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Kom til Viking-Con!

Butikker

Den 12.-14. oktober 2018 afvikles den 37. 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 37.

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 37 på
www.Viking-Con.dk frem til 26. 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. 12. 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 36 år har Viking-Con dannet rammen for
omkring 800 mennesker som mødes for at spille
rollespil og brætspil i alle afskygninger.

Hvornår
12.-14. oktober 2018
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. 26. 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

Glass Road

L3-L4

ESO terrorists

Torben Ussing

L1-L2

Okkult, investigation,
action, horror

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.

Debatten

Kirsten Kaasen

L5-L7

Drama, indlevelse, intrige,
debat

Hvem bliver Danmarks næste statsminister? Valgkampen er i gang, alliancer formes og brydes og i debatterne skal
politikerne gøre deres standpunkter klar.

Byg dit civilisation.

Morten Greis
F1-F3
Petersen Fakkelskov
m.fl.

Hinterlandet, fantasy,
terninger

Tapre eventyrer vover sig ind i Marmorgraven efter hemmeligheder, der skal hjælpe, når krigen kommer. Hvad
skjuler sig blandt oraklerne derinde?

Byg din civilisation bedre end din modstander.

Heksen i
Marmorgraven

Morten Greis
L5-L7
Petersen Fakkelskov
m.fl.

Hinterlandet, fantasy,
terninger

Heksen i Marmorgraven truer eventyrere med sin dødsforbandelse i deres drømme. Kun ved at opsøge hende, kan
de redde livet. Men tiden er ved at rinde ud...

See, Hear, Speak
No Evil

Casper Finne
Rasmussen

L3-L4

Komedie, D&D, indlevelse,
kommunikation

Kan de D&D spillende con-gængere finde bøllen og deres stjålne maskot uden deres brille, høreapparat og
strubevibrator?

D&D 5e

Tommy Frost

S1-S2

D&D 5th

Find Klenodiet i Tårnet! Men vær på vagt - I vil møde både venner og fjender, gåder og kamp undervejs.

Opera Buffa!

Tayler Stokes

S1

Rerun, Opera, Semi-live,
Komedie.

Improviser en højdramatisk historie om jaloux spøgelser, uønsket ægteskab og bedrageriske geder, mens I synger
højt, lidenskabeligt og ikke nødvendigvis særlig godt.

10 Minute Heist: The Wizard's Tower

L4

På tyvetogt i troldmandens tårn...
7 wonders
7 Wonders Duel

L4
F3-F4
L7

Kom og byg hotelkæder og overrask modspillerne med
skjulte aktier og skumle planer.
Arkham Horror: The Card Game



L5-L7

Her er din chance for at spille det officielle Arkham
Horror: The Card Game "Epic Multiplayer" scenarie for op
til 12 spillere.
Ave Caesar
Hestevæddeløb i det gamle Rom.

Hearthstone

S1-S3



L1-L3

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

F1-F2

+

S3-S4

Iron Curtain kondenserer koldkrigsspillet til et spil med
kun 19 kort, der tager 20 min.
Isle of Skye: From Chieftain to King

+

F1-F2

+

Er du det mægtigste monster i Tokyo?

Rising Sun - Honor is everything!

S3-S4

+

L2-L3

Hvem af jer er den bedst tyv og kan du undgå at blive
stoppet af troldmanden.
L1-L3

Det klassiske togspil! Fut fuuuut!
+

L1-L6

+

S3-S4



L1-L6

Shadespire alá Errant Painting.
Hvem tør gå ned i hulen til monstrene?
X-Wing: Viking-Con Open
Kom og vær med til Star Wars rum kampe.

Butikkernes åbningstid

Pathfinder
TOON
Rumgudernes Skib

Opera Buffo

Dungeons and Dragons
5th edition

Debatten
Heksen i Marmorgraven
Minder
Pathfinder
Warfluxx 2

0 0
.3 .0
23 24

L5-L6

Er du klar til at være handelsmand.

Welcome to the Dungeon
L2

F1-F2

Japan - kamp og te ceremonier.
Splendor

Mage Wars
Magic the Gathering - Sealed Deck
My Little Scythe
Welcome to the Dungeon
Pandemic Survival

0 0
.0 .3
14 14
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+

Ave Caesar
Iron Curtain - DM
Azul
Flamme Rouge
Kickstarter - Surprise

30
.
18
.
16

30

S4
S3

L5-L6

Eventyret er slut men festen er kun lige begyndt.

Warhammer Underworlds: Shadespire

Kickstarter - Surprise!
King of Tokyo

Red Dragon Inn

Ticket to Ride

Bliv konge af de dejlige øer.
Kickstarter - Surprise

L3-L4

Byg fantastiske rumkonstruktioner og koloniser
fabelagtige planeter.

Theives & Wizards

hvem er bedst til at holde styr på aktier, roller og tog.
Iron Curtain DM

Midnight Acquire

L5-L6

Må den bedste snylter vinde.

Iberian Rails
+

+

Race for the Galaxy

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.

Christoffer
Sevaldsen

Oraklet i
Marmorgraven

Mørk fantasy, action, flugt- En ærlig tyv, en lusket sladdermægler, en stof-afhængig kriger og en tvivlsom vendekåbe flygter med forfølgere
drama
åndende i nakken igennem et farefuldt slum via håbets plads mod friheden. Hvad møder de på deres vej og hvad
eller hvem er de villige til at ofre for at slippe væk?

Flamme Rouge er et dansk designet racerspil med
cykeltema.

Turneringer

Flugten fra
Håbets Plads

S1-S2

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.

Ni studerende er forsvundet i Ruslands bjerge. En ekspedition sendes afsted for at finde dem i den frosne ødemark,
men tør gruppen stole på hinanden, når det gælder? Og bør de?

Flamme Rouge - Viking Con

Kom og besøg os, helt gratis:

DREAD, horror, intrige 15+
år

Der sad to katte på et bord, kritte-vitte-vit bom - BOOM!

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

Viking-Con Junior:

F1

L4

+

L7-L8

0

Anne Morthorst

DREAD

Exploding Kittens

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

Power Grid

.0

Fire venner genforenes i Rom efter 8 års stilstand. De skal finde ud af, hvad der gik galt imellem dem, da de tog fra
Rom. Og de skal finde hinanden, deres passion og indhold i et liv som næsten ikke er værd at leve mere.

Drama, indlevelse, uhygge

Det er tid til det årlige mesterskab i EDGE - hvem er den
bedste strateg?

Millioner af soldater, dusinvis af papbrikker. Den Store
Krig med kort og terninger.

18

L5-L7

L4

Butik

Niels og Jacob
Sørensen

Minder

Edge: Clans of Icosara - VM

Tiny Game-designkonkurrence
Butikkernes åbningstid
Gratis adgang
Viking-Con Junior

Seks Eventyrere bliver sendt på missioner af Society'ets ledere. Hvad er problemet denne gang? Djævletilbederne
fra Cheliax? En mumie på amokløb i Osirion? Kan din gruppe løse det med diplomati, eller skal der hårde midler til?
Scenarierne foregår i verdenen Golarion og er pre-skrevet af Paizo's forfattere.

L5-L8

00

F1-F2, High Fantasy, Eventyr,
L1-L2, Real-life MMO,
Begyndervenligt.
L4
L5-L6
S1-S2

Paths of Glory

.
17

Pathfinder Society

Lokalt mesterskab.

Esoterrorists 2018 Flugten fra Håbets Plads
Rotteprinsessen
Pathfinder
Pathfinder
Rumgudernes Skib
Intro
Skæbnens Gang See, Hear, Speak No Evil
Soul Engine
Sæd og Skik

Forskellige
scenarier

S1-S3

DREAD
Oraklet i Marmorgraven
Pathfinder
Portræt af en hævner
Rotteprinsessen
Soul Engine

F1-F3

Its time to sling lead and hexes to decide who controls
Gomorrah - the town they call Doomtown!

Pandemic Survival

Iberian Rails
Rising Sun
Lords of Waterdeep
Race For The Galaxy

En af Agenturets agenter er forsvundet i det vilde vesten. En gruppe agenter er sendt afsted fra hovedkontoret i
Denver for at opklare hvad der er sket.

Thomas Jakobsen

L5-L6

Isle of Skye:
From Chieftain to King

Weird Western,
investigation, action

Portræt af en
hævner

Doomtown Reloaded

Das Motorsportsspiel

Prinsesse Inori og hendes fire generaler vokser op fra børn til voksne, mens deres rige trues af invasion, og deres
indbyrdes forhold kompliceres af en umulig forelskelse.

7 wonders
Battlestar Galactica
Arkham Horror: The Card Game
Combo Fighter - DM
Doomtown Reloaded
Last Night on Earth
Codenames
10 Minute Heist:
Midnight
Diplomacy
Glass
Road
The Wizard's Tower
Acquire
Capital Rush
Paths of Glory
Hearthstone
Edge: Clans of
Theives & Wizards
Red Dragon Inn
Power Grid
Icosara - VM
Exploding
Ticket to Ride
Kittens
Mage Wars
King of Tokyo
Mahjong Intro
Mahjong
Malifaux
Mega Civilization
Splendor
Warhammer Underworlds: Shadespire
X-Wing: Viking-Con Open

Romance, Young Adult,
teksttungt

Opnå point ved at tage på eventyr og slås med tærter!

Concordia

L1-L2

S1-S2

7 Wonders Duel
Chaos Marauders

Rasmus Park

+

30

Skæbnens Gang

My little Scythe

.
21

De fem operativer fra mega-firmaet SLA Industries skal efterforske det mystiske projekt SoulEngine. Men intet er,
som det ser ud, og Sandheden er dødelig.

0

F1-F2, Sci-fi, action, investigation
L3-L4

L1-L3

.3

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

Frederik Klejs

Diplomacy

19

Bilkørsel under stress.

0

Anders var sæddonor som ung. Han har børn, han aldrig har mødt, og han aner ikke, hvordan donorbørnene
skikker sig. Skal han sige ja til at få et barn med kæresten?

.3

Semilive, roterende roller,
livsværdier

18

Terese M. O. Nielsen L1

0 0
.0 6.3
6
1 1

Sæd og Skik

F3-F4

0
.0
4
1

Das Motorsportspiel

Vulkanudbrud, slaveoprør, pirater, gode handler og
rænkespil; Led din civilisation til succes fra istid til
jernalder, fra den iberiske halvø i vest til Indien i øst. Alt
det på kun 12 timer!

0
.0
2
1

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

L1-L6

0

Komedie, terninger

Spil med hjertet - vind med gemen købmandskab!

Mega Civilization

.0
10

S1-S2

F3-F4

0
.0
4
0

Niels Ull

+

00

TOON

Concordia

En sjov og anderledes turnering.

.
02

En blanding af kortspillet Fluxx og rollespillet Warhammer, hvor reglerne ændrer sig hvert femte minut. Intet er
sikkert, andet end at det ender i kaos og latter.

L1-L5

0 0
.3 4.0
3
2 2

Fjollet, Warhammer light,
improvisation

+

0

L5-L7

Malifaux

Spark mås i et festfyrværkeri af hæsblæsende arcadeaction!

.3
21

Jesper Koplev

Mahjong: Den store turnering.

L7

Warfluxx 2

L3-L4

L6

Troels Ken Pedersen F1-F2, Dungeon Thriller, beskidt
Rottefængere jager en var-rotte i Byens kloakker for at forhindre en katastrofe.
L3-L4 fantasy, D&D 5th, terninger

+

L5-L6

L5

Rotteprinsessen

Combo Fighter DM

Her kan du lære (næsten) alt om et af verdens mest
fascinerende spil.
Mahjong - Turnering

Ordleg i hold.

L3-L4

L4

L1-L3, Sværd & Trolddom,
S1-S3 Dungeon Crawl, Antologi

U

L3

Rasmus Wichmann
m. fl.

Mahjong - Introduktion

L2

Rumgudernes
Skib

Kom og spil sealed deck på Viking-Con, alle kan være
med.

L1

Modul

S1-S3

00

L1-L2



F4

Codenames

Magic the Gathering - Sealed Deck

30

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

Hardcore mage duel system.

.
19

F1-F2

L1-S4

F3

Chaos Marauders

Mage Wars

S2

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

Hvem bliver dette års Lord of Waterdeep.

S1

L4

F1-F3

F2

Capital Rush

Lords of Waterdeep

L8

Efter de krigerriske cylons har ødelagt de tolv kolonier,
må de ynkelige rester af menneskehedens tidligere store
civilization flygte ombord på det sidste interplanetare
rumskib, i en søgen efter legenden "Jorden".

L7-L8

F1

Battlestar Galactica - Human Hardcore

+

Søndag

Til Viking-Con 37 har vi ikke mindre end 47
turneringer i programmet. Du kan bekæmpe
epedemier i Pandemic eller blive den mægtigste
herre over dem alle i Lords of Waterdeep. Se om
du kan overleve zombieapocalypsen i Last Night
on Earth, eller måske trænger du til at kaste nogle
digitale Hearthstone-kort efter din modstander.
I år løber Viking-Cons 'Tiny Gamedesignkonkurrence' også af staben og du
har mulighed for at prøvespille spillene i
konkurrencen.
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 37

Forfatter

Soul Engine

L1-L3

Har du hvad der skal til at overleve i Woodinvale? Som
den sidste?

Kan du samle og bygge det bedste mønster?

Titel

En gruppe helte udforsker et gigantisk rumskib, der rummer væsener fra forskellige rollespils-verdener. Scenariet er
skrevet af et hold af 9 forfattere.

Last Night on Earth - Survivor!

Lørdag

Beskrivelse

S1-S2

Fredag

F3: 00:00 – 02:00 L7: 00:00 – 02:00
F4: 02:00 – 04:00 L8: 02:00 – 04:00

+

Viking-Con 37

F1: 19:30 – 21:30 L5: 19:30 – 21:30
F2: 21:30 – 23:30 L6: 21:30 – 23:30

Azul

Strategispil

Aktivitetsplan

scenarier

Stikord

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

Strategispil

I år har Viking-Con 16 Premierescenarier, et enkelt
rerun 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 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.

På Viking-Con uddeler vi en pris til det
premierescenarie, som har givet flest mulig
spillere en vidunderskøn oplevelse. Stemmerne
bliver optalt ud fra evalueringssedler, som alle
udfylder efter endt spil. Præmien er en flybillet
til New York og en VIP lifetime billet til rollespils
connen Dreamation i februar 2019. Har du lyst til
at klappe af vinderen, så kom forbi Bastard Café
lørdag den 20. oktober og vær med til fejringen.

Fredag

Rollespil

Rollespil

Moduloversigt

Andre
Aktiviteter

Konkurrencen

