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Magic Turnering d. 16. november  
Dragonfactory holder d. 16. november 
en Magicturnering for alle 12+ og 
seniormedlemmer. Det kommer til at 
være formatet ’Sealed’, hvilket 
betyder, at alle får 6 pakker kort, som 
man skal lave et deck ud af. For 
medlemmer koster det 100 kr. at 
deltage, og man må beholde de kort, 
man får fra pakken. Der vil være 
præmier til 1.- 2.- og 3.-pladsen. 

Magisk Mandag 
Husk at der er 12+ dag mandagen efter 
hvert rollespil. Det er derfor den 19. 
januar næste gang.  

JJR arrangørmøder 
Vi har igen indført arrangørmøder. Det 
kommer til at foregå onsdag inden JJR. 
Alle frivillige til JJR bedes komme der. 
Mødet er i lokalerne fra 19.00-20.00 

Dragonfactory årsfest 
D. 22. november holdt Dragonfactory 
årsfest for rollespilsmiljøet. Det var en 
succes, hvor der blandt andet blev 
hygget, snakket og netværket på tværs 
af foreninger. 

Nye våbenregler og scrolls 
Der er kommet nye våbenregler og 

scrolls. Våbenreglerne specificerer 
nogle bestemte mål på våben og 
skjolde. Disse mål skal ses som mål, vi 
gerne ser følges fremover. Hvis du lige 
har købt et nyt våben, som ikke 
overholder reglerne, kan det 
stadigvæk bruges. Se de nye regler og 
scrolls på www.dragonfactory.dk. 

Mordheim 
Der er for nylig i foreningen startet et 
Mordheimprojekt op, som kører i 
foreningen. Der er indtil videre ingen 
faste ugedage, der spilles, men hvis 
man er interesseret i deltage, bliver 
der spillet indimellem. 

Julefrokost 
D. 24. januar afholder Dragonfactory 
julefrokost for alle foreningens 
medlemmer. Julefrokosten er for alle 
seniormedlemmer, men ønsker 
medlemmer under 18 at indtage 
alkohol, skal man medbringe en seddel 
fra sine forældre. Der kommer til at 
være en mindre brugerbetaling. 

Uddannelse af frivillige 

Med henblik på at få så gode frivillige 
som muligt samt at alle frivillige selv 
skal følge sig kompetente til at leve op 
til de ansvarsposter, de har i 
foreningen, vil der d. 27. januar 2015 
være en uddannelsesdag. Alle 15-
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16årige er inviteret til at komme kl. 18, 
hvor der vil være generel information 
om det at være ny frivillig i til at 
komme denne dag. 

Værkstedsdage 

Der er en gruppe frivillige, der har 
udtrykt ønske om at reparere på vores 
udstyr samt lave nyt. Derfor vil der fra 
februar være faste værkstedsdage alle 
mandage. Alle frivillige er mere end 
velkomne til at komme til disse. 

SFA styregruppe 

Bestyrelsen efterlyser personer til at 
stå for sommerferierollespillet SFA, der 
foregår i uge 28. Sidste frist for 
tilmelding til styregruppen er d. 19. 
januar, og tilmeldingen foregår på 
Dragonfactorys forum. 

Generalforsamling 

Dragonfactory indbyder til 
generalforsamling d. 3. februar. Vi 
opfordrer alle vores medlemmer til at 
komme. 

Båludstyr 

Foreningen har en tendens til at miste 
sit båludstyr. På det seneste, har vi 
mistet både en bålgryde og et 
bålstativ. Hvis nogen har lånt 
foreningens ting, vil vi meget gerne 
have besked. 

Juniorrollespil i 2015 

21. februar 
21. marts 
18. april  

30. maj 

Uge 28. SFA. 

15. august 
19. september 
24. oktober 
21. november 

Kontakt og adresse 

Rollespilsforeningen Dragonfactory  
Gl. Skovlundevej 1, 2740 Skovlunde 
guld@dragonfactory.dk 

Kontingent og indmeldelse 

Man kan melde sig ind i foreningen på 
vores hjemmeside vha. en 
onlineformular. Man kan bruge samme 
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 (1⁄2 
kontingent efter 1. august) 

Facebook 

Husk, find ”Rollespilsforeningen 
Dragonfactory” på facebook. Her 
sender vi mange små sjove updates 
ud.  

Punkter til nyhedsbrevet sendes til 
bestyrelsen på guld@dragonfactory.dk 
Har man andre spørgsmål, er man 
naturligvis velkommen til at sende 
dem til samme mail. 
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