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Medlemstal 
Lige før sommerferien så det ud til at 
foreningen rundede 225 
medlemmer. Det er jo et helt 
fantastisk tal. Ikke fordi det udløser 
et eller andet bestemt, men blot 
fordi det er en awesome indikator på 
at det vi laver er det rigtige. Meld jer 
endelig endnu mere ind! ;) 
 
Pris til JJR 
Vi bruger utrolig meget tid på 
administrative kolbøtter. For at følge 
kontingentudviklingen og de 
stigende udgifter ændres deltager 
prisen for ikke-medlemmer til 100kr 
pr gang. Det er fortsat gratis for 
medlemmer at deltage.  
 

Star Wars Live 
Der arbejdes i øjeblikket på et 
weekend scenarie i Star Wars 
verdenen. Alt dette kommer der 
mere om når vi nærmer os jul. 
Scenariet kommer til at ligge i 
starten af 2013 og enten i Ølstykke 
eller Greve (alt efter hvor vi kan låne 
lokaler). Scenariet bliver for 13+ og 
kun for medlemmer. Prisen bliver 
noget ala 50-100 kr. Nøj vi glæder 
os! 
 

Magisk Mandag og Junioraften 
Magisk Mandag er foreningens 
tilbud til seniormedlemmer. Det er 
en klubaften hvor vi hygger, laver 
våben, spiller et spil m.m. Det der er 

mere spændende er, at hver gang 
der har været juniorrollespil, er der 
åbent for de 12+ medlemmer 
mandagen efter. Det vil sige at 
junioraftenen ligger på datoerne: 
 
Mandag 20.8.2012 
Mandag 17.9.2012 
Mandag 22.10.2012 
Mandag 19.11.2012 
 
Tidsrummet hedder 17.30-20.30 og 
det er på Byggelegepladsen 
Bispevangen, Præstevænget 51, 
2750 Ballerup.  
 

Left4dead Live (Junioraften) 
Til junioraftenen i November laver vi 
Left4dead live. Dette bliver et action 
gyser scenarie, hvor chok, blod, 
sminke og action kommer til at blive 
en central rolle. Der kommer meget 
snart en trailer. Det bliver gratis for 
medlemmer, men kræver tilmelding. 
Tilmeldingen foregår engang i 
November måned. Hold øje med det, 
for det bliver awesome!! Det er dog 
ikke for sarte sjæle  

Livvagterne 
I september køre vi et livvagterne 
spil. Det er et 24 timers spil, hvor en 
anden gruppe skal ”slå en VIP 
person” ihjel. Dette gøres in-crowd 
med vandpistoler. In-crowd vil sige, 
at spillet har ingen fysiske rammer. 
Det er et seniorspil. Hold øje med 
forummet.  

Grudge i Greve 
Der arbejdes pt. på en ny slags 
warhammer turnering. En slags 
team turnering hvor man kan 
deltage 2 sammen. På den måde kan 
nye spillere nemmere være med. Og 
der er stadig plads til at veteraner 
kan lege med. Der bliver spillet 
2x1200 point. Se mere på forummet.  


