
DreamHack '97 rad
dades i sista stund av 
arrangor~rna av 
The Gathering! 
I AV BJORN LYNNE 

Captain's log, torsdag 24 
oktober: Manchester, Picca
dilly tagstation: Det ar skill
nad pa att vara i Manchester 
17.30 och pa Manchesters flyg
plats 17.30. Nar tiden fOr in
checkning pa flygplatsen haller 
pa att ga ut ar det inte lustigt att 
springa runt pa Manchester Pic
cadilly, kankande pa en koffert 
som vager ett kvarts ton och des
perat leta efter ett tag som gar 
till flygplatsen. Har finns inga 
rulltrappor eller rullande banor 
- bara langa och branta trappor 
och nagra fungerar som flera 
hundra olika plattformar. Naval, 
en nasande halvtimme senare 
stressade jag antligen ombord pa 
flyget och turen till DreamHack 
'97 var sakrad. Yes!!! 

I demoscenen 
Jag hade planerat in nagra 

dagar i Oslo fOr att tri:iffa gamla 
vanner och vi gladde oss alia mer 
och mer fOr var dag som gick. 
DreamHack narmade sig. Tisdag 
28 oktober, tva dagar fore festen 
skulle biirja, kom chockmed
delandet per telefon: <<Dream
Hack ar installt!>> Inte precis en 
god nyhet att fa serverat nar man 
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har tagit ledigt fran jobbet och 
rest fran England till Sverige, fiir 
att delta i det som skulle bli <<Sve
riges svar pa The Gathering>>. 

Meddelandet om att arrange
manget var installt hade gatt ut 
pa den officiella DreamHack
webbsidan, per e-post till alia pa 
DreamHacks mailinglist.a och per 
telefon till alia som hade bokat 
biljett i fiirvag. Och problemet var 
helt enkelt att inte tillrackligt 
manga hade fiirhandsbestallt bil
jett. Tva dagar innan festen skulle 
biirja hade man bara salt 191 
biljetter och da detta stod klart 
fiir ledningen av Arenakupolen, 
dar DreamHack skulle hallas, 
skakade de kostymkl1idda pa hu
vudet och stallde in hela grejen. 

Men efter nagra nedstamda 
timmar kom jag i kontakt med 
The Gathering-organisationen. De 
hade da rakt inte gett upp. De 
vagrade att godta att ett sa lo
vande party kunde bli installt sa 
dar utan vidare. Det gick helt en
kelt inte an. Sa jag fick ligga pa 
Gathering-ganget och 36 timmar 
innan det som skulle vara den nu 
installda partyiippningen satte vi 
oss i bilen med kurs mot Bor-
11inge, dit vi ankom vid 04.30 pa 
morgonen, oppningsdagen. 

6VERTALNING 
The Gathering-ledaren Vegard 
Skjefstad fick ordnat ett mote 
med chefen fiir Arena Kupolen 
dar han gick till verket och bar
jade forklara att det var manga 
som hade glatt sig at DreamHack 
under en lang tid. Folk hade kom
mit fran hela Sverige, Norge, 
Danmark, nagra fran England och 
till och med en som hade kommit 
fran Hawaii fOr att delta! 

Han fick ocksa fiirklarat fiir 
sig att dalig ftirhandsftirsaljning 
var vanlig pa dessa arrangemang, 
men att folk skulle komma och 
betala vid ingangen. Under tiden 
hade DreamHack-padrivarna 
Martin Ojes och Kenny Eklund 
ocksa jobbat skjortan av sig fiir 

att fiirsiika satta upp en budget 
som sag respektabel ut och for 
att fa folk att skriva e-post till 
DreamHack-organisa tionen och 
beratta att de kunde komma. 

SPORTSLIGT AV 
SPONSORERNA 
Ojes och Eklund hade skurit ner 
pa manga utgifter. De stora dyra 
priserna fiirsvann forst. Sa fOr-

DREAMHACK'77: Kiinslan 
och vibbarna var dar, tack 
vare 100% insats och bra 
humor fran demoscenens 
eget folk. 

svann filmrummet och en del an
dra kostsamma saker. De stallde 
upp pa fiirmiddagen och visade 
fram en tydlig budget och en lista 
pa langt over 150 personer som 
under natten hade skrivit och 
sagt att de hade tankt komma pa 
DreamHack, aven om de inte kiipt 
biljetter i fiirvag. Detta, kombi
nerat med erfarenheter som The 
Gathering-organisationen delgav 
till DreamHack, slutade med att 
Arena Kupolen omvarderade sitt 
beslut om att stalla in och 
DreamHack var i luften igen; nu 
20 timmar fore iippningsdags. 
Alia sponsorer tog lyckligtvis hela 
uppstandelsen pa ett valdigt fint 
satt och stallde upp som de hade 

lovat med bade utrustning och 
tjanster. aven om hela tillstall
ningen ju egentligen hade blivit 
installd. Mycket sportsligt och 
fint gjort av sponsorerna. 

Captain's log, onsdag 29 
oktober kl 23.45: Flera med
lemmar av The Gathering-orga
nisationen kommer i bil fran Oslo 
med vitala delar av partyts 
natverksutrustning och blir stop-

pade av den svenska tullen. Tul
larna ser att de har bilen full av 
natverksutrustning och kraver 
30 000 kronor i sakerhet for att 
siappa in dem i landet. Utan 
denna utrustning blir det inget 
natverk pa DreamHack. Miraku
liist lyckas de snacka sig ur si
tuationen och en halvtimme se
nare ar de pa vag vidare mot 
Boriange. Bara ett exempel pa 
ovantade problem som kan dyka 
upp nar man fiirsiiker arrangera 
nagot sadant hiir. 

Partyt kom igang som plane
rat pch precis som vantat kom 
det massor av folk som inte kiipt 
biljetter i ftirvag. Under fiirsta 
dagen och kvallen kom det 400 
personer, nasta kvall var det 
uppe i 500 och innan partyt var 
slut fyra dagar senare, var det 
totalt 791 registrerade deltagare. 

Arrangemanget var betydligt 
mindre an The Gathering (3 200 
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deltagare i ar). men det skulle 
visa sig bli ett bra party anda. 

Okay, tavlingspriserna var 
inte fantastiska. Okay, sa det blev 
inget filmrum. Men kanslan och 
vibbarna var dar. tack vare 1 00% 
insats och bra humor av demo
scenens eget folk. Alia fick full 
Internet-tillgang fran bOrjan till 
slut och det var bara nagra sma 
avbrott pa natverket i bOrjan ( det 
var nagon som tyckte det var skoj 
att <<hacka» proxy-servern och 
darmed f0rst6ra Internet-anslut
ningen bade fOr sig sjalv och an
dra). Bade stora skarmen och 
ljudanliiggningen var av toppen
kvalitet. <<Demo-crew>>, alltsa de 
som arrangerade tavlingarna och 
ordnade med jury och visning av 
bidrag, gjorde ocksa ett bra jobb. 

Jag gick runt och snackade 
med manga deltagare och sjalv
klart var det en del som maste 
klaga lite, men pa de tva vikti
gaste fragorna <<har du haft kul 
har?>> och <<kommer du nasta 
ar?>>, sa svarade alia <<javisst!>>. 
Nar nagon klagade. var det mest 
p g a <<generellt lag kvalitet pa 
tiivlingsbidragen>> och kanske jag 
maste saga min mening nu. Jag 
blev inte imponerad over musi
ken. demos och grafiken som jag 
har blivit nagon gang pa tidigare 
partys. Men detta far vi ta med 
tanke pa det Iaga besoksantalet. 
Detar klart att 3200 freaks kan 
komma med flera bra demos an 
700 freaks. 

LASERSHOW FRAN 
CRUSADERS 
Den enda norska grupp som 
gjorde nagot vasen av sig pa 
DreamHack var Crusaders. som 
visade en stor lasershow med 
rokmaskiner och hela koret. De 
hade en del problem med sak-
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ringar som rok vid fel tidpunkt. 
kablar som saknades och lite an
nat. men nar de antligen visade 
sin show fick de tillrackligt med 
roster fOr att de skulle utses till 
vinnare av <<Wild Compo>>. 

Efterhand som arrange
manget fortlOpte blev The Ga
thering- och DreamHack-arran
gorerna riktigt goda vanner; och 
precis som The Gathering hjalpte 
DreamHack, kommer DreamHack 
ocksa att hjalpa till pa framtida 
Gatherings. Det kan bara betyda 
annu biittre partyn i framtiden. 

Grattis till alia DreamHack
arrangorer fOr att ha kampat mot 
alia odds och levererat Sveriges 
hittills basta demoparty! 

Captain's log, sondag 2 
november, Arena Kupolen: Vi 
har studerat en ras som kallas 
<<nerds>>, <<dorks>>, <<geeks>>, <<scen
ers>>, <<coders>>, <<hackers>> och en 
massa annnat. deltagit i nagot 
som fOrr i tiden kallades ett 
<<copyparty>>, men som nu fOr ti
den omtalas som bara <<party>>, 
<<demoparty>> eller <<datarave>> 
som ar det senaste uttrycket. En 
hOgst intressant studie av en 
marklig livsform. Efter fyra da
gars intensivt party kan vi inte 
annat an se fram emot bade The 
Gathering i pask och nasta ars 
DreamHack. De raknar med 
4 000 deltagare pa The Gathering 
och personligen tippar jag att un
gefiir 2 000 kommer till nasta 
Dream Hack. 

Mot upp!! 

PC DEMO 
1) •AlVin Stardust» by Cryonics -1488 points 
2) •Galactic MindS> by Wild Designs- 1350 points 
3) •Bit Addict» by Neural Debris - 700 points 

lrnRO 
1) •Henriques Chocolate• by Limited Edition- 1803 points 
2) •Azul!• by Mystic- 1297 points 
3) «TPPLM» by TPOLM- 901 points 

4CHMNaMUU: 
1) •Happy Fuck> by Eddieboy/Waroog Wanu- 554 points 
2) •Limited Reality• by dOOM/P.L.P/fLATLiNE- 509 points 
3) «The Lost Penguin» by Geezer/Mystic - 398 points 

MULnC-aM 
1) •Robyn goes acid!• by Steffo/Cryonics- 927 points 
2) •Vola• by Tweety{SK2/Pr!mus- 480 points 
3) •Fly Away• by Phrealt/Phobia - 421 points 

RAYIRACED GRAPHICS 
1) •Militsnta Kanibaler» by Tudor/TBL- 528 points 
2) •Drums• by Falo - 388 points 
3) «Trapp• by Cyc/Cascada/SCC/K2 - 179 points 

HMDMADE GRAPHICS 
1) •Robyn, Bite Mel• by JAVA/Cryonics.tpolm.casoada- 473 points 
2) •Borlii.nge Kickers• by Steffo/Cryonics- 301 points 
3) •Do you really want me?• by Skutt/Lim!ted Edition- 282 points 

NtSIORAPIIICS 
1) •Diary of a mad man» by rAwlOck/Opiw:n- 888 points 
2) •DreamHack• by SharQue/poffel!poff- 833 points 
3) •Self Portrait» by The Pyroo/Raped Ansi Arts - 338 points 

usaESS IJnLITY 
1) •Nerd Tracker 2»-by Nerds R Us- lOll points 
2) •Use• by NigHtHawK- 891 points 
3) •Lamb Counter• by EvilMaster/TNC- 479 points 

WILD COMPE11110N 
1) •LightSpeed• v1.0 by TJ, Dr.Awesome, Zeb/Crusaders- 1234 points 
2) «Ride Mel• by Snuskis/DCSc Graphics - 994 points 
3) •Echo Off vs DreamHack> by Echo Off- 850 points 

VI Dck na(Jl'a ord med chefs· 
arrangiir Martin Ojes: 

- A.ngrar du att ni satte igang 
alit det hiir? 

- Aldrig i livet! Det blev ett 
fantastiskt party och det kom
mer att bli annu battre nasta 
gang. 

- Hur Iang tid tog det att pla
nera DreamHack97? 

- De fOrsta planerna sattes i gang fOr lite over ett ar sedan. Vi 
har redan borjat planera fOr DreamHack 98. 

- En negativ och en positiv overraskning med DreamHack 97? 
- Stromleveransen var fOr dalig och vi hade en del strfimav-

brott. Nasta ar ska det fungera biittre. En trevlig overraskning 
var att det stod 30-40 personer i ko nar vi oppnade dorren vid 
atta pa torsdagsmorgonen. Det var skoj ocksa att det kom ungefiir 
100 tjejer till DreamHack! 

- Vad kommer ni att gora annorlunda niista ar? 
- Vi kommer att anvanda hela hallen, sa som det var meningen 

fran borjan. Vi kommer ocksa att ha fler sponsorer och mer 
pengar till priser. Stiidning, elektricitet och biljettregistrering 
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var det dags att -
aka pa party igen, 
den har gangen till 
Uppsala och The 
Compo97. 
I AV JOHN BACKSTRAND/ 

SANDOS (PROBE) 

Partyt skulle hallas i Lundellska 
Skolans matsal. Jag kom dit un
gefar nio pa fredagkviillen, partyt 
skulle upphOra mandag kl 18.00. 
Vad mari mattes av fOrst var en 
sedvanlig Syntax Terror logga 
ovanfOr dorren till salen, STE 
sjiilva hade lampligt nog place
rat sig sjiilva utanfOr sjalva party
salen. Det var redan mycket folk 
dar da , salen var i princip full 
och jag skulle tro att det var un
gefar 70 personer dar. Det kom 
dock mer folk hela tiden, och 
manga verkade komma och ga. 
Min grupp rakade ocksa sitta pre
cis utanfOr salen. ovanfOr STE! 
Kanske inte sa lyckat om man 
ser till arbetsron ... STE:s ljudvo
lym var minst sagt hOg, plus att 
de lekte med en synthmodul sam 
gav MYCKET irriterande ljud ifran 
sig. Forvanande var. tyckte i alia 
fall jag, att det var ganska manga 
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ljejer dar, dock huvudsakligen 
(bara?) som partners. Tempera
turen i salen var perfekt enligt 
de fiesta, endast en kommentar 
hittade jag i en oneliner om att 
det var lite kallt. Trakigt var att 
organisatorerna hade en OH-pro
jektor nar jag kom dit och de ger 
ju inte precis bra bild, men det 
!Oste sig efter en he! del strul 
med en datalarare som hade !a
nat hem den riktiga projektorn. 

Det man slogs av dar var att 
nastan alia spelade Quake! Det 
gor mig alltid besviken att se folk 
som aker till partyn fOr att spela, 
det ar bara sorgligt. Det mark
liga var ocksa att under partyt 
sag jag en person som kodade 
(pa ett haftigt txt-mode demo) 
och timmen innan deadline sag 
jag i princip ingen sitta och koda, 
dock hOrdes en del fOrsok att gora 
musik. Varan coder gjorde vissa 
tappra fOrsoka att slanga ihop ett 

demo pa 30 minuter, men nar 
koden hanger burken varja gang 
sa tar det lite tid. 

Pa lordagnatten skulle tav
lingarna vara och da ar det na
gon liten pojke som trycker pa 
brandlarmet, varfOr fOrstar nog 
bara den Iilla, Iilla pojken sjalv. 
Arrangorerna blev tvungna att 
punga ut med 4 500 kronor, sa 
ett tag skulle det inte bli nagra 
prispengar ails : ( 

Naval. tavl 

SA KRYPER VI LITE IGEN: 
Andy fixar sin dator .. . 

stapeln till sist och jag maste 
saga att bidragen inte var alit 
fOr bra. Det enda demot sam dog 
var Mega Beta, gjort i textlage 
och med phongshading. Nagon 
grupp hade ocksa slappt sitt fOr
sta demo. det var lite seriOst. 
Resten av demona var bara blaj, 
alltsa typiska lamdemos. Dar var 
det mera humor sam gallde an 
kod och design. 

Grafiktavlingen innehOII lite 
fa bidrag men de fiesta var av 
hOg kvalitet. 

Musiktavlingen var allmant 
konstig tyckte jag, bra musik i 
nagra bidrag, men nar jag sen 
ser resultaten sa ar ingen bra 

etscope: e lorr 

lat med bland de tre fOrsta! 
Mycket udda resultat alltsa och 
inga prispengar i vare.. sig grank 
eller musiktavlingarna, bara spe! 
och prylar fran sponsorer. Jag 
akte hem pa sondagen, sa quake
tavlingarna och wildcompot mis
sade jag, dock hOrde jag att det 
inte blev nagot wildcompo anda. 
Du kan besoka Tcs hemsida om 
du vill ladda ner nagot: http:// 
www.kuai. se/~drexl/tc97/ 
index.:..html. --
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