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November 2016 

Magisk Mandag 

Der er normalt 12+ dag mandagen 
efter hvert rollespil i vores lokaler i 
Skovlunde, Gl. Skovlundevej 1, 2740 
Skovlunde. Det er derfor den 21. 
november 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. 

Nye lokaler 

Det er efterhånden meget kritisk 
omkring vores nye lokaler. Det går 
trægt med kommunikationen med 
kommunen. I oktober 2015 blev vi 
meddelt af kommunen at vores lokaler 
var opsagt pr. 1/8 2016. Lige før d. 1/8 
fik vi at vide at vi var sagt op pr. d. 1/3 
2017. Vi har i perioden forgæves 
forsøgt at få nogle nye lokaler og efter 
et år, er der stadigvæk ikke nogen 
løsning. Vi er derfor ved at være 
desperate. Hvis nogen kender til 
tomme, kommunale lokaler, der ikke 
bliver brugt hører vi meget gerne fra 
jer på guld@dragonfactory.dk.  

Nye regler 

Der har været snak i foreningen om at 

ændre på nogle regler til DJR. Snakken 
har primært gået på rustningsregler, 
og de frivillige i foreningen har derfor 
nedsat en dag, hvor der bliver holdt 
regelseminar. Hvis reglerne bliver 
ændret, bliver det naturligvis meldt ud 
til selve rollespillet, på hjemmesiden 
og i nyhedsbrevet, så hold øje med 
dette. 

Facebook 
Husk, find ”Rollespilsforeningen 
Dragonfactory” på facebook. Her 
sender vi mange små sjove 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 12-14årige til specialroller. 

Sæsonafslutning 
Denne rollepilsgang er 
sæsonafslutning, og det eneste 
arrangement der er tilbage i dette år 
er derfor magisk mandag 12+, som 
foregår d. 21. november kl. 19 i vores 
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lokaler for alle, der er fyldt 12 år. Vi vil 
gerne sige mange tak for i år, og vi 
glæder os til at se jer i det nye år, hvor 
vi naturligvis fortsætter med at 
afholde rollespil! Datoerne for 
rollespillene i det nye år kan ses i det 
næste afsnit . 
 
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) 
 
SFA uge 28 
 
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 . 
Datoerne for 2017 fastlægges snart, og 
vil blive skrevet på hjemmesiden og i 
nyhedsbrevet. 

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 telefonnr. 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. 
 
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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