Butikker

Den 11.-13. oktober 2019 afvikles den 38. 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 38.

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 38 på
www.Viking-Con.dk frem til 25. 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.
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Kom forbi og få en

Kom til Viking-Con!

smagsprøve på

BRÆTSPILSFESTIVAL
Lørdag 12. oktobe

r 2019 kl. 10-19

En del af Viking-Con

Ankomst og indcheckning
Fredag d. 11. 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.

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 39 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.
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 38 år har Viking-Con dannet rammen for
omkring 800 mennesker som mødes for at spille
rollespil og brætspil i alle afskygninger.

Hvornår
11.-13. oktober 2019
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. 25. 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

L3-L4

Toon

Niels Ull

S1-S2

Komedie, terninger

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

Tørkedal

Morten Greis

S1-S3

Eventyrlig fantasy

Kvæget er stjålet, og dalen ramt af en mystisk tørke, som sender de unge eventyrere ud for at finde svar.

L1-L3

Investigation, intrige

Kom med og spil nye og gamle scenarie af Torben Ussing. Bl.a. ESOterrorists kigger forbi.

Ussing Blokken

Action, komedie, Disney, Har du nogensinde tænkt på, hvad Disneyfigurerne laver, når filmen er slut? Lever alle de smukke prinsesser et
stærke kvinder
lykkeligt og roligt liv til deres dages ende med Prinsen på den hvide hest? Eller får de en ny og hårdtslående
hobby når hverdagen kalder? Få udlevet dine prinsessedrømme og bekæmp forbrydere som en ægte
Disneyprinsesse!

Velkommen til Moon
Island

Alexander
Andresen

L3-L4

Fortæller, komedie,
alder 15+, intrige

Det har været en vold weekend på måneskins øen og en gruppe studerende har svært ved at huske hvad der
rent faktisk er sket. De kan kun huske dele af historien, men sandheden skal frrm.

Warfluxx

Jesper Koplev

L3-L4

Komedie, fantasy

Warfluxx er rollespillets svar på stofferbold. Det er spillet, hvor reglerne ændrer sig hele tiden og planlægning er
for tabere. Sidst havde vi to regler, det har vi nu halveret.

Foredrag: Make the
Peter Thestrup
rules, then play by them!

S1-S2

Et foredrag om rollespillets historie, kombineret afprøvning af et oprindeligt & dødeligt D&D scenarie!

Moduloversigt
Fredag

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

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

Love letters/ loot letters

L1-L3


L5-L6



S1-S3

MTG uden forberedelser hjemmefra
MTGs billigste turneringsform
Mahjong Intro
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.
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U

Kom og lær (eller repeter) reglerne til Mahjong.

L3-L4

Butikkernes åbningstid

Tørkedal

Peter Thestrup Foredrag

DREAD
TOON

Scythe
Thurn und Taxis

Combo Color

Ave Caesar
Dice Settlers
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00

Magic: the Gathering - standard pauper

.
16

30

Space park
Wingspan

S4
S3
S2
00
.
04
00

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

Butikkernes åbningstid
Københavns Brætspilsfestival

Warfluxx

Pathfinder

Princess Quest 1st edition

#irelandunited
Blodtågens forbandelse

Pandemic survival
Paths of Glory
Power Grid
Red Dragon Inn
Roll for the Galaxy
Mahjong

Midnight
Acquire

Doomtown Reloaded

0 0
.3 .0
23 24
30
.
21
0
.3

Dogfighting i star wars universet, klassiske rumkampe
som i filmene.

Danmarks eneste turnering for Mage Wars.

Magic: the Gathering - standard pauper

S1

L1-L6

Stjæl skatten eller få prinsessen

Magic: the Gathering - Sealed

Søndag

.
02



L3

Mage Wars

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 for er meget velkomne (da det er ikke en
børnepasningsordning).

Anja Skjoldborg
Hansen og Mikkel
Koplev Hansen

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.

Hvem skal løbe med titlen som dette års Lord of
Waterdeep

F1-F3

Pathfinder

Under hele Viking-Con kan man komme forbi Pathfinder Society og spille introduktions spil

X-wing miniatures game

Lords of Waterdeep

Isotoper over Isefjorden

Terninger, fantasy

Tilelaying på skotsk

Viking-Con Junior:

Princess Quest 1st
edition

Paradox er et miks mellem let efterforskning, snigende gys, kreativ galskab og kosmisk horror. En håndfuld
reklamefolk tager til et afsidesliggende sommerhus for at ideudvikle, men den smukke dal huser en udenjordisk
entitet der har sine egne planer.

Københavns Brætspilsfestival:

F1-F3, L1-L2, L3-L4, L5-L6, S1-S2

Vi kigger på fugle!

horror, karakterspil,
systemløst, intrige,
stemning

Butik

Pathfinder

S3-S4

L5-L6

Paradox
Pathfinder

L5-L6

Skab dit eget net af postvognsruter i Sydtyskland
+
Wingspan

Isle of Skye: From Chieftain to King

Heksen fra Dødemandsmosen

Thomas Munkholt

A giant leap for mankind

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

L1-L3

Isotoper over Isefjorden

Paradox

Sheriffen har efterladt sin by i hænderne på dig og dine kammerater.

L1-L3
S1-S2



Moon Island (aka Child's Play)

F1-F3

+

Thurn und Taxis

Hearthstone

DJURISKA
Klenodiet i kælderen
Pathfinder

Stig Laursen

F1-F2

Terraforming Mars

Dengang indtil forglemmigej

No Gun Zone

Stone Age

Ussing blokken

F1-F3

L5-L7

Bloker dine modstandere, rul med terningerne og bliv
den bedste stamme

Are you gonna skin that smokewagon or whistle dixie all
day?

Danger Zone - Chapter 1

Et storygame om Individet, en efterforsker der er kommet på sporet af en Konspiration i byen Lumina, hvor
Mørket og Lyset kæmper over byens hemmeligheder.

Henrik Dithmer

Din perfekte ø er inficeret af kolonister, driv dem bort!

DREAD
Klenodiet i kælderen
Langs fandens landevej
Lumina
No gun zone
Pathfinder

Noir, investigation,
spillederløst

Lumina

L1-L3

Kan du navigere diplomatisk og taktisk gennem et
Europa i flammer?
Doomtown Reloaded

L1-L2

Hearthstone
Mage Wars
Quartermaster General
Love letters/
Spirit Island
loot letters
Terraforming Mars
Mahjong - Intro
Malifaux
X-Wing: Viking-Con Open

Heltene er blevet hyret som heksejægere i Bögenhafen, hvor kaoskultster fra ”Den Røde Hånd” er blevet afsløret.
De ﬂeste af kultsterne er allerede fanget og dræbt, nogle få holdes som fanger og bliver forhørt af heksejægeren
- og nogle få af dem er stadigvæk på ﬂugt

+

Stone Age

Terninger, fantasy,
action

Diplomacy

Spirit Island

Sheriff of Nottingham

F1-F4

Hvem indtager tronen?

Magic: the Gathering - sealed

Langs Fandens Landevej Thomas Jakobsen

Udforsk en naturpark i rummet.

Capital Rush

En håndfuld stærkt usandsynlige helte har slået sig sammen om at udnytte en fest i tyrannens palads til at befri
et kostbart klenodie fra hans kælder

L1-L3

Diplomacy

F1-F3, D&D 5th, dungeon fun,
L1-L2 fælder & gåder

Dice Throne

Isle of Skye:
From Chieftain to King

Klenodiet i kælderen Troels Ken
Nuttede venner i livsfare Pedersen

+

Opbyg din koloni med terninger

Camel up
Can't Stop

Mystiske hændelser på Hornsherred leder en flok børn på sporet af en forsmået videnskabsmand og hans planer
om at tage kontrollen med militærrobotter på øvelse.

Et spændende spil med bluff, bestikkelse og smugleri
+ S3-S4
Space park

Dice Throne

L3-L4, Tales from the Loop,
S1-S2 børn, eventyr, robotter,
gal videnskab

S1-S2

A Game of Thrones: The Board Game

Oliver Nøglebæk

+

Axis and Allies:zombies
Chaos Marauders
Das Motorsportspiel
Lords of Waterdeep

Isotoper over Isefjorden

Dice Settlers

F1-F2

19

Heksen i Dødemandsmosen er et Hinterlandet fantasy-eventyr, hvor en flok overmodige helte vover sig ind i
mosen. Her venter mange sære beboere, og heltene kommer i deres søgen efter heksen til at stå over for mange
sære væsner.

Kønsroller, fantasy,
oldschool rollespil

+

0

L5-L6

Sheriff of Nottingham

Bilkørsel under stress.

.3

Morten Greis

F3-F4

Magt og dominans i en alternativ steampunk version af
1920'ernes Østeuropa

18

Heksen fra
Dødemandsmosen

Das Motorsportspiel

S1-S3

0 0
.0 6.3
6
1 1

En gruppe clairvoyante tager på spøgelsesjagt sammen med en kameramand for at skabe et viralt hit. Men er
det bare et sjovt projekt eller et begyndende mareridt?

Erobr verden med tus og farver

Scythe

0
.0
4
1

F1-F3, Horror, Investigation,
S1-S2 Komedie

S3

0
.0
2
1

Anne Morthorst

+

0

DREAD – Huset for
enden af vejen S1

Combo Color

Komediedrama, forhold, Alle kender Kähler-vasen. Du har sikkert også hørt om Søstrene Grene-hylden. Nu er turen kommet til…
irritation, opbrud,
DJURISKA. IKEA tigeren i porcelæn, som hele Danmark bare MÅ eje. Naturligvis kun produceret i et begrænset
freeform, 16+
oplag! Hvad vil DU gøre for at få DJURISKA?"

Indtag Galaksen med terninger

.0
10

L1-L2

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

L5-L6

0
.0
4
0

Liv Hernø-Toftild
og Jeppe Emil
Kjøller

Roll for the Galaxy

F1-F2

eventyret er slut men festen er lige begyndt

00

DJURISKA

Chaos Marauders

L5-L6

.
02

To søskendepar bliver splittet ad, da riget de lever i bliver invaderet. De formår dog at fastholde et spinkelt håb
om, at komme til at se hinanden igen, alt imens den verden de kender, ændres og brænder bort som krigen
raser omkring dem.

Red Dragon Inn

0 0
.3 4.0
3
2 2

Drama, teksttungt

Vær med til at genopbygge landet og overtag tronen for
næsen af dine modspillere

0

L3-L4

L4

If the Empire lasts a thousand years men will say, this was
their finest hour.

.3
21

Rasmus Sang
Petersen

+

L1-L3

30

Dengang indtil
forglemmigej

Capital Rush

Quartermaster General

.
19

Jorden er under angreb af zombier og nu er det op til dig at stoppe dem og finde ud af hvem der står bag
angrebet.

Spillerne konkurrerer om at bygge det bedste netværk af
elledninger, og hvilke byer at levere det til.

L8

Scary, action, zombier,
guns, nutid

Taktik og terninger i skøn 'push-your-luck' kombination!

L5-L6

L7

L1-L2

L4

Power Grid

L6

Bertram Ellegaard
Andersen

Can't Stop

Årelangt blodbad kogt ned til timer

L5

Danger Zone - Chapter
1

Kom og spil på Connens hurtigste kameler

L5-L8

L4

En gruppe straffefanger af hver sin race skal forsøge at overleve både vildmarken og hinandens selskab. Kan de
hjælpe hinanden videre og undgå, at blive opslugt af Blodtågen?

L4

Paths of Glory

L3

Gritty fantasy,
overlevelse, Forgotten
Lands

Camel up

May the odds be forever in your favor

L2

L5-L7

+

Anden verdens-skriiig

L5-L6

L1

Tore Bro, mobil

F1-F3

Pandemic survival

F4

Blodtågens forbandelse

Drama, gammelt had,
Forestil dig en verden efter Brexit. En verden hvor Storbritannien i 2025 står i midt i en økonomisk og politisk
gætterier om fremtiden, krise, hvor en “hård” grænse mellem Irland og Nordirland er en realitet og hvor et skift i demografien blot er den
Brexit og Nordirland.
sidste lille ting der har fået gammelt had og mistillid til at trives igen.

+

Malifaux turnering

F3

L5-L7

S1-S3

Det mest løve venlige spil.
Axis and Allies: Zombies

L1-L5

F2

Mårten Krammer
og Julie Blagvad

Den sene hotelbyggerklassiker!

Malifaux

F1

#irelandunited

Beskrivelse

L7

Ave Caesar



Væk din indre drage til live og spil Mahjong.

Lørdag

Modul Stikord

Acquire

L5-L6

Fredag

Forfatter

Kongen i Westeros er død, så kom og lad husene fra
Westeros kæmpe om magten!



Viking-Con 38

Titel

Til Viking-Con 38 har vi ikke mindre end 39
turneringer i programmet. Du kan blive konge
over Skotland i Isle of Skye eller bebo den røde
planet i Terraforming Mars. Se om du kan holde
til en festlig aften i Red Dragon Inn eller skabe
det bedste fuglereservat i årets Spiel des Jahresvinder Wingspan.
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 38.

Mahjong

Aktivitetsplan

scenarier

Nordregårdsskolen med undtagelse af Pathfinder,
som du kan finde på Gymnasiet. 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.

L1-L3

Strategispil

I år har Viking-Con 19 Premierescenarier, et
spændende foredrag og mulighed for at spille
Pathfinder i hver eneste blok. 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

A Game of Thrones: The Board Game

Rollespil

Strategispil

Andre
Aktiviteter

Rollespil

Turneringer

