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Nyhedsbrev

Maj 2016 

Magisk Mandag 

Husk at der er 12+ dag mandagen efter 
hvert rollespil. Det er derfor den 23. 
maj kl. 19 næste gang. Er man mellem 
12 og 14 år gammel, kan man søge om 
medlemskab i gruppen ”DJR 12+”, hvor 
der står flere detaljer om scenariet. 

Krigslive 

Dragonfactory deltog i år til Krigslive – 
et rollespilsarrangement, der bliver 
afholdt en gang om året, og som 
foregår i Warhammeruniverset. Vi 
lavede fælles dragter og udstyr, og fik 
mødt mange andre fra det danske 
rollespilsmiljø. Det var en god 
oplevelse, og vi håber på at deltage 
igen næste år. 

Dragonfactory convention 

Dragonfactory planlægger at 
genoptage en gammel Dragonfactory 
tradition, der spænder tilbage til 
dengang Dragonfactory var en ren 
brætspils- og tabletopforening: 
Dragonfactory convention. Konceptet 
er, at der hver dag er nogle tidsrum, 
hvor man kan blive introduceret til nye 
brætspil, som man ikke har prøvet før. 
Derudover er der traditionelt et 

livescenarie, som bliver afholdt den 
ene aften. Hvis man har lyst til at stå 
for et spil, må man meget gerne 
kontakte Miguel på Facebook. 

Tilmelding til SFA 2016 

Tilmeldingen til Dragonfactorys 
sommerferieatktiviteter, SFA, er nu 
åbnet, og vi glæder os til at afholde det 
og se en masse af jer! På side to er der 
mere info om scenariet samt et link til 
hjemmesiden, hvor alt information 
står, og hvor der er mulighed for at 
tilmelde sig. 

Juniorrollespil i 2016 

Datoerne for DJR i 2016, er nu blevet 
fastlagt, og de ligger som det ses her: 

Lørdag d. 27. februar (4. lørdag) 

Lørdag d. 19. marts (3. lørdag) 

Lørdag d. 16. april (3. lørdag) 

Lørdag d. 21. maj (3. lørdag) 

 

Uge 28: SFA 

 

Lørdag d. 20. august (3. lørdag) 

Lørdag d. 17. september (3.lørdag) 

Lørdag d. 15. oktober (3. lørdag) 

lørdag d. 19. november (3. lørdag) 

Husk at noter disse i kalenderen .
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Dragonfactory’s sommerrollespil 2016 

En del af Ballerup kommunes sommerferieaktiviteter 

 

 

 

Skoven kommer til at give genlyd af kampråb, og en stille sommerferie bliver forvandlet til et 

eventyr med monstre, magi og heltegerninger. 

Man kan selvfølgelig deltage, uanset om man har spillet rollespil før, eller om det er første gang – 

og man behøver ikke kende nogen andre deltagere i forvejen. Hvis du kender nogen, der skal 

med, så kan man tilmelde sig til det samme hold, som de gør. Alle hold har forskellige temaer, 

som man kan læse om på vores hjemmeside. 

Troldmanden med den gule fjer er endnu engang kommet til Wismerheims lille by, Arnheim. 

Med sig har han et hold af mystiske væsner fra alle mørkets hjørner. Der er uro i elementernes 

balance efter ankomst af troldmanden. 

Det er nu op til Imperiet, Elverne, Orkerne, Piraterne og Røverne at skabe balance i elementerne 

og finde ud af, hvad og hvorfor troldmanden med den gule fjer er kommet tilbage. 

Praktiske oplysninger: 

Dag/tidspunkt: 12.-13.-14.-15. juli i tidsrummet 10.00-16.00. 

Alder: 8-14 år 

Afholdes ved Blokhytten, Kildesvinget 36, 2750 Ballerup. 

Sidste tilmeldingsfrist: 17. juni 2016 (begrænset antal pladser) 

 

Du kan tilmelde dig og læse mere på vores hjemmeside www.sfa.dragonfactory.dk  

http://www.sfa.dragonfactory.dk/

