
Pa Pool Position, som 
holls pa landet utan
for svenska Stenung
sund fanns bara en 
norrman i forskingrin
gen- jag! 

AV YITZHAQ/DRD/TPOLM/ 
CHRISTER M. STRAND 

Jag ankom till Nosnasgym
nasiet I Stenungsund - ca en 
timmes bilkornlng fran Gote
borg - kring midnatt pa fre
dagskvallen, i full storm med 
blixtar. aska och hiillande regn 
och jag fick snabbt svar pa hur 
namnet pa partyt kommit till: 
Precis intill skolan ligger det 
en offentlig simhall. med bacte 
kafeteria och solarium och gar
derober med val fungerande 
duschar som partybesokarna 
fick anvanda slg av. 

Svenskarna tog faktiskt 
emot mig val och jag fick en 
ordentlig rundvisning pa sko
lan. Det som gjorda sterkast 
intryck var compo-hallen. I 
stiillet fOr att ha en storbllds
skarm I sjalva partyhallen (som 
i de fiesta fall lnte brukar ha 
sa hlmla stor blld nar alit kom
mer omkring), var det hiir en 
egen biosalong som anvandes 

fOr samtliga compos. Med 
proffsig DJ- och hOgtalaran
Iaggnlng och med en valdigt 
tydllg storbildsskarm som nas
tan tackte en he! vagg tror jag 
att jag med handen pa hjartat 
kan saga att detta ar det basta 
upplagget jag nagonsin sett fOr 
compos. Det var till och med 
bra stolar! 

Ordningen pa compoerna 
var omkastade i fOrhallande till 
vad som ar brukligt. Som re
gel har man demo-compos pa 
slutet som en slags stor hOjd
punkt, en «grand finale,.. Har 
var wild-demo-compon den 
sista. Andra compos var multi
channel, 4-channel, raytrace 
(med bara ett bidrag) och som 
namnt. graphics. 

Graphlcs-compon hade 
bara nagra fa bidrag. Forsta
och andraplatsbilderna var 
ganska bra. aven om jag maste 
saga att jag bOrjar trottna pa 
folk som lnte lyckas kladda ned 
nagot annat an brudar. med 
eller utan klader. Raytrace
compons ena bidrag var gan
ska bra. 64K lntro-compon var 
lnget som direkt fick mig att 
halla andan sa jag tankte att 
folk kanske sparat sina kraf
ter till demo-compon i stallet. 

Och sa var det music-com
poerna. Som jag bara maste fa 
slakta lite. Det var vlsserligen 

EN 

en he! del bidrag (i varje fall I 
multichannel) och flera nya 
namn som dok upp tills~m
mans med nagra gamla Val~ 
kanda. Men generellt var. bl~ 
dragen i music-compoerha helt 
enkelt urtrista! Det mest span
nande med hela compon var 
att se organisatOrernas tolk
ning av folks handskrift pa de 
inlamnade dlsketterna. Balt·og/ 

IN ZWEDEN: Lokalerna var 
inte sa stora, men saker 
och ting fungerade anda 
gansk bra pa PoolPosition
partyt i Stenungsund i 
Sverige - i start sett! 

tpolm blev Balroa/tpolm. Hen
rik Jos blev Henric/Joso. Oce/ 
pimp+tpolm blev pimp/tpolm, 
och HeiZahnlrECTUM cAUDA 
blev HeiZarnlrECTUM cANADA! 
De tva sistnamnda var fOr ov
rlgt de enda norska bldragen 
och jag kunde inte undga att 
Iagga marke till att det slsta 
startade en lite val hiiftig dis
kussion efter compon. Det ver
kade som om svenskarna inte 

VROOOM: Balrogltpolm, 
Sunday/Proxima och Fudge/ 
C-Laus I full tart. 

kunde klara av rC. 
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LE G~D FINALE 
Efter mycket vantande kom 
dentolltompon. Har var kvali
teten -ett hack eller tva over 
vad jag hade vantat mig. Mina 
tva favoriter maste nog vara 
de demos som kom pa fOrsta 
och ahdra plats. kanske da 
speciellt andraplatsen. 

Rostningen fOretogs direkt 
efter varje compo pa tva ma
skiner som var uppstiillda spe
ciellt fOr detta andamal. Inte 
sa praktlskt att behOva rosta 
direkt efter compoernas avslut
ning, i varje fall inte fOr de 
(som mig) som ar vana att gora 
alit rostande i slutet pa partyt. 
Men det hiir partyt hade «fri
end voting», dvs en person som 
ar med I en compo springer 
runt till alia sine vanner och 
bekanta och skriker «rosta pa 
mig, rosta pa mig!". Darmed 
blir det den med flest vanner 
(eller den som skrlker hOgst) 
som vlnner. Och det var precis 
vad som hiinde har. 

Prlsutdelningen kom fak
tlskt lnnan rostnlngen var slut
fOrd och Wild demo-compon 
paglck delvis parallellt med 
prisutdelnlngen. Priserna var 
dock inget att rynka pa nasan 
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at. Folk fick de sedvanliga 
sponsrade software-paketen 
med allskons trevliga saker och 
ting, men ocksa pengar. Rik
tiga prasslande Sedlar! Det ar 
det inte manga smaparties som 
kan stiilla upp med nu fOr ti
den. Jag hOrde i alia fall ingen 
som klagade! 

RESMERI 
Manga jag kanner drar sig fOr 
att resa pa parties som inte 
ligger i det land man bor i. 
Men det behOver varken vara 
sarskilt dyrt eller strapatsrikt 
att ta sig en avstickare till na
got grannland da och da. Pool 
Position lag inte inte mer an 
fyra timmars tagresa hemifran 
och kostade mig betydligt min
dre an att resa till nagon stOrre 
stad hiir i Norge. Min poang ar 
att alia borde resa mer pa ut
landska parties! 

Om du ar intresserad av 
mer information fran Pool Po
sition kan du ta en titt pa http:/ 
/www.pool-position.pp.se. 

DEHOSCENEN 

GRAPH/X: 1) «Mums 
mums» av Sunday/Proxima 
kom pa andra plats, men 
borde enligt TEKNOs ut
sandes mening ha vunnit. 
2) Vinnarbilden «Puta» av 
Namnam/Blocc ar lackert 
gjord, men inte sarskilt 
originell. 3) Wild demon 
«Snabel 2» av *Nadut. 
Aliens ar tydligen inne. 
4) «Da early bird gets da 
worm» av Prof/Outbreak. 

HORS OVERALLT: Go to 10, 
huvudpersonen bakom 
Radioactive, stationen som 
spelas pa partynatverk 
varlden over nu for tiden, 
var ocksa pa PoolPosition. 
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&AICifRIJG: 
1. Mludo 

MULDCHANNEL:-
1. Spider/pit 

4-CHANNEL: 
1. flight 20? 

GRAPHICS: 
1. Puta 
~ ~Umf mUmf 

RAYTRACE: 
1. 

WILD DEMO: 
1. A18 
2. Snabtl 2 
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