Kom til Viking-Con!

Butikker

Den 14.-16. oktober 2022 afvikles den 41. udgave
af Danmarks ældste spil-con.
Viking-Con løber over en weekend på Tårnby
Gymnasium og Nordregårdskolen. I løbet af
weekenden kan du spille rollespil, figurspil og
brætspil, enten i vores turneringer eller bare
sammen med dine venner eller andre venlige
sjæle. Oplev den gode stemning og lær en masse
nye mennesker at kende, som alle deler en fælles
interesse; spil. Samtidig er det en god måde at
prøve nye spil på.
Denne folder indeholder de mest nødvendige
oplysninger for at orientere dig om Viking-Con.
Ændringer, tilføjelser samt yderligere
information findes på www.viking-con.dk.
Velkommen på Viking-Con 41.

Fantask og Faraos Cigarer
vil være at finde på
connen.
Begge butikker
medbringer alt hvad hjertet
begærer af terninger,
bøger, spil, figurer og andet
spændende.

Praktisk information

Om Viking-Con

Tilmelding
Meld dig til Viking-Con 41 på
www.Viking-Con.dk frem til onsdag 28.
september. Ved tilmelding inden connen har
du mulighed for at ønske plads på aktiviteter,
bestille forplejning og merchandise.
Hvis du gerne vil deltage i samme turneringer
som venner eller familie, kan I forhåndstilmelde
jer som gruppe.
Det er også muligt at tilmelde sig i døren.
Ankomst og indcheckning
Fredag d. 14. oktober kl. 17 åbner
indcheckningen på Tårnby Gymnasium for
forhåndstilmeldte og VIP.
Sovesalene er åbne for alle fra kl. 17.
Tilmelding i døren kan ske fra kl. 18.
Selve connen åbnes først kl. 18.
Kom forbi og prøv

et spil på

KØBENHAVNS
BRÆTSPILSFESTIVAL
Lørdag 15. oktobe

r 2022 kl. 10-19

En del af Viking-Con

Mad og drikke
Du kan købe let mad og drikke i skolens kantine
under arrangementet.
Hovedmåltider kan bestilles ved
forhåndstilmelding.
Overnatning og Bad
Viking-Cons gæster kan overnatte i vores
fælles sovesal, hvortil der også er tilknyttet
badefacillitater. Du skal selv medbringe
sovepose, liggeunderlag og håndklæde.

Spilforeninger
Store dele af det danske spilmiljø
præges og holdes i live af foreningerne. Flere af
foreningerne er repræsenteret på Viking-Con,
både gennem de turneringer de afholder, og
gennem deres egne foreningslokaler, hvor alle er
velkomne.

Aktiviteter på Viking-Con
Bræt- og Rollespil
Hoveddelen af aktiviteterne på Viking-Con er
bræt- og rollespil. I år har vi 37 brætspil og 13
rollespil på programmet. Du kan ønske pladser til
disse via tilmeldingen på
www.Viking-Con.dk. Frie pladser kan også
reserveres under connen ved henvendelse i
informationen.
Demoer
Der udvikles hele tiden nye og spændende spil.
Der afholdes demoer i forskellige spil under
connen. Find dem i fællesområdet eller ved
butiksstandene.
Ludoteket
I Viking-Cons Ludotek kan du låne spændende
bræt-, kort- og rollespil døgnet rundt under hele
Viking-Con.
Ludoteket råder over et meget stort udvalg af
nye og gamle spil, og den venlige bemanding
vil beredvilligt kunne råde dig om spiltyper og
de fleste regler.

Viking-Con er en non-profit organisation og er
arrangeret af en frivillig arrangørgruppe, med
hjælp fra op mod 200 frivillige hjælpere hvert år.
Viking-con har eksisteret siden 1982 og afholdes
hvert år i weekenden i uge 41 (den første
weekend i efterårsferien) på Tårnby Gymnasium.
Hvert år bestemmes programmet af, hvilke
aktiviteter og scenarier de frivillige melder sig til
at skrive og afholde.

Ny på Viking-Con?
Så er her en ultra kort forklaring
af mærkelige ord og de
vigtigste regler.
VIP-Status
Alle frivillige hjælpere på Viking-Con
for VIP-Status. Det er vores lille måde
at sige rigtig mange tak for deres hjælp.
VIP’erne inkluderer bl.a. spil- og turneringsledere,
scenarieforfattere og info-hjælpere.
Som VIP på Viking-Con får man:
•
•
•
•
•

Fordel i lodtrækningen.
Adgang til VIP-sovesal.
Billet til drikkevarer.
VIP-indtjekning om fredagen.
Evig tak fra alle Viking-Cons deltagere.

Lodtrækning
Lodtrækningen er en fordeling af
aktivitetspladser som foretages efter onlinetilmeldingen lukker.
En stor del af aktivitetspladserne bliver fordelt
ved lodtrækning. Resten af pladserne frigives
i løbet af connen - til glæde for alle uanset
tilmeldingsform.
Resultatet af lodtrækningen kan ses på
www.Viking-Con.dk ca. en uge før connen.
Det man ikke må på Viking-Con
Alkohol: Det er ikke tilladt at medbringe alkohol
på Viking-Con. Alkohol købt på Viking-Con må
kun nydes på anviste steder.
Rygning: Det er rygeforbud overalt på skolerne,
også på udendørsarealer.
Ydermere skal instruktioner fra Viking-Con
følges til enhver tid.
Kontaktoplysninger
Hvis du har generelle spørgsmål, kommentarer
eller andet, kan arrangørerne af Viking-Con
kontaktes ved at sende en mail til:
kontakt@viking-con.dk

Københavns
Brætspilsfestival

Smil, service, spil,
sjov og samvær

Kom forbi lørdag og få en på opleveren.
Københavns Brætspilsfestival er et
lørdagsarrangement, der foregår som en del af
Viking-Con.
Lørdag fra 10-19 kan du komme forbi og
prøve udvalgte demospil med hjælp fra
vores hjælpsomme demofremvisere eller gå
på opdagelse i vores ludotek med mere end
200 spændende brætspil. Du kan også prøve
prototypespil under udvikling, gå på opdagelse i
butikkerne fra Fantask og Faraos Cigarer, eller du
kan bare snuppe en kop kaffe og et stykke kage i
vores cafe.

Har du også lyst til at indgå i det team af ca. 200
frivillige, der får Viking-Con til at fungere?
Kan du lide at hjælpe andre - du er måske
allerede spilleder eller turneringsleder? Da er
det lige præcis dig, vi gerne vil se som frivillig i
Informationen under Viking-Con.

For spillere mellem 6 og 12 år er der Viking-Con
Junior, hvor man kan spille spil og male figurer i
trygge omgivelser.

Informationen er bl.a.
•

•
•
•
•
•

Hvis du under dit besøg får blod på tanden og
vil have adgang til hele Viking-Con, så kan du
opgradere til en komplet lørdagsbillet eller om
aftenen til en "resten af connen"-billet.
Alle aktiviteter i Brætspilsfestivallen er inkluderet,
hvis du køber en Lørdags- eller Weekend-billet.

Generel problemløsning, hjælp og
vejledning både i forhold til selve connen og
til spiludlånet (Ludoteket)
Til-/framelding til turneringer
Døgnbemanding på Tårnby Gymnasium
Holde orden på Tårnby Gymnasium
Løbende løse andre småopgaver før, under
og efter connen
Og meget mere.

Vagttidspunkter aftales sammen med dig. Vi
tager naturligvis hensyn til, hvornår du skal spille
eller stå for andre aktiviteter.
Til gengæld for din hjælp kan vi bl.a. tilbyde:
•
•

•

At blive en del af fællesskabet blandt de
frivillige.
Hyggehjørne i Infolokalet, hvor du kan koble
fra under connen og få en sludder med dine
kolleger. Der er naturligvis altid til at finde
lidt mundgodt på dine vagter, ligesom der er
div. varme drikke til rådighed.
VIP-status.

Vi ser helst, at du har været på Viking-Con før, da
det er en fordel at kende skolerne og connen.
Vil du være med på holdet, eller vil du vide mere
om Informationen, kontakt os på info@vikingcon.dk.

Velkommen til Viking-Con
Viking-Con
1. Vi-king: Nordisk folkefærd.
2. Con: Eng. forkortelse for kongress; (af lat.
conventus, ’forsamling, sammenkomst’)
Hvem er Viking-Con?
Viking-Con er en årlig storkøbenhavnsk
spilbegivenhed, som giver dig mulighed for at
spille brætspil, rollespil, strategispil, trading kort
spil, live rollespil og alt muligt andet i denne
boldgade
I 40 år har Viking-Con dannet rammen for
omkring 800 mennesker som mødes for at spille
rollespil og brætspil i alle afskygninger.

Hvornår
14.-16. oktober 2022
Fra fredag kl. 18, til søndag kl. 19.

Hvor
Tårnby Gymnasium
Tejn Allé 5
2770 Kastrup

Tilmelding
Tilmelding kan ske som forhåndstilmelding eller i
døren. Forhåndstilmelding kan ske til og med
d. 28. september, på www.viking-con.dk.

Pris
Weekend, inkl. adgang til sovesal.
Ved forhåndstilmelding: 160 kr.
I døren: 200 kr.
Enkelt dag:
Fredag: 60 kr.
Lørdag: 140 kr.
Søndag: 60 kr.
Københavns Brætspilsfestival
Lørdag 10-19: 25 kr.

www.Viking-Con.dk

Butik

Viking-Con Junior:

Viking-Con Junior er nu en del af Københavns
brætspilsfestival. Her arrangeres der introduktionsspil for børn i alderen 6-12 år lørdag klokken 14-18.
Mor og far er meget velkomne (da det er ikke en
børnepasningsordning).
Kom forbi lørdag fra 10-19 til Københavns
Brætspilsfestival og snus til brætspillenes verden.
Der er noget for enhver smag, både nybegyndere
og de mere garvede. Udvalgte spil vil have
regel-hjælp, så du kommer godt fra start.

Shadows over Long Harbour

Tapestry - A Night Fight

Dominion

Cold Chamber
Den Forsvundne By
Jagten på Den Forsvundne Ølvogn

Midas - Spillet du spiller mellem de andre spil
Butikkernes åbningstid
Københavns Brætspilsfestival

Combo Fighter

Caverna

7 Wonders
Above and Below
DM i Azul
Red Dragon Inn Biotopia

Seks cirkler om Bögenhafen
Vi som snart skal dø...
KUK i Kongens København

Diplomacy
Dice Masters
Lords of Waterdeep

0 0
.3 .0
23 24
30
.
21
0
.3
19
0
.3
18
30
.
16
0
0
.0 4.3
4
1
1
0
.0
2
1
00

Mahjong - Intro
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War room
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Københavns Brætspilsfestival:
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The Resistance: Avalon
Seize the Bean
Ave Caesar
Game of Thrones
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Klenodiet i Baghdad
Løv og Blod
Udgravning

Signaturforklaring
 Kræver regelkendskab
+ Viking-con Premiere
U Introduktion/Demo-fremvisning
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Through the Ages
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Klenodiet i
Baghdad

Til Viking-Con 41 får vi et gensyn med Midas,
spillet du spiller mellem de andre spil.
Midas er spillet, du spiller mellem de andre spil.
Du får en sum penge til start og skal have dem til
at avle under Viking-Con.
– Hvem vinder næste spil? Sæt Midas på højkant.
– Få nogen til at hente en Cola? Betal med Midas
(kun for tjenesten, Cafeen tager ikke mod Midas).
– Hvem får den næste gule trøje? Skub flere
Midas i puljen.
Spil Midas-poker, krig og andre gamblerspil. Er
det nok til at overhale de andre?
Du kan indlevere dine Midas søndag
mellem 13 og 14.05 (så du kan spille på dine
søndagsturneringer).
Herefter kåres årets Kong Midas!

F3

Jagten på den
Mårten
L5-L7
forsvundne ølvogn Krammer
KarenQuest!
Anne Morthorst S1-S2

MIDAS

F2

Den Forsvundne By Anne Morthorst L5-L6

Teaser
"MOTHER Mainframe CALISTO.
This crash rapport 1827/xc Sentient-Class Freighter Calisto.
Dropshuttle 5-c. 3 life-forms are registrated, Crashsite is secured. Lifeforms are still uidentified.
Mother Mainframe Calisto"
Horror, Investigation,
Året er 2014 og en lille ekspedition af eventyrer bevæger sig ind i Honduras' dybeste jungle for
Teksttungt
at finde den savnomspundne Hvide By, men junglen er fuld af fare og legender er ingenting
imod virkelighedens rædsler.
Komedie, druk, Danmark, Beholdningen af kolde øller på Bodega Fidusen er faretruende lav, ølvognen fra Dunderstrup
druk, sommer, druk
bryggeri er ikke dukket op. Noget må gøres!
Improv, Humor,
Nabolagets værste Karens er taget sammen på juleindkøb i The Mall of America. Hvem får
Selvretfærdig Råben
rent faktisk købt gaver og hvem tilbringer kun tiden med at råbe: "I WANT TO SPEAK TO THE
MANAGER!"
Heist, Action,
April 2003: En gruppe amerikanere suser gennem Baghdads gader. Målet er det Irakiske
Overnaturligt, Alle mod Museum. Et ældgammelt klenodie. Et hæsblæsende heist. Three kings møder Reservoir dogs
alle.
og Indiana Jones.
kultkomedie, trup,
Kan du og dine aparte medkultisters olsenbandenmetoder overvinde ungdomskonsulenten,
bipersonrollespil, urban før hun tvangslukker kulten.
fantasy
Vaesen, investigation og Året er Efteråret i 1879 vi er i Roskilde, To mystiske mord, på to unge kvinder, har rystet den
Folkhorror
fornemme Købstad, og måske er det er et Vaesen der er på spil.
Cyberpunk, Cosmic
Experience Unit M3 and a Glyph Knight's Cyberpunk/Cosmic Horror adventures during the
Horror, Collaborative
Eighth Gate Celebrations on the floating city of Valcore.
Storytelling
Mørk, dyster, middelalder I ankommer til handelsstaden Bögenhafen en regnvåd aften. I er hyret af halvingen
Matchwicke Grøntidsel, et medlem af byrådet, for at komme til bunds i en række grusomme
drab der har hærget byen.
Fantasy
Ønsker du at stifte bekendtskab med det prisvindende Forbidden Lands rollespil, så burde du
deltage i dette fede demo-scenarie.
Tegnefilm, humor, simple "Nu er det tid at fylde baglommerne med dynamit og smelteost, spænde
regler
jetrulleskøjterne på og komme af sted igen"
Horror, lovecraft,
En gruppe arkæologer finder under en udgravning noget besynderligt i et 251 mio år
medspillende spilleder.
gammelt segment midt i Nevadas ørken, noget der udfordrer deres forståelse af både jorden
fortid og fremtid.
Action, drama, terninger, Fire gladiatorer kæmper i en drabelig turnering, hvor præmien er friheden.
sport

F1

Modul Stikord
L5-L6 Alien, Horror, action

F3: 00:00 – 02:00 L7: 00:00 – 02:00
F4: 02:00 – 04:00 L8: 02:00 – 04:00


Magic the Gathering - Sealed
S1-S2
Er du Viking-Cons bedste papkaster?
Mahjong - Intro
L3-L4
Kom og lær (eller repeter) reglerne til Mahjong.
Mahjong - Tournament
L5-L6
Væk din indre drage til live og spil Mahjong.

L1-L5
Malifun & Giggles
Malifaux med sjov og ballade!
Midnight Acquire
L7
Den sene hotelbyggerklassiker!
Nanty Narking
L5-L6
Tag kontrollen over Londons hemmelige
underverden.
Powergrid
L3-L4
Konkurrer om at bygge det bedste netværk af
elledninger, og hvilke byer at levere det til.
Red Dragon Inn - The Great Tavern
L1
Brawl
Alle mod alle i den store kamp på kroen.
Russian Railroads
S3-S4
Udbyg Ruslands jernbaner, eller forsk til
forbedringer.
S1-S2
Seize the Bean - bliv Barista i Berlin +
Dækbuilder, med sjove mechanics som drypper af
team.
"Shelf of shame"-buster
L1-L3
Få endelig spillet et sært uspillet spil fra hylden
eller prøv noget nyt!.
Splendor
S3-S4
Elsker du sten der glimter? Så er Splendor spillet
noget for dig
L1-L6
Star Wars: Legion - Viking-Con Open 
Er du til Luke eller Darth Vader.
+
L5-L6
Steve Jackson 3-kamp
Dominer dine modstandere og saml point i denne
skæve og sjove 3-kamp.
Tapestry - A Night Fight
L7-L8
En kamp mellem civilisationer.
Terraforming Mars
F1-F3
"That's one small step for man, one giant leap for
mankind".
+
S3-S4
The Resistance: Avalon
Kong Arthur og ridderne om det runde bord over
for den fæle Mordred og hans håndlangere.
Through the Ages
F1-F3
Byg civilisationen over dem alle!
+
L1-L4
War room
Kom med krigskabinetet på arbejde!

Lørdag

Forfatter
Jacob Sørensen

F1: 19:30 – 21:30 L5: 19:30 – 21:30
F2: 21:30 – 23:30 L6: 21:30 – 23:30

Til Viking-Con 41 har vi ikke mindre end 37
turneringer i programmet. Du kan blive Berlins
bedste barista i Sieze The Bean eller ende
på Jerntronen i A Game Of Thrones. Lav de
smukkeste portugisiske mønstre til DM i Azul
eller byg den dejligste skov i Everdell.
Her til højre kan du se en komplet liste over alle
strategispils-turneringer samt hvornår de bliver
afviklet.
Vi fra Strategispiludvalget håber du får en god
Viking-Con 41.

1775 - Rebellion
S1-S2
Overlist fjenden og udkæmp drabelig slag.
7 Wonders
L1-L2
Hurtigt og strategisk spil for både veteraner og
begyndere.
+
L1-L2
Above and below
Landsby bygge spil med rollespilselement.
Ave Caesar
S1-S3
Skulle den her mønt bruges til noget?
+
L2
Biotopia
Få gang i din have og bliv den første til at
tiltrække tilpas mange sommerfugle til at vinde.
+
L3-L4
Caverna
Avanceret worker-placement strategispil, hvor
man styrer sin dværge-gård.
Chaos Marauders
F1-F2
Orkerne er på krigsstien igen, WAAAAAGH!!!!!
Combo Fighter
L4
Spil crazy comboer og tæv dine modstandere!

F3-F4
Das Motorsportspiel
Bilkørsel under stress.
+
L5-L7
Dice Masters på Viking-Con
Superhelte møder kort og terninger - simpelt
design, uendelig dybde.
Diplomacy
L4-L7
Din taktiske snilde og talegaver bestemmer
Europas skæbne.
+
L1-L3
DM i Azul
Pynt kunstfærdigt væggene i dit palads med de
smukkeste fliser.
Dominion
L7-L8
Det originale deckbuilding spil er stadigvæk et af
de bedste.
+
F1-F2
Everdell - Expansion Extravaganza
I hvis opblomstrende by i skovens dyb, får dyrene
mest ud af årets gang?
Game of Thrones (2nd ed.)
S1-S3
"Fascinerende og gennemprøvet strategispil
baseret på bøgernes (... og seriens) karakterer og
univers.
+
S1-S2
It's a Wonderful World
Tableau, engine building og draft.
Lords of Waterdeep
L5-L6
Dyst om magt og indflydelse i storbyen
Waterdeep.
+
F1-F2
Machi Koro
Som borgmester i Machi Koro skal du udvikle din
egen by, komplet med imponerende vartegn.

Fredag

Rollespil
Cold Chamber

L3: 14:30 – 16:00 S3: 14:30 – 16:30
L4: 16:30 – 18:30 S4: 16:30 – 18:30

Strategispil

Aktivitetsplan

scenarier

I år har Viking-Con 13 Premierescenarier.
Scenarierne har fået tildelt stikord for at gøre
det nemt og overskueligt for dig at vælge netop
det, du gerne vil spille. Rollespil bliver afviklet
på Nordregårdsskolen. Husk at skrive i din
tillmelding, hvis du vil være spilleder i et eller
flere scenarier; flere spilledere betyder mere
rollespil, og det er godt.

Lørdag
Søndag
L1: 10:00 – 12:00 S1: 10:00 – 12:00
L2: 12:00 – 14:00 S2: 12:00 – 14:00

Strategispil

Fredag

Rollespil

Rollespil

Turneringer

Andre
Aktiviteter

Moduloversigt

