ett blods-

Sovsalen Deluxe

Turnering iyatzy dart
Vertlal kombat
Konventssveriges mest pubiika undergroundsport
är tillbaka med allt vad det innebär. Denna verbala
kampsporl där välsmort munläder och anlag för lingvistisk ekvilibrism övertrumfar allt vad råstyrka och
smidighet heter. År du inte med som deltagare och
fajtas om det prestige§rllda vandringspriset så kan du
sitta i publiken och rösta fram din hjälte.

SARZ maffia
Maffia är nog ett av de populäraste arrangemangen
på LinCon. Vem tillhör maffian och vem är snuten?
Peka ut den skyldige och försök själv överleva. Det
handlar om att blunda vid rätt tillfiille och hoppas på
att ingen vä1jer dig. Bland de roligaste och banbry-tande reselsvstem som är lika enkelt som det är
genialt. För:ra årets succd drog över 50 personer till

omgångarna så kom i tid for att få plats.

Magic
Svenska Magic
Svenska Magic kommer även i år hålla i en mängd
olika Magic mainevents och sideevents. I dagsläget
är inte alla dessa spikade men mer information finns
på hemsidan.

bad.

Kaleidoskops dropin
Välkommen att pröva på något av spelen från oss på
Kaleidoskop (www.kaleidoskop. se) :
- Haragada, sword & sorcery i en dekadent ökenstad.
- Nostalgi, ett berättarspel där pensionerade hjältar
ljuger om sina stordåd.
- Supergänget, ett snabbt superhjältespel där du är
hjälten.Våra spel är anpassade for kortare spelmöten
där spelarna tillsammans skapar historien.

Butiker
Arcane

Different Games
Dream Design
Fenix/Western
Gamers Vault

Kortspelsturneringar

Alibi Saknas
Dominion

Lord of the Rings TCG
Orangino
Scoop

SM i F'ulMagic
Spank the Monkey
Varnpire: The Eternal Struggle

Kortspel dropin
Gnome throwing
Rotten death

mer information om de olika alrangemangen, hitta nyanmäida arangemang och kontakta arangörer m.m.
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