
Verksamhetsberättelse 2017-2018 

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 9 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),  Tomas Lööw 

(ledamot) och Tobias Lundberg (ledamot). 

Brädspelsgruppen 

Vi har haft brädspelskvällar i SF:s källare i princip varje måndag. Det har nu även kommit i gång 

regelbunden verksamhet på torsdagar, sk Tyska Torsdagar. Detta har delvis skett på bekostnad av 

deltagandet på måndagarna, men en del går på bägge och en del som regelmässigt har förhinder på 

måndagarna har börjat komma, så det genomsnittliga antalet “unika besökare” per vecka torde vara 

högre än någonsin (eller iaf vad nuv. skribent kan dra sig till minnes under de senaste ca tio åren). 

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 har övergått till att det relativt ofta är folk i lokalen på fredagar. Antalet olika spel som 

spelas i lokalen har återigen ökat något.   

 

Projektet med att lägga ny matta på golvet har lagts ner. Den gamla golvmattan har nu kastats ut, vilket 



märkbart förbättrade luftkvalitén i lokalen, och har ersatts med vanliga lösa mattor mellan alla borden. 

Under sommaren genomfördes även ett upprustningsprojekt i lokalen som innebär att det nu finns ett 

ljuddämpande innertak och lysrörsarmaturer över alla spelborden. Flertalet av de gamla bokhyllorna har 

ersatts med väggfasta hyllor. 

 

Under verksamhetsåret började även ny terräng att köpas in till lokalen, med ambitionen att på sikt byta 

ut så gott som all hemmabyggd terräng i lokalen. 

 

Totalt har 47 olika personer varit medlemmar i LBK mellan 2017-07-01 och 2018-06-30. Av dessa var 32 

fortfarande medlemmar den 30/6. Detta tapp beror bland annat på att många fick ett extra långt 

medlemskap i samband med att avgiften sänktes, då de vid sänkningen redan hade medlemskap som 

räckte till nästkommande sommar vilket p.g.a. sänkningen förlängdes till årsskiftet nästkommande år. 

Vid nyårsafton 2017 fanns det inga giltiga medlemskap kvar och en del av de som haft långt medlemskap 

var inte längre aktiva. Sedan dess har det gått stadigt uppåt och vid verksamhetsårets slut (31/7) hade 

antalet medlemmar passerat 40. En fortsatt hög beläggning av förvaringsskåpen kan rapporteras.  

 

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

Fantasy Battles: The Ninth Age, Warmachine & Hordes samt Warhammer Underworlds: Shadespire på 

LinCon 2018.   

 

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

föreningen på International Team Championship i Milano, vilka skickligt duckade sistaplatsen. 

 

DefCon 

Figurspelskonventet DefCon arrangerades för nionde 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 landade runt 85 betalande. Turneringar hölls i Warhammer 40k, Warhammer: Age of 

Sigmar, Fantasy Battles: The Ninth Age och Warmachine & Hordes. Weighted Dice deltog med sin butik.    

Riksmötet 

Helene Holmkvist deltog på riksmötet i Sundsvall. Få av de frågor som lyftes på riksmötet hade någon 

påverkan på Dragon Den’s verksamhet. 

 

 

LinCon 
LinCon 34 genomfördes och hade drakar som grafiskt tema. Konventets deltagarantal ökade, konventet 

hade 1740 deltagare vilket var ett nytt rekord. Trots stora investeringar så gjorde konventet ett plus 



resultat. En stor förändring var att vi erbjöd lagad mat till personal och besökare, något som 

uppskattades av alla. En stor T-mugg lanserades och var uppskattat av LinCons teälskare. 

 

 

 

Kortspel 

LCG Game Night med i huvudsak Netrunner, A Game of Thrones och L5R har spelats. 

 

Övrigt 
 

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

 

 


