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Nyhedsbrev

Oktober 2015 

Magisk Mandag 
Husk at der er 12+ dag mandagen efter 
hvert rollespil. Det er derfor den 26. 
oktober kl. 19 næste gang. Det er et 
specielt scenarie denne her gang, så 
alle opfordres kraftigt til at komme. Er 
man mellem 12 og 14 år gammel, kan 
man søge om medlemskab i gruppen 
”DJR 12+”, hvor der står flere detaljer 
om scenariet. 

JJR skifter navn 

Dragonfactorys juniorrollespil har i 
mange år heddet ”Jonstrup Junior 
Rollespil’ og i daglig tale ”JJR”. Det 
foreligger dog sådan, at vi ikke har 
spillet i Jonstrup i lang tid, og 
eftersom, vi endnu ikke ved med 
sikkerhed, hvad der sker med vores 
nuværende spilområde, har vi valgt at 
lade vores kampagne skifte navn til 
”Dragonfactory Junior Rollespil” 
forkortet ”DJR”. 

DJR arrangørmøder 
Vi har igen indført arrangørmøder. Det 
kommer til at foregå tirsdag inden DJR. 
Alle frivillige til DJR bedes komme der. 
Mødet er i lokalerne fra 19.00-20.30 

 

Våbenregler - igen 
Vi har endnu engang revurderet 
våben- og skjoldreglerne igen, og der 
er kommet nogle få ændringer. I 
anden omgang, er det primært spyd- 
og hellebardregler, der er revurderet. 
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 på 
www.dragonfactory.dk. 

Nyt medlemssystem 

Vi har i Dragonfactory valgt at lette det 
administrative arbejde ved at bestille 
et nyt medlemssystem. Dette kommer 
til at blive indført pr. 1. januar, så man 
automatisk bliver en del af systemet, 
når man fornyer sit medlemskab af 
foreningen. 

Nye lokaler 

De lokaler, som foreningen benytter 
nu, står desværre til at skulle blive 
revet ned, så der i stedet kan opføres 
ældreboliger. Dette betyder, at 
foreningen inden for cirka et år bliver 
nødt til at forlade de lokaler, vi ellers 
er meget glade for. Bestyrelsen er i 
kommunikation med kommunen om 
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nye steder, hvor der er mulighed for at 
vi kan få lokaler, så indtil videre, er der 
ikke noget at være bekymret for – 
Dragonfactory skal nok fortsætte. 

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 . 

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. 
Der er desuden lavet en ”JJR 12+” 
facebookgruppe, man kan ansøge om 
at blive medlem af, hvis man er i 
aldersgruppen 12-14 år. Efter lørdag d. 
19. september, vil gruppen skifte navn 
til ”DJR 12+”. 

 

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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