
Verksamhetsberättelse 2016-2017 

Jämfört med föregående år har det varit betydligt mindre händelserikt i år (med vissa undantag). Så gott 

som all verksamhet har dock gått framåt jämfört med året innan. 

Styrelsen 

Styrelsen har haft möte vid 10 tillfällen sedan det senaste årsmötet (så ungefär en gång i månaden, 

minus uppehåll för jul och LinCon).  

 

Jacob Karlsson (Ordförande), Carl Dickfelt (Kassör), Andreas Johansson (Sekreterare), Sara Wikström 

(ledamot), Jens Österkvist (ledamot) och Tomas Lööw (ledamot). 

Brädspelsgruppen 

Vi har haft brädspelskvällar i SF:s källare i princip varje måndag. En typisk gång har vi cirka 15 deltagare, 

medan det totala antalet personer som någon gång deltagit är flera gånger högre. Ett antal spel köptes 

in i samband med LinCon. 

Strategispelsgruppen 

Gruppen spelar och analyserar större strategiska krigsspel som t ex World in Flames, Here I stand eller 

Europa Universalis. Eftersom dessa spel ofta har över 100 timmars speltid, drivs verksamheten i 

spellokalen i Ryd, där spelbrädena kan hängas undan på väggen mellan speltillfällena. Vanligtvis träffas 

gruppen en gång i veckan, men ibland oftare än så. Spelinköp finansieras av gruppen självt. 

Little Brother Kevin (LBK) och övrigt figurspelande 

Det har som vanligt varit bra med aktivitet i LBK:s lokal under året, med figurspel, målning och andra 

spel de flesta dagarna under en genomsnittlig vecka. Det har dessutom hållits många turneringar. 

Fredagsklubben, som startades under förra verksamhetsåret, lever fortfarande kvar. Den har dock inte 

samma dragningskraft som den hade för ett år sedan. 

Projektet med att lägga ny matta på golvet blev inte genomfört det här året heller, men idéen hålls 

fortfarande levande. Däremot har det möblerats om, vissa elarbeten har gjorts av hyresvärden och 

några bokhyllor samt två displayskåp har skänkts till lokalen. 

Några mattor som har köpts in är dock spelmattor och LBK har i nuläget 16 mattor som är 4x4 och 30 

mattor som är 6x4. 



Totalt har 43 olika personer varit medlemmar i LBK mellan 2016-07-01 och 2017-06-30. Som beslutades 

vid förra årsmötet så sänktes avgiften för att vara med i LBK till 500 kr per år från och med årsskiftet. 

Resultatet av detta förefaller ha varit gott. Innan årsskiftet hade LBK 25 medlemmar. I slutet av juni var 

siffran 39 medlemmar (trots att några av de 25 hade försvunnit). En fortsatt hög beläggning av 

förvaringsskåpen kan rapporteras (även efter höjningen av avgiften för dem).  

 

LBK har även varit med och arrangerat turneringar i Warhammer 40k, Warhammer: Age of Sigmar, 

Fantasy Battles: The Ninth Age, Warmachine & Hordes samt delvis Flames of War på LinCon 2017. 

Antalet olika spel som spelas i lokalen har återigen ökat något och medlemsantalet förefaller öka stadigt.  

 

En DBMM-liga hölls under våren samt en turnering på LinCon. Det var även två representanter från 

föreningen på International Team Championship i Milano och två på Danish DBMM International 

Challenge i Köpenhamn. 

 

DefCon 

Figurspelskonventet DefCon arrangerades för åttonde året i rad (i LBK:s regi). Trettonhelgen låg bra till 

och ett tredagars- konvent kunde genomföras, även denna gång i C- huset på Linköpings universitet. 

Deltagarantalet vände detta år uppåt och landade på 88 betalande. Fler turneringar hölls dock än året 

innan, då Warhammer 40k, Warhammer: Age of Sigmar, Fantasy Battles: The Ninth Age, Warmachine & 

Hordes och Flames of War. Weighted Dice deltog med sin butik.   

Riksmötet 

Carl Dickfelt deltog på riksmötet i Katrineholm. Få av de frågor som lyftes på riksmötet hade någon 

påverkan på Dragon Den’s verksamhet. 

 

 

LinCon 
LinCon 33 genomfördes och hade Rymden som grafiskt tema. Konventets deltagarantal sjönk, vilket var 

väntat med tanke på att det inte blev något Magic- SM på konventet. Mindre väntat var att 

deltagarantalet sjönk tillbaka till 2015 års nivå, 1 200 personer (detta inkluderar inte personer som bara 

var där och tittade utan att betala), vilket är en minskning med ungefär 400 personer. Årsmötet 2016 

godkände att LinCon skulle gå minus 10 000 kr, i ett försök att göra av med pengar. Detta lyckades inte 

och LinCon gjorde återigen ett skapligt plusresultat på cirka 60.000kr. Resultatet hade dock varit mindre 

om vi inte hade fått oväntade intäkter i form av pengar tillbaka från Svensk Cater och en tidigare 

utbetalning än vanligt från Studiefrämjandet.  

 

Konventet erbjöd återigen besökarna över 220 arrangemang och besökarna förefaller ha varit mycket 

nöjda med evenemanget. Något som stack ut i år var att vi hade en butik från Finland och en från Polen 



på plats. Samarbetet med Studiefrämjandet kring konventet fortsatte framgångsrikt även detta år. Till 

årets LinCon använde vi ett nytt konventssystem, mot betalning, som vi fick vara med och utforma. Det 

innebar bland annat att besökarna faktiskt kunde köpa biljetter och annat i direkt i systemet och att 

arrangemangsgruppens arbetsbelastning sänktes då arrangörerna själva kunde lägga in informationen 

om sina arrangemang. Övernattningen hölls även detta år i Terra. Konventet har även blivit så trångbott 

att en del figurspelsarrangemang fick flyttas till matsalen i Kårallen.  

 

 

Kortspel 

Efter att Warhammer 40k: Conquest LCG lades ner hösten 2016 så har intresset dött ut. LCG Game Night 

lever dock kvar med i huvudsak Netrunner och A Game of Thrones som spel. 

 

Övrigt 
 

Samarbetet med Game Link har rullat vidare under året och går nu mycket på rutin.  

 

 


