Nyhedsbrev
Marts 2017
Magisk Mandag
Der er 12+ dag mandagen efter hvert
rollespil i vores lokaler i Skovlunde, Gl.
Skovlundevej 1, 2740 Skovlunde. Det er
derfor den 20. marts 2017 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.

Lørdag d. 26. august (4. lørdag)
Lørdag d. 16. september (3. lørdag)
Lørdag d. 21. oktober (3. lørdag)
Lørdag d. 18. november (3. lørdag)
Husk at noter disse i kalenderen ☺.

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

Kontingent og indmeldelse
Facebook
Husk, find ”Rollespilsforeningen
Dragonfactory” på facebook. Her sender
vi indimellem updates ud.
Der er desuden lavet en ”DJR 12+”
facebookgruppe, man kan ansøge om at
blive medlem af, hvis man er i
aldersgruppen 12-14 år. Vi opfordrer alle
vores medlemmer i denne alder til at
ansøge om medlemskab om gruppen, da
foreningen indimellem arrangerer
begivenheder for denne gruppe, og
derudover kan finde på at søge 1214årige til specialroller.

Juniorrollespil i 2017
Lørdag d. 11. februar (2. lørdag)
Lørdag d. 18. marts (3.lørdag)
Lørdag d. 22. april (4. lørdag)
Lørdag d. 20. maj (3. lørdag)

Man kan melde sig ind i foreningen ved at
skrive til
foreningen guld@dragonfactory.dk med
følgende oplysninger:
Navn, adresse, E-mail, fødselsdato,
telefonnr. på forældre og evt. spillerens
eget. Derefter bedes kontingentbetaling
ske ved overførsel til foreningens
konto: reg.nr. 2279 konto nr. 6268 991
830. HUSK at skrive spillerens navn i
emnefeltet. Man kan også ordne begge
dele til et af vores rollespil.
Kontingentet er 300,-/kalenderår (1⁄2
kontingent efter 1. august.)
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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Dragonfactory’s sommerrollespil 2017 (nr. 18)

Landet Wismerheim vågner og byen Arnheim bliver igen fyldt med liv, og mange forskellige
racer vil møde hinanden i kroen. Skoven kommer til at give genlyd af kampråb, og en stille
sommerferie bliver forvandlet til et eventyr med monstre, magi og heltegerninger. Der
kommer til at ske mange mystiske ting og alt kan ske, og det kan du selv opleve, hvis du
vælger at være med.
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. Alle hold
har forskellige temaer, som man kan læse om på vores hjemmeside.
Praktiske oplysninger:
Dag/tidspunkt: 11. - 12. - 13. - 14. juli i tidsrummet 10.00-16.00.
Alder: 8-14 år
Afholdes ved Blokhytten, Kildesvinget 36, 2750 Ballerup
Sidste tilmeldingsfrist: 28. juni 2017 (begrænset antal pladser)
Deltagergebyr: 250 kr. (Man skal være medlem af foreningen. Dette koster 300 kr. for
kalenderåret og giver gratis adgang til vores normale rollespil).

Fra 1. maj 2017 kan du tilmelde dig og læse mere på vores hjemmeside
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