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Arranecfter:

RFSIT, SF SiI

RF Spelande Ungdom & §tr'§ilfverken
y@i,rfu*" t ll

D.E.G.1992
suEllm sätt€r han in på postgirokonto 635 86
28-3, På postgirobLarketten anger han d€ sp€l han
vill sp€h, sin adre§s och sitt t€l. nunmer. Dessutom

Vi, RF Spelaude Ungdom och SF Silfvereken'
gör nu ett första f&sök att åstadkomma ett rejiilt
konvellt. Sorn ni örhoppningsvis reden miirK går
årets konvetrt utdor nmnet D. E. G., och vad det
betyd€r v€te PlatoL vi hoppas natufligtvis att så
många som möjligt 8ökcr sig till de'n lilla mysiga
konunmon Dogerfors mder deu sisa helgen i no-

DeE

dat. Vi komm€r i huvudsak ordna truneringar i
wenska rollspel (sarnt ett som bekäftar regoln).
Do§sutom komer vi att göä en h&dsåt§niDg på
frgunpel i Warhmorvfulden. Naturligtvis bli. d€t
massor av brädgpel också, virka det rnfuker ni längre

Når du amäer ett roltspelslag måste du ange
vilket pa$s du aurriiler l;aget till. Detta gtu du genom 8tt ange don .ltg och d€t klocl§lag passet börjar efter namnet på rcIlsp€lot (ex KULT, fre 20).

ftam"

Om samfliga platser skullo vara upptagla Yid
d€t aktuellå tillf;illet konrner ditt lag att bercdas
plats vid ett arnar tillftIle, fÖmtsatt att det finns
plats över vill säga. Eventrollt kan det bli fråga om
extra pass natt€ti4

vember lDtuia4 dvs deD 27-29, föf au dä deltaga i
några av do tovligast€ speltumeriEgar våirldo sM-

Återigsn hjiirtligt välkomna

till D. E. G. den 27-29

novernberl

Anmålan och inträde
Vi hade som dlsåitfting niir vi började planeringon ftukonventet att hålla ett så lågt imrädespri§
somEöjligt, och personligen tyck€( vi att vi lyclBts
ganska bra, För att dot inte skal bli odttvi§t b€taler
ni endsst oll mindte sum[Da i inträde och sedan en
iiornu lägre summa foi varje spel ni deltar i, alft för
att Ei som inte sp€lar så mycket skall slippa bekosta

uakoupisars spelande,
F& att slippa fll €t måssa folk §om inte har tör-

skulle Kalle tycta att det vor€ kul att spelleda
Mutant 2, vilkot hån glatt skivet på po§tgiroblanketton och hoppas På det biista.

Anmälan av rollspslslag

Rollep€Islag bör förses med narn (enna$
bestii,nrnq vi nasmet enligt fÖljande modell Kalle
(ilfus6a mmäler 6tt KULT-lag utan att ange något
"Kalle
nanm. Årrangörema döp€r då 18g€t
Karlssons KULT-lag).

till

Plats
fu€ts konverft kolnr€r att hållas pä Stora Vallaskolan hiir i Degerfors (skolan firms utmårk !å kattdn tiingr€ bak i detlahåfte).

urniift sig har vi satt ganska hutlösa "vid-dönen-

vi msd största samölikhet inte
komm€r at kunDå bereda sådana betalaude plaB i
alla tumeringar de vill d€ltaga i. Nåj4 vi får hoppas
au ingeEmisstycker, prisei:ra ih som öljer;
prisor", oft€mom

Ingång ooh ankomstanniilsn sker

i

cafetsria-

delen (utrnfotf på kartan över skolao). I samband
ankomst€rn fth du tillbaka pangar f6r de alftiviteter som antingen blivit fu[bokade eler in§tålld4

d

omsåskullo vra falla.

honor
SVEROK-medlom 100 konor

Sl\IEROK-medlern
icke

75

Till skillnad ftån de kouvem som Mllco i större
städer slipper du hiL oroa dig för viten lokalbuss
6r dr koma så när,
eller ulnlI€lbana du skall
skolan sorn rdjligl D€t firulB helt sDtolt ingetdera"

"vid-dörreir-pris"l ls0krorcr

rollspolslåg:
bråidspet

t

10 kronor
5 kronor

Summan insättes på postgio 535 86 28-3 @atrik
Hamberg).
Exempex

Kalle är med i DeD Bultiga Buffelns Brödraskap,
som år en SVEROK-ansluten 6rening, iJoh vill
spela WI140K3000, Britarmiä ooh tnmäla €tt
KULT-Iag. A[tså berålar ham:

Kommer du med hil fmns dst gott om garkeringsplaB€r ftamför skolan, och om du konm€r med dtg
iir d6t inte så fd'rEirligt långt Aån stationen till sko'
lan, så det går nog bra att gå. Om du inte skulle stå
ut med aft ta en promenad frän stationen till stora
Vallaskolan kan du höra av dig till någon av de per-

soner som st& nämda liingre fram, så ska vi
örsöka ordna någon folm av taxiverksamhet (obs
ring senast 14 dagar fore konventet).

75+5+5+10=95 kronor.
27-29 novembd

I

Håll snyggtl (Vi har bara lokalema till låns och
kommer såked vilja hyra dem igen, diirfdr ber vi
er lrålla snyggt och rent i salarna Om nägou
skulle forstöra något iif persotron ifräga enättningss,f,yldig.)

Cafeterian

-

Naurligtvis kommer vi att ha en vä fimgerande
hillas öppeu 24 (tjugofyra) timular oB dygnet. I cafoterian kornmer du att kuma
köpa rllt du Bkulle krurna tånkas vilja ha, från CocaCola till rymdraket€r (nåja inte riktigt, meu en hel
dol gott blir dot).
oafdteria som s&all

Tyvärr kormer

vi

inte kunna hå ftrkost- och
middagsselv€ring. Men fii, an fdlsöka uppväga det

tonmu vi att sälja yoBburq mackor ooh eveutu6ut
någon mindre varmriitt i cafet€rian, För er som vill
ha annan mat fiDDs det ätrninstotre te gailkök och
re pizzoior (en av dessa sälj€r dessutom kebab)
inoru gångavständ (det mosta ik fuom gäugavstånd i
Degerfors).

Eftersom vi inte s€Ivere någon nat har vi inte
heller lagt in några middagstider i scll€Imt utau räknar m€d att tri är stora nog att pusElr irl era Eåltider
när ni åit 'lediga".

till

en av de uåkigaro delama" men ändock

eu av de viktigaste, nåiDiligetr rogl€( ooh lörordningar. De ,egl€r som nu ftlj€r linns till f& allas
tevnad och är på htet sått till for ltt irritora någon
€ller lbraycka negon särskild p«son ellor grupp av
hänniskor. De finns holt €okelt till för att det ska
så trevligt och gemytligt som möjligt.

Färgbollvapenil
Mänga av GS tycker säkert 8tt dot & ganska kul
att paifiball nu blivit lagligt i Svcrige oc,h nu ordnar

vi d€ssulomott ftirgbo[skrig. MEN vi

tillå,rer INCA
fiirgbollvapenil inao ikonv€ntlol(al€ma, Detta beror

.natuligtvi§ på an det iir Ett hänt att någon av§nar
€tt fiirgbollvapemil imo i lokalen ooh i vä$ta fall orsaler personskåds ocå i biista fall forsfiL,tuissliirgär
€[ del av on vägg eller u*ibel.
Ni son tiink€r d€lta i ärgbollskriget och into vill
hå ffogboltvaprct* liqgande i bil€n kao doponera
demi cafeterian.

Regler och förordningar
Över

Det var väl i stct Bet alt (se nedm), inte 8peciellt drnliga krav (tycker vi). Vi & toB aft civiliseraflg rnänniskr)r', nåja en del av osVet i alla fall

bli

Reglema löljer nu i punltform (dossutom finns
det en speciell rubrrik för färgbollvapen!):
. Vårdad klädsell (Dvs forsök undvika unifomm
och annan kliiLdeel somkar våckr anstöt, hih gåil-

Övriga aHlvlteter

Kult

IJtöver det mrssiva spelprogramnet kommer vi
att visa en hel del i$ke§§aut filnl ftrhoppningsvis
nägotr du alddg sett fdruL D€t blir nahrligtvis en
auktion (se §chemat).
Om du sedan du Uist det hiir prograromet tyck€r
det & något du saknar, ditt favoritspel fnne inte
urcd (II{TASTROFI), så air du natruligtvis viilkosmen att sätta upp en mindre hmrcring (€[or
stöno vad vot jag). Av natuliga skål konErer vi int€
att kuma ta in fdranmälningar, mon alltid frEns d€t
någon som inte har något att göra och giima ågnar
en strmd åt att spela dit alldeles egna lego-krig, eller
vad det nu kan vara.
Nsturligtvis är aUa fansinmålare varn[ vålkonna
att säUa sina alstor (d€t tiinkor vi göra).

Vi har fönökt ordna sn så bratt och int€ssant
spekra av aktivitetor som vi tunnit möjligt. Nailrligwis avspeglas ariurgörernas eget tyoko och smat
geska kraftigt i utbudot, men det iir väl ganslca rahuligt Nlir vi bestärnde vitke re1ep61 som skulle
spelas utgick vi i&ån att fötsöka ha ett rollsp€l fr&l
varje genre rned i programet sarntidigt som det
skulle vara spol som a$angthema var vill bekatrta
med.
Det hår har r€sulterat

.

Totalt drog- och alkoholförbud, (Ingen som zir
berusad koumer att sliippas in pä konventot och
rD6d stö§ta sarmolithet f&lorJ dtten till for8att
deltagande i tum€ringenra. INGEN k n pfestera
bra rollspel berusad.)

Totalt rökfööud. (Dvs ni som röker får göra dot
utomlnrs, inga cigaretter eller liknåde hne
konventsalarua,)
"

i

.

MusikIörbud (Naudigwis fiir ni lyssna pä
musik, metr ni f& hålla er till så &allade feestyles, alhså inga lbergsptängare,,)

i €tt

fantåsyspot (Drdiar

&

Dfinn€r Expcd), et sHckspel (KuIt), EB katestofspel (Mutart 2), eE SF-spel (Muranr Rymd) och ett
historiskt spel (Pendragon).
Ntu der gäller brädspel har vi liiljt i §tort sou
sama priuoip, vi har valt de spel vi tyoker är biist
oc.h frarnför allt roligast att spela. Vilka spelen blev
[ftkerni längre fram

Nu följer kortare boskdvningar av de rollsp€lshrmeringar du kau d€lte i und€r koEventet, Förhoppuingsvis firnsr du något somv€rkar intsessatrt.
Gemensasrt för «lo flesta spel är att vi i största
m6jliga mfu kotrtmer att använda oss av egna spelledare, men omdu gämavill spelleda sä är du naturliBtvis viilkommen aff Böta det (fiirut§at att det be-

hövs).
Om du vill spelleda anger du det på postgfuoblalketten och blil sedaD kontaktad av arrangihen
någon vecka innur koDveEtet.

D,E.G. 1992

Kunskapsfuavt lnga

Mamen var klMd i Annaoi-kostym och bar på
en stor grå portfolj i fmaste läd€r. Klockan var obetydl8 över B,Ia och han stulle hiimta sin dotter på
Wilmingtons Pre,?€ratory Sshool klockan fyra. Han
låste noga bilen och stegade skyndsamt iväg mot
skolgården d?h hms flicka vänade på honom" Han
rundade hii,rnet på skolåns huvudbyggnad och bör-

ut över dem avbefolkade
skolgfud€q! Där, vid gungoma" fick han s)m på sin
ögoEsteB, som splaEg erDot hoDom med glbd i
ögonen ooh utsräctrils armar. Hon hade ljust låDgt

jade instinktivt spana

och kramade herme. Därefter tittade de varardm
djupt i ögonen. Hon sade:
"Pappa, jag älskar dig."

Mutant 2
- Gotlands Skugga
Anangör: Mikael Drunkz
Rollspelstävling i lag omfent

pmoner

Kmskapskro: Kdtrnedom om spelvärldm i
llutant (förstarersionen) eller Mutant 2.
Kasta dig in i on våirld befolkad av mrterdde
dur, rubbitar och skjutgleda gotliindska soldater
och upplev katåstroftniljön i det gamla fina Mutant

D&D Expert
- fhubaks Etu
Anangör: Torbjön Ilobn
Rollspelstdvling i lag omfem pa'sonu.
Kunskapshrav: Yiss kånnedom om spelslxt*aet

Stora saker är på gång i Skandinavien Kejsar
Thorulfhar slutligoa bestiirmt sig för att enfalla det
alltid lika eftertaktade Cotlatrd. Plänema har just
Iiirdigstii[E ft)r presentation Tyvihr härder det
som inte fih händ4 gotländ.ska spiouer år tag i do-

t s till-

Dvärgamas kung har llytt til.l de såilla jaktrnarkemå utan att efterlfunna Irågoa tsonföIjare,
Dvärgklenema kfoWar om makten i riket, och om

kurD6nten. Dokumentetrmåste till varje pris
bafs inmn de når nuirtiU CoUanO...

plaB€npätron€n.

Eventu€lla ftågor besvuas av följande persooer;

Mitt
Dessutom göi vi en hårdsatsning på en typ av
spel som vi tyckcr har hamat lite i skymundan på
mrnga konvent, Warharmerspelen. Vi har föUaktligen en Wartarer Fentssy Bat0e Rules tumorirg
och tvä Wartarnner 40 000 tuneringar.

Robert Hurysson

Rol lspelsabling.ftir lag om fyra persona'.

som
kunde smäta de nesta hjärtan, Han lyft€ upp henne

ler natuligwis arraugöremas totknin& vilketr är

qa$kamild.)

.4nmgör:

hår, blå skoluniform och ett dockansikte

Rollspel

Tackpåörhandl

Aktiviteter

- Moonchild, lowerme down
(Fields Of The Nephilim)

i alltihop dykor

och blir en

Vilta

viktig faktor

är de? Vad

en samling äventyrare upp
i maktkampen.

vill

MikaelBruoke:
Robert
Parrik

de? Vem är den rättsnätige

0586-437 64

Henrysson: 019- 36 35 46

Hamberg
(holSer)

019- 33 16 59
(0586-442 43)

tronfiUar€n?
635 86 28-3

27-29 november

Mutant Rymd

Warhammer /m,000

Figurspel

- PROJEKT: Stm Storm

i

Vi fortsätt€r tjata omvfu saBning på figulspel
Warhammer-viidden. Vi håJ h€lia flra tumeringar i
de tre bästa figurspelen Garnes Workshop släppt

Årugör: Mutinlarsson

Rollspelståvling i lag om sx p*sonu
Kunskapskrat: Kiixnedom om spelslstmet och
spelvärldm är u ftrdel...
Vad

åk

T€§ar öretaget Capitol något nyft IlxlstifolHar Ondskans Irgioner något med dot hela att
göra?

Iklfi dig rolletr som medlern i ett av Cybertonios elitförband och undersök (och forhopp

Dough Bovl
Awangör: Pet* Lindgrm
Individa e I I f gu rsp els tär[i n g
K un sk ap skr av : Hyfs ade httu kap a' om
spelsystmet

ningsvis lös) mystedot.
Don årliga kampen om Degen år tillbaka!

Pendragon

Ta med dina stolta k;inpar och låt dem tampas i
tu€ts viktigaste Blood Bowl Cup. Ingot hg er for

- Actu Teitigisti
H alv ans t ein
Rollspelstbling för lag om fyra till sa persontr.
Xuaskapskruv: Padragon iir efiRAllspet som
stöIler höga bav på spelaraasJörmåga afr MpNSa
sig till den giwa miljön och l*a ut sina roll*
ord*iligt. Därfiir bör spelaza vua ttågot öldre
och afama.I övigtinga bav på hors,kapa om
qstemet som sMaat.
w an g ör :

Os car

Fngland år 528 e.

korkat...
Medtag eget lag. Eget spel ger floretriide.
I huwdsak används gflmdreglema

Warhammer Fantasy Baftle Rules
Arangörc:

l«. På toneu sitt€r

kung
Arftrr poDdragoD. Men tideraa åir hårda, det ik långt
har till hans Pax Britannia uppfylls.

I konllllgadömot Norgales, långt upp i det vi
idag kåltar Wales, samlas riddfie och adelsmäu för
årlig jakt ooh f€st Men kung Pendragon anar oråd
dil kungen av No(gales öppet har gått emot enandet
av Eng1and. Ni har sänts dit ör att bevaka eventu-

Andreas Aronsson och

Pq

Bergstraxd

Indiiduelltfgurspel
Kunshapskro: Goda htnskaP*
sp elsysten och spelviuld

m

både

Egeu armå iir ett krav.

TA MED & SLÅSS TURNERING!
Ta med din egen måJade arrrd och spöa (oller fii
spö av) andre generaler på slagf;iften i den Garnla

€lla uppronforsök

I

dessa mystiskz skogar sägs det frnnas svartalfuer och dokar bland alla he<lniska mlnniskor. Fä
iir de riddare som ä rnodiga nog att ävontyra i dessa
skogar, H?h lever de k€ltiska gudama kvar ooh

Viirldenl

krisha missioniirq rnöts av blanka klingo( och

Armå€ma skall vara v:kda upp till 2000 poåing
och följa srro6listoma i Wafiånmer ArrDie§, dock
med halverade minimikrav (gäillande minsta antal

ogudaktig fömedring.

soldater av viss typ, inte guppsto{ek).

Hit skal ni fifudas, ni togua kristu riddare, för
att nöta ovii&et som Merlin, ?kkedmiden, forut-

med spridningstiimingar ell€r andIa
nymodigh€te( utan kör med riktiga spel'

Vi kör inte

spåtL

Mö(ka moltr toruar upp sig

vid

K'äosafiihrt och dylitrl ik otililt€t. Magislfu Aart
horisonten

påplBE.

medan ni ridtr väst€mt.

Se

PatrikHamb*g

Nu folj€r kortare beskivningar av de briidspels-

tm€ringar du kar deltå

SoItr tidigare utlovat har
WH40k-tumeringar.

vi wå

hett skilda

gor

För sarntliga brfispel gäller regeln: "Eget spel
foth,I!*

St6gun

Den första ?ir en mhdr€ utslagstumsring for armder på upp till I 000 PY. Slagen spelas i omgängar
om wå tinrnar varefter en segrare koras som gå( vidare till nästa omgäng,
10Oo-poiiugstumeringen går det utuii{kt att
aEniila sig även om mrm inte kan reglema särsktlt
bra eller ens Lgernä,W figuerl Vi kommer nämligen att hyra ut €tt be$åinsat antal äxnr€er till en bi11ig pemdng (20 l§). Natuugtvis är d€t en ördel om
du själv kan stå for figur€r.

Till

00o-poåi.ngstumeringen sp€las enligt regl€ma i
Warhannner 40k, Compendftm och Corpanion med vissa smäIre mdantag som 6rklaras på pl8ts.
1

ovanstående tumering anmälu du dig till
första passGt (Aedag 20.00) och sp€lar därefter tills
du bltuBhgetr, TiIl denna tuntritrg kan du eadst
qnmäla 6tt Iåg.

Till

Ånmgör : ()la

Wi I helrcs on
Individuellt brödspel
Aunskapskra»: Inga

Återviind titl dsn gyllene, jrpanska rnedeltiden
då folk visste hlu man slog ihjiil vuan&a med
fEess. M€dtag €get slagf;llt,

Diplomacy
Awaagör: Pu Eiksson

Indiiduellt brädspel
flwskapskrav: Inga
Tag chansen att fll slåss om Europa in-uan
atombomben gn.tsar allt hopp om taktiska militika
landvinningar. Medtåg egna spel.

Civilizatbn

u g ör : .D mi el Ni L:s on

3oo0-poiingssrmeringe,n diiremot spelas enligt
de alka senaste reglema (dock m€d vissa undaE-

Ä rr

regler sompublicerats i White Dwarf och utoliinmar
följdrktlig€n robotar).

omlivsrumruIlt ett intet otrt

tag), dvs enligt Warhamer 40\ Coupendhm,
Coryarion, Battle Manual och Vehicle Manual
(om inte den har koEodt kör vi eftor d€ fordort.s-

Till 3000-poåingstumeringön armäer du dig till
€tt vi§st pass och Er så småningom reda på hur bra
det gick. De 4.ra bästa i kvalen går till fmålen
(söndagspass6t). Du kan om du

till

vill

anmalla flera lag

Kanskapsktav: Inga
Egyptier, Assyrier och en massa andra kärryar
anande Eedelhav.

Britannia
Arangör

: Rob

ut'

B OB O" D

di c

Indiiduellt brädspel
Kunsknpsbn : Goda htnskapu

om spelsyslerut

denna tu$€ring, doak högst ett per pass

(mÅrkera på postgiroblanketten vilkot pass du helst

vifl

Indiiduellt brMspel

För båda tumeringarna gäller att kaosattribut ?ir

örbjudna,

Sp€la dig igenom de Brittiska öenas historia,
till slulet av vftmgatid€n.

frå,, romamas invasio,

spela).

i

CarWarc

eulighet IDod kaosbaickema. Alla

slumpstag (magi etc) slås på plats av oss.

Ärrmgör: Sebutiu Sureborg

vott Scheele

Indiidueltt brådspel
Kwskapskrw: Inga
D.E.G. presenterar stolt €tt originalscenario med
origiuaikara och originalbilar. Vi kaD garantera att
du aldrig uppleYt rågot lilmande.
27-29 aovembet
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i

rmder konventet. Förhoppningsvis fimer du något somverkår int€ssant.

nedu

Egen armö g€r for€ffide.

Förhoppningsvis Lors1et mÅngå att d€ltäga i
vålu tumeringarl Och du glöm int€ att 1000poingstumeringeB i WH40k ?ir öppen for nybörjare.

störelsevap€n?

A

Kwskqrskrav:

@lood Bowl,WH40k och WFBR)'

det som fijNiggår i asteroidbältet?

Brådspel

Anangörer: Matlias Bmnke och
Indi vi du el lt Ji gursp el

18 19 20

Söndag

Lördag

Fredag

2t

22 23

24

t 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14tsl6 l7 18 19202122232t I 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 t21314

15161718

1TH40K 1000
1l/H40K 3000

fitffiffitfrtffiffiffiffiffinffiffiiffiffiffixfrr,qm

1TFBR

Dough Bowl

Nattgirot
Sorcerer's Cave

ffi
ffi

Squelsch

Trolls L D,

P,

ffi ffi

Kult
EDD

Mutant Rymd
Pendragon

Mutant

2

Färgboll

Britannia
Shogun

Diplomacy

Civilization
Car lflars
Auktionen

1819202122232

t 2 3 4 5 6 7 8 9 l0llt2l3t4

1516171819202122232

| 2 3 4 5 6 7 8 9 l0ll121314

15161718

Försälining

Nattspel

Övriga spel

Konst

Vi har valt ztl liLgg2. ett antal tumeringar uteslutande på nattetid. Detä beror till viss del på att

Färgbollsktig

Naturligtvis har vi tiivlingar ör alla konstniirstatanger i vå.rt avlåugå land. Niirmare beståmt en
teclrningstilvling och eE figumåkringstiivling båda
med några olika klasser.

en del av dem här en trött (läs glad) karaktiir ooh

till

dagtid.

Amtmg ör: Petter Maij ala
Individu ell t splatttsp el
Knns*apskrat Öhhh.. Bfa, jag tråffdd?

Föfioppningsvis avskdickor inte de ibland ganska konstiga tidema Aån deltagando. Till er som
viiljer att sova km jag bara sliga en sak: ni gfu miste
omnågotl

Tag med ditt l-argbollsvapenil och korn För
allas t€vnad måste alla deltagare bäira godHiot
ansiklsskydd och likaledes godldint vapen,.. och
komihilg:

Nattgirot

"lnga frirgbollsvapenil i lokalemal'

Awangtu: PatikHambrg

inget vanligt "stjäla-flaggan-krig",..
S€dous fun with a PB-gunl

viss del

pi

alt de helt enkelt inte ftlr plats under

Vi har nöjet 8tt meddela att vi i sista stund f:itt
klaf,tecken frän Spel & Sånt ftän Göteborg, som
konnns till D.E.G och siiljer sina eminenta varor,
HålI utkik eft€( m6r inlormatioB på plats,
Handla som besatta!

I tecbringstävlingon finrs fdljande klasser:
.

.

AuRion

Vaclraste fl erf iirgsbild
Vaclfiaste enfl(gsbild

För att hedra jultomten kommer r"i att ha ett litet
annorllmda utförande på D.E^G:s auktion. Som ni
kanske rodan märtlt då ni beskådade vårt vackra
schema hår vi fdrlagt den till klockan 00.0046.00
Söndag morgon. Detta for att en myspys'stiirmhg
skall infmna sig. Vi erbjuder glögg, peppa*akor

I figumåluingstävlingen fmn§ foljande klasset:

Detta

Indiiduellt ko*pel

blil

-

Vatl«aste enskilda figur

.

Vackraste diorarna
Vackraste fordon

.

och spelar

Kunskapslczv: Inga
Naturligtvis iir platsen fi!'r ftgbollskriget åin så
länge hfirlig, Esn d€t ke lmderlätta om deltagarna
har tiugäng till bil.

Medtag gäma €get spel.

Tapå dig panntarpan och kliv upp på din åidla
jiimhäst och ge dig av uppför och rcrfiir backar i ett

Utöver ovandirurda klasser d€las ett pris ut
vacklaste objekt alla kategorier.

Tävlingsbidragen liinrnås
Fii(ggraDmast virEer....intel

in i

till

cafet€rian fore

12.00 på lördagen.

svårt Sverige.

Utanför schsmat

SVEROK håller råd

Loppet körs i bäst av fem heat- snabbast vinner.

Medtåg pånnlaqa, cykellyso eller ficklurpa
(armars ser du inget).

Sorcerds Gavs
Anargör:RFSU

Det pågår vilda spekulation€r om spel som kan
köras utanfor schemat NågIa spel som med såikohet kommer att köras ik: fomtiöspel, Rappakalja
octr Monopol. Det som skiljor dessa spel &ån de
som finns i schemat är att de är gratis att §pola och
att det inte är säken att det delas ut något pris i
dem, men vem vet,..

Individuellt brddspel
Kwskatrnbav: Inga

Msr informåtion komn€r att fumas på plats.

Tag charsen att ör&iva nåttens längsta tftmar
med att springa runt i vindlande gångar och grott-

Cm du upptihker att något spel sahas i schernat som du skulle vilja spola g& det bra att ri[ga

mystisko trollkarlens domiinor, i ett utav
de fädgaste spelen någonsin.

och höra om det firns plats för att köffi

run i

d€Nr

Squelch och Trolls ln Da Pantry...
Omtidigareniirnnala Bpel inte tiltalar, så iir desa
båda spel *iddningon.
.AILa gillr tro[, troll gillar alla (elefl) Två hejdlösa sp€l ör mtr trötta iin vakna - fdr mer glada än
sorgsna - ftir mer skojiga ?in tåkiga - for mer...

deq

antingen som tEmering ell€r bara för nöjes skull'
s:itrskilt intressant tyc.ker vi att det iir med dioråotaspet, hiidspel och likrrande - h€lt enkelt dårföf
attdo tu min&e plaBlsåvande iiu rou§pel och på 3å
vis iir enklare att ordna plaiE för. Mem vi år öppna
f<h alla örslag så det br bara & h&a zY sig. (Vi har
säkerligen lerian s6ap1 det hfu, men ni har väl

ingeiling emot

eu upprepBing?)

D.E.G.
27-29 november 1992
Stora Vallaskolan, Degerfors

Konfliktspelsforbrurd,

att håIla

ett

'förroenderåd' m6d sina distrikt.
Nägon eller ett par distiktsörtroond€valda ftån
varje distikt ih v?ilkomna till detta möte' E\akt tid
och plats meddelas sonare. Ev€ntuella rosekostnad€r och lixxraEd€ får deltagaraa eller distrikten
sjåilva stå föt.

till

d€tta möte

ik

en motion på

Bakgnmden
dksmötet i våras. MåJet är att öka kontal«en mellan
dist:ld och forbund.

Om du

vill ha något

sagt på mötet

bör du

kontaLta ditt di§trikt och trycka på, så att någon tar
upp dina ideo(.

i

Adresser och t€Iefonnurmer till di§triKen finns
den matrrrkel, som atla SvBRoK-föreningar ftltt,

i vissa BuIrIrFr aY 'SIGNALER FRÅN
svERoK..
och.

Fikbundeq telefonnunmff ii.r 013/21 29 00.
Biista tider att iinga på iir Tis-To,rs 12'14, Tors äve,n
1

6-1 9.

signerad

och sist och miust Siw Malrnqvist rned vänlrer.

Inlämning av auktionsobjekt skall ske i receP
tionen i cåfeterian fte 24.00-03.00 samt 1& 17.0020.00.

Duschar

På lördagcn kornner SVEROK, Sveriges Roll-

och

stiimningsfull juhuusik

Krixhjälte§, Bing Crosby, Sonic Surf City, DAD

Vi har till 99% klart rned dtlschar. Do kormer i
att fmnas i Stora VanahåUm rätr$ över gatan
(se kartail). Toaletts diir€rnot finns d€t gott om
Ev€ntuella tidsbegriinsningu av nffiandet av
så

fal

duscharkommer att ar§Uls på plats.

Degorfors
En modern indrstribygd Eed gamla anol och
vackert liige vid LetäIven i d6n östligaste delen av
vitmland. Ofta har Degerfors diirfor kallats för
'V'?irmlands grindstuga" i den svenska litterat Jo!.
Kormrnen tillhör emellefiid Örebro liin. Degerfors
ligg€r tika långt från Stockholms Göteborg som
Oslo och har goda jäiurvägs- och vägörbindeiser
med öwiga Sverigo.
Frän bl a Ramshöjden har man en hiinörande
utsikt öv€r Degerfors cerltala delar, men också
öv€r Lotälv€n, sjön Möckeln rned dess vackra
stiinder och hiirliga badplaBer, Vid Degemiis ligger sflnesterbyn, vilken har blivit mycket efterraktad av turist€r.
-

Liftarens Guide Til!

tialaua

Sista anmälningsdag;
7:e november
t0

D.E.G. 1992
2?-29 november
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ll- och konfliktsPelstörbund, i

SVEROK åir ett riksförbund av och för spelföreningar
Sverige. Förbundet hade i augusti 1992övet 6500 medlemmar i 208 föreningar spridda över hela landet. De
flestaföreningarna är mindre klubbarmed mellan5 och
25 medlemmar. Medlemmarnas ålder varierar från 10 fu
och uppåt. Flertalet iir mellan 14 och 25 år.
SVEROK är öppet för alla sorters spelföreningar, vare sig de sysslar med rollspel,
konfliktspel, daitorspel, sailskapsspei, levande rollspet postspel, luffarschack eller
Vu4e föräning ar själirstyrande och dess medlemmar bestämmer siäilva över
"pät. verksamhet och ekonomi.
föreningens

*at"

SVEROKarbetarförattspelföreningarskafåmerresurserochföratthobbynskafåökad
genom
status. Förbundet ska oäkså göra äet Httare för spelare att nå varandra, t ex
föreningar.
nya
bilda
till
att
hiiilpa
att
gönom
och
adresser till föreningar
SVEROKärattavStatensUngdomsrådserkändaungdomsriksförbund.Detbetyderatt
anslutna föreningar får aktiv'itetsbidrag från förbundet, odr, i de allra flesta fall, också
från sin hemkommun.
Förbr:ndets föreningar ffu oc-kså tidningen "signaler från SVEROK-, entrerabatter På
kan du
många av land"t, ti"lkot rrent och andrä förmåner. Åven utan att vara medlem
betalningsmottagare
51'
72
69
pos_tgir_o
40
kr
på
Z
p."r,ä*"r"ra på "signal et'' .Betala
g
äVenO«, sa far au äen till sjiilvkostradsprii, dvs - 10 nummer. Glöm inte att skriva
ska skickas.
den
vart
får
veta
ditt namn och din adress, så att vi
Det

åir

sjåilvklart gratis att vara medlem i SVEROK.

----.,
A=Irn:r9!.Lotg'u.uggtrgY!-information om SVEROK' Skicka mig:
I

i

lag

vill

ha mer

I

(skriv tYdligt - exuD

E
E

rrlatp mea att bilda en mindre

fl

Information om förmåner i

klubb.

E

aot,atnittgsblankett tilt SVERSK

E

Fotbuod"tt stadgar'

Ulatp mea att bitda en stöne förening.

SVEROK.

telefonnummer:'.................'

Denna talong skickar du till svERoK Box 300,751 05
Du kan också ringa vfu telefonsviuare: Ol8 ' 22 75

@

SVEROK

1992

Dem btaritett

får fritt koPieras och

distdbueras

Uapsala
13
ryytt*T-l

j
i

