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å er det blevet tid til endnu et 

nyhedsbrev fra foreningen. Dette er det 

sidste nyhedsbrev inden sommerpausen, 

og vi vender først tilbage til august.  

Sommerrollespil uge 28 

Tilmeldingen er åbnet til vores sommer-

rollespil. Det bliver megafedt. Husk nu at 

tilmelde dig, enten igennem foreningen eller 

igennem Ballerup kommunes sommerferie-

katalog.   

Rolleworkshop 

Som noget ekstra tilbyder vi om mandagen 

inden sommerrollespillet tilmeldte til at deltage 

i en ”rolleworkshop. Her er der mulighed for at 

forberede sin rolle og sit rolleskema, få hjælp 

til at efterse udstyr og høre lidt om historien.  

Værkstedet vil være åbent, så der også er 

mulighed for at reparere sit udstyr. Kom og 

mød dem, der laver rollespillet. 

Mere information om både sommerrollespillet 

og rolleworkshoppen kommer snart på vores 

hjemmeside www.dragonfactory.dk. 

Warhammerturnering 

Vores årlige turnering Battle Rage 

Ballerup blev afholdt den 11.-13. maj. Det 

var en gammel kending i top feltet, der 

vandt turneringen, nemlig Daniel 

Hedegaard. Han får sit navn på vores 

vandrepokal, og vi glæder og til at se ham 

næste år, for han vandt også fairplay 

prisen, som er en billet til næste års 

turnering. 

Juniorrollespils datoer 

Datoerne for rollespil efter sommerpausen 

ligger pt. Som følgende: 

 

18. august   

15. september 

 

 

20. oktober 

17. november 

Scrolls til JJR 

Som tidligere nævnt skal alle dem, der spiller 

troldmænd/kvinder i fremtiden SELV printe 

deres scrolls ud. Man må derfor selv printe 2 

nye ud og tage med til rollespillet. Ved indtjek 

skal de have et stempel, før de kan bruges. 

Husk det nu  

Juniorklubaften 

Vi siger det lige igen: Efter sommerferien 

starter vi en månedlig klubaften op for de 10-

14 årige. 

Well, næsten månedlig ….  Den kommer 

sandsynligvis til at ligge på mandagen EFTER 

spilgang i tidsrummet 17.30-21.00 

Disse aftener vil blive brugt på kamplege og 

værksted. Der vil komme meget mere info om 

det, når vi nærmer os. 

Juniorrollespils prøvebillet og 

krav til medlemskab 

Billetprisen følger kontingentsændringen, så 

det efter sommerpausen koster 100 kr. at 

deltage én enkelt gang. Kommer man til flere 

rollespil, skal man så være medlem og betale 

det sidste op til fuldt kontingent, som er 300 

kr. pr. år. Husk dog, at kontingentet er halv 

pris i den sidste del af året. Se mere i vores 

vedtægter på www.dragonfactory.dk. 

Nye arrangører af JJR 

Der er kommet nye personer til roret. Det er 

derfor Katja og Martin S., som fremover står 

for historie og afvikling af JJR. Den samlede 

bestyrelse hjælper selvfølgelig til, men har 

man spørgsmål til JJR eller til historien skal 

man henvende sig til Katja eller Martin. 

Input 

Inputs til månedens nyhedsbrev kan sendes til 

guld@dragonfactory.dk. 
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