PROGRAMBOK

ARCON 32
24.-27. juni 2016

Programbok for Arcon 32
Dette er en oppsummering av informasjonen som finnes på nettsidene www.spillfestival.no.
Denne digitale programboken vil også trolig bli oppdatert underveis i festivalen, så det kan
være lurt å laste den ned flere ganger i løpet av helgen.
Heftet inneholder også praktisk informasjon.
Ha en flott festival!

Om Arcon
Arcon er mer enn en spillfestival. Vi er en medlemsbasert forening hvor alle som deltar på
festivalen er velkommen til å være med og forme arrangementet videre. Alt arbeidet skjer
på frivillig basis, både gjennomføringen av det praktiske og arrangering av spill og
turneringer. Arcon samler hvert år nesten hundre frivillige til å hjelpe med praktisk
arrangering, i tillegg til at mange av deltakerne våre arrangerer spill på festivalen.
Arcon var en av de stiftende medlemsforeningene i Hyperion, Norges nasjonale
ungdomsorganisasjon for fantastiske fritidsinteresser. Gjennom Hyperion er vi med og søker
offentlig støtte til Arcons arrangementer. Takket være denne støtten har vi kunnet holde
deltakeravgiften nede, særlig for personer under 26 år.

Kontakt
Se også Kontaktinfotavlene som er slått opp ved Infodesken og Programrommet.
Leder
Program
Program
Infodesk/PR
Infodesk
Økonomi
Frivillig/gopher
Deltakerombud
Auksjon
Drift

Erlend Sand Bruer
Andreas F. Øwre
Ståle Mellesdal
Cathrine Siggerud
Julie M. Andersen
Marius Sæther
Sandra Lystad

930 59 007
938 88 417
970 03 609
452 87 352
932 82 641
928 11 701
904 71 545

Torgrim Husvik
Anna Grading

936 65 119
971 53 844
402 47 808
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Lokalet
Arcon 32 arrangeres også i år på Kongshavn videregående skole. Kongshavn skole er fra 1917
og både bygget og området rundt er verneverdig. Vi ber våre medlemmer være forsiktige i
bygget, særlig med de gamle maleriene på veggene – enkelte av dem er uerstattelige.
Grøntområdene både ved og i nærheten av skolen er fredet.
Åpningstider
Bygningene er tilgjengelige døgnet rundt for alle med adgangsbånd, fra vi åpner fredag til vi
stenger mandag. Det er oppsatte arrangement fra 10-03 lørdag og søndag, og 11-16
mandag. Frispillingsområdet er døgnåpent. Fredag ettermiddag rigger vi bygget, og det vil
ikke være fritt tilgjengelig før vi er ferdig rigget, normalt rundt klokken 18 (med forbehold
om forsinkelser). Arrangement må altså vente med sin oppstart til riggingen er ferdig. Alle
som ankommer tidlig oppfordres til å bidra. Full deltagelse på opprigg (fredag) og/eller
nedrigg (mandag) teller for frivillighetsprogrammet. Programrommet er betjent fra 10-01.
Overnatting
Sovelokalene er reservert for tilreisende medlemmer og andre som har spesielt behov for å
sove på festivalen, og vi ber om at det tas med liggeunderlag eller annet soveutstyr som tar
lite plass. Sovelokalene er åpne fra fredag 22:00 til mandag 10:00. Husk å hente bagasjen din
før det stenger!
Egne vakter passer på hele natten, og vil påse at ordensreglene blir fulgt. Alle former for
støy, alkoholbruk og røyking innendørs vil bli slått strengt ned på.
Verdisaker
Det finnes låsbare skap på skolen (ta med egen hengelås), men Arcon tar ikke ansvar for
noen deltageres eiendeler. Tyveri har forekommet, så ta vare på verdisakene dine. Skulle du
være uheldig å bli frastjålet noe, vær vennlig gi beskjed i resepsjonen.
Servicetilbud
Kantinen selger brus, snacks og mat under store deler av festivalen. Arcon har også en egen
te- og kaffebar. Dersom du kjøper Arconkoppen (enten underveis i festivalen eller ved å
forhåndsbetale gjennom våre nettsider), så får du gratis påfyll av kaffe og te hele festivalen.
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Kart over skolen
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En inkluderende og hyggelig festival
Arcon er Norges største møteplass for spillmiljøet, og vi blir stadig flere deltakere. Noen er
kanskje på festivalen for første gang, eller kjenner ingen andre deltakere fra før. Vi ber om at
alle er aktivt inkluderende og hyggelige, slik at flest mulig får en best mulig festival.
Starter dere et nytt spill og har ledige plasser? Spør om flere vil være med. Ser du noen som
sitter for seg selv? Snakk med dem, og inviter dem gjerne til å spille noe med deg.
Inntak av alkohol skjer i puben. Har du drukket mer enn et par øl er det best om du holder
deg i puben. Husk at det er mulig å spille spill i pubben også.
Arcon ønsker å bidra til et inkluderende og åpent spillmiljø, og festivalen er i stor grad basert
på tillit. Vi har mange ulike deltakere med ulike ønsker om hvordan de vil bli behandlet. På
Arcon snakker vi til- og om hverandre med respekt og omtake, uavhengig av alder, kjønn,
legning, religion, spillpreferanser eller erfaring.
Spør før du initierer kroppskontakt, og hold en respektfull avstand når du snakker med noen
eller spiller spill. Ikke alle liker f.eks. å få klemmer av folk de ikke kjenner så godt, eller at folk
lener seg over dem når de skal forklare noe.
Arcon godtar ikke noen form for trakassering. Om noen opplever å bli trakassert eller dårlig
behandlet forventer vi at personene rundt tar ansvar og endrer oppførselen sin. Opplever
du, eller ser du, noe som du ikke syns er greit, er det også viktig at du sier ifra. Om mulig bør
den/de det gjelder få beskjed. Dersom det ikke nytter eller dette ikke er mulig, gi beskjed til
Deltakerombudet (tlf. 936 65 119) eller ta kontakt med Acon-komiteen (se
Kontaktinformasjon tidligere i dette heftet).

8

Ordensregler
1. Det er forbudt å bruke tobakksprodukter (inkludert, men ikke begrenset til tobakk,
sigaretter, snus og e-sigaretter) på skolens område, både innendørs og utendørs. Det er også
forbudt å opptre beruset på kongressens område, og alkohol kan bare nytes i puben.
2. All bruk av åpen ild, også stearinlys, er forbudt. De som er så uheldige at de utløser en
brannalarm må betale for utrykningen.
3. Alle deltagere bes bære adgangsbeviset på seg, godt synlig. Alle gyldige eksterne
besøkende, pressefolk eller lignende skal være registrert i resepsjonen.
4. Det er ikke anledning til å bære våpen eller replika av sådan i lokalene. Eneste unntak er
for replikaer som er deler av et kostyme som brukes under en eventuell cosplay- eller
kostymekonkurranse. Vannpistoler og tilsvarende er ikke lovlig.
5. Dyr er ikke tillatt i i Arcons lokaler.
6. Deltakere skal rydde etter seg når de er ferdige med et spill.
7. I sovelokalene skal det herske ro og fordragelighet. Det er kun tillatt å sove i disse.
8. Deltagerne bes ellers rette seg etter henvisninger fra arrangørkomiteen. Komiteen
forbeholder seg retten til å bortvise deltakere.
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Gophere - Belønningssystem
Arcon drives av dusinvis av engasjerte frivillige, og de fleste jobber med praktiske oppgaver
under selve festivalen. Disse kalles «gophere», og blir med i en av de hyggeligste
turneringene i Arcon: Spillet om å gjøre festivalen best mulig for alle deltakerne!
Gophere får også tildelt erfaringspoeng (xp) basert på hvor mye de jobber under festivalen
og hvilke jobber de tar. Erfaringspoeng gjør at man stiger i nivåene og får stadig mer
eksklusive belønninger!

Nivå 1 – Ensign (0 xp) : Som Ensign får du betalt dine første Gopherdollar som
kan brukes på mat og drikke i romskipets kantine.
Du får utdelt en flott uniforms t-skjorte.
Du får adgang til den store etterfesten på mandag kveld når romskipet Arcon
endelig lander.
Nivå 2 – Kaptein (4000 xp): Jobber du i forkant av festivalen starter du på
nivå 2!
Du får en terning laget av kyber-krystall og en Arcon-kopp som gir deg tilgang
på uendelig te og kaffe fra Arcons replikatorer.

Nivå 3 – Kontreadmiral (8000 xp): Som kontre-admiral vil du få et gavekort fra
Arcons flåtekommando og invitasjoner til idemyldringsmøter for neste års
Arcon.
I tillegg får du en ekstra oppmerksomhet på den store frivilligfesten!

Nivå 4 – Admiral (15000 xp): Som Admiral vil du få den ettertraktede Arconhettegenseren!
Den selges ikke, men gis kun til hardtarbeidende ildsjeler (gis ikke til personer
som har hettegenser fra før).
Du får også et eget diplom som takk for innsatsen.

Nivå 5 – Stor-Moff (25000 xp): Du starter neste års Arcon som nivå to! Du får
ytterligere et verdifullt gavekort fra Arcons flåtekommando.
Du får et eget diplom og en speisiell utmerkelse fra Keiseren som takk for
innsatsen som er signert av hele ledergruppen.
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Delta på Arcon
Arcon er en festival hvor deltakerne selv skaper det meste av innholdet – enten ved å
arrangere eller ved å være med og spille. Hvert år meldes det inn en rekke spill og andre
programposter, og noen deltakere har det også moro med å hjelpe til med praktisk arbeid
for festivalen. Her oppsummerer vi litt om de ulike måtene å delta i festivalen på.
Delta på oppsatte spill og turneringer
Alle kan være arrangør på Arcon, og alle kan delta på oppsatte arrangement. Du kan
forhåndspåmelde deg til de fleste av spillene når du har registrert deg på spillfestival.no. Det
er også mulig å melde seg på spill underveis i festivalen, se påmeldingslistene utenfor
Programrommet. Hvis spillet du har meldt deg på har begrenset plass, er
prioriteringsrekkefølgen slik:
1. Forhåndspåmeldte med forhåndsbetaling i rekkefølgen de har betalt
2. Forhåndspåmeldte med betaling i døra i rekkefølgen de har påmeldt seg
3. Påmeldinger under selve festivalen i rekkefølgen de har skrevet seg opp.
Kvalifiserer du deg til en finale som kolliderer med en turnering du har meldt deg som
gopher eller GM, må du si i fra i til en gophertante (for gopherarbeid) eller på
Programrommet (for Gming). Husk at programmet oppdateres fortløpende på nettsidene
våre og at turneringer både kan avlyses og endres.
Delta på sideprogram
Arcon har et sideprogram som du finner i programmet (helt bakerst i dette heftet, eller
nederst i programmet på spillfestival.no). Noen sideprogramposter foregår over flere dager,
andre skjer i en mer avgrenset tidsperiode. Noen kan du aktivt delta på, andre kan du
se/høre på. Det er også enkelte sideprogram som krever forhåndspåmelding, dette står i den
enkelte arrangementsbeskrivelsen.
Frispilling
I Arcons frispillingsområde kan ta med deg egne spill eller låne spill fra vår spillbar. Vi har
egne frivillige som kan fortelle om spillene, gi regelopplæring, og hjelpe til med å samle en
spillgruppe. Spillbaren er et fint sted å møte nye mennesker og prøve ut nye spill.
Meld deg som gopher
Arcon er drives av frivillige, og man kan melde seg underveis i festivalen som “gopher” for å
hjelpe til med praktiske oppgaver. Dette kan være alt fra å smøre toast til å hjelpe til på
Programrommet. De som melder seg får opplæring i arbeidsoppgaven og et innblikk bak
scenene i Norges største spillfestival.
Dette er en super måte å bli kjent med andre festivaldeltagere på, og anbefales spesielt
dersom du ikke kjenner så mange og ønsker å raskt komme inn i miljøet rundt Arcon. Du
velger selv hvor lenge du vil jobbe som gopher. Les mer om godene og det å jobbe som
gopher tidligere i dette heftet.
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Arrangementsoversikt
Puljeoversikt
Fredag:
Pulje 1 – kl. 19-21
Pulje 2 – kl. 22-24
Pulje 3 – kl. 01-03
Lørdag:
Pulje 4 – kl. 10-12
Pulje 5 – kl. 13-15
Pulje 6 – kl. 16-18
Pulje 7 – kl. 19-21
Pulje 8 – kl. 22-24
Pulje 9 – 01-03

Søndag:
Pulje 10 – kl. 10-12
Pulje 11 – kl. 13-15
Pulje 12 – kl. 16-18
Pulje 13 – kl. 19-21
Pulje 14 – kl. 22-24
Pulje 15 – kl. 01-03
Mandag:
Pulje 16 – kl. 11-13
Pulje 17 – kl. 14-16

Rommene oppsatt her kan endres underveis i festivalen. Se på oppslagene utenfor
Programrommet i forkant av hver pulje, eller spør på Programrommet.
Symbolene i klammer <x> representerer symbolene i programmet på nettsiden.
<#> - tall for å indikere smileys (1 - veldig blid, 2 - mindre blid... osv)
<R> - regelinnføring vil bli gitt
<P> - påmelding kreves
<T> - ta med egne figurer/spill
<L> - lagturnering
<N> - ny turnering etter brosjyren

Annet

Ares spillbar <1><R>
Hele festivalen
Rom: Fellesområdet 2. etasje + 202

Spillklubben Ares arrangerer også i år sin
populære og utmerkede spillbar.
Vi tar med et stort utvalg av vår samling for
bruk på turneringene og tilgjengelig for
utlån, gratis, til Arcons deltagere.
Samlingen kan finne herfra:
http://spillklubb.org/

Barnepulja - "" <1><R>
Pulje 6
Rom:405

Her kan barnet ditt spille forskjellige spill
sammen med andre barn, mens du kan

delta på en annen pulje. De minste spiller
passende spill på lag med en voksen, de
eldre spiller egnede spill med hverandre.
Alder: 3-11 år. Barn mellom 3 og 5 år må
ha med en foresatt/verge.

Ingress - "Intro til Ingress" <1><R>
Pulje 7
Rom: Forran skolen (alpha quadrant)

Kom deg ut og spill Ingress med mobilen.
Det er kamp mellom blå side og grønn.
Kan spilles over hele verden med ca en
million spillere. Det blir opplæring men
også erfarne spillere kan komme for å
hjelpe til. Denne demoen er for grønn side.
For mer info http://enlightened.tips/
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Brettspill

18xx <2><R>
Rom: 505 (tårn D)
Anne Storebø

beste nybegynnerne velge seg en premie
fra et premiebord.

Pulje 8-9 * 12 deltagere
Kontakt: annestoreboe@gmail.com

Agricola Nybegynnere - "Agricola

Start opp togselskap eller kjøp aksjer i
andres. Legg skinner, kjør tog, tjen
penger. Kjøp billig, selg dyrt! Sjongler
verdier mellom ulike selskaper du
kontrollerer og dump verdiløse selskaper
over på andre. NB! Spillet varer lenger enn
programmet viser.

Rom: 202

for nybegynnere" <1><R>
Bjørn-Andre Kildalen
Pulje 1 * 24 deltagere
Kontakt: bakildalen@hotmail.com

Agricola for nybegynnere eller du som
trenger gode tips

Arcadia Quest <1>
Advanced Civilization <1><R>

Rom: 205

Rom: 505 (tårn D)
Nils Petter Wien

Kyrre Havik Eriksen

Pulje 10-11-12-13 * 8 deltagere

Æverdige Advanced Civilization er et
klassisk brettspill, som går ut på å utvikle
en sivilisasjon fra den tidlige steinalder og
frem til jernalderen. Handel og
forhandlinger er en viktig del av spillet, og
spredning av katastrofer anbefales på det
sterkeste.

Pulje 4-5/10-11 * 8 deltagere

Et Adventure spill hvor du styrer ditt eget
Guild med tre helter og konkurrerer mot de
andre spillerne om å fullføre tre oppdrag
først. Sloss mot monstre, samle skatter,
finn våpen og gjør livet vanskelig for de
andre Guildene.

Arcon Social Club - 1 - "Sosiale
spill hele dagen" <1><R>

Age of Renaissance <2><R>

Rom: 202

Rom: 604 (tårn E)

Bjørn-Andre Kildalen

Anne Storebø

Pulje 10 * 40 deltagere
Kontakt: bakildalen@hotmail.com

Pulje 1-2-3 * 14 deltagere
Kontakt: annestoreboe@gmail.com

I AoR spiller du en stormakt som
kontrollerer ulike områder/ressurser,
utvikler vitenskap og prøver å utvide ditt
imperium på bekostning av andre spillere.
Det er veldig mange faktorer å ta hensyn
til om du skal ha suksess, og spillet passer
best deg som har vært borti en del
brettspill.

Årets Arcon kan by på en helt ny event for
spillglade personer, "Arcon Social Club"
arrangeres hele søndagen. Det blir
sosiale, morsomme og lette spill hos oss.
Vi garanterer mye moro og latter. Spill:
Mafia de Cuba, Ryktet Går

Arcon Social Club - 2 - "Sosiale spill
hele dagen" <1><R>
Rom: 202

Agricola <1><R>
Rom: 002 (kjelleren)

Bjørn-Andre Kildalen
Pulje 5-6 * 24 deltagere
Kontakt: bakildalen@hotmail.com

Bli med på Agricola! Et morsomt brettspill
der man er en bonde og skal lage en
bondegård. Vi spiller to runder. Underveis
vil det bli gitt ut småpremier for hemmelige
mål. Etter to runder får de 5 beste og de 5

Bjørn-Andre Kildalen
Pulje 11 * 40 deltagere
Kontakt: bakildalen@hotmail.com

Årets Arcon kan by på en helt ny event for
spillglade personer, "Arcon Social Club"
arrangeres hele søndagen. Det blir
sosiale, morsomme og lette spill hos oss.
Vi garanterer mye moro og latter. Spill:
Spyfall, The Resistance, One Night
Werewolf

kommende spill.

Arcon Social Club - 3 - "Sosiale spill
hele dagen" <1><R>

Betrayal at House on the Hill

Rom: 202

<1><R>
Rom: 205

Bjørn-Andre Kildalen
Pulje 12 * 40 deltagere
Kontakt: bakildalen@hotmail.com

Eivind Fjellvang Ljønes

Årets Arcon kan by på en helt ny event for
spillglade personer, "Arcon Social Club"
arrangeres hele søndagen. Det blir
sosiale, morsomme og lette spill hos oss.
Vi garanterer mye moro og latter. Spill:
Two Rooms and a Boom, Dixit

You and your friends go exploring the
creepy old place on the hill. Watch out
though, one of you is a traitor and will turn
on all the others. You must all work
together to survive.

Pulje 3 * 12+ deltagere

Blood Rage <2><R>
Arcon Social Club - 4 - "Sosiale spill

Rom: 206

hele dagen" <1><R>

Ole Ingvar Stene

Rom: 202

Pulje 8-9 * 16 deltagere
Kontakt: oistene@gmail.com

Bjørn-Andre Kildalen
Pulje 13 * 40 deltagere
Kontakt: bakildalen@hotmail.com

Årets Arcon kan by på en helt ny event for
spillglade personer, "Arcon Social Club"
arrangeres hele søndagen. Det blir
sosiale, morsomme og lette spill hos oss.
Vi garanterer mye moro og latter. Spill:
Alias, SpaceTeam, Metagame

Ragnarok er her og det er siste sjanse til å
samle ære før verden går under! Det er
nyttig å kunne reglene, men spillet er
enkelt nok til at man ikke må kunne dem
fra før.

Britannia <1><R>
Rom: 206

Matias Holte

B-Sieged <1><R>
Rom: 205

Eivind Fjellvang Ljønes
Pulje 9 * 6 deltagere

B-Sieged Sons of the Abyss Brettspill er et
"castle defense" samarbeidsspill som
kombinerer spennende kamper med
klassisk ressurshåndtering. Spill som de
mektige Heroes of Modhelm, som må stå
imot beleiringen fra de invaderende
fiendene.

Pulje 13-14 * 16 deltagere
Kontakt: matias.holte@gmail.com

Britannia er spillet om innvandringer og
kriger i Storbritannia fra romertiden til
Normannerne på 1000-tallet. Hver spiller
kontrollerer forskjellige folkegrupper som
kjemper om posisjoner på øya, og
vinneren er den som klarer flest objektiver
og dermed får flest seierspoeng.

Carcassonne-NM <3>
Rom: 405

Battle of France: 1940 <1><R>

Vidar Aas

Rom: 202

Pulje 4-5 * 32 deltagere
Kontakt: Epost: vidaas@gmail.com, tlf 489 94
625

Eivind Vetlesen
Pulje 5-6 * 8 deltagere
Kontakt: www.aegirgames.com

Battle of France: 1940 er prototypen til et
nytt strategisk brettspill om invasjonen av
Frankrike i 1940. Spillet bygger på
systemet fra Kampen om Norge, og
utvikles i samarbeid med et amerikansk
brettspillforlag. Spillerne vil altså få
anledning til å teste og påvirke et

Vi spiller grunnspillet uten elv. Seks
innledende runder med to spillere pr bord
og 15 min. tenketid hver. Sluttspill mellom
de fire beste umiddelbart etterpå. Vinneren
er kvalifisert for VM på spillmessen i Essen
i oktober (men må dessverre betale tur og
opphold selv). Ta med spill hvis du har!

14

Cosmic Encounter <1><R>
Rom: 205

Eivind Fjellvang Ljønes

bekjempe vær og historiske hendelser for
å bli den nasjonen som klarer å samle
mest poeng ved å bygge båter, senke
båter, og samle ressurser.

Pulje 2-3 * 5 deltagere

Du leder en utenomjordisk rase og skal
bygge deg opp et galaktisk imperium ved
å kolonisere de andres planetsystemer.
Hver runde angriper du en av planetene
og de andre må beskytte seg. Du bygger
romskip og kan danne allianser for å
oppnå målene dine. Den første til å
kolonisere fem planeter vinner.

Dead of Winter - "Zoombie CoOp
spill" <1><R>
Rom: 202

Bjørn-Andre Kildalen

Equity the board game - "Equity"
<1><R>
Rom: Fellesområdet 1. etasje (demo-sonen)

Markus Moestue
Pulje 6/7/8 * 24 deltagere
Kontakt: markusmoestue@gmail.com

Økonomisk brettspill som handler om å
kjøpe og selge aksjer og kunstverk. Et spill
med auksjoner, forhandlinger og
strategiske valg. Passer fra 12 år og opp.
3 til 6 spillere. Varer fra en og en halv til to
timer.

Pulje 14-15 * 20 deltagere
Kontakt: bakildalen@hotmail.com

Farkle <1><R>

I brettspillet Dead of Winter bor alle i en
koloni, vi må kjempe mot zombier og dra
ut i byen for å jakte etter ressurser, mat,
medisiner og våpen. Kanskje finner vi flere
overlevene som kan bli med i gruppen vår,
men de krever jo mere mat? Vi opplever
kriser og må sammen løse dem.

Jon Tangvald

Eclipse <1><R>
Rom: 201

Ulrik Nordbak Nilsen

Rom: 505 (tårn D)
Pulje 4 * 32 deltagere
Kontakt: Tlf: 91755972

Morsomt og raskt terningspill (også kjent
som 10000) som er lett og lære. Målet er
da å kaste bedre enn motstanderne,
gjerne etterfulgt av et lite glis eller til og
med litt latter. Ingen regelkunnskap
nødvendig, men det kan være en idé at du
vet hvordan man kaster en (faktisk flere)
terning

Pulje 7-8 * 24 deltagere

Eclipse er et 4X-spill i brettspillformat:
Utforsk galaksen, utvid ditt imperie , utnytt
ressursene og utslett motstanderne. Det er
en god blanding av taktikk, strategi og
diplomati der sluhet og nøye planlegging
er viktig og du ikke kan stole på noen
andre enn deg selv.

Empire At Sea - "A Naval War
Strategy Boardgame" <1><R>
Rom: 205

Kyrre Havik Eriksen
Pulje 13 * 5 deltagere
Kontakt: Tlf: 47859817 E-post:
Kyrremann@gmail.com

Fief - "Fief 1429" <1><R>
Rom: 206

Trygve Rosenvinge
Pulje 11 * 6 deltagere
Kontakt: 45001181,
tr_rosenvinge@hotmail.com

Som adelslekter i middelalderens
Frankrike, er hensikten å vinne
landområder, og posisjonere seg slik at
man beriker slekten med titler og
privilegier, og gjennom allianser plassere
familiemedlemmer i kirkelige embeter, og
ultimativt bli valgt som konge av Frankrike,
eller pave.

Empire At Sea er et brettspill der man
spiller som en av de fem store
båtnasjonene fra tidsperioden 1600 til
1800. I løpet av 15 runder må du
15

Galaxy Trucker NM <2><R><N>

Mansions of Madness <1><R>

Rom: 205

Rom: 205

Eivind Fjellvang Ljønes

Eivind Fjellvang Ljønes

Pulje 1/6-7+11-12 * 24+ deltagere

Pulje 16-17 * 4 deltagere

Norges første offisielle Galaxy Trucker
Norges Mesterskap! Sponset av Czech
Games Edition. Bygg ditt romskip av
skrapdeler og fly på oppdrag gjennom
rommet.

Du tar på deg rollen som en etterforsker,
og sammen med dine andre kolleger skal
du utforske en gammel herregård, eller
muligens dere har forvillet dere ut i
skogen. Dere må løse gåter, sloss mot
monstre og unngå deres egen galskap.

Kampen om Norge <1><R>
Rom: 202

Mega Civilization - "Mega Civilization

Eivind Vetlesen

- DEMO" <1><R>

Pulje 5-6 * 24 deltagere
Kontakt: www.kampenomnorge.no

Rom: 203

Kampen om Norge er et kritikerrost norsk
strategibrettspill som tar for seg den tyske
invasjonen av Norge 9. april 1940. KoN er
egnet for 2-3 spillere (lag) fra 12 år og
oppover. Basisutgaven av reglene er rask
og enkel å sette seg inn i, men spillet har
likefullt strategisk dybde.

Pulje 4-5-6 * 18 deltagere
Kontakt: martin.ekre@gmail.com

Kill the king <1><R>

Mission: Red Planet <1><R>

Rom: 201

Rom: 205

Petter Schanke Olsen

Eivind Fjellvang Ljønes

Pulje 11/12 * 12 deltagere
Kontakt: 92411147
killthekingboardgame@gmail.com

Pulje 10-11 * 6 deltagere

Et rykende ferskt brettspill hvor to spillere
kjøper og kontrollerer hver sin hær og
sloss mot hverandre. En spiller forsvarer
en borg mens den andre spilleren
angriper. Klarer forsvarerne å holde ut til
kavaleriet kommer de til unnsetning eller
bryter angriperne gjennom og dreper
kongen?

Lords of Waterdeep <1><R>

Martin Hansen

Spillet har enkle regler, og går ut på å
utvikle en sivilisasjon fra den tidlige
steinalder og frem til jernalderen. Spillet er
intet krigsspill, selv om plassmangel som
regel blir et problem for alle..

Mission Red Planet Brettspill er et
steampunk-inspirert brettspill som setter
deg i kontroll over et hensynsløst
gruveselskap som forsøker å utnytte de
enestående naturressursene på Mars.
Målet ditt er å sende en ekspedisjon til
planeten, mine dens mineraler og is, og bli
utrolig rik i prosessen

Munchkin Quest <1><R>
Rom: 205

Eivind Fjellvang Ljønes

Rom: 204

Pulje 13-14 * 6 deltagere

Ulrik Nordbak Nilsen

Munchkin Quest! Vanlig Munchkin men i
brettspillformat! Utforsk en random
dungeon, sloss mot monstre, samle loot
og kom først til level 10 og slå bossen!

Pulje 4-5 * 20 deltagere

I Lords of Waterdeep inntar du rollen som
en av de 11 maskerte skikkelsene som
styrer byen. Gjennom bruk av dine agenter
rekrutterer du eventyrere som
gjennomfører oppdrag for deg, noe som
skaffer deg mer og mer innflytelse og
kontroll over Faeruns juvel, Waterdeep.

16

Partitocracy - "Demo for a new game"

Enkelt og morsomt spill for alle, lett å lære.

<1><R>
Rom: Fellesområdet 1. etasje (demo-sonen)

Roll for the Galaxy <1><R>

Bartomeu Madico

Rom: 505 (tårn D)

Pulje 5/6 * 5 deltagere
Kontakt: tommadico@gmail.com

Harald Torvatn

Demonstration game of Partitocracy:
board game about parliamentary politics.
Players take charge of their own political
party, design it and compete with others to
push their voters' agendas. The
instructions will be taught in English. The
game is currently undergoing its
Kickstarter Campagin.

Roll for the Galaxy er en ny variant av
Race for the Galaxy, med terninger.
Terningene representerer befolkningen
din, som du må sette til å utforske
teknologier, bosette nye verdener og
frakte varer.

Power Grid <1><R>

Pulje 4 * 10 deltagere

Settlers of Catan NM <1><R>
Rom: Rom 002 (kjeller)

Julius Elessar-Jankov

Rom: 206

Pulje 4+5

Martine Durban Jahr

Settlers NM, kvalifiserer til VM. NM spilles
over tre innledende runder og finale. 1. og
2. plass kvalifiserer seg til VM 2016, som
finner sted i Durango, CO, USA 23.-25.
september 2016. (Reise dekkes ikke, men
kost, losji og transport fra flyplassen
dekkes.)

Pulje 1-2 * 12 deltagere
Kontakt: mdjahr@online,no

Power Grid går ut på å dominere
strømmarkedet. Fra en liten pott med
penger skal du kjøpe kraftverk,
råmaterialer og byer du skal forsyne med
strøm, som igjen gir deg mer penger til å
kjøpe stadig bedre kraftverk. Samtidig må
du unngå å bli skviset ut av markedet av
dine konkurrenter.

Puerto Rico <1><R>
Rom: 204

Knut Stanley Jacobsen
Pulje 12-13 * 15 deltagere

Dyrk bl.a. mais, kaffe og tobakk, bygg
produktive foredlingsfabrikker, steinbrudd,
kontorer, etc. Reis flotte bygninger og
send foredlede varer til Europa eller selg
dem til handelshuset. Arrangør har 1 brett.
Hvis noen spillere tar med egne brett, blir
det plass til fler.

RoboRally <1><R>

Star Trek Fleet Captains <1><R>
Rom: 206

Daniel Courtemanche
Pulje 6-7 * 4 deltagere
Kontakt: 41038311 /heidi_dan@hotmail.com

Star Trek 4x but with thematic events,
make you feel like you are in the series.
Takes about 2,5 hours. Time for a lot of
play. We will start with the Federation and
Dominion, from DS9. Using all the
exploration pieces from the base game
and expansion. Boldly go where no one
has gone before!

Star Trek: Catan <1><R>
Rom: 604 (tårn E)

Julius Elessar-Jankov

Rom: Fellesområdet 1. etasje

Pulje 10 * 4 deltagere

Jon Tangvald

Boldly settle where no man has settled
before! Star Trek: Catan er, som navnet
tilsier, Settlers of Catan i en Star Treksetting. Her bygger man utposter,
stjernebaser og romskip i stedet for hus,
byer og veier.

Pulje 5-6 * 32 deltagere

Kontroller din robot ved hjelp av
programkort i et ellevilt race om å nå først
til flaggene, koste hva det koste vil!
Utfordringer som vegger, bunnløse sluk,
lasere, rullebånd og andre roboter er bare
barnemat, kaos er normaltilstand her!
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Star Trek: Five-Year Mission
<1><R>
Rom: 205

Talisman: Cataclysm <1><R>

Eivind Fjellvang Ljønes

Eivind Fjellvang Ljønes

Pulje 4 * 7 deltagere

Pulje 8-9 * 12 deltagere

Spill som besetningen fra The Original
Series eller The Next generation og
samarbeid om å fullføre forskjellige
oppdrag. Trekk oppdragskort, kast
terninger og plasserer terningene på
oppdragskortene for å løse de. Det er om
å gjøre å fullføre en viss mengde oppdrag
før Enterprise blir ødelagt.

Begi deg ut på eventyr gjennom villmark,
huler, skog, byer og ørkener. Sloss mot
monstre, tren deg sterkere og kjøp deg
bedre utstyr. Reisen vil til slutt lede deg til
den ypperste makten i riket.

Rom: 205

Terra Mystica <1><R>
Rom: 204

Joakim Ofverholm

Star Wars Carcassonne <1><R>
Rom: 205

Eivind Fjellvang Ljønes
Pulje 12 * 5 deltagere

Har du gått lei av vanlig Carcassonne?
Har du lyst til å spille vanlig Carcassonne,
men satt i Star Wars universet? Da er
dette for deg! Reglene er mye likt det
originale bortsett fra at det ikke er noen
bønder og man sloss om områdene
umiddelbart etter plassering.

Pulje 10-11 * 15 deltagere
Kontakt: joakim.ofverholm@gmail.com

Spill som én av 20 forskjellige raser som
alle har unike fordeler og strategier.
Terraform kartet til ditt hjemterreng for å
utvide dine områder og din økonomi. TM
er et økonomisk spill uten direkte kamp,
med mange måter å skaffe seg poeng på.
Det spilles med utvidelsen "Fire and Ice".

The Descent (1st edition) <1><R>
Rom: 205

Star Wars Rebellion <2><R>

Eivind Fjellvang Ljønes

Rom: 206

Pulje 14-15 * 4 deltagere

Daniel Courtemanche

Cooperative game in which five players
will take on the antagonistic roles of
heroes and Overlord. Four players will
explore dungeons in search of treasure
and adventure. One player will take on the
role of the Overlord and will control the
dungeon's many traps, puzzles, and
monsters.

Pulje 4-5 * 8 deltagere
Kontakt: 41038311 /heidi_dan@hotmail.com

The Galactic Empire må jage ned og
utrydde basen til The Rebel Alliance mens
de på veien utrydder verdenene som
kommer i veien. The Rebel Alliance må
reise ut og overtale andre planeter om å
bli med i kampen mot Imperiet samt
sabotere fabrikker og stjele informasjon fra
The Galactic Empire.

The Grizzled <1><R>
Rom: Fellesområdet 1. etasje (demo-sonen)

Ole Ingvar Stene

T.I.M.E Stories <1><R>
Rom: 604 (tårn E)

Øyvind Sundsdal
Pulje 4-5-6 * 4 deltagere
Kontakt: 41220002

T.I.M.E Stories er et decksploration
rollespill/brettspill hybrid hvor man tar på
seg rollen som tidsagent og reiser i tid til
forskjellige tidsepoker. Er du gira på
tidsreising, puzzles og en fantastisk reise,
så er dette spillet for deg.

Pulje 11 * 5+ deltagere
Kontakt: oistene@gmail.com

Demo av The Grizzled; Krigsspillet som
ikke handler om å krige. Spillerne er en
gruppe venner som skal gjennom
samarbeid overleve krigens strabaser.
Spillet har en fantastisk stemning og
enkel, lettfattelig spillmekanikk. Det blir
korte demorunder, stikk gjerne innom
spontant for å prøve.
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spill, da det betyr at flere kan spille.

Thunder Alley <1><R>
Rom: 203

Vikingjarl - "Vikingjarl Demo" <1><R>

Thomas Herlofsen

Rom: 002 (kjelleren)

Pulje 16 * 7+ deltagere
Kontakt: gigaloff@gmail.com

Richard Mikaalsen

Thunder Alley er basert på NASCARbilløp, men inneholder mer enn å bare
svinge til venstre 4 ganger. Spillerne
manøvrerer med av kort, og slipstreaming
og dytting gjør at man fort flytter en hel
rekke av de totalt 21 bilene på banen.
Hele laget ditt må gjøre jobben skal du
vinne!

Ticket to Ride - "Bli en tog-baron!"
<1><R>
Rom: 204

Cathrine Marthinsen
Pulje 7 * 20+ deltagere
Kontakt: blackcat1987@gmail.com

"Hvem kan gjøre krav på de beste
strekningene og bli en togbaron?" "Ticket
to Ride" tar deg med på et tog-eventyr
tvers gjennom forskjellige land og
kontinenter. Morsomme brettspillserie, til
både uerfarne og erfarne brettspillere. Ta
gjerne med ditt eget spill fra serien.

Trajan <1><R>
Rom: 203

Bjørn-Andre Kildalen
Pulje 1-2 * 16 deltagere
Kontakt: bakildalen@hotmail.com

Trajan er et brettspill der du virkelig må
teste dine små grå for å gjøre det du
ønsker. Det er et workerplacement spill
med en helt egen følelse og
spillopplevelse. Temaet er satt til
romertiden under keiser Trajan.

Ubongo <1><R>
Rom: 204

Cathrine Marthinsen
Pulje 1 * 12+ deltagere

Pulje 6+7 * 16 deltagere
Kontakt: mixalot@getmail.no

* Strategisk brettspill * Alle kan melde seg
på * Brikker, terninger og spillekort

Viticulture <1><R>
Rom: 206

Emma Gillmor
Pulje 11-12 * 6 deltagere
Kontakt: Tlf: 91681830 e-post:
mail@emmagillmor.se

Worker placement spel där man ska bygga
upp sin egen vingård med arbetare och
besökare som ger dig nya möjligheter och
uppgaver. Man ska få druvor att växa,
lagre viner i vinkällaren och levere
bestillinger. Varje runda består av en vår
och en höst.

World of SMOG - "On Her Majesty's
Service" <1><R>
Rom: 203

Ole Ingvar Stene
Pulje 13 * 16 deltagere
Kontakt: oistene@gmail.com

Dronningen har sendt sine agenter inn på
skyggemarkedet for samle ether og
artefakter. Hvem kan kontrollere
skyggemarkedet til sin fordel?

Xenoshyft: Onslaught <1><R>
Rom: 204

Ole Ingvar Stene
Pulje 6 * 4+ deltagere
Kontakt: oistene@gmail.com

Demo av deckbuilderen Xenoshyft. Horder
av brutale romvesen angriper basen, og
spillerne må stå sammen for å forsvare
den. Vi kjører korte demo-runder, stikk
gjerne innom spontant for å prøve spillet.

Ubongo er en skikkelig hjernebryner . Alle
får brett og 12 puslespill biter formet som
tetris figurer. Fyll ut brettet så fort som
mulig før tiden renner ut. Vinneren er den
som har flest edelsteiner i en bestemt
farge på slutten . Ta gjerne med ekstra
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Zombicide - "Battle Royale" <1><R><L>
Rom: 203

Ole Ingvar Stene
Pulje 14-15 * 24+ deltagere
Kontakt: oistene@gmail.com

den største trusselen der ute. De andre
overlevende, derimot... Vi spiller sesong 3
med Player vs Player-regler. Det blir opptil
tolv spillere rundt bordet, fordelt på lag.
Det blir premie til vinnerlaget!

Zombiene er overalt, men de er slett ikke

Figurspill

Full Thrust <1><R>

Infinity Demo <1><R>

Rom: 308

Rom: 307

Sindre Cools Berg

Gaspard Levavasseur

Pulje 12-13 * 6 deltagere

Pulje 10 * 6 deltagere
Kontakt: gaspard.levavasseur@gmail.com

Et enkelt scenario i Full Thrust for gamle
eller nye spillere. Legger opp til 4 eller 6
spillere.

Heroclix - "Constructed" <2><T>

Mulighet til å lære å spille Infinity. Infinity
er et SciFi figurspill, Spillmekanismen gjør
at begge spillerne alltid er aktive. Mer info
kan finnes på http://infinitythegame.com/

Rom: 308

Henrik Munthe-Kaas

Kings of War - "The King,the War,and

Pulje 12-13 * 8 deltagere
Kontakt: 97764652

the Gnome" <2><T>

Heroclix er et miniatyrspill der helter og
skurker braker sammen, på tvers av
universer og medier,

Thomas Aleksandersen

Heroclix Demo <1><R>
Rom: Felleområdet 3. etasje

Henrik Munthe-Kaas
Pulje 4-5 * 16 deltagere
Kontakt: 97764652

Heroclix er et miniatyrspill der helter og
skurker braker sammen, på tvers av
universer og medier,

Rom: 308
Pulje 4-5-6-7 * 20 deltagere
Kontakt: thomasbaleksandersen@gmail.com

Taktisk, fantasy-inspirert miniatyrspill der
posisjonering og manøvrering av tropper
er en viktig del av spilliet. Vi spiller tre
kamper med et rolig tidsskjema. Ytterlige
informasjon vil bli lagt ut på www.2d6.no
under turneringer under spillfestivalen
Arcon.

Kosedyrturneringen <1><R><T>
Rom: 350

Infinity <2>

Aslak Hauglid

Rom: 307

Pulje 11 * 16 deltagere
Kontakt: arustha@hotmail.com

Gaspard Levavasseur
Pulje 11-12-13 * 8 deltagere
Kontakt: gaspard.levavasseur@gmail.com

Det blir spilt 3 runder på 300 pt hver. Det
blir en direct Action Operartions turnering
og de oppdrag som skal spilles er :
Quadrant Control, Decapitation,
Supremacy. Turneringen er åpen for
nybegynnere! Ta kontakt tidlig og du får
låne miniatyrer!

Hvert år på ARCON braker blodtørstige
kosedyr sammen i gladiatorkamper for å
vinne heder og ære! Kanskje det er ditt
kosedyr som vinner årets hederstittel? Ta
det med, gi det evner og egenskaper ved
hjelp av et enkelt system og send det ut i
turbasert kamp med andre kosedyr!
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LOTR/Hobbit SBG - Singles

Kontakt: carlen.inge@gmail.com

Joachim Lyngstad

Armada er et miniatyrspill for store
stjerneskip og flåteslag, satt i Star Warsuniverset.

Pulje 4-5-6 * 20 deltagere
Kontakt: 92020541

Star Wars: X-Wing <2><R><T>

<3><T>
Rom: 306

600 poengs turnering hvor man tar med 2
armeer, 1 Good og 1 Evil.

LOTR/Hobbit SBG Demo - "Demo
av LOTR/Hobbit SBG" <1>
Rom: 306

Nils Saugen
Pulje 10-11-12 * 2 deltagere
Kontakt: 40805238

Spillforeningen The Fellowship arrangerer
demo av LOTR/Hobbit/MiddleEarth på
søndag mellom kl 10.00 og 18.00.

Rom: 307

Espen Sortland
Pulje 4-5-6 * 32 deltagere
Kontakt: 92442211

X-Wing Miniatures er et miniaturspill med
romskip i nærkamp med hverandre. 100
poengs hærer som bygges med Rebel,
Empire eller Scum and Villany. Ta med
egne miniatyrer. Liste over styrken din må
tas med.

Warmachine & Hordes - "Mark 3"

LOTR/Hobbit SBG Frispilling -

<1><R>
Rom: Fellesområdet 3. etasje

"Frispilling" <1>

Alexander Orby

Rom: 306

Pulje 4-5-6/10-11 * 2 deltagere
Kontakt: epost: alexanderorby@gmail.com

Nils Saugen

Spillforeningen The Fellowship arrangerer
frispilling av LOTR/Hobbit/MiddleEarth på
søndag mellom kl 10.00 og 18.00. Skal du
delta i frispillingen trenger du å medbringe
en 600 poengs hær .

Kjemp om seieren ved hjelp av mektige
krigsbeist eller dampdrevne krigsmaskiner.
Spill mot en motstander og få full
opplæring i det nye og spennende MK 3
systemet til Warmachine og Hordes.
Pressgangeren på stedet vil stille med
figurer, terninger og tokens.

Star Trek: Attack Wing - "Flightpath

Wrath of Kings <1><R>

(modifisert)" <1><R>

Rom: Fellesområdet 3. etasje

Rom: Fellesområdet 3. etasje

Ole Ingvar Stene

Inge Carlen

Pulje 12 * 2+ deltagere
Kontakt: oistene@gmail.com

Pulje 10-11-12 * 10 deltagere
Kontakt: 40805238

Pulje 5-6-7-8 * 12 deltagere
Kontakt: Tlf 92414010, epost
carlen.inge@gmail.com

Miniatyrspill satt i Star Trek-universet.

Star Wars: Armada <1><R>
Rom: Fellesområdet 3. etasje

Inge Carlen

Demo av figurspillet Wrath of Kings. Spillet
byr på rask spillmekanikk, mange
strategiske muligheter men enkle
grunnregler i en ganske anderledes
fantasysetting. Vi kjører korte demorunder
og det blir giveaways til de som kommer
for å prøve! Førstemann til mølla.

Pulje 12-13 * 8 deltagere
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Kortspill

Ulrik Bøe

enheter, rekrutterer helter og bygger
bygninger som hjelper deg å angripe
motstanderens base samtidig som du
forsvarer din egen!

Pulje 4-5-6+7-8 * 32 deltagere
Kontakt: ulrikdan@gmail.com

Dominion-NM <3>

Android: Netrunner - "Netrunner
Oslo Regional" <3><T>
Rom: 406

Android: Netrunner er et LCG designet av
Richard Garfield og videreutviklet av
Fantasy Flight Games og tilpasset deres
Android-setting. Oslo Regional for ANR blir
igjen holdt på Arcon med premier fra
Fantasy Flight. Vinneren får også en bye
til Nordic Championships til høsten.

Blood Bowl: Team Manager "Team Manager: The card game" <1><R>
Rom: 406

Jon Tangvald

Rom: 002 (kjeller)

Vidar Aas
Pulje 10-11 * 24 deltagere
Kontakt: Epost: vidaas@gmail.com, tlf 489 94
625

Bygg et kongerike fra 10 kingdomkort som
varierer for hver runde. I år blir det kort fra
grunnspillet, Intrigue og Prosperity. Vi
spiller tre eller fire innledende runder, med
tre eller fire spillere på hvert bord. De fire
beste sammenlagt går til finalen.
Vennerød Forlag sponser fine premier!

Pulje 10-11 * 12 deltagere

"A card game of football, glory and
mayhem" 6 fantasyraser gjør opp seg i
mellom i et spill som minner om
amerikansk fotball, men langt mer brutalt!
Spillerne konkurrerer gjennom sesongen
om å opparbeide seg mest fans, og derfor
må man skaffe seg bedre spillere og andre
fordeler underveis.

Bohnanza <1><R>

Magic - 2HG Sealed - "Magic - 2HG
Sealed" <2>
Rom: Magic-området i 4. etasje

Espen Skarsbø Olsen
Pulje 6-7

Format: Sealed deck. Swiss. Registrering:
15:00 - 15:45 Start: 16.00 Pris: Kr. 300 per
lag* Premiering med boostere og/eller
gavekort, avhengig av antall deltakere.

Rom: 206

Magic - 8personsturnering –

Kari Lovise Bøthun

"Magic - 8personsturnering" <3>

Pulje 5 * 21 deltagere
Kontakt: 91547894

Rom: Magic-området i 4. etasje

Bohnanza er eit kortspel der ein skal dyrka
og selja bønner av ulike slag og verdi.
Målet er å vera den rikaste bønnebonden
på slutten av spelet. Bohnanza er gradert
for 12 år og oppover, men høver nok og til
dei litt yngre. Om du har Bohnanza ta det
med, så kan fleire vera med og spela!

Pulje 1/2/4/5/6/7/8/10/11/12/13/14/16/17

Espen Skarsbø Olsen
8-personers side-events i ulike formater
arrangeres fortløpende etter ønske. Alle
constructedformater mulig til 50 kr. Limited
etter tilbud, pris kommer.

Magic - Arcon Legacy Open "Magic - Arcon Legacy Open" <3><T>

Codex - "Codex: Bashing vs Finesse"

Rom: Magic-området i 4. etasje

<1><R>
Rom: 202

Espen Skarsbø Olsen

Ulrik Bøe

Format: Legacy. Swiss med kutt til top 8.
Registrering: 12.00-12.45
Regelhåndteringsnivå: Competitive. Dette
betyr at du trenger å levere en kompett
deckliste. Start: 13.00 Pris: Kr. 100

Pulje 13 * 6+ deltagere
Kontakt: ulrikdan@gmail.com

Codex: Bashing vs Finesse Codex er et
kortspill som blander inspirasjon fra Magic
og Dominion på en ny måte. Du trener

Pulje 5-6+7
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Vinneren kvalifiserer seg også til
søndagens Norwegian Legacy Masters
Invitational

Magic - Arcon Modern Open -

Registrering: 18.00-19.45 Start: 19.00
Pris: Kr. 130 Premiering i form av FNMkort og boostere avhengig av antall
deltakere Runde 2 starter 22:00 med
registrering 21:00 til 21:45.

"Magic - Arcon Modern Open" <3><T>
Rom: Magic-området i 4. etasje

Magic - FNM Legacy - "Magic - FNM

Espen Skarsbø Olsen

Legacy" <3><T>

Pulje 12-13+14

Rom: Magic-området i 4. etasje

Format: Modern Swiss med kutt til top 8.
Registrering: 15.00-15.45
Regelhåndteringsnivå: Competitive. Dette
betyr at du trenger å levere en kompett
deckliste. Start: 16.00 Pris: Kr. 100

Espen Skarsbø Olsen
Pulje 1

Format: Legacy swiss. Registrering: 18.0018.45 Start: 19.00 Pris: Kr. 50 Premiering i
form av FNM-kort og boostere avhengig av
antall deltakere

Magic - Arcon Sealed Open "Magic - Arcon Sealed Open" <3>

Magic - FNM Modern - "Magic - FNM

Rom: Magic-området i 4. etasje

Modern" <3><T>

Espen Skarsbø Olsen

Rom: Magic-området i 4. etasje

Pulje 4/5+6

Espen Skarsbø Olsen

Format: Sealed Deck Swiss med kutt til
topp 8. Registrering: timen før
turneringsstart

Pulje 2

Magic - Arcon Standard Open -

Format: Modern swiss. Registrering:
21.00-21.45 Start: 22.00 Pris: Kr. 50
Premiering i form av FNM-kort og boostere
avhengig av antall deltakere

"Magic - Arcon Standard Open" <3><T>
Rom: Magic-området i 4. etasje

Magic - FNM Standard - "Magic -

Espen Skarsbø Olsen

FNM Standard" <3><T>

Pulje 10-11+12

Rom: Magic-området i 4. etasje

Format: Standard Swiss med kutt til top 8.
Registrering: 09:00 - 09.45
Regelhåndteringsnivå: Competitive. Dette
betyr at du trenger å levere en kompett
deckliste. Start: 10.00 Pris: Kr. 100

Espen Skarsbø Olsen
Pulje 1

Format: Standard swiss. Registrering:
18.00-18.45 Start: 19.00 Pris: Kr. 50
Premiering i form av FNM-kort og boostere
avhengig av antall deltakere

Magic - Commander 4personer "Magic - Commander 4personer" <3><T>

Magic - Junkyard sealed - "Magic -

Rom: Magic-området i 4. etasje

Junkyard sealed" <2>

Espen Skarsbø Olsen

Rom: Magic-området i 4. etasje

Pulje 1/2/4/5/6/7/8/10/11/12/13/14/16/17

Espen Skarsbø Olsen

Vi kjører fortløpende 4personers
commander gjennom hele Arcon med
premiering basert på et poengsystem. 50
kr deltakeravgift.

Pulje 14-15

Format: Sealed deck. Registrering: 21.0021.45 Start: 22.00 Pris: 0* Turneringen
premieres med promokort avhengig av
antall deltakere

Magic - FNM Draft - "Magic - FNM
Draft" <3>

Magic - Legacy Masters - "Magic -

Rom: Magic-området i 4. etasje

Legacy Masters" <3><P><T>

Espen Skarsbø Olsen

Rom: Magic-området i 4. etasje

Pulje 1/2

Espen Skarsbø Olsen

Format: Shadows over Innistrad draft

Pulje 11-12-13
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Sluttspill for turneringsserien "Norwegian
Legacy Masters" med 16 inviterte spillere.
Premiepott på ca 10 000 kr.

Turneringen er ikke sanksjonert, og vil
gjennomføres med minimum 4 påmeldte.

Poker: FLR - "Fixed Limit Razz"
Magic - MTG Invitational - "Magic MTG Invitational" <3><P><T>

<1><R>
Rom: 405

Rom: Magic-området i 4. etasje

Kjartan Lindøe

Torgeir Lebesbye

Pulje 1-2-3 * 32 deltagere
Kontakt: kjartanlind@gmail.com

Pulje 5-6-7

16 spillere har denne våren kvalifisert seg
gjennom Missed Trigger Gaming: Open
Series, og møtes nå for å kjempe om
tittelen seriemester. Turneringen
strømmes direkte med kommentarer på
YouTube. Mer informasjon finner dere på
missedtriggergaming.com

Magic - NM i Minimaster - "Magic NM i Minimaster" <2>
Rom: Magic-området i 4. etasje

Espen Skarsbø Olsen
Pulje 7-8

Format: Minimaster double elimination.
Registrering: 18.00-18.45 Start: 19.00
Pris: Kr. 150* Vinneren av hver match får
innholdet i begge spillernes boostere. I
tillegg premiering i form av boostere
og/eller gavekort

Magic - Old School - "Magic - Old
School" <2><T>
Rom: Magic-området i 4. etasje

Arcon Series of poker består av tre
turneringer. Dette er den første og vi spiller
Fixed Limit Razz som er en stud-poker
variant hvor det gjelder å ha den dårligste
hånda.

Poker: Hold\'em - "No Limit Hold\'em"
<1><R>
Rom: 405

Kjartan Lindøe
Pulje 12-13-14 * 32 deltagere
Kontakt: kjartanlind@gmail.com

Arcon series of Poker er en turneringsserie
på tre turneringer. Dette er turnering tre og
vi spiller den vanligste pokervarianten No
Limit Hold'em.

Poker: PLO - "Pot Limit Omaha"
<1><R>
Rom: 405

Kjartan Lindøe
Pulje 7-8-9 * 32 deltagere
Kontakt: kjartanlind@gmail.com

Magic The Gathering Format: Old School,
93/94. Registrering: 13.00-13.45

Arcon series of poker er en turneringsserie
på tre turneringer, dette er turnering nr 2
og vi spiller Pot Limit Omaha, hvor alle
spillere får fire kort på hånda og MÅ bruke
2 av dem i kombinasjon med felleskortene
på bordet.

Magic - Vintage 10 proxy - "Magic -

Star Munchkin <1><R>

Erland Petersen
Pulje 11-12
Kontakt: Tlf: 97616413 e-post:
erlandpetersen@gmail.com

Vintage 10 proxy" <3><T>
Rom: Magic-området i 4. etasje

Espen Skarsbø Olsen
Pulje 7-8

Format: Vintage swiss. Du kan ha inntil 10
proxyer i decken din. Registrering: 18.0018.45 Start: 19.00 Pris: Kr. 50*
Turneringen premieres med kortpremier
avhengig av antall deltakere. NB:

Rom: 205

Eivind Fjellvang Ljønes
Pulje 5 * 6 deltagere

Klassiske Munchkin, In Space! Om å gjøre
å komme til level 10 først som vanlig. Det
er Munchkin! Alle kjenner Munchkin! Hvis
du ikke kjenner Munchkin så kom og spill
allikevel! Det er kjempe gøy! Vi spiller Star
Munchkin og alle ekspansjonene til det.
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Rollespill

Achtung! Cthulhu <1><R>
Rom: 403 (oppmøte), 404

Kai S. Fredriksen
Pulje 4-5/10-11 * 5 deltagere
Kontakt: Epost: kai.simon@gmail.com eller
mobil 97465578

Er du nysgjerrig på å prøve Achtung!
Cthulhu og eller vil du oppleve et eventyr
satt til Norden under andre verdens krig?
Da er dette din mulighet! Ingen
forkunnskaper kreves, vil være fokus på
raskt og moro spill. Achtung! Cthulhu er
som en pulp utgave av skrekkspillet Call of
Cthulhu

Action Castle - "(& Jungle Adventure)"
<1><R>
Rom: 604 (tårn E)

Thomas Herlofsen
Pulje 14 * 30 deltagere
Kontakt: gigaloff@gmail.com

I gamle dager hadde ikke dataspillene
nymotens greier som animasjon,
stemmeskuespillere eller...vel.. noe som
helst. Action Castle er det første i en serie
spill basert på tekstspillene fra 70- og 80tallet og spilles best med en munter
forsamling og en ekstra vrang GM. GO
NORTH. EXAMINE TROLL...

Blades in the Dark - "" <1><R>
Rom: 403 (oppmøte) og 404
Michael Beck Esperum
Pulje 1-2 * 5 deltagere
Spillerne er en aspirerende
kattetyvebande fra bydelen Kråkefoten.
Og nå brygger det til krig. Vil du spille
rollespill, og tåler at spillerrollene har
mindre skrupler enn deg selv? Da er dette
spillet for deg. (Vi bruker quickstart 6.0
War in Crow's foot.)

Call of Cthulhu: Delta Green
<1><R><N>
Rom: 505 (tårn D) fredag / 403 lørdag

Nichlas Dalstein
Pulje 1-2/6-7 * 4 deltagere
Kontakt: 92281959

"Utenfor Nome, Alaska blir et lik funnet

under mystiske omstendigheter. Det
mistenkes at det har foregått noe
paranormalt og en gruppe hemmlige
Agenter sendes ut" NB! Modulen ble også
satt opp på ARCON 30 (2014). Det er det
samme modulen som blir kjørt to ganger
både fredag og lørdag.

Call of Cthulhu: Lykkedalen "Hjem til Lykkedalen" <1><R>
Rom: 501 og 502 (tårn G)

Maria Luihn
Pulje 14-15 * - deltagere

Sommeren 1975. En fryktelig brann lyser
mot himmelen over Lykkedalen
barnehjem. Et liv er gått tapt, og de
skyldige er aldri blitt stilt til ansvar. 12 år
senere, da de trodde de var trygge, vet
noen sannheten. Kan man aldri bli fri fra
fortiden? Eller vil hevnen alltid slå til til
slutt?

Call of Cthulhu: Vietnam - "Charlie
Don't Surf!" <1><R>
Rom: 602, 603 (tårn F) fredag,
602, 603 (tårn F) lørdag,
602, 603 (tårn F) sødag

Jeremy Rønnevig
Pulje 2-3/8-9/14-15 * 6 deltagere
Kontakt: jeremy.ronnevig@gmail.com

7th ed. CoC. Spillerne befinner seg i
Vietnam midt under Vietnam-krigen i 1969.
Under en tokt viser det seg at VC er nok
ikke den verste de kommer til å støte på.
Settes opp flere ganger i løpet av helgen.

Cypher - "And now, the weather..."
<1><R>
Rom: 403 (oppmøte), 404

Henrik Lerdahl
Pulje 14-15 * 5 deltagere
Kontakt: henriklerdahl@gmail.com

There's no such thing as “fiction”, just nonfiction written in the wrong parallel
universe. Some towns are just....strange.
Twin Peaks. Sunnydale. Haven. Arkham.
Cardiff. They have weird phenomena,

mysterious agents, and secretive locals.
This is about all of these places. Or none
of them.

D&D 5e - "Fuglekongen" <1>
Rom: 604 (tårn E) (oppmøte) + 602 og 603
(tårn F)

Kontakt: katrinemyra@gmail.com

Gjengen fra Red Dwarf kommer over nok
en forlatt forskningsstasjon, og Rimmer
møter skygger fra fortiden. Hva skjuler det
mystiske laboratoriet? Et spill som tar lett
på reglene, med høy fokus på rollespill. Du
trenger ikke ha sett Red Dwarf for å spille,
men gøy hvis du har det!

Martin Løchsen
Pulje 12-13 * 5 deltagere
Kontakt: martinlochsen@yahoo.no

En stor hær av skrømt og utysker truer
den mektige bystaten Gridhamm, og
kongen søker til nærliggende riker for å
finne støtte til forsvaret av byen. En
diplomatisk utsending blir sendt til den
eksentriske kong Vanrik av Ærre, men skal
det vise seg at alt ikke er som forventet.

Fabula Futura - "Frakteskipet Furie"
<1><R>
Rom: 350

LAPD vs The World (2d6 Lite) "LAPD vs The World" <1><R>
Rom: 501 (tårn G)

Cornelius Henriksen
Pulje 4-5 * 10 deltagere
Kontakt: corneliusen@gmail.com

Los Angeles, tidlig '80-tall: Våre helter i
LAPD oppdager at noe er veldig rart. Er
det bare de som kan redde verden, eller er
det bare konspiranoia? Spillere og GMer
bør ha sans for Youtubekonspirasjonsteorier, 80-talls politihelter og
Kung Fury. Svært enkle regler.

Tomas HV Mørkrid
Pulje 4-5 * 20 deltagere
Kontakt: 94822038

Frakteskipet Furie handler om fem
tvilsomme sjeler på en av Melkeveiens
verste smuglere. De jaktes av den
avanserte militære romkrysseren KTM
Kapital, med den bitre kaptein Holt, som vil
utslette Furie. Et rollespill med fullt trøkk
og ingen nåde!

Fabula: Sirkus - "Sirkus" <1><R>
Rom: 350

Tomas HV Mørkrid

Mechwarrior - "Keeping the peace"
<1><R>
Rom: 350

Bjørn Are Stølen
Pulje 8-9 * 7 deltagere
Kontakt: stolenare@gmail.com

Året er 3040. Spets Stormers har nettopp
tegnet en kontrakt. Oppdraget er å
stabilisere planeten Saffel. Spets Stormers
består av 12 'mechs, gigantiske maskiner
som dominerer det 31.århundres slagfelt.
Men fremdeles trengs fot-folket til å gjøre
dritt-arbeidet...

Pulje 1-2 * 20 deltagere

Dere er et lite bygdesirkus, i hovedstaden
for å konkurrere med de fine. Er deres
spesialnumre gode nok? Er dere for
nervøse? For lite innøvd? For bondske?
Miljøet er skittent, originalt og morsomt.
Dramaet er sammensatt, villere enn det
meste, og spennende til siste slutt.
Velkommen!

GURPS: Red Dwarf - "Bad

Mouse Guard - "Stjernekikkeren"
<1><R>
Rom: 602 og 603 (tårn F)

Kenneth Fjelleng
Pulje 10-11 * 10 deltagere
Kontakt: e-post: kenneth.fjelleng@gmail.com

Den modige Musevakten må bringe
forsyninger til Stjernekikkeren når
observatoriet hennes blir isolert.
Nybegynnervennlig, passer for alle.

Holography" <1><R>
Rom: 350

Katrine Myra
Pulje 6-7 * 5 deltagere
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Norgesfiasco - "Norgesfiasco" <1><R>

Star Wars: Force and Destiny - ""

Rom: 501 og 502 (tårn G)

<1><R>
Rom: 602 og 603 (tårn F, oppmøte) + 502 (tårn
G)

Haakon Olav Thunestvedt
Pulje 12-13 * 5 deltagere
Kontakt: haakon.thunestvedt@gmail.com

Hva, trudde'ru re blei et Arcon uten
NorgesFiasco? Da tok du feil! Dette
spellsette' til improspellet Fiasco tar for sei
den harde norske verkeli'heta som Wam
og Vennerød filma på søtti- og åttitallet.
Kom og spell, om du ikke er soss!
Turneringen er ikke for sarte sjeler og har
18-års grense.

Old Friends <1><R>
Rom: 403 (oppmøte), 404, 407

Torgrim Husvik
Pulje 4-5 * 15 deltagere
Kontakt: Ursus1@gmail.com

Klonekrigen raser for fullt. En liten
kommandogruppe av Jedier og deres
allierte har blitt sendt inn i ukjent
territorium, for å finne og uskadeliggjøre
en av de lumskeste truslene man kan
tenke seg: Brukere av Kraften som ikke
følger Jedienes vei. Måtte Kraften være
med dem...

Ole Peder Giæver

The One Ring - "" <1><R>

Pulje 12-13 * 18 deltagere
Kontakt: ole.peder.giaever@gmail.com /
95743142

Rom: 501 og 502 (tårn G)

«For 20 år siden var dere
spøkelsesjegere. Til noe forferdelig hendte
med Sara. Nå har fortiden innhentet dere,
og dere er igjen samlet på skolen der alt
skjedde...» Mini-laiven benytter en maske
inspirert av improteater for å «kontakte
åndene», og kort som gir inspirasjon
underveis.

Planet Hope - "-" <1><R>

Gaute Juveth
Pulje 1-2 * 18 deltagere
Kontakt: Tlf.: 40006223 epost:
gaute@juveth.no

Ikke alt er som det ser ut ved årets
fullmånefestival, og landsbyen vil snart ha
behov for helter. En introduksjon til The
One Ring RPG for 4-6 spillere. Først spilt
på GenCon (Theft of the Moon), og senere
på flere andre spillfestivaler. Ingen
tidligere erfaring er nødvendig.

Rom: 407

The Strange - "Clashing Stars" <1><R>

Maja Kvendseth

Rom: 403 (oppmøte), 404

Pulje 5 * Mange deltagere
Kontakt: hobbitfingra@gmail.com

Henrik Lerdahl

Planet Hope er et fortellerspill som handler
om å finne redningen for menneskeheten.
Maks fire spillere per spilleder. Spillet
varer ikke veldig lenge, og læres fort.

Scions of Dune (P. by Apocal.) "Powered by the Apocalypse" <1>
Rom: 407 (oppmøte), 404

Jone Aareskjold

Pulje 8-9 * 10 deltagere
Kontakt: henriklerdahl@gmail.com

The Agency is a secret group that
monitors & regulates travel between earth
& the alternate realities known as
Recursions, most of which are originally
born from fiction. When the Star-worlds of
Trek and Wars one day encounter each
other it results in violence, so the Agency
tries to meddle

Pulje 6-7 * 12< deltagere

Dyster romopera i Frank Herberts (død
over Brian) klassiske Dune-univers.
Powered by the Apocalypse.
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Trelast og Tollere- spilltest -

Vandrerne - "Himmelfall" <1><R>

"Undervisningsspill" <1><R>
Rom: 604 (tårn E)

Rom: 505 (tårn D) (oppmøte) + 602 og 603
(tårn F)

Ragnhild Hutchison

Øivind Stengrundet

Pulje 11 * Ragnhild deltagere
Kontakt: ragnhild.hutchison@gmail.com

Pulje 6-7 * 15 deltagere

"Trelast og Tollere- rollespill for
historieundervisning” utvikles av prosjektet
Historiske toll- og skipsanløpslister og
Alibier. Deltagerne spiller handelsslekter,
og gjennom valg knyttet til historiske
hendelser følger de utviklingen av
samfunnet og økonomien gjennom det
lange 1700-tallet.

En gruppe Vandrere sendes ut for å
utforske et objekt som har falt ned fra
himmelen. Maks 5 spillere per spilleder.
Regelinnføring for nye spillere. Passer for
alle aldre.

Werewolf: The Apocalypse "Black Fury Road" <2>
Rom: 501 og 502 (tårn G)

Kay Olsen
Pulje 6-7 * 25 deltagere

Ett scenario sterkt påvirket av 60 og 70tallets biker-filmer og verkene til Russ
Meyer. Anbefales for personer over atten.

Sideprogram

Auksjon
Torgrim Husvik (ursus1@gmail.com)
Rom: Det store auditoriet (1. etasje)
Tid: Søndag kl. 11:00-15:00, med forbehold om at auksjonen kan bli litt utvidet dersom vi får
svært mye innlevert materiale. (Se "når blir hvilke varer solgt?" lengre ned.)
Hva kan jeg selge på auksjonen?
Auksjonen vil selge brettspill, rollespill, kortspill, miniatyrspill, rekvisitta til levende rollespill
(som laivvåpen o.l.), og dertil tilhørende utstyr. Vi kan også ta imot annet materiale direkte
relatert til spill, som spillblader, terninger, oppbevaringskofferter til miniatyrspill og lignende.
Vi vil ikke lenger ta i mot DVDer, PC-spill, pocketbøker og lignende, med mulig unntak for
høyst spillrelaterte ting (f.eks. Warhammer-romaner eller en deluxe blue-ray samleboks av
Star Wars-filmene). Unntak skal godkjennes av auksjonarius før materialet leveres. Send
mail til ursus1@gmail.com dersom du har spørsmål om hva som er egnet auksjonsmateriell.
Når blir hvilke varer solgt?
Nytt fra 2016 er at rollespill og brett-/kortspill har egne tidsperioder satt av. Etter hver periode
vil det bli en kort pause, der de som ønsker å gå kan betale, nyankomne kan registrere seg
for non-cash lapper og man kan strekke på beina. Dette er også muligheten til å kaste i seg
noe mat/drikke i kantinen, da auksjonsrommet er verneverdig og man derfor ikke kan
medbringe mat/drikke inn dit. Det er ikke mulig å registrere seg for non-cash lapper eller ta
oppgjør for non-cash lapper på andre tidspunkt enn i pausene.
10.30-11.00
Registrering/utdeling av budnummer, forklaring av auksjonsregler, organisering.
11.00-12.00
Salg av brett- og kortspill, med høyt ettertraktede, sjeldne eller verdifulle spill prioritert.
Brettspill som fortsatt ikke har blitt utbudt kl. 12.00 venter til perioden 13.30-15:00+.
12:00-12:15
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Pause, registrering og betaling. Reglementet vil raskt bli gjennomgått på nytt.
12.15-13.15
Rollespillauksjon. Salg av rollespill, med høyt ettertraktede, sjeldne eller verdifulle spill
prioritert. Rollespill som fortsatt ikke har blitt utbudt kl. 12.00 venter til perioden 13.30-15:00+.
13.15-13.30
Pause, registrering og betaling. Reglementet vil raskt bli gjennomgått på nytt.
13.30-15.00+
Salg av gjenværende spill fra tidligere i auksjonen, og andre gjenstander (som miniatyrspill,
spillutstyr, spillblader og andre spillrelaterte gjenstander).
Budgivning
By raskt, høyt og tydelig!
Minstebud kr. 30,- Deretter bud i hele tiere. Til minne om Douglas Adams er også kr. 42,- et
lovlig bud. Vi foretrekker at du betaler med kort, men aksepterer også kontanter. Vi har
begrenset med veksel.
Hvis man har registrert seg for non-cash-systemet med budnummer (dette anbefales for de
som kan tenke seg å by på mer enn 1-2 gjenstander), viser man budnummeret når man byr,
og holder det oppe etter å ha vunnet et bud. Sekretariatet skal da bokføre salget og
gjenstanden legges på tildelt plass. Man får ikke utdelt noe man har vunnet budet på før man
har gjort opp for seg. Oppgjør kan bare foregå i pausene og umiddelbart etter auksjonens
slutt.
Innlevering av salgsmateriale
Innlevering på Programrommet under Arcon. Send en SMS til auksjonarius på tlf. 971 53 844
og si fra, så kan vi avtale å møtes for å gjøre innleveringen og utbudet enklest og best for
alle involverte. Det lønner seg å levere materiale tidlig (f.eks. lørdag formiddag), for å være
sikker på at vi har best mulig oversikt over det vi skal selge.
Det er også mulig å levere inn salgsmateriale til auksjonen på forhånd, selv om du ikke kan
komme på festivalen! Ta kontakt med auksjonarius per epost (ursus1@gmail.com) eller SMS
(971 53 844). Dersom du må levere auksjonsgjenstandene på fredagen i forbindelse med
opprigg av Arcon, så må også auksjonarius kontaktes på forhånd.
Husk å fylle ut auksjonsliste i tre eksemplarer (fåes på Programrommet, eller lastes ned og
printes i forkant, se slutten av dokumentet) med navn, adresse, og kontonummer. Det er
anledning til å angi høyere minstepriser enn kr. 30,-, men det anbefales ikke. Høyere
minstepris begrenser ofte budene kraftig til å begynne med, og hvis budgivningen på dine
ting aldri kommer i gang, så blir de rett og slett ikke solgt.
Vi tar forbehold om at innlevert materiale ikke kan garanteres utbudt, og at prioritering av
materiale er helt opp til auksjonarius.
Bunting/pakkeløsning
En hel pakke med spill kan gå som en enkelt gjenstand - det er helt opp til selgeren. Om det
leveres en stor mengde spill eller annet som IKKE er sortert sammen i hensiktsmessige
pakker, kan selger avtale at auksjonarius setter sammen slike pakker for lettere salg etter
eget skjønn. Dette lar seg enklest gjøre med tidlig innlevert materiale. Vi anbefaler at alle
spill som leveres til auksjonen pakkes på en måte som hindrer at løse deler kommer bort fra
spillet og at det er klart hva som hører sammen i hvilken pakke.
Gebyr, provisjon og utbetaling av penger
Arcon skal ha et gebyr på 20,-. for hver salgsutbud, uansett om det blir solgt eller ikke, som
betales ved innlevering (“depositum”). Dette er for å forhindre at man får inn syv tusen
terninger eller 50 eksemplarer av Ludo ment å selges separat. (En bunt/pakke med flere
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gjenstander vil altså gå som ett utbud, og du skal dermed bare betale 20,- i gebyr for hele
pakken.)
Arcons provisjon er på 10 %, minimum kr. 20,- pr gjenstand. Hvis du får mindre enn 200,- i
snitt pr. gjenstand, så får du med andre ord hele salgssummen utbetalt, får du mer, så blir
gebyret 10 % av salgsprisen. Depositumet for de solgte gjenstandene blir trukket fra gebyret,
og det overskytende gebyret blir så trukket fra salgsprisen, og resten utbetalt til deg.
Selgerne må selv hente evt. usolgte gjenstander fra Programrommet etter auksjonen, Arcon
tar ikke ansvar for disse. Usolgte gjenstander som ikke er avhentet ved festivalens slutt, vil
bli kastet eller gitt bort.
Oppgjør utbetales til din bankkonto vanligvis innen onsdagen etter Arcon, så det er svært
viktig at korrekt navn, adresse og kontonummer oppgis på auksjonsskjemaet.
Oppgir du ikke kontonummer så sendes oppgjøret deg via giroutbetaling, som må heves i
bank eller postkontor. For giroutbetaling trekkes bankens gebyr på 100,- fra oppgjøret. Det er
ikke mulig å få utbetalt auksjonsoppgjør i kontanter.
Dersom salgssummen doneres til Johannes Bergs minnefond, tar Arcon hverken gebyr eller
provisjon (merk at vi uansett bare mottar spillrelatert materiale, se "Hva kan jeg selge på
auksjonen" over).
Du finner auksjonsskjema her: Auksjonsskjema pdf Auksjonsskjema docx

Tegnekonkurranse
Programutvalget / John Borgen
Fredag 21:00 - Søndag 18:00

Liker du å tegne? Da bør du delta i Arcons tegnekonkurranse!
En rull med papir vil bli lagt ut på fredag kveld, og hentet inn søndag ettermiddag. Vi legger
også ut noen blyanter og andre tegnesaker, men du står fritt til å bruke med dine egne. Du
kan tegne så mange tegninger du vil, så stort eller så lite som du vil, og med det motivet du
vil.
Husk å skrive navn (tydelig!) og telefonnummer ved tegningen din, slik at vi kan komme i
kontakt med deg dersom du blir kåret til vinner.
Ved å delta i tegnekonkurransen godtar du at Arcon kan publisere bilder av tegningen(e)
din(e) på våre nettsider og Facebook-side.

Spørrekonkurranse innledende
Ingvild Husvik
Fredag 21:00 - Søndag 21:05

Kan du mye om spill? Har du lyst til å lære mer? Er du et konkurransemenneske? I årets
spørrekonkurranse trenger du ikke å være et vandrende spill-leksikon for å gjøre det bra,
men det hjelper.
Årets spørrekonkurranse har skriftlig innledende runde med "multiple choice"-spørsmål som
er åpen for alle. Det betyr at selv om du gjetter, så kan du være med og ha det gøy. Vær
forberedt på obskure spørsmål om spill og deres system, setting, historikk, bransje og miljø.
Spørsmålene i den innledende runden vil om mulig handle om spill som arrangeres på
ARCON i år, men ikke være begrenset til dette.
Spørsmålsark og boks for innlevering finnes utenfor programrommet. Innledende skjema kan
leveres fram til søndag kl. 21.05, husk å føre på navn og telefonnummer!
De seks beste blir kontaktet per telefon og får mulighet til å delta i finalen på mandag fra kl.
30

14:30 til kl. 15:30. Finalen foregår med publikum til stede og består av underholdende ja/neispørsmål.
Lykke til, og måtte den beste (eller kanskje den heldigste) vinne!

Spørrekonkurranse finale
Rom: Det store auditoriet, 1. etasje
Torgrim Husvik
Mandag 14:30 - 15:30

De seks sterkeste besvarelsene fra den innledende runden kvalifiserer til deltagelse i finalen
på mandag fra kl. 14:30 til kl. 15:30.
Finalen foregår i det store auditoriet med publikum til stede,
og består av underholdende ja/nei/?-spørsmål.
Lykke til, og måtte den beste (eller kanskje den heldigste) vinne!

Terningkastkonkurransen
Rom: Utendørs bak skolen (delta quadrant)
Ulrik Nordbak Nilsen
Søndag 13:00 - 18:00

Kasting av kjempeterninger for egen og andres underholdning! To terninger kastes samtidig.
Du må kaste lengst mulig og med best mulig resultat. Lengden på kastet legges til totalen på
terningene. Her gjelder det altså å være både sterk og heldig. Arrangementet begynner i en
pause, men hvis det er mange deltagere kan konkurransen drøye ut i puljen etter. Nøyaktig
tidspunkt vil bli annonsert nærmere festivalen.

Kostymeworkshop
Rom: 201
Anette Lauen Borg
Kom innom Kostymeverkstedet og sy deg en hendig terningpose med intergalaktisk motiv!
Eller har du alltid ønsket deg en jedi/sith-kappe?
Her får du hjelp til å sy en enkel versjon av kappen som brukes i Stjernekrigene.
Ingen forhåndskunnskap er nødvendig.
Lørdag kl. 12-19.

Brettspillverksted
Rom: 201
Brettspillskaperlauget
Brettspillskaperlauget er igjen klar med brettspillverksted på Arcon.
Har du en ide til et spill du har lyst til å teste ut?
Vi har med brikker, materialer, saks, lim, fargestifter etc så du kan lage en prototype og teste
ut dine ideer.
Du kan selvsagt bare stikke innom å diskutere tankene dine med andre som har samme
interesse.
Har du allerede laget ferdig en prototype? Har du tenkt å få det spilltestet?
Slå deg ned hos oss og møte spilltestere og likesinnede.
Lørdag: 10:00-18:00
Søndag:10:00-18:00
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Virtual Reality demonstrasjon
Rom: Det store auditoriet i 1. etasje (fredag og lørdag), rom 203 (søndag)
Rolf Arne Beck
Det foregår en liten revolusjon innenfor virtual reality i disse dager.
Selskaper som HTC, Oculus og Samsung har lansert VR briller som utnytter dagens
skjermteknologi til å løfte VR opp på et nytt nivå.
Opplev hvordan det er å stå på fjerne planeter i andre solsystemer eller på bunnen av havet
med gigantiske skapninger rundt deg.
Du vil få prøve Oculus Rift CV1 og et utvalgt korte demo'er som viser potensialet til virtual
reality.
Fredag. 19:00-23:00
Lørdag: 19:00-23:00
Søndag: 11:00-15:00

Miniatyrmalekonkurranse
Andreas Fosheim Øwre
Fredag 18:00 - Mandag 15:00

Stjernekrig er årets Jippo og Tema for Arcon vil årets miniatyrmalekonkurranse arrangeres i
samme stil. Om dette er en modell som gir oss stjerner i øynene eller rompirater som er klare
til å innta tusenårsfalken.
Eller mer klassiske modeller av kjente romfarere.. Det kan også være at noen benytter dette
som en mulighet til å tørke støv av klassiske og gi dem en malejobb slike relikvier fortjener.
Kriteriene er som følger:
- Minityrene må være malt av deltageren
- Innleveringen(e) kan ikke måle mer enn 20x20x20cm hver
- Miniatyrene må være levert før kl 16 på søndagen og vil være mulig å hente fra kl 19 på
søndagen og frem til Arcon slutter på mandagen.
- Deltageren kan levere ett bidrag til hver kategori, skjema og innleveringen skjer på
programmrommet.
Kategoriene er som følger:
- Enkel miniatyr (en miniatyr)
- Gruppe med miniatyrer (2-25 miniatyrer i alt fra dueller eller flotte tematiske hærer)
- Stor Modell (monstre, kjerrer, motoriserte kjøretøy o.l.)
Modellene vil bli stilt ut i egen monter slik at folk kan se deres fantastiske bidrag
Det vil bli kåret vinnere i alle kategoriene samt en egen Arcon mester blant vinnerne fra hver
kategori.
Merk at Arcon kan ikke stilles ansvarlig for modellene under festivalen og leveres inn på eget
ansvar.
Se Arcon sine hjemmesider for detaljer og www.2d6.no for inspirasjon og work in progress
logger.
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