Kom til Viking-Con!
Den 9.-11. oktober 2015 afvikles den 34. 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. Der er en rigtig god stemning, hvor man
kan lære en masse nye spændende mennesker
at kende. Mennesker 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 34.

Praktisk information
Tilmelding
Du kan tilmelde dig Viking-Con 34 på www.
Viking-Con.dk frem til 28. 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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Ankomst og indcheckning
Fredag d. 9. 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
Det er mulighed for at købe let mad og drikke i
vores kiosk under arrangementet.
Hovedmåltider kan bestilles ved
forhåndstilmelding.
Overnatning og Bad
For Viking-Cons gæster er det tilladt at overnatte
i vores fælles sovesal, hvortil der også er
tilknyttet badefacillitater. Du skal selv
medbringe sovepose, liggeunderlag og
håndklæde.

Aktiviteter på Viking-Con
Bræt- og Rollespil
Hoveddelen af aktiviteterne på Viking-Con er
bræt- og rollespil. I år har vi 43 brætspil og
23 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.

Så er her en ultra kort forklaring af mærkelige ord
og de vigtigste regler.

Kom og prøv brætspil, rollespil, samlekortspil og
figurmaling i trygge omgivelser.
Viking-Con Junior arrangerer introduktionsspil
for børn i alderen 6-12 år lørdag d. 11.
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.

•
•
•
•
•

Spildesigner-workshop
Viking-Con er også et sted hvor du kan risikere
at lære noget. I år kan du prøve kræfter som
brætspils-designer om lørdagen i fællesområdet.

Gratis adgang
Kom og få et indtryk af Viking-Con lørdag mellem
kl. 12 og 19. Her vil der være mulighed for
gratis at besøge Viking-Con.
Deltagelse i brætspilsturneringer og
rollespil forudsætter betalt tilmelding.

Viking-Con Junior

VIP-Status
Alle frivillige hjælpere på Viking-Con for VIPStatus. Det er vores lille måde at sige rigtig
mange tak for deres hjælp. VIP’erne inkludere
bl.a. spil- og turneringsledere, scenarieforfattere
og info-hjælpere.
Som VIP på Viking-Con får man:

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
Viking-Cons Ludotek tilbyder udlån af
spændende bræt- og kortspil 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.

Ny på Viking-Con?

Butikker
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.

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.

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
Har du specifikke spørgsmål kan du kontakte:
info@viking-con.dk
rollespil@viking-con.dk
strategi@viking-con.dk

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.
Samlekortspil
Masser af børn samler på Pokémon-kort, men
ikke alle spiller med dem. Få forklaret reglerne
her og prøv at spille. Desuden er der introduktion
til- og prøvespil af samlekortspillet Magic. Det er
ikke nødvendigt selv at medbringe kort.
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 tagselv-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 til
Viking-Con Junior.

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, skal du kontakte
Tina på: tina@viking-con.dk
eller tlf. 24 64 18 20.

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

Hvornår
9.-11. oktober 2015
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 senest d. 28.
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

Feel-good med
perfid intrige under

Et scenarie i pastelnuancer, hvor alle er venner.
Så sukkersødt man får det dårligt...

Slavehandleren fra L5-L6 Johannes Busted Larsen
Ascalon (2010)

Sværd og sandaler.
D&D-indie hack.

En hel D&D kampagne på 4 timer! Sværd,
sandaler, loot og levels.

Unik (2004)

L4

Byg-selv
kærlighedsdrama

Bittersødt kærlighedsdrama spillet gennem
arketyper givet kød af spillerne

Vi var hvepse
(2014)

S1-S2 Ann Kristine Eriksen

Karakterdrama

Kvindelige jagerpiloters venskab under krigen,
uretfærdighed, og deres drømme i luften.

Zombies DK
(2007)

L5-L7 René Toft

Horror, tilsat action

Råk’n’råll actiongyser med spilpersoner under
pres og masser af zombier.

L4

Lena Kikko Andersen

Klaus Meier Olsen

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

L7-L8

Gangsterkrigen raser i Chicago.
Flamme Rouge
S1-S2
Et taktisk cykelspil, hvor du både kan gå i udbrud,
ligge på hjul og sprinte.
Game of Thrones - 2nd ed.
L1-L4
Kan du vinde tronen og Westeros?
Infinity the Game
 L1-L5+
S1-S3
Danmarks største Infinity turnering!
Kingsburg
F3-F4
Terningerne er kastet - men hvor skal de placeres?

Zombicide
GRRRR RAAAWR!
Signaturforklaring
 Kræver regelkendskab
+ Viking-con Premiere
U Introduktion/Demo-fremvisning

S3-S4

Designer workshop og indiespil:

Brombærkrattets Helte
Den Scenarieløse Blok

Hinterlandet: I den Dybe, Grumme Skov

Vi Var Hvepse
Toon
Femten Mand

Love Letter

00
.
18

Unik

My Little Pony

Gratis adgang
Viking-Con Junior

Conquest of Zabor Cults of Arkham
DreadStreets

Helvedes forgård

Hinterlandet: Vinter over Sommerlandet

Slavehandleren Fra Ascalon

Zombies DK
Turneringen
Copenhagen Streetlights
F.A.B.E.L.

Har du selv en spildesigner i maven? Så kig forbi
”Design dit eget spil” i hallen. Vi har også professionelle
spil-designere på banen, med bl.a. erobrings-spillet
”Conquest of Zabor”, og både gys og taktik med ”Cults
of Arkham!”
”Design dit eget spil” er med løbende opstart.
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Kom og få et indtryk af Viking-Con lørdag mellem kl. 12
og 19. Her vil der være mulighed for gratis at besøge
Viking-Con, låne spil i ludoteket og meget andet.
Deltagelse i brætspilsturneringer og rollespil
forudsætter betalt tilmelding.

En klassiker inden for intrigegenren, hvor alle
har hemmeligheder.



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.

Psykologisk horrordrama og intrigant
kammerspil

Cthulhu med terninger.
Family Business

Kom og besøg os, helt gratis:

9 noveller i en mørk fremtid præget af krig.

Viking-Con Junior:

Novellesamling

Design Dit Eget Spil

F1-F3 Morten Greis Petersen m.
fl.

Brombærkrattets Helte
Den Scenarieløse Blok

Imperiet 40 K
(2010)

Brombærkrattets Helte
Den Scenarieløse Blok

Piraterne har fundet skatten. Men hvem
kommer til at beholde den?

Det tætteste du kommer på en OL-diciplin på VikingCon!
The City
L4
Byg din by, bedre og hurtigere end de andre!
Thurn und Taxis
F1-F2
Tag magten over postvognsnettet
Ticket to Ride DM
S1-S3
DM i Ticket to Ride
X-Wing Miniatures Game
 F1-F4+
S1-S4
X-Wing Bliver EPIC!

Hinterlandet: Flugten fra Vinteren

S1-S2 Simon Steen Hansen, Niels Pirat intrige
Jensen, Anders Troelsen

My Little Pony
(2009)

En dyster sag om et bortført barn og detektiver
på personligt hævntogt.

Hinterlandet: Snestorm på Midsommerdag

Femten mand
(2011)

Laaste Døre (1994) F1-F2 Thomas Munkholt

Fusion, okkult
investigation

Opbyg et kommercielt imperium baseret på ædelsten.
Table Curling
L3
+

ESOterrorist
Et Sidste Kup
Fanden paa Væggen

L1-L4 Palle Scmidt

L5-L7
+
Doomtown: Reloaded er et ’Spaghetti Western with
Meat!’ Expandable Card Game.
Eclipse
L1-L3
Min galakse. Min.
Elder Sign
L4
+

En Af De Dage...
Hvem vil være Millionær
Imperiet 40K
Laaste Døre

Fanden paa
væggen (2001)

Dominion at speed.
Doomtown: Reloaded

X-Wing Miniatures Game

Seks riddere dyster i grevens turnering for at vinde hæder, ære
og grevens datter. Spillederløst ensembledrama i Brügge 1250.

X-Wing Miniatures Game

Historisk
ridderdrama

Pandemic
Splendor

Frederik
Johannes
Jensen.

Udkæmp 2. Verdenskrig på halvanden time.
Red Dragon Inn
S3-S4
Eventyret er ovre, men festen er kun lige begyndt!
Splendor
L5-L6
+

Elder Sign
Catan DM
Majong Intro
Eclipse
Game of Thrones - 2nd ed.
Infinity the Game
Lords of Waterdeep
Mage Wars
Table Curling
The City

L5-L7

Red Dragon Inn

Turneringen

Magic the Gathering
Ticket to Ride DM
Paths of Glory
Zombiecide
Infinity the Game

Husk lagkager, dynamitstænger og Lars Løkke-masken så du
skaffer kioskbaskeren før konkurrenten!

Love Letter
Caverna
Doomtown: Reloaded
Majong
Mansions of Madness

Tegnefilm

Battle Sheep

Niels Ull
Harremoes

Axis & Allies 1914
Axis & Allies Miniatures
Diplomacy

S1-S2

Axis & Allies 1914
Chaos Marauders
Das Motorsportspiel
Dominion
Kingsburg
Munchkin
Power Grid
Quartermaster General
Thurn und Taxis

Toon

Ave Caesar
Castles of Burgundy
Flamme Rouge

André &
Komedie, Drama, Små mennesker med stærke ambitioner, utopiske ønsker
Susanne
Forbrydelse,
og dårlig impulskontrol. Planerne er store store! store!! og
Glasius Tischer Improvisation.
udførelsen katastrofisk ringe. Systemet er Fiasco og GM-løst.

Acquire
Carcasonne
Family Business

F1-F2

Android: Netrunner

Hvem vil være
Millionær? En
total fiasko!

Designer workshop og indiespil
Har du selv en spildesigner i maven? Så kig forbi
”Design dit eget spil” i hallen.
Elsker du indie-spil? Så har vi professionelle
spil-designere på banen, bl.a. erobrings-spillet
”Conquest of Zabor”, og både gys og taktik med
”Cults of Arkham!”
10:00 – 16:00: Design dit eget spil v. Betatester
14:00 – 16:00: DreadStreets, v. Mastodon Hunter
16:30 – 19:30: Conquest of Zabor, v. Never Ever
Games
19:30 – 21:30: Cults of Arkham v. Initiativet
”Design dit eget spil” er med løbende opstart.
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Isheksens greb om landet gør sommer til vinter, og der er
desperat brug for helte til at drage dybt ind i vinterens hjerte.

00

Oldschool
fantasy

.
12

Morten Greis
Petersen

00

L5-L7

Two dwarfs walk into a mini-bar.
Chaos Marauders
F1-F2
Orkerne er på krigsstien igen, WAAAAAGH!!!!!
Das Motorsportspiel
F3-F4
Bilkørsel under stress.
Diplomacy
L2-L4
Kan du navigere diplomatisk og taktisk gennem et
Europa i flammer og vinde krigen?
Dominion
F1-F2


.
10

Hinterlandet:
Vinter over
Sommerlandet

L5-L6

00

Pludselige snestorme midt på sommeren! Kender elverfyrsten
vinterens hemmelighed, og kan heltene lokke den ud af ham?

.
04

Oldschool
fantasy

00

Morten Greis
Petersen

.
02

Hinterlandet:
F1-F3
Snestorm på
Midsommerdag

L1-L3

0 0
.3 .0
23 24

Dybt inde i den grumme skov ligger en mystisk ruin, som
vinteren har blotlagt. Hvilke skatte og hvilke undere venter her?

30

Oldschool
fantasy

.
21

Morten Greis
Petersen

Byg den bedste landskab omkring dit slot.
Catan DM
Er du Danmarks bedste Settler
Caverna
+

S3-S4

0

S1-S3

Danmarksmesterskaber
I år ligger Viking-Con hus til hele to officielle
Danmarksmesterskaber; nemlig i spillene
Ticket to Ride og Catan. Ud over at vinderen af
de to turneringer kan kalde sig den officielle
danmarksmester, kvalificerer de sig også til
deltagelse i verdensmesterskaberne i 2016.

Når puslespil og strategi spil møder hinanden.
Castles of Burgundy
+

.3

Hinterlandet:
I den Dybe,
Grumme Skov

Særlige aktiviteter

19

Is og frost midt på sommeren har fået orkerne på krigsstien. Kan
heltene standse dem, inden deres hær plyndrer landet?

0

Oldschool
fantasy

.3

Morten Greis
Petersen

18

L1-L3

0 0
.0 6.3
6
1 1

Hinterlandet:
Flugten fra
Vinteren

00

Heltene ankommer til en mineby og kommer til at efterforske
mord og intriger. Deadlands / Savage Worlds.

.
14

Okkult Western

00

Thomas
Jakobsen

.
12

L5-L7

0
.0
0
1

Helvedes
Forgård

Kom og lær at spille Mahjong.
Mahjong Intro
L5-L6
May the Wall be with you.
Mansions of Madness
L5-L6
Okkulte efterforskere på jagt efter sandheden om
deres egen ubetydelighed i en verden fuld af kosmiske
rædsler.
Munchkin
F3-F4
RPG without that pesky roleplay!
Pandemic
L5-L6
Bekæmp virussen inden menneskeheden udslettes.
Paths of Glory
S1-S4
En krig. To sider. Fyrre millioner ofre.
Power Grid
F1-F2
Spillerne konkurrerer om at bygge det bedste netværk
af strøm, og hvilke byer at levere det til.
Quartermaster General
F1-F3
+

0
.0
4
0

Hemmelige gøhunde agenter på jagt efter Egern og hans
dommedagsmaskine i den mørke Dysterbyskov.

00

Dyrefabel, råk’n
rål

.
02

René Toft

0 0
.3 4.0
3
2 2

L4

L1
+
Send din aggressive fåreflok ud for at blokere det
størst mulige græsareal.
Carcasonne
L7-L8


0
.3
1
2

F.A.B.E.L.

Tanks, taktik og terninger.
Battle Sheep

0

En familie af hårdtprøvede slyngler får en chance for at gøre et
fantastisk kup. Et drama om grådighed vs. loyalitet.

.3
19

Historisk heist

S2

Troels Ken
Pedersen

S3-S4

Spil sealed deck på Viking-Con, alle kan være med.
Mahjong
L4
U

S1

L1-L2

L1-L6

L8

Et sidste kup

U

L7

Ordo Veritatis skal endnu engang forpurre et okkult plot fra
Esoterroristerne. Baseret på aktuel avisartikel.

L6

Investigation

L5

Torben Vilken
Ussing

L4

L1-L2

L1-L3

L3

ESOterrorists

F1-F3+
L1-L6

L2

Stemningspræget detektivscenarie, om En af de dage… Hvor du
ville ønske at du var blevet hjemme… København anno 2012.

Kan du score prinsessen?
Mage Wars
Two mages enter, one mage leaves.
Magic the Gathering

L7

L1

Krimi-Thriller

S1-S3

Hvem får sit kærestebrev leveret til prinsessen?
Love Letter
+

F4

Adam Stahl

L1-L3

F3

F1-F2



Lords of Waterdeep
L1-L3
Hvem bliver den mest indflydelsesrige i Waterdeep?
Love Letter
S3
+

F2

En Af De
Dage…

Det hotteste kortspil siden Magic.
Ave Caesar
Der er altid plads til en til... i yderbanen.
Axis and Allies 1914
Danmarksmesterskab!
Axis and Allies Miniatures

L7

F1

Detektivberauet Holm & Vederström A/S hyres af en anonym
klient til at varetage en diplomatisk opgave på Blågårdsplads.
København Noir med overnaturlige undertoner.

Til Viking-Con 34 har vi 43 turneringer i
programmet. Du kan miste forstanden i Mansion
of Madness eller blive den mægtigste herre over
dem alle i Lords of Waterdeep. Det er mulighed
for at erobre universet i Eclipse, eller måske
trænger du til at kaste nogle ondsindede Magickort efter din modstander.
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 34.

Acquire
Det klassiske hotelspil skal genoplives.
Android: Netrunner

Søndag

Sune Nødskou Okkult invesog Niels
tigation med
Handest
øretæver i luften

Strategispil

Lørdag

L5-L7

Hvornår skal en mus se ud over egne knurhår, og hvornår
skal man bare spise den ost man har i poterne? En kamp for
koloniens overlevelse, og måske en lysere fremtid.

Fredag

Copenhagen
Streetlights

Adventure
til yderste
halespids

Viking-Con 34

Premierescenarier

F1-F3, Sigrid
L1-L3, Aunkilde
S1-S3

Beskrivelse

Aktivitetsplan

Konkurrencerne
På Viking-Con vil vi gerne fejre det bedste nye
scenarie skrevet til connen, men også de gode,
gamle der stadig dur! Derfor har vi i år ikke én,
men to konkurrencer, en til premierescenarierne
og en til reruns. I begge er det spillerne der
bestemmer hvem der vinder, så husk at stemme,
og for begge er præmien 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.

Reruns

Den Scenarieløse Blok
I den scenarieløse blok kan alting ske! Her er der
ikke planlagt nogen bestemte aktiviteter. I stedet
kan enhver tage noget rollespil med, om det er et
gammelt yndlingsscenarie, et underligt obskurt
amerikansk indie system eller en playtest.
Som spiller møder man bare op og vælger af
udbuddet. Blokken kører alle tre dage
på Viking-Con og hvis
du kunne finde på at
tage
noget med, så send
gerne en lille teaser til
os på rollespil@vikingcon.dk, så smider vi det
op på hjemmesiden.

Brombærkrattets Helte

Genre

Strategispil

Særlige aktiviteter

Forfattere

Rollespil

Som altid vil der være en bred vifte af rollespil til
alle moduler på Viking-Con. Vi stiller bl.a. op med
klassisk dungeon crawl, amerikansk indierollespil,
pæredansk fusion og masser af hjemmelavede
scenarier med og uden system. Der er noget
for enhver smag. Et nyt punkt på programmet
i år er reruns, og vi har taget en bunke gamle,
populære klassikere, støvet dem af og sat dem
på programmet. Måske indeholder programmet
et scenarie, du har hørt godt om, men aldrig fik
spillet? Sidst, men ikke mindst: Hvis man gerne
vil hjælpe til med, at alle på Viking-Con får spillet
de scenarier de gerne vil, og give en gruppe
en god oplevelse, så bør man melde sig som
spilleder! Vi har altid brug for flere! Følg med på
hjemmesiden hvor du kan finde info om, hvordan
du bliver spilleder, finde opdateret scenarie
information og mere til.
God spillelyst til hele det rollespillende folk!

Modul

Andre
Aktiviteter

Rollespil

Titel

