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Praktiske informationer 

På bagsiden af vores nyhedsbrev kan du altid 

finde de praktiske informationer om foreningen 

og de vigtige ting du skal huske. 

Elementernes Kamp 

Rollespilsscenarie, som bliver kæmpestort. Hele 

seniorgruppen tager af sted som et samlet hold. 

Det er den 14. september. Se mere på vores 

forum.   

Magisk Mandag Juniordag (12+) 

Husk på der er 12+ dag mandagen efter hvert 

rollespil. På mandag den 19. august skal vi slås og 

træne, så vi er klar til Kæmpe Junior Battle dag 

den 7. september.  

HeroHammer 

Den 31. august afholdes der Warhammer Fantasy 

endagsturnering i foreningen. Der er kun 22 

pladser, så man skal være hurtig ude. Tilmelding 

kommer til at foregå på tabletop-miljøets fælles 

forum www.powerfist.dk. Man er velkommen til 

at komme forbi og se turneringen.  

Reglerne 

Der kommer nogle større regelændringer/-

gennemgang i denne sæson af vores 

rollespilssystem. Så det kan godt være lidt 

forvirrende i den næste stykke tid. Spørg altid, 

hvis du er i tvivl.  

Mangellisten til lokalerne – Hjælp ønskes 

Vi har på vores forum en lang liste med ting vi 

mangler. Er der nogen, der kan hjælpe os?  

Kæmpe Junior Battle dag (8+) 

De mange andre foreninger, som laver 

børnerollespil, mødes den 7. september i et 

kæmpe slag. Det vil vi være med til, og det bliver 

kun rigtig fedt, hvis vi er virkelig mange. Hele 

vores eget rollespil som en stor kæmpe hær imod 

alle de andre. Det er gratis at deltage, og vi 

mødes under vores fælles bannere i Rudeskov:  

Parkeringspladsen ved Femsølyng på Hørsholm 

Kongevej kl. 11.00 

Telefon på dagen 29727555 

Det bliver super fedt! Og vi glæder os til at vise 

alle de andre børn, at vores rollespil er det 

sejeste. 

Sommerrollespillet 2013 

Tak for et fantastisk sommerrollespil. 230 

deltagere, som alle endte med at dø til den onde 

zombie konge og hans horde. Hvor er det godt, at 

Sommersby ligger meget langt fra Feyhin, hvor 

vores normale rollespil foregår.   

Arbejdsweekend 

Der er arbejdsweekend for 15+ medlemmer den 

6.-7.-8. september. Vi knokler og hygger i 

lokalerne, så vi får lavet en masse ting til JJR. 

Tilmeldingen foregår på vores facebook gruppe 

for seniorer eller på forummet.   
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Juniorrollespil i efteråret 2013 

17. august 

21. september 

19. oktober 

16. november 

Kontakt og adresse 

Rollespilsforeningen Dragonfactory 

Gl. Skovlundevej 1 

2740 Skovlunde 

guld@dragonfactory.dk 

Kontingent og indmeldelse  

Man kan online på vores hjemmeside indmelde 

sig i foreningen. Man kan bruge samme online 

formular til at opdatere sit medlemskab ved f.eks. 

flytning eller nyt telefon nr. Man kan også ordne 

det til et af vores rollespil.  

Betaling kan ske enten ved overførsel til vores 

konto eller direkte kontant til et af vores rollespil.  

Kontingentet er 300,-/kalenderår (½ kontingent 

efter 1. august) 

Vigtige datoer 

31. august HeroHammer 

3. september Bestyrelsesmøde 

7. september  Kæmpe Junior Battle 

6.-7.-8. september Arbejdsweekend 

14. september Elementernes Kamp 

16. september JJR plotmøde  

 

Facebook 

Husk, find ”Rollespilsforeningen Dragonfactory” 

på facebook. Her sender vi mange små sjove 

updates ud. Der er også en gruppe for vores 

juniorrollespil kaldet ”Jonstrup Junior Rollespil”.  

 

 

 

 

 


