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Kom til Viking-Con!

Butikker

Den 13.-15. oktober 2017 afvikles den 36. udgave
af Danmarks største og 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 36.

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.

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.

Praktisk information

Aktiviteter på Viking-Con

Tilmelding
Meld dig til Viking-Con 36 på
www.Viking-Con.dk frem til 27. 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.

Bræt- og Rollespil
Hoveddelen af aktiviteterne på Viking-Con
er bræt- og rollespil. I år har vi 40 brætspil og
over 20 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.

Ankomst og indcheckning
Fredag d. 13. 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.
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.

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.
Gratis adgang
Kom og få et indtryk af Viking-Con lørdag mellem
kl. 10 og 19. Her vil der være mulighed for
gratis at besøge Viking-Con.
Deltagelse i brætspilsturneringer
og rollespil forudsætter betalt
tilmelding.

Om Viking-Con
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

Viking-Con Junior
Kom og prøv brætspil, rollespil og figurmaling i
trygge omgivelser.
Viking-Con Junior arrangerer introduktionsspil
for børn i alderen 6-12 år lørdag d. 14.
oktober mellem kl. 14 og 18. Far og mor
er meget velkomne, da det er ikke en
børnepasningsordning.
Der bliver mulighed for, at børn og deres
forældre kan blive introduceret til forskellige
typer spil og selv prøve spillene under kyndig
vejledning.
Der bliver forklaret regler til de forskellige spil, så
alle kan være med, uanset om det er første gang,
man kaster sig ud i spillets verden, eller om man
allerede er en garvet rotte.
Entréen er kr. 20,- pr. barn.
Medfølgende forældre deltager gratis.
Brætspil
Vi har udvalgt nogle brætspil, som ikke er
sværere, end at børn sagtens kan finde ud af
dem, men som samtidigt er sjove at spille for
voksne. Spil som f.eks. Carcassonne, Woolfy,
Spøgelsestrappen og flere andre. Først vil der
blive forklaret regler, og derpå spilles der.
Rollespil
Efter en kort introduktion til emnet spilles der et
særligt børnevenligt rollespil. Der kræves ingen
forudgående kendskab til dette.
Figurmaling
Børnene får en figur udleveret og bliver instrueret
i, hvordan man maler. Vi har maling og
pensler på stedet, så man behøver
ikke at medbringe noget selv. Tag
tøj på der kan tåle det.
Ovenstående aktiviteter
er et tag-selv-bord.
Man vælger selv hvilke
aktiviteter man vil
deltage i, der er
ingen tvang.
Alle aktiviteterne
er gratis, når først
man er tilmeldt
Viking-Con
Junior.
Forhåndstilmelding
er ikke nødvendig.

Smil, service, spil,
sjov og samvær
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.
Informationen er bl.a.
•

•
•
•
•
•

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@viking-con.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 35 år har Viking-Con dannet rammen for
omkring 800 mennesker som mødes for at spille
rollespil og brætspil i alle afskygninger.

Hvornår
13.-15. oktober 2017
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. 27. 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.
Viking-Con Junior
Børn: 20 kr.
Voksen: Gratis ifølge med børn.

www.Viking-Con.dk

Tombstone
Expressen

Thomas Jacobsen

L5-L7

Deadlands, Savage Worlds,
western, action, terninger

Western-scenarie hvor gruppe veteraner fra borgerkrigen har fundet arbejde som håndlangere i
jernbaneselskabernes nådesløse kamp.

Toon

Niels Ull Haremoës

S1

Komedie, terninger

Nu er det tid at fylde baglommerne med dynamit og smelteost, spænde jetrulleskøjterne på og komme
af sted.

Tyvens Lov

Kim Gjersøe

F1-F3

Fantasy, D&D 5th, terninger

En troldmand har kidnappet og sendt fire tyve til en kryptisk dimension, hvor de skal stjæle en mystisk
kontrakt for ham.

F1: 19:30 – 21:30 L5: 19:30 – 21:30
F2: 21:30 – 23:30 L6: 21:30 – 23:30
F3: 00:00 – 02:00 L7: 00:00 – 02:00
F4: 02:00 – 04:00 L8: 02:00 – 04:00

S1-S2

En forårsdag i oktober.
Hearthstone



S1-S3

Tag din tablet/telefon/computer under armen, og vis du
er Viking-Cons bedste Hearthstone spiller.
Jumping Frog

+

L4

Time is fun when you are having flies!
King of Tokyo SLAM!

Raaarrghh

Signaturforklaring
 Kræver regelkendskab
+ Viking-con Premiere
U Introduktion/Demo-fremvisning

.
04

00

Butikkernes åbningstid

Pathfinder for begyndere
Pathfinder for erfarne

Forrykt (Deranged)
Starfinder
Ti Tusinde Lysår Hjem
Toon

Det perfekte
måltid

Power Grid
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.0 .3
14 14
00
.
12
00
.
10



L1-L6

X-wing turnering, 100 points dog fight.
Zombicide Survival

Citadels
Ave Caesar
Ciúb
Eight Minutes Empire Legends
Flamme rouge
Zombiecide
Hearthstone
Mage Wars DM

30
.
18
.
16

30

S4
S3

F2-F3

Nej, toget Thomas er ikke en brik i spillet

F3-F4

Hvem bliver den mest indflydelsesrige i Waterdeep?

S2
00

Ticket to Ride - Europe

L5-L6

L1-L3

S3-S4

0

Pathfinder for alle

.0

18

Midnight
Acquire

En god katolik
Et sygt sind
Skyggekongen vender tilbage
Starfinder
Ti Tusinde Lysår Hjem
Tombstone Expressen
Hjemme

Butikkernes åbningstid
Gratis adgang
Viking-Con Junior

L2

Byg din by, bedre og hurtigere end de
andre!

Terningerne er kastet - men hvor skal de placeres?
Lords of Waterdeep

.
02

The City

Er du det monster som er bedst til at ødelægge Tokyo?
Kingsburg

S1

Er du den bedste renæssance juveler?

Viking-Con Open i X-Wing

Kom og få et indtryk af Viking-Con lørdag mellem kl. 10
og 19. Her vil der være mulighed for gratis at besøge
Viking-Con, låne spil i ludoteket og meget andet.
Deltagelse i visse aktiviteter forudsætter betalt
indgang.

Overtag hjernen og hjertet af 8000 tons fusionsdrevet eskortfartøj, skabt til at hjælpe et helt folk med at
finde deres hjem blandt stjernerne. Red dine venners skibe, red dig selv og red alt hvad du nogensinde
har kendt.

Morten Havmøller
Laursen

Lørdag
Søndag
L1: 10:00 – 12:00 S1: 10:00 – 12:00
L2: 12:00 – 14:00 S2: 12:00 – 14:00
L3: 14:00 – 16:00
S3: 14:30 – 16:30
L4: 16:30 – 18:30 S4: 16:30 – 18:30

Flamme rouge

Viking-Con Junior arrangerer introduktionsspil for
børn i alderen 6-12 år lørdag klokken 14-18. Far og
mor er meget velkomne (da det er ikke en børnepasningsordning). Entréen til Viking-Con Junior er
kr. 20,- pr. barn.

L1-L3, Sci-fi, epos, drama, action
L5-L7,
S1-S3

Ti Tusinde Lysår
Hjem
SPILTEST

Fredag

Moduloversigt

Aim to misbehave!

Kom og besøg os, helt gratis:

Elsker du Space Opera som f.eks. Star Wars, med episke kampe og masser af terninger, så er det denne
aktivitet du skal melde dig til.

L2-L3

Viking-Con Junior:

L1-L3, Sci-fi, space opera, Pathfinder
L5-L7,
S1-S3

Firefly

L4

Butik

Et eventyr om skattejægere, der finder langt mere, end de havde håbet på.

Et kort kortspil om områdekontrol.

Splendor

Pathfinder for begyndere
Pathfinder for erfarne

Starfinder

Hinterlandet, fantasy, Terninger

S3-S4

Pathfinder for begyndere
Pathfinder for erfarne

Morten Greis
L5-L7
Petersen Fakkelskov

Eight Minutes Empire Legends

Det perfekte
måltid

Skyggekongen
vender tilbage

Storytelling, sci-fi, komedie

Verdenspremiere, Danmarksmesterskab i Edge.

Stonemaiers storslåede og eminent udførte
workerplacement/area control spil.

Dr. Blue og Cybersmølferne
Esoterrorists 2017
Ti Tusinde Lysår Hjem
Starfinder

Worker placement light à la brætspil og max fri fantasi. Men allermest badass våben til at udrydde
horderne af invaderende aliens. Folk, der kan lide gakkede tegnefilm, overgearet sci-fi eller klippeklister,
vil elske at spille og bygge Prototype 1.01.

Glenn G. Nielsen
og Alexander B. G.
Andersen

L1-L2

F1-F2

Brasst Issinn

F1-F3

Prototype 1.01

+

+

Den sorte brud fra Sukkenes kløft

Elsker du allerede Pathfinder, og vil gerne have en af dine karakterer med på nye eventyr, så er det denne
aktivitet du skal melde dig til.

På Viking-Con har vi lavet en pris til det premiere
scenarie som har givet flest mulige spillere en
rigtig god oplevelse. Stemmerne bliver optalt via.
evaluersedler som kan udfyldes i hånden efter
endt spil. Præmien er en flybillet til New York
City og en VIP lifetime billet til rollespilsconnen
Dreamation. Har du lyst til at se hvem der vinder,
så kom forbi Bastard Café lørdagen efter VikingCon og klap med og spil en omgang brætspil.

Edge: Clans of Icosara

Scythe

Askebunken
Fuglene over Kranieklippen
Hinsides det grå
Hoved på et fad
Prototype 1.01
Tyvens Lov

F1-F3, Fantasy, terninger, Pathfinder
L1-L3,
S1-S3

Pathfinder for
erfarne

Konkurrencen

Påkald eventyrvæsener, red verden, vind spillet.

Indtag Galaksen nu med terninger.

Mahjong Intro

Har du endnu ikke kastet dig over Pathfinder, men elsker D&D-Fantasy, med episke kampe og masser af
terninger, så er det denne aktivitet du skal melde dig til.

F3-F4

Castles of Burgundy
King of Tokyo SLAM!
Lords of Waterdeep
Mahjong
Paths of Glory
Mage Wars Academy
Magic the Gathering - Draft
Splendor
Roll for the Galaxy
Pandemic Survival
Red Dragon Inn
Viking-Con Open i X-Wing
Firefly
The City Crystal Caves

F1-F3, Fantasy, terninger, Pathfinder
L1-L3,
S1-S3

+

L5-L6

Catan Intro

Pathfinder for
begyndere

Die Portale von Molthar

Roll for the Galaxy

Jumping Frog

Her spilles ‘The Solstice Scar (#8-99)’, som er et specielt pathfinder multibords scenarie.

Kan du navigere diplomatisk og taktisk gennem et
Europa i flammer og vinde krigen?

Edge: Clans of Icosara

Fantasy, terninger, Pathfinder

The adventure's over, but the party has just getting
startet.

L6-L7

Ticket to ride - Europe

L5-L7

Diplomacy

Red Dragon Inn

Blood Bowl: Norsca Open

Pathfinder for alle

L1-L3

Bilkørsel under stress.

Diplomacy

Venedig 1488: Som hævn for henrettelsen af en ven, skal I sørge for, at købmanden Fernando får sin
datters hoved serveret på et fad.

Et kortspil, hvor du skal bygge det bedste rumimperie.

Die Portale von Molthar

Storytelling, komedie, historisk

Morten Hansen

F3-F4

Scythe

F1-F3

Hoved på et fad



F1-F2

Arkham Horror - the card game

Nano-antologi, spillederløst, pick- En samling af fire små scenarier, der handler om: et Peter Plys univers, hyggelige reder og klamme huller,
up-and-play
familiedrama og et børnehjem fyldt med håbefulde børn.

Das Motorsportspiel

Race for the Galaxy

7 Wonders

L4

Hvem af jer kan skaffe flest krystaller inden grotten
lukker?

Das Motorsportspiel
Kingsburg

Hjemme - En
Nanoantologi

Byg et el-netværk for at forsyne dine byer med
elektricitet før dine modstander.

S1

Chaos Marauders
Race For The Galaxy

I spiller nedbrudte karakterer, der har rigeligt af indre og ydre dæmoner at slås med og som pludselig skal
forlige sig med, at de har evner der kan være med til at afværge en nært forestående voldsom hændelse i
deres hjemby, Sorø.

+

0 0
.3 .0
23 24

Investigation, horror, emotionelt

F1-F3

Crystal Caves

Power Grid

30

Thomas Elfing
Johansen

L3

TERNINGER!!! masser af dem!!!

.
21

Hinsides det grå

I år har Viking-Con 17 Premierescenarier, 2 re-runs
og en masse Pathfinder.
Vi har gjort det nemt for dig og har tildelt
scenarierne stikord, så du hurtigt kan finde lige
netop det du gerne vil spille.
Rollespil bliver altid afviklet på Nordregårdskolen.
Husk at skrive i din tilmelding hvis du ønsker at
være spilleder på et eller flere scenarier.

Card driven slagtehus under 1. verdenskrig.

0

Vanvid! Det rene vanvid! Det er, hvad der venter jer, hvis I bestiger Kranieklippen!

S1-S2

.3

Hinterlandet, fantasy, terninger

L4-L7

19

Morten Greis
F1-F3
Petersen Fakkelskov

+

Paths of Glory

0

Fuglene over
Kranieklippen

Rollespil

Ciúb

Only one will survive!

.3

Komponisten Robert genoplever på sit dødsleje, hvordan musikalsk galskab drev ham, Clara, Felix og
Johannes fra yderlighed til yderlighed, gennem Europas storbyer og til randen af selvmord.

L1-L3

18

Semi-Live, historisk, re-run,
emotionelt, surrealisme

Pandemic Survival

0 0
.0 6.3
6
1 1

S1-S3

Stjæler tyven fra kongen? Er krigsherren blevet
snigmyrdet? Hvilken middelalderby er bedst?

Bliv den store hotelmagnat.

0
.0
4
1

Jeppe og Maria
Bergmann
Hamming

S4

L7

0
.0
2
1

Forrykt
(Deranged)

Citadels

Midnight Acquire

0

Drømmerejsende! Det er op til dig at finde ind i et døende sinds sidste drøm, inden en livsvigtig sandhed
går tabt for evigt.

Orkerne er på krigsstien igen, WAAAAAGH!!!!!

KOM OG VIND ET LÆKKERT MAHJONGSPIL

.0
10

Psykologisk thriller, horror,
medskabelse, surrealisme

F1-F2

L4-L5

0
.0
4
0

L5-L7

Chaos Marauders

U

00

Tobias Jørgensen

Intro til tidløs klassiker som skabte moderne brætspil.

Mahjong Turnering

.
02

Et sygt sind

L4

0 0
.3 4.0
3
2 2

En frisk avisartikel viser sig at være sporet til at afsløre et okkult plot. Men det sædvanlige team fra Ordo
Veritatis (+ gæstestjerne) sætter alt ind på at forpurre det.

U

0

Okkult, investigation, action,
terninger

Catan Introduktionsspil

.3
21

L1-L3

Opbyg dit gods i denne klassiske Feld.

Kom og lær at spille det traditionelle kinesiske spil. Alle
kan være med.

30

Esoterrorists 2017 Thomas Ussing

L5-L6

L3

.
19

Semi-Live, historisk, investigation, Afhøringseksperter fra de største munkeordner skal finde bevismaterialer til kætterprocessen mod en vis
gumshoe, teksttungt
Martin Luther. Kan de også løse gåden om svindel med kirkens penge?

Castles of Burgundy

Mahjong - Introduktion

L8

L5-L7

Blood Bowl er genudgivet! Vi spiller de nyeste regler.

I don't rub salt in wounds. I use sulfur.

L7

Rasmus Wichmann

Agentsmølferne skal hjælpe Gammelsmølf med (endnu) en ukendt fare, der truer smølfernes landsby.
Denne gang får de dog hjælp fra oven.

L1-L6

L1-L3

L6

En god katolik

Komedie, terninger





L5

L1-L3

Blood Bowl: Norsca Open

Magic the Gathering - Draft

L4

Anja SuccesSmølf
Hansen

Giv Cæsar, hvad Cæsars er.

L3

Dr. Blue og
Cybersmølferne

Two mages enter, one mage leaves.

S1-S4

L2

Hobitter, Apocalypse World Hack, Velkommen til madglæde, forlagte lommetørklæder og morgenmad nummer to, når fire hobbitvenner
snacks & kage, terninger
drager på eventyr i Herredet for at skabe det perfekte måltid – en episk færd i hobbithøjde.

Ave Caesar

Mage Wars DM

L1

Christoffer Hoeck

S1-S3

Ondskaben lurer - kan du besejre den?

F4

Det perfekte
måltid

L4, S1

En flok opdagelsesrejsende sendes på en farlig færd i ødemarken til et forbandet land, som ingen mand
er vendt tilbage fra.

+

F3

Hinterlandet, fantasy, terninger

Arkham Horror - the card game

F2

Den sorte brud
Morten Greis
L1-L3
fra Sukkenes kløft Petersen Fakkelskov

L5-L6

2-mands spil hvor to nye troldmænd prøver kræfter for
at blive akademiets top elev, inden de træder ind i den
store arena.

Draft dit imperium til sejr via militær, kultur eller
teknologi.

L1-L3

F1

Familien har været spærret inde i den lille hytte i mange vintermåneder. Alle går alle på nerverne, og alle
holder deres følelser frosset ned. Men mange års bebrejdelser og nag ligger lige under overfladen og
truer konstant med at bryde frem.

Mage Wars Academy

Søndag

Fortællescenarie, drama, Re-run

Til Viking-Con 36 har vi 40 turneringer i
programmet. Du kan bekæmpe epedemier i
Pandemic eller blive den mægtigste herre over
dem alle i Lords of Waterdeep. Det er mulighed
for at rejse universet rundt i Firefly, eller måske
trænger du til at kaste nogle digitale Hearthstonebrikker efter din modstander.
Her til højre kan du se en komplet liste
over alle strategispilsturneringer samt
hvornår de bliver
afviklet.
Vi fra
Strategispiludvalget
håber du får en god
Viking-Con 36.

L1-L2

Lørdag

Fem FBI-agenter bliver sendt til Mohaveørkenen nær Hoover Damm, Las Vegas og Red Rock Canyon for
at undersøge en brand. Sagen trækker i langdrag, og mens de roder igennem asken efter spor, begynder
deres egne konflikter og følelser selv at ryge.

7 Wonders

Fredag

L4

Drama, emotionelt, storytelling

Strategispil

Viking-Con 36

Elias Helfer

Beskrivelse

Aktivitetsplan

scenarier

Thais Laursen Munk F1-F3

Stikord

Strategispil

Askebunken

Brasst Issinn

Modul

Rollespil

Forfatter

Andre
Aktiviteter

Titel

