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Ropecon 2017 delade ut den Gyllene Draken och 
Årets Spelbragd

Ropecon belönade Johanna Koljonen med den Gyllene Draken för det betydande 
utvecklingsarbete som hon gjort inom levande rollspel. Niina Niskanen tilldelades 
priset Årets Spelbragd för sammanställandet av anvisningsmaterialet Säkrare 
lajvande – Ett materialpaket för bekämpning och förebyggande av trakasserier.

Den Gyllene Draken går till Johanna Koljonen

Ropecon 2017 belönade Johanna Koljonen med den Gyllene Draken för synligt och 
betydande utvecklingsarbete kring levande rollspel. Johanna Koljonen är en långtida 
upplevelsedesigner, mediaanalytiker och författare som har arbetat aktivt med att 
främja kännedomen om levande rollspel och utvecklat hobbykulturen.

Koljonen håller föreläsningar på ett internationellt plan kring utvecklingen av 
film- och TV-branschen samt om deltagarkultur. Hon har skrivit manus för serier, 
digitala spel och en pjäs samt publicerat facklitteratur och skönlitteratur i otaliga 
antologier.

Koljonen är speciellt känd för den levande rollspelskampanjen Fenris, som spelades 
1995–1999, och därmed gjorde finlandssvenskt lajvande till en del av hobbyscenen.

Ropecon tackar Koljonen särskilt mycket för det kontinuerliga och omfattande 
utvecklingsarbetet som hon gjort inom främjandet av kulturen kring inhemska 
levande rollspel. Koljonen har aktivt lyft fram jämställdhets- och säkerhetsfrågor 
inom hobbyn och varit en förebild för många rollspelsutövare.

Niina Niskanen tilldelas Årets Spelbragd

Ropecon tilldelade Niina Niskanen priset Årets Spelbragd för sammanställandet 
av anvisningsmaterialet Säkrare lajvande – Ett materialpaket för bekämpning och 
förebyggande av trakasserier.

Niina Niskanen är en speldesigner, lajvare och skribent från Helsingfors som är 
känd för sina effektfulla levande rollspel och för det aktiva arbete hon gjort inom 
spelkulturen.

Materialpaketet för förebyggande av trakasserier är det viktigaste initiativ som 
har tagits inom spelscenen i år. Materialpaketet är ett stort, konkret och framför 
allt viktigt steg mot att förebygga trakasserier i spel och övriga evenemang inom 

28.–30.7.2017
ropecon.fi
#ropecon #ropecon2017



spelscenen. Materialet är koncist skrivet och erbjuder goda arbetsredskap för att 
förebygga trakasserier, både för erfarna och för nya evenemangsarrangörer. 

Namnen på pristagarna offentliggjordes under söndagens avslutningsceremoni 
under evenemanget Ropecon. Det tre dagar långa rollspelsevenemanget som 
ordnades i Mässcentrum i Helsingfors hade fram till söndag morgon över 4 000 
besökare.

Priserna den Gyllene Draken och Årets Spelbragd

Den Gyllene Draken är ett pris som delas ut årligen av Ropecon. Priset stiftades år 
2003 och delas ut för långvarigt arbete inom rollspel, miniatyrspel, kortspel eller 
brädspel eller för framstående arbete inom utvecklingen av spelkulturen.

Priset Årets Spelbragd tilldelas ett framstående projekt, en verksamhet, en 
publikation eller annat tilltag inom ickedigitala spel. Priset Årets Spelbragd delades 
ut för första gången år 2014.

Priserna den Gyllene Draken och Årets Spelbragd delas ut av evenemanget 
Ropecon 2017.

Ytterligare information om priserna  (på finska):
https://2017.ropecon.fi/ohjelma/kultainen-lohikaarme-ja-vuoden-peliteko/

Säkrare lajvande – Ett materialpaket för bekämpning och förebyggande av 
trakasserier:
https://turvallisempaa.wordpress.com/

Bildbank:
https://www.flickr.com/photos/ropeconmedia/albums/72157682988095463

Evenemangets webbsidor – för media:
https://2017.ropecon.fi/medialle/

Ytterligare information:
Hannamari Vahtikari
tiedotus@ropecon.fi
tfn 045 136 2941

—

Ropecon, Europas största rollspelsevenemang som arrangeras på frivillig basis, 
ordnas 28–30.7.2017 i Mässcentrum i Helsingfors. Evenemanget förväntas få över 
4 000 besökare. Den tre dagar långa spelfestivalen, med sitt stora utbud av olika 
former av program, planeras och förverkligas från början till slut av rollspelare, 
för rollspelare. Bakom evenemanget står organisationen Ropecon ry, vars syfte 
är att främja och utveckla den finländska rollspels-, kortspels-, brädspels- och 
miniatyrspelshobbyn.
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