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Interna stridigheter inom Sovsalarna
Knappt har NärCon börjat, och vi har redan team som faller i kaos. Sovsalarna, som
tidigare varit ett stabilt område med många goda år i ryggen har helt tappat det.
Fronken får dagligen in nya rapporter om osäker stämning, kravaller och regelrätta
slagsmål inom teamet.
Orsaken bakom detta är en stor splittring mellan Terraisterna och Campusinerna.
De två grupperingarna, som länge levt i symbios och samförstånd, är nu i öppet krig
med varandra, och medling verkar i nuläget meningslöst. Företrädare för de båda
sidorna gör sitt bästa för att förvärra konflikten, genom att sprida rykten och
nidbilder av de andra sidan.
Vad splittringen beror på är en komplex fråga, men Tobias Fjellander,
konfliktforskare på Försvarshögskolan, förklarar läget så här: “Terraristerna och
Campussinerna var båda överens om att den rådande maktbalansen, med
Campussinerna i särställning som de med den bäst belägna sovsalen, var
fungerande. Problemet i år är intåget av Sporthallianerna i öster. De befinner sig så
långt ifrån festivalområdet att det relativa avståndskillnaden med Campus och Terra
blir irrelevant. Detta skapar en mycket hatisk stämning”.
Fronken har varit i kontakt med festivalledningen, och man säger sig följa
utveckligen på mycket nära håll. Anonyma källor inom UNCK (Underättelsetjänst
inom NärCon Cosplay & Konvent) beskriver också den hemliga Operation
Månsegel, där ledningen i samförstånd med Kommiténs Exekutiva Utskottsledning
(KEUL) placerat en trippelagent i teamet, som inifrån arbetar med att krossa de
gamla strukturerna. Detta är dock inget Fronken har lyckats bekräfta.

Väduren
Idag är dagen du tar det lugnt.
Ta med dig hesten och göm dig
i skuggan utanför stängslet.

Lejonet

Ska du arbeta mycket bör
du kolla bakom varje hörn
för att undvika påhopp av
hesten och dess
anhängare.

Skytten
Bär en frys längs
corson, du kommer
finna kärleken längs
vägen när du bygger
muskler.

Oxen

Möter du en kommitteare
idag bör du vara redo att få
en rejäl arbetsapa som ger
dig berömmelse bland
besökarna.

Jungfrun

Din hälsa kommer att
tvinga dig att dricka
mycket kaffe. Vi
snackar en stor mängd
av detta, gå in i
cafeterian och ta allt du
ser.

Stenbocken

Ta dig vatten över
huvudet, se till att
folk märker när du
vinner din
vadslagning med
Svalan.

Tvillingarna
Det är idag du undviker
din skugga, din skugga
planerar att ta ditt
område ifrån dig.

Vågen

Det är idag som du
kommer att förstå
byrådirektör Fallgrens
torra skämt.

Vattumannen

Ta över scenen och
leverera en show som
slår Staben med
häpnad.

Dagens rykte
Det ryktas om att NärCon
beställt för få
festivalband, och trots
detta delat ut till alla
pandor. Försöker man
pressa upp priserna
genom att minska
utbudet?

Kräftan

Du kan se fram mot att
njuta av att dina pandor
sjunger Total Eclipse of
the Heart för dig idag.

Skorpionen
Skulle du av en händelse
känna ett sug efter en god och
kall Japan-jens, bör du inte gå
till jos-baren. Där förväntas
ingen problemlösning av dig.
Vill du verkligen inte lösa
problem idag?

Fiskarna
Om du går in till RPR så
kommer du finna lyckan.
Njut av den med en burk
cola och Fronken.

Röda tröjor inte bara för konventsvärdar
Som många har sett och stört sig på har årets konventsvärdar och
huspandorna samma färg på sina tröjor. Anledningen till detta ska
enligt OA Martin ‘’Maru’’ Lord vara för att göra det tydligt att man
även kan vända sig till huspandorna för att få skavsåret omplåstrat.
Fronken låter sig inte luras och har grävt djupare för att avslöja
sanningen.

Fronken med vädret.
Det var en del mörka moln men de verkar ha blåst
bort och fram kommer den härliga Närcon värmen.
Vi tackar för alla tips vi fick om hur vi kunde hitta
den så kallade “regndansaren.”
Vi var nära att fånga hen men hen såg oss och
klättra över ett av stängslen och kom undan. Vi
kunde inte se vem personen var men vi hittade en
lila tygbit som tycks komma från förövarens t-shirt.
Fortsättning följer.

Genom mutor har vi upptäckt att det från början var tänkt att herr
Lord skulle ha ett större team. Till detta team beställdes också
många tröjor. Tanken var att man skulle göra det enklare att få folk
till och från sjukstugan men även se till att öka kvalitén på den
medicinska hjälp som skulle erbjudas. Tanken var också att man
skulle hyra in vårdstudenter från LiU för att se till att man aldrig
skulle behöva transportera någon till närmaste vårdcentral.
Givetvis var också en anledningen bakom de gemensamma tröjorna
att göra det svårare för onda makter och f.d Uppconarrangörer att
kidnappa samtliga konväntsvärdar.
Det skulle dock visa sig vara svårt att få studenter att frivilligt besöka
campus under sommaren och att det enligt Scales säkerhetsskala
inte var värt att skydda konventsvärdarna. Planerna las helt enkelt
på is, och tröjorna tvingades på de stackars huspandorna.

Insändare
Detta är skriet från vildmarken, skrivet ur mörkrets hjärta.
Det är processen mot den djurfarmens moment.
22 möss och människor och tre män i en båt.
Likt Oddyseus på drift, likt flugornas herre.
Idioten reser med tidsmaskinen över svindlande höjder och solen
har sin gång
/Främlingen Lolita

Skicka in en insändare till Fronken
073 3611339.

Fronken nterjvuar

Grillen är i full gång med att grilla de populära NärConburgarna, som besökarna
favoriserar mest bland NärCons utbud. Vi har gått före i kön för att ställa ytterst viktiga
frågor till områdesansvarige Mattias.

Hej Mattias! Vad är hemligheten med grillens framgångar?
- Jo vi sparar ju inte på tändvätska när vi tänder grillen. Det går åt ca 4 liter tändvätska att
få igång varje grill. Sen så lägger vi burgarna i Power King Light enligt herr Samuels
hemliga marinadrecept.
Har Samuel ett hemligt recept? Kan du berätta vart ni förvarar det och vad mer det
innehåller?
- Vi gömde först receptet nere i kulverten, men efter att pandor har försvunnit där nere
tog jag ett beslut att för flytta det. Nu finns receptet i säkert förvar under min hatt.
Marinaden innehåller först och främst väldigt mycket Power King Light. Ca 5 liter per
burgare. Sen späds det med 1 liter Loka och 2 liter glass. Detta ska sen burgarna ligga i i
en 1 timme.
Varför använder ni så mycket tändvätska? Är det fel på grillen?
- Nej det är inget fel på grillen, den fungerar prima. Men jag stötte på Svalan tidigare och
blev ombed att använda så mycket tändvätska.
Tror du inte att det kan vara för att han älskar när det hettar till?
- Det kan ju förklara varför han krävde få sitta under grillen när den tändes.
En sista fråga. Har du haft några problem vid grillen än?
- Ja vi har haft stora problem. Framförallt att ni går före i kön och börjar intervjua när det
är rush. Kan ni ge er iväg och sluta blockera min fina kö?

Besökare missnöjda med kön
Besökarna på årets NärCon är missnöjda med köandet
för att komma in på festivalområdet. Arga och besvikna
besökare fyller området runt Campus och ingen verkar
vara nöjd med sin upplevelse av kön. Fronken har grävt
fram de vanligaste förekommande klagomålen i årets
upplaga av insläppskön.
Ett av de absolut vanligaste klagomålen är att kön var
alldeles för kort. Flera besökare fick till och med köa
mindre än de fyra timmarna som de blivit lovade av
Närcons entréansvarige Felix Mägi. Fronken kan bara
spekulera i vad som kan ha fått Felix att vägra låta de
stackars besökarna köa. För som alla vet så tycker
majoriteten av besökarna på Närcon att det absolut
viktigaste är att man får den riktiga köupplevelsen första
dagen.
Andra klagomål har varit på att det inte varit lika varmt
som förra året. Årets kö var inte ens en utmaning för
förstagångsbesökare konstaterar tidigare entréansvarige
Joel Stenberg. “Personligen hade jag hoppats på att man
gått vidare med konceptet från förra året med flera
mindre köer utsprida över hela evenemanget för att
förvirra besökarna och göra den totala entréupplevelsen
lite mer påfrestande.”
Till nästa år har Fronken fått löfte av kommitémedlem
Thomas ‘’Svalan’’ Blixten att kön åter kommer vara mer
krävande och att han själv ska se till att entréteamet är
extra underbemannat. Vi kan därför räkna med att kön till
NCS16 nästa år kommer vara något utöver det vanliga.

Pandaincheckningen gick bra. Vid lunchtid torsdag var 3300
av 700 pandor incheckade.
NärCons ledning dementerar ryktet att husvagnscampingen
skulle vara giftig. De bekräftar istället att det inte finns någon
husvagnscamping.
Besökare kom under torsdagen in i C-huset. Detta ledde till
trängsel. “Såna här oförutsedda händelser ingår i jobbet”
kommenterar OA Isabell.
Enligt Fronkens ögonmått säljer både Grillen och GottCon
bra. Pressbyrån säljer dåligt.
F.d. arrangörer har setts smyga omkring utanför stängslet.
Enligt Carro beror detta på en undermedveten reflex. “Skvätt
lite vatten på dem så ger dem sig av”.
LiU har satt upp fotöljer i plast i Colluseum. Som vanligt
hopar sig besökarna.

NärCon censurerar bort en lycklig David ur sin reklam.
Det är för orealistiskt.

Nyheter i korthet
En husvagn har ställts invid scenen istället för på
husvagnscampingen. David kommenterar att det är
“märkligt”.
En kult har bildats kring pandadrottning Amalia. Hon anser
att idolbilderna är “för få och för små”.
Informationen tog slut under torsdagen. Ny info kommer på
lördag.

