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oll- och konfliktspelsförbuhd,

Sveri

SVEROK, är ett riksförbund av och för spelföreningar i
Sverige. Förbundet hade i mitten av juli 1992 nästan6500
medlömmar i 205 föreningar spridda över hela landet.
De flesta föreningarna är mindre kiubbar med mellan 5
och 25 medlemmar- Medlemmarnas ålder varierar' fråh
10 år och uppåt. Flertalet iir mellan 14 och 25 år.

Gör som tusentals andra...

SVEROK är öppet för alla sorters speUöreningat vare sig de sysslar med rollspel,
konlliktspel, datorspel, säIlskapsspel, levande rollspel, postspel, Iuffarschack eller
andra spel. Varje förening är självstyrande och dess medlemmar bestämmer själva över
föreningens verksamhet och ekonomi.
SVEROK arbetar för att spelföreningar ska få mer resurser och för att hobbyn ska få ökad

status. Förbundet ska också göra det lättare för spelare att nå varandra, t ex genom
adresser till föreningar och genom att hjåilpa till att bilda nya föreningar.
SVEROK är att av Statens Ungdomsråds erkända ungdomsriksförbund. Det betyder att
anslutna föreningar får aktivitetsbidrag från förbundet, ocl, i de allra flesta fall, också

'{

från sin hemkommun.

//

Förbundets föreningar får också tidningen "signaler från SVEROK", entr6rabatter på
många avlandets spelkonvent och andra förmåner. Aven utan att vara medlem kan Cu
prenumerera pä "Signalei". Betala 0 kr på postgi.ro 72 69 57 - Z betalningsrnottagare
SVEROK, så får du den till självkostnadspris, dvs 8 - 10 nummer. Glöm inte att skriva
ditt namn och din adress, så att vi får veta vart den ska skickas.
Det är självklart gratis att vara medlem i SVEROK.
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Lol,gu "lg :tr" ty I
Jag vill ha mer information om SVEROK. Skicka mig:

_l

(skriv tydligt - texta!)

E ftptp med att bilda en mindre klubb.
rtr Hjälp med att bilda en störe förening.
l_
IU Information om förmåner i SVEROK.
I
I

E an*anit
E

gsblankett titl SVEROK

Förbundets stadgar.

...läs Argus

I

Argus Ees ut av rollspelJöreningen Guners' Guild och utgiwingen dr helt idCelt, d.v.s
utan instsyfie. Argw ör Jörst och franat en medlemstidning Jör Gwners' Guild

adress:

postru:

l:

medlemmar men spids öven utanför ftreningen via

postadress:

Denna talong skickar du till SVEROK, Box 300,75105 Uppsala
Du kan också ringa vår telefonsvarare: 078 - 227513
SVEROK 1992

Denna blankett Iår fritt kopieras och distribueras

affirer och prenwneradoner.

Argus är Sveiges irörstafansin om men bonserfrån Grey Ooze. För
57 - 2fdr dt tre nwnmer av Argus.

Fansinannons i

____J
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FrunCon92
Aventyrstävling

Rollspelsföreningen Gamersr Guild ordnar för tredje året
Avgrunden som gästarrangörer.

utlo3tningen om 500:- i prcscntkort på Tradilion'
Priwt dels ut under prisutdelningen pÄ sdndagen.

Du som gillar att spela rollspel, konfliktspel, brädspel, se filmer och framför allt uppleva
stämningen på ett konvent kom till Fruiingen i Oktober. Träffa likasinnade och pröva
dina talanger i turneringar av aldrig fön skådat slag.

Artikeltåvlingen.

Konventet invigs klockan 20.00 fredagen den 23 Oktober kväll och håller pä hela helgen
fram till 14.00 på söndagen den 25 Oktober.

Låmnr in ditt bemmgjorda äventyr till Argus
rulaktionen under lör&gen mh du deltar i

OBS: Totelt 50O:-, ku dcls mellm flen
merl
pristrgsre ah låvlingeo smfaller

Rent allmänt

Har du frågor? Ring någon av

Information
De som betalar {öre den 15 Oktobet koruner att
få ett program hemkickat dår det åven står i vilka
tumeringrr sm rnen Ett plats i. Vidare medföljer
också en karta över hur mm hittar till FunCon.
Tidsscheust, där det bl.e stlr når filmeme viru,

komer att fms klarr till
fmmglr det ivm om nägon

i följd FrunCon,

detta år med

oss:

Tryggve Bergholm (ansvarig) 08-97 26 22
Daniel Rönnedal (program) 08-869672

Inkvartering
Det kommer att finnas möjligheter till övernattning på plats.

FrunCon och dår
tumering uteblivit
eller om någon tillkomnit. Delb progmm är
preliminärt och skrivet med resenvrtioner tör
förlndriager.

Mat

Korta äventyr?

Vår kiosk kommer att servera frukost. Godis,läsk och mackor finns till hyfsade priser
under hela konventet. Mat finns dock att tillgå via diverse pizzerior och gatukök inom

Anledningen

till de korta texisnuttrma

uDder

åventyren är den aat de inte ens är på
plueringstadiet i dags &tum ö vi 6r lillrället
hÅller pÄ mh gör lventyr lill Spelkongress-92 just
nu. Men vi km lova rtt iventyren kommer ett
hÄlh bög klcs då de ir §orda ev percner med
lÅag erfarenhet av just konBr$säventYr,

Vill du anordna någonting?
rtt hÅllå i nÄgoo stdrre eller
miodre rumering under FrunCon går det

Dusch

Det finns en dusch med iskallt vatten, men man får duscha om nu inte kallvatten
avskräcker...

gängavstånd.

Vad kostar FrunCon
FrunCon :urangeras i första hand för att vi skall ha roligt och inte för att driva in pengar
varför det endast kostff 60:- för icke SVEROK anslutna, 40:- för SVEROK anslutna och
20:- för medlemmar i Gamers' Guild. Vill du bli medlem i Gamers' Guild i samband
med FrunCon får du tillbaks pengar så din entrd blir 20:-. (Om du betalar 60:- i entrd
men sedan blir medlem får du m.a.o. 40:- i rabatt på medlemsavgiiten!)
Skulle du betala vid dörren blir priset 80:-, 60:- för SVEROK anslutna.

Känner du dig sugen

Iörmodligen bra, Slå en sigual
pmtå om deuljemå.

till

oss så

vi

kan

Anmätan
En del tiivlingar har begriinsat antal deltagare. Det giiller främst rollspelstumeringarna
där vi är mycket beroende av att hela lag anmiiler sig för vi har sjiilva förhällandevis få
spelledare. Skulle ni anmäla minst fyra spelare och en spelledare giiller.priset för

laganmiilan, ni får dock flera spelare i ert lag via individuella anmäningar. Är ni färre
än detta antal får var och en betala sin egen anmälan. Alla pengar som kommer in via
anmälningsavgifter går oavkortat till prispengar i den turneringen.
Föranmäl dig genom att betala in tävlingsavgifter och inträde på postgirokonto
51 67 57 -2 ange betalningsmottagare Gamers' Guild.

Vi vill ha följande information:
Namn, adress och telefonnummer.
Tävlingar du anmiiler dig till.
Sista arunölningsdag

ftr

Jörannälan I5 Oktober.

Kunskapskod

För att ni skall få en uppfattning vilken förkunskaps som krävs av .er i de olika
turneringarna.

KK 0. Har aldrig hört talas om spelet.

KK 1. Iåg eller ingen förkunskap
KK 2. God kunskap
KK 3. Hög kunskap

Rollspelsturneringar
AD&D
Anatgör: Göran

uPalo.
Meritcr: Space Hulk På Lincon-9|.
Sr

Kunskapskrav: 0 (GM.KK 2.)
Avgift: 75 kr för lag, 20 kr för individuell anrrålm'
Tidpunkt: Söndag 08.00 - 12.00
Tumering fiör lag om sex spelare och en SL.
Slakta svartfolk och mnmt avskum i diaboliska
tunnlar mh mörka grottor. Detta åvenlyr komer
att utspela sig i en grym mh hÄrd värld dår elt
svär«l är skillnaden mellm liv och död.

Drakar & Demoner ExPert

Rönnedal, Datiel Römedal'

Arangörer: Atdreu
Meiter: Murantdwnryr rill SPK-88, Srjdrnonas krig
dwnryr rill S P K'fr ,'9 t, E\Pert äwnvr, ill FrunCon'
fr, -9t och Lincon-9|, Drakar och Demoner till
SPK.92.

Kunskapskrev: 0 (SL KK 3.)
Avgift: 75 kr {ör lag, 20 kr lör individuell mmälm'
Tidpunkt: I"Srdag 14.00 - 18.0O
Tumering lör lag om sex spelare och en SL.

Spela herotisk hjälre

,il,to.-"

i Ereb Altor. ö'er

hav och genom skumma ståder l-crdls

ni denna gång'

Neollunny.

Ovriga aktiviteter:

Advanced Ileroquest

Anangör: Mats l-oberg,
Meriter: Spacc Hulk på SPK-X), Hungry Trollt på

Artikeltävling

Anangör: Mu Lundgren, Kristofer Edluil'
Meritir: Erperratenq'r ill SPK-9O, '91, Spoce Hulk
på Lincon-9I.
Kunskapskrav: KK 0.
Avgifi: 15 kr, inrlividuell anmälan
Tidpunkt: Rullande 3vä iimmars pass med plats
Iör4 spelare i varje.

Merir*: Expendvenryr lall SPK-fr, '91. Spau Hulk
på UppCon-92.
Tumerirg Iör lag om lra spelare eh en SL.
Kunskapskrav: I (SL KK 3.)
Avgift: 60 kr lör lag, 20 kr 6r individuell mmälm'
Tidpunkt: Lördag 19.00 - 23.00
Tumering Iör lag om fyra spelare och en SL.
Fyra bröder födda smm dag lider av

ett

gemensåmt problem som de under ett helveti§kt
äventyr skall fbrsöka lösa.

Anangör: Maui6 Axelsson.
M eriter: M utantdvcnryr på föna FmnCon.
Kunskapskrav: 0 (SL KK 3')
Avgift: 75 kr Iör lag, 20 kr lör individuell mmälm'
Tidpunkt: Fredag 21.00 - 01.00
Tumering för lag om sex spelare mh en SL'

i

msande fart under
färden genom megacity. Robotar, mutanter och
människor möts i en våldsm stad år 2090. Livet
går inte alliid problemfritt frem trots ått det finns

en hel del hightech runt er eller är det kuske
därför ni har så mYcket bekYmer?

anmälan på plats.

Tidpunkt: 14.00 -

18.0O

-91

Sagan om

Kunskapskrev: KK 2'

Avgift:

20

kr, individuell

enmälan.

Tidpunkt: Fredag 21.00 och fmmÅt tills en segrare
glr stt koras. Eventuellt fortsåttning på Lördag

Ånangör: Mats Inberg.

Pcr pcFon.

Meriter:

Space

Huk pd SPK' , Hungry Trolk på

FmnCon-9|.
Kunskapskmv: KK 0.
Anmälan: lTl0 kr, mrrålen på plas.
Tidpunkt: I-6rdag 10.00 - 12.00
Eget spel ger lörlur.

l{ulk

tumcringen.

Anatgör: Ej bestdmt

Snus

Kunskapskrav: KK

Bcrgho lm,

l.

Avgift: lO kt, individuell anmälsn
Tidpunkt: Lirdag 08.oo ' 12.0o
Arge om du har eget spel' det ger förtur till
turneringen.

Diplomacy
Arringöru: Dan Hörning, Kim

Rosenberg,

Johannes Nordangdrd och Johan Ol*cr.
Mcriter: Arrangör av AvCon'
Kuoskapskrar': KK 0.
0

kr(!),

anmälan På Plats.

Tidpunkt: Rullande fyra timrnars pass med plats
Iör 35 personer i va{e.

Vitl du Iän dig Diplomcy bar du ett

gyllene

tillElle atl göra det nu!

Hungry Trolls
Anangör: Mats Loberg.

Meriter:

Space Hulk

på SPK'%, Hutgry Trolls pd

FrunCon'91.
Kunskapskrav: KK 0.

Avgift:

kr,

anmälaa På Plats.
Tidpunkt: Lnrdag 08.00' 10.00
Who's most SquiglY?
1T10

Auktion

Visning: Intåmede

dnnu.

Meriter: Söken många.
Kunskapsknv: KK 0
Annrilen: l0 kr, Iöranmälm.
Tidpunkt: Rullmde under FrunCon

sker fims rra beskådår i

kiosken hela tiden.
Tidpunkt: Söndag 07.00 - 08.0O

Karaktiirsritning
Få din favorirkamktär ritad under tördagen 10.00 -

18.00

Meriter: SPace Hulk Pd Lincon'9|.

sammenfaller mcd

Inläming: fnm till ch med söndag 10.00
Avgift: 5 k per inlimnat objekr. Dock högst 50 kr

Space

Blinrl Aris & Allies spelas på tvÅ bräden och du
scr inte molståndrrens irupPer. Elt helt nytt sitt
rtt spela Axis & Allies på med andra ord och
gffrDteret dxrr! roliSårc.

och tivlingen

Aventyrståvlirgen.

O That's my leg.

Ange om du b&r eget sPel, det ger lörnrr till

gör: M a

Priset delas ut under prisutdelningen på söndagen.

pristagare
kmin och försök göm din klan
den stårkaste Senom ett 6röka de dina och

Spela en mutemd

morgon om det behövs'

n

[.åma in dina egna rollryrlvrtiklar till Argus
redaktionen under lördagen och du d€lkr i
utlottningen om 50O:- i presentkort på Tradition.
OBS: Totalt 500:-, km delas mellan llen

Eget spel ger fiörtur.

Iörgöra de andm,

,
ringen titailtyr till SPK-9O,
-g2, Stjörnornu k iS öwnryr ,ill SPK'9O'
Expcndwnryr till FrunCon'9o, Space Hulk på SPK'
9O och Lincon'9|.

Mtitcr:

Avgift:

Mutant

Avgift: lTl0 kr,

Anangör: Tryggv Berghobn.

Arra

Aftangör: Kent Ndrling.

FmnCon-91.
Kunskepskrav: KK 0.

till

Blind Axis & Allies

Combat Cars

Kult

Noenljusen glimtar lörbi

Brädspelsturneringar

av Andrru Römedal, Duiel

eller Marcelo Herrera4odoy.
Avgift: 40 kr, 60 kr om du vill

Römedal

beståm teknere.

Filmvisning
Flera bra filmer kommer stt gå uDder konv€ntet.

Exempel på filmer; Robin Hood, Dengr med

fyra våningar (!!!) som Space Marines skall
försöks te sig igenom.

vargar, Teminator, Rovdjuret, Avgroden, Totel
recall m.fl.

Talisman

Fika

Bana

i

Anangör: Magnre Bergholm.
Mertter: Space Hulk på Lincon-9|.
Kunskapsknv: KK 0.
Anmälan: l0 kr, individuell anmålan
Tidpunkt: Söndag 08.00 - 12.00
Eget spel ger förtur,

Titan
Anangör: Fredrik Nösman, Pontus Gingsjö
Merirer: Space Hulk på Lincon-9t, Sagan om ringen
öventy' på FrunCon-9|.
Kunskapskrav: KK 2.
Anrnålan: 20 kr, individuell enmälm
Tidpunkt: LSrdag 08.00 - 24.0O

Warhammer 40k
Anangör: Magnw Åhktöm.
Merirer: Spae Hulk UppCon-92.
Kuskapsknv: KK 0
Avgift: 0 kr, mmälu på plats.
Tidpunkt: På nätteme.
Under nättema kommer tillfälle att ges Iör de som
vill prova på 40k eller Iör dem som spelat förr au
möta nys motståndåre på våra två baDor.

Kiosken kommer stt vam öppen mellan 20.00 01.00 pA fredagen, 7.00 - 01.00 på ldrdagen och
7,00 - 15.00 på sdndagen.

Föredrag
F6redmg komner

att hållas av

någon känd

spelkonstruktör, vilken är dock inte beståmmd.
Tidpunkt: l5rdag 13.00 - 14.0O

Försä[ning
Flemmn komnrer

rtt ha lörsäljning

under

lördagen och sön&gen med stort sortiment mh
låge priscr.

Prisutdelning
Tidpunkt: Söndag 13.00
Det komr 8tt deles ut priser till de främta i
vrrje aumering och de tre lörsta Iär diplom.

Teckningstiivling
Lima in din

teckning

lör bedöming till

våm

tecktrare uDder lör&gen. Den bäst8 trckningen
vinner stort överesknin gspris.

