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DrageCon d. 7/11-2015
Endelig con igen - i egne lokaler!
Da vi i sin tid stablede den første DrageCon på benene på Nibe
Skole, jokede vi med, at vi måske ville kunne holde flere conner.
Måske ville vi endda en dag kunne afholde con i egne lokaler?
Det grinede vi meget af, for ingen af os troede seriøst på, at
DrageCon ville kunne blive noget tilbagevendende, og ideen om at
kunne holde con i egne lokaler var rent ud sagt grinagtig.
Den første DrageCon fandt sted i august 2005. Det er altså nu lidt
over 10 år siden!
Nibe Skole kom i alt til at danne ramme om hele 19 DrageConner.
Selv de mest optimistiske blandt os ville aldrig have troet på det.
Med DrageCon 20 kom det helt store mirakel så. Vi kunne for første
gang nogensinde afholde con i egne lokaler takket være vores nye,
fantastiske lokaler i det gamle hospital på Sygehusvej.
Og hvilken oplevelse det dog var! Der har altid været en god stemning på DrageCon, men DrageCon 20 var nu noget specielt.
Hyggen var skruet voldsomt op, og det skyldtes da helt sikkert, at vi
kunne slappe af i hjemlige rammer, hvor hele atmosfæren emmede
af rollespil, samvær og hygge.
Derfor er det også en ekstra stor glæde endnu engang at kunne byde
velkommen til DrageCon - i egne lokaler!!
Hvis du ikke var med til DrageCon 20 men har været med før, så
skylder du dig selv at opleve, hvad lokalerne har gjort ved
stemningen.
Vi ses vel til DrageCon?
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Børnecon
De yngste har mulighed for at tilmelde sig Børnecon på DrageCon.
Eventyret for de yngste er skrevet af Danny Kristensen, som kører
børnehold i Dragen.
Eventyrene er egnede til børn mellem cirka 9 og 15 år.
Deltagere skal møde op som alle andre. Dvs klokken 9.00
Holdet er færdig klokken 16.00 og der er præmieuddeling lige efter.
Børn, der vil være med til børnecon skal kun afkrydse “Børnecon”
på tilmeldingen.

Introerne
På de følgende sider kan du læse introduktionerne til DrageCons
scenarier. Scenarierne er inddelt efter spilblok med fem scenarier i
to blokke plus et scenarie i første blok til de yngste.
På tilmeldingsblanketten beder vi dig om at prioritere scenarierne,
efter hvilke du helst vil spille. Læs derfor introduktionerne grundigt
igennem, så du bedre kan vurdere, hvilke scenarier der passer dig
bedst.
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Første spilbloks scenarier
Forsvundet i natten
(Børnecon)

Der lyder et isnende skrig gennem den lange gang på kroen.
Det lyder som om, at der er nogen oppe at slås i rummet ved siden
af.
I løber alle sammen ud på gangen og kigger på hinanden, hvorefter
i løber ned mod enden, hvor i hørte støjen.
Der lyder et meget højt hyl i mørket, hvorefter der bliver helt stille
bortset fra jeres forpustede åndedræt.
I åbner forsigtigt døren og bliver mødt af et rum, der er fuldstændig
rodet og med blod overalt.
I kigger på hinanden med et blik af rædsel i øjnene.
System: Warhammer
Master: Danny Kristensen
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De gamle helte
I det fjerneste hjørne af kroen, hvor lyset nærmest ikke kommer, og
kun tyve, røvere og afdankede eventyrere gad opholde sig, sad en
lille gruppe og kedede sig.
”Jeg kunne altså godt bruge et godt gammeldags eventyr!” sagde
ridderen sådan nærmest for sig selv men højt nok til, at de andre
kunne høre det, ”Altså ikke sådan et med level 40 drager og zombier og andet gøgl.”
”Nej, bare sådan et med aktion nok til at man kunne stige et level...”
sukkede tyven.
”Drik nu bare jeres øl!” brummede dværgen, der som sædvanlig
ikke havde kunnet bestemme sig for, om han skulle kunne nå gulvet
eller kunne nå bordet ordentligt.
”Jeg kunne altså også godt bruge at stige et level eller to. Det er jo
flere år siden, vi sidst har været i gang,” blandede halveleveren sig i
snakken, ”bare fordi der er kommet det der D20 og online pjat!”
”Online? Har det noget med horisonten at gøre?” spurgte vikingen.
Dværgen så måbende på vikingen, ”Er du dum eller...? Og sig mig
lige en gang til, hvordan var det, at en viking endte her?”
”Det har jeg forklaret så mange gange,” sukkede vikingen, ”jeg drejede til højre ved Grønland!”
”Nu vrøvler han igen!” sukkede halvelveren, men han rullede et
slag. ”Fedt,” udbrød han, ”lige lidt over – har i set hende der lige
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kom ind af døren? Hun forsøger at skjule at hun er elver - garanteret
level 15 og har hårdt brug for hjælp!”
”Hvor?” udbrød dværgen” Jeg har som sædvanligt slået langt
under.”
Pludselig greb fire sortklædte mænd om kvinden, og hendes hætte
faldt ned, hvorved hendes spidse ører blev afsløret.
”Tja, enten er hun sådan en du sagde,” kommenterede vikingen,
”eller også har Spock fået en datter...”
”Hvem?” sagde dværgen, der endnu en gang ikke forstod vikingens
referencer.
”Nå, skal vi hjælpe?” spurgte halvelveren. ”Man lever jo kun en
gang!”
”Ikke mig,” kommenterede tyven, ”jeg har en klar fornemmelse
af at have levet flere gange, lige siden ‘D&D Det røde sæt’, og det
er ikke sjovt at have den fornemmelse... og hvis du siger Paranoia
igen, så slår jeg dig – det er jo et helt andet system” afsluttede han,
henvendt til vikingen.
System: mash-up – men nok noget AD&D-agtigt
Forfatter: Martin Lindof
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Julerod i Rokokoland
Det er nat og der er ingen mennesker på gaden.
Sneen daler stille ned, og i det smukke landskab ånder alt fred og
fordragelighed. Det er december, og den søde juletid nærmer sig.
I den lille hytte sidder en lille pige helt alene.
Hendes far er på selvmordets rand, han glemte hendes storebror i
New York i sommers, og hendes mor har ingen set siden sidste jul,
hvor hun fes ned af den store kælkebakke på en metalrøvslæde
gnedet med stearin.
På et sindsygehospital i den anden ende af byen er den nye indlagte
endeligt faldet til ro – sprøjten virkede. Han mener, han er julemanden og vil frigives, for at det kan blive jul – men alle ved jo, at julemanden er død, og at Frosty og Skellington lige nu slås om, hvem
der bedst kan erstatte ham.
I kælderen under stormagasinet sidder 2 mænd og planlægger deres
vanlige juletrick – at klæde sig ud som julemænd og efter lukketid
røve butikken – deres ventetid afbrydes pludselig af et skingrende
YIPPEE – KI – YAY MOTHERFUCKER!!!!
Det er blevet jul i Rokokoland – eller rettere – det er blevet den tid
på året, hvor der plejer at være jul, men der er vist gået rod i tingene
System: Systemløst
Forfatter: Tina Kruse
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Anden spilbloks scenarier
I know what you did last gymnasiefest?
Lines dagbog torsdag den 29 maj 2014
I dag har været en god dag, jeg har hverken dummet mig på facebook eller kørt nogen over i den nye monsterbil.
Jeg tænker, det må være plus på karmakontoen :D
Og lækker mad hos farmor, gud ske tak og lov for kristendommen
og alle dens hellige dage!!!!
Men back to the real world. I morgen er der dyrefest på Katten!
Den sidste gymfest inden læseferien, alle er mega-pumped.
Jeg har forberedt mig godt på hele aftenen, kostume, date og en
overraskelse i huset. Vi er nødt til at prøve at snakke med Patrick,
ligesom vi altid har snakket om til festerne.
Heldigvis har jeg slængets ord på, at vi gør det i morgen :D
Min søde date har sat mig meget ind i alt det Patrick stuff.
Han ved åbenbart meget om den slags?
Måske er han en keeper, vi må se efter i morgen.
xoxo
System: Warhammer
Forfatter: Mathias Høygaard
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Roadkills
Det var nat, og den mørke landevej lå stille hen. Tudse ville over
vejen for at deltage i sangkonkurrencen i dammen på den anden
side. Nu sad han på vejen og tog mod til sig.
Han kunne høre konkurrenterne i dammen, dem kunne han sagtens
slå - ingen problem - Tudse lukkede øjnene og svømmede hen i
drømme om sin sikre sejr.
Længere oppe ad vejen kom et par lys til syne, og lyskeglerne faldt
på Tudse. Tudse begyndte at kvække højt. I sine tanker var han
allerede ved at vinde konkurrencen.
Tudse opdagede ingenting, og Mack lastbilen stoppede først ved
Toms Diner på den anden side af byen - Tudse skulle til at begynde
sit nye liv som smat.
Lettere groggy samlede han tankerne om sine nye mål: Han ville
udslette MACK og det komplot af jaloux frøer, der stod bag overkørslen. Denne ulykke var ikke en tilfældighed.
Et stykke derfra blev en elefant skræmt af en ufo og kom til at jokke
på et pindsvin; af ukendte årsager landede Ufoen derefter på elefanten. Ufoen lettede igen for at finde et mindre ujævnt sted, drejede
om sin egen akse og landede så endeligt.
Ud af ufoen kom to rumvæsner med strålepistoler og fangstnet.
Elefanten, der nu mindede om en 10 m2 stor, grå pandekage med
4 elefantben så, at rumvæsnerne sneg sig hen mod byen og efter at
have skrabet noget af venstre bagben, besluttede den at følge efter.
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Det elefant-fod-formede-pinsvin Peter så elefanten forsvinde efter
rumvæsnerne som et stort gråt kaffebord.
“Det var da vist på tide, at elefanter, Kaffebordsformede eller ej,
lærte noget om at se sig for” tænkte Peter meget fortørnet og fulgte
efter elefanten.
System: GURPS
Forfatter: Jens Krog Overgaard

Kludeegen
I Leestrup skov på det sydlige sjælland står et sælsomt, gammelt
træ. De lokale kalder det blot kludeegen, og besøgende kan da også
stadig se adskillige tøjstykker, der hænger på det gamle træ.
I bunden af træet er der et hul gennem stammen, og engang mente
man, at man kunne blive helbredt for alskens lidelser, hvis man
kravlede nøgen gennem hullet ved fuldmåne og efterfølgende
hængte et stykke tøj på træet.
Engang var der mange af disse hellige eller overnaurlige træer i
Danmark, men nu er de fleste glemte, døde eller døende.
Når folk i dag hænger tøj på kludeegen er det ikke fordi, de tror på,
at de kan blive helbredt. Hvis man er syg tager man til lægen. Ikke
til kludeegen.
Gennem tiderne er viden blevet til tro. Tro er blevet til overtro, og
overtro er bare blevet til nostalgisk sludder.
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Der er dog stadig enkelte, der ved, at virkeligheden forholder sig
helt anderledes.
Nogle få der ved, at de mytiske væsener fra den såkaldte overtro er
virkelige. De ved det, for de ser de væsener, hver gang de ser i et
spejl.
Men kan noget eksistere, når alle ved, at det ikke gør?
Er det derfor de magiske egetræer er døende?
Hvorfor bader nøkken ikke længere i åen?
Hvorfor danser de underjordiske ikke længere i engen?
Findes det overnaturlige overhovedet mere?
I dette scenarie tager spillerne rollerne som de sidste varulve i Danmark. Det vil sige, at de betragter sig da som varulve, selvom det
efterhånden er mange år siden, at de har kunnet mærke ulven i dem.
Med udgangspunkt fra Kludeegen i Leestrup skov vil disse levende
rester af gammel overtro finde ud af, om det magiske overhovedet
eksisterer mere, og hvad man eventuelt kan stille op overfor en
verden der ved, at man ikke eksisterer.
System: World of Darkness
Forfatter: Thomas Kruse
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Tilmelding

Nu har du haft mulighed for at læse introerne, så er det vel på plads
at sige lidt om tilmelding.
Du kan tilmelde dig DrageCon ved at udfylde tilmeldingsblanketten
og sende den til vermin60@hotmail.com
Har du ikke en tilmeldingsblanket, så skriv og bed om en på ovennævnte mailadresse.
Sidste frist for tilmelding er d. 2/11, men det kan ikke anbefales at
vente. Når connen er fyldt, lukker vi for tilmeldinger.
Når du har sendt din tilmelding, vil du modtage en bekræftigelse
for tilmeldingen inden for et døgn. Kommer den ikke så prøv at
sende igen.

Hvad koster det at deltage?
Det er ganske billigt at deltage på DrageCon.
Medlemmer af Dragen: 15 kroner pr spilblok
Ikke medlemmer: 		
25 kroner pr spilblok
Betaling foregår ved indchekningen, der om morgenen er ved
indgangen og om eftermiddagen i kantinen.
Husk at hvis man er master, skal man ikke betale for den blok, man
er master i.
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Når du er tilmeldt DrageCon
Som tilmeldt til DrageCon forventer vi, at du dukker op til connen
og kommer til tiden!!
Vi har prøvet, både at nogle ikke er dukket op, eller at de melder fra
få dage før connen, og det er brand-ærgeligt! Dels fordi det betyder,
at nogle hold kommer til at køre med for få spillere, og dels fordi
der ofte er andre, der gerne ville være med på DrageCon, men
ikke kunne blive tilmeldt, fordi connen var fyldt.
Derfor er reglen, at hvis man er tilmeldt, så regner vi også med,
du kommer og kommer til tiden. Hvis der kommer noget i vejen,
så regner vi med, at du giver besked i så god tid som muligt, så vi
måske kan nå at give pladsen til en anden.
HUSK at indchekning er mellem 9.00 og 9.15 samt mellem 17.00
og 17.30.
I tilfælde af forsinkelser eller afbud beder vi dig kontakte os på
vermin60@hotmail.com (inden connen) eller på 61188318 (hvis det
er på dagen for connen).
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Mad og drikke
Husk at afkrydse på tilmeldingssedlen hvis du ønsker morgenmad
bestående af rundstykker, kaffe og juice. Morgenmaden koster 20
kroner. Er man master i begge blokke, får man ud over gratis entre
også gratis morgenmad.
Aftensmaden bestilles fra et af de lokale pizzariaer. Bestillingssedler udfyldes under første spilblok, og maden ventes at ankomme
omkring 17.00. Aftensmaden er ikke inkluderet i entreen.
I vores kantine sælger vi sodavand, chips, slik, kaffe/the, mad, frugt
og andet godt. Derfor er det ikke tilladt at medbringe sådanne ting.
Hvis du har særlige behov (er diabetiker eller skal følge en bestemt
diæt), så kontakt os INDEN connen, så kan vi sikkert finde ud af en
løsning.
Alkohol sælges ikke og er i det hele taget totalt forbudt på DrageCon!

Øvrige vigtige regler
Våben og våbenattrapper er forbudt på DrageCon.
Skal du bruge en attrap (som f.eks. en effekt til et scenarie),så kontakt os inden connen, så kan vi tale om det.
Tyveri medfører bortvisning og politianmeldelse.
Hærværk medfører erstatningspligt og eventuelt bortvisning og
politianmeldelse.
Vi skal naturligvis tage hensyn til hinanden.
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Spørgsmål / Kontakt
Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller andet, du gerne vil
vende med arrangørerne inden connen, kan du kontakte os på
vermin60@hotmail.com eller tlf: 61 18 83 18
Arrangør
Dragen - Nibe Rollespilsforening

OBS!!

Du kan finde både Dragen - Nibe Rollespilsforening og DrageCon
på Facebook, og du skal være mere end velkommen til at melde
dig til vores grupper. Så er du helt sikker på ikke at gå glip af en
DrageCon eller andet godt!!

Hvor afholdes DrageCon?
DrageCon afholdes i Dragens lokaler i det gamle sunhedscenter i
Nibe.
Adressen er Sygehusvej 14, Nibe.
Indgangen er i bygningen helt til højre.
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Dagens program
09.00 Dørene åbnes, indchekning og morgenmad begynder
09.15 Indchekning slut, dørene lukkes
09.20 Formanden byder velkommen, mastermøde,
		
efterfulgt af første spilbloks start
15.30 Første spilblok slutter
16.00 Præmieuddeling for bedste spiller på børnecon
17.00 Aftensmad, indchekning af deltagere der kun
		
deltager i anden spilblok
17.30 Indchekning til anden spilblok slut, dørene lukkes
18.00 Anden spilblok begynder
00.00 Anden spilblok slutter
00.30 Præmieuddeling og tak for denne gang
Vi kan ikke understrege nok, hvor vigtigt det er, at man kommer til tiden.
Bliver du forsinket af diverse årsager, forventer vi, at du kontakter
os telefonisk på 61188318
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