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Juniorrollespil i efteråret 2013 

Datoerne for næste sæsons rollespil ligger som 

følgende: 

17/8 

21/9 

19/10 

16/11 

Sommerrollespil 2013 uge 28 

Denne sommers store højdepunkt er ved at tage 

form. Historien er ved at falde på plads og 

rollerne er ved at blive udbygget.  

I år kommer rollespillet til at handle om 4 store 

fraktioner under en konge. Der er meget forskel 

på hver fraktion, men ét har de til fælles, de vil 

have mere magt end de andre. 

Tilmelding kan ske igennem Ballerup kommunes 

sommerferieaktivitetskatalog (puha et ord) eller 

igennem foreningens hjemmeside fra den 1. juni. 

Hvis man tilmelder sig igennem foreningen, skal 

man være medlem.  Det koster 160 kr. at deltage 

for alle 4 dage.  

Spørgsmål kan rettes til guld@dragonfactory.dk 

Institutioner kan ligeledes tilmelde sig,  men skal 

hente PDF tilmeldingen på hjemmesiden.  

Dragonfactory på Facebook 

Vi har lavet en officiel Facebook profil til at 

annoncere forskellige nyheder, som ikke kan nå 

at komme i nyhedsbrevet. Gå ind på Facebook og 

find profilen ”Rollespilsforeningen 

Dragonfactory”, så kan du også følge med.  

Subantactika 

Scenariet er blevet lagt op på forummet og der er 

åbent for tilmelding. Dette er scenariet, som har 

været med til at forme vores tilgang til rollespil, 

som den er i dag. Vi håber derfor mange af de 

nye frivillige har lyst til at deltage. Man skal være 

fyldt 15 år, være medlem og man kan tilmelde sig 

på forummet.  

Battle Rage Ballerup 2013 

Så er forårets store Warhammer turnering 

afviklet, og det blev en landsholdspiller, som løb 

med 1. pladsen. Faktisk var top 5 alle på 

landsholdet, så Warhammer er altså ikke kun 

terninger :D Vinderen blev Jakob Nygren. Tillykke 

til ham.  

Vi prøver at lave endnu en Warhammer turnering 

allerede i august. Hold øje med vores forum 

omkring det, eller på det danske tabletopmiljøs 

fælles forum www.powerfist.dk 

Frivilligt arbejde i lokalerne? 

Vi mangler frivillige til rengøringshold og til at slå 

græsset. Kunne du tænke dig at hjælpe til? 

Så skriv til guld@dragonfactory.dk 
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