
Verksamhetsberättelse 2009/2010 
 
Styrelsen 
Styrelsen har träffats cirka en gång i månaden under året. I styrelsen har suttit Jonas Elimää 
(ordf), Andreas Johansson (v. ordf), Carl Dickfelt (kassör), Conny Backlund (sekreterare), 
Mats Ström, Ole Olegaard, Martin Berggren, samt Björn Nielsen (hoppade av HT09). 
 
Spelkvällarna på Herrgårn/ Universitetet 
Vi arrangerade spelkvällar på Hg varje måndag fram till årsskiftet, 
därefter fortsatte verksamheten på universitetet i D-huset utanför 
biblioteket. 
 
Magicgruppen 
Magicgruppen med Samuel Åström som ledare arrangerade magic på 
tisdagarna i vår dåvarande lokal på rydsvägen 262 fram till februari då 
verksamheten upphörde. 
 
World in flamesgruppen 
Två spelgrupper har haft löpande verksamhet under året. 
 
Little brother kevin (LBK) Dragon´s Dens figurspelsavdelning 

• Fortsatt daglig verksamhet med stor uppslutning på folk som spelar, 
målar, bygger och umgås både dag och kväll. 

• Värvat ytterligare en handfull betalande medlemmar. 
• Infört klippkort för de som vill vara medlemmar men inte kan delta 

så ofta att det är värt en hel medlemsavgift. 
• Arrangerat ett flertal turneringar i olika figurspel. I W40K har en 

nationell tour startas och spelare från hela Sverige kommer till 
Linköping för att delta. 

• Arrangerat figurspelskonventet DefCon som blev ett jättebra 
konvent, både ekonomiskt och spelmässigt och som satte Linköping 
på kartan i figurspelsvärlden. 

• Deltog på Lincon med att arrangera de största 
figurspelsturneringarna, som fick en bra uppslutning inte minst tack 
vare ett tidigare lyckat Defcon samt en superduktig arrangörsgrupp. 

• Samordnat resor och boende för att besöka och delta i andra 
turneringar och konvent runt om i Sverige. 
 
 

DBA-gruppen 
Gruppen har spelat DBA och DBMM i Johannelund under året. 
 
Victoria Noctis 
Har startat en vampirelajvkampanj i Linköping under hösten. Kampanjen 
är tänkt långsiktig och har för närvarande 26 deltagare men det finns 
plats för 40 spelare. 
 
LinCon 



Föreningen har även i år traditionsenligt arrangerat spelkonventet LinCon, 
med ett rekordresultat. 
 
 
 
Möten, uppvisningar och konvent 
 
Spelveckan 
Föreningen hade spelverksamhet på universitetet, LBK hade öppet hus 
och krigsspel spelades på armémuseet. 
 
Kalasmottagningen 
Föreningen visade upp verksamheten på Cloetta center den 2 
september det var ett bra tillfälle att hitta nya spelare och medlemmar. 
 
Riksmötet 
Föreningen representerades på Sveroks riksmöte 2009 av Calle Dickfelt 
och Andreas Johansson. 
 
Stadsbiblioteket 
Biblioteket har lånat spel och terräng för att främja hobbyn i deras 
verksamhet. 
 


