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Temaet for dette nummer er ”Maskinrummet”, så som en 
anden fyrbøder tænker jeg, at jeg står et sted i røg og damp 
og skovler kul på fyret, så ROLLE|SPIL kan bevæge sig. Men 
jeg er så absolut ikke alene. For at få bare et enkelt nummer 
af bladet på gaden, så kræver det nemlig, at vi er mange der 
arbejder sammen nede i maskinrummet. 

Nogle skal skrive artiklerne. De skal redigeres. Der skal lay-
outes og der skal korrekturlæses. Bladet skal trykkes og dis-
tribueres og det skal ikke mindst finansieres. Der skal sam-
les annoncer ind og der skal tales med læsere. De udsendte 
skribenter skal rejse og det hele skal lige dobbeltjekkes en 
sidste gang. Det er nemt at glemme hvor mange, der egen-
tligt er i maskinrummet – ligyldigt om det drejer sig om et 
blad, en rollespilskampagne eller et Fastaval-scenarie. 

Så min bøn til dig derude er, at du bruger et minut eller to på 
lige at tænke over en person, som står i et maskinrum et sted 
og ikke får nok tak for det – og så skriv en mail, en facebook-
besked eller giv en high five. For rollespilsmaskinen kører 
ikke bare på arbejdskraft – den kører også på anerkendelse.

Claus Raasted
Maskinmester +3
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08 | Nyheder om rollespil 
Gamle Fønix-blade, white rooms og meget mere.

16 | Kampagneoversigt
Få overblik over de danske kampagner.

18 | Hvorfor er Warhammer 40K så fedt?
Omhyggeligt malede space marines i kamp mod andre omhyggeligt 
malede space marines - hvad er lige det fede ved det?

22 | Maskinrummet - tæt på Østerskov Efterskole
Østerskov Efterskole er blevet en institution i dansk rollespil - en 
undervisningsinstituion!

24 | Maskinrummet - interview med Mads Lunau
Mads Lunau var med til at etablere kongressen Fastaval, skrev 
banebrydende scenarier og er manden bag Østerskov Efterskole. 

28 | Maskinrummet - elegant design efterlyses
Jonas Trier-Knudsen er sur på lørdagsdæmonen og ville gerne slå 
den ihjel en gang for alle. 

30 | Kan man anmelde rollespil
Er et rollespilsscenarie overhovedet noget som man bør - eller 
kan - anmelde, som man anmelder en film?

33 | Monsteradvokaten
Hvor er der bare ikke flere monstre?

34 | Tre måder at være en bedre rollespiller på
Claus Raasted giver tre konkrete bud på, hvordan du bliver en 
bedre rollespiller. 

38| De Professionelle - Andreas Lieberoth-Wadum
Andreas Lieberoth-Wadum er i gang med en ph.d i hjerneforskning 
- og så er han rollespiller og spildesigner. 

42 | Bodega-Con
Rasmus Wichmann besøgte Bodega-Con med et kamera. 

44 | Klumme - Lars Andersen
Nu med mere rollespil!

MASKINRUMMET: Mød Mads Lunau
 I 1986 var han med til at starte rollespilskongressen Fastaval, der stadig samler 
6-700 rollespillere i påsken - og 20 år senere etablerede han Danmarks første 
og eneste rollespilsefterskole: Østerskov Efterskole. 

SERIE: De Professionelle
Professionelt rollespil er en realitet. Og der er mange muligheder. Over de kom-
mende numre af ROLLE|SPIL, tegner vi portrætter af de professionelle. 
 Mød hjerneforskeren Andreas Lieberoth-Wadum. 
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steering, metateknikker og 
vinterhygge
13.-16. februar holdt Bjarke Pedersen og Kasper Sjøgren det første 
nordiske Larpwriters’ Winter Retreat. Her mødtes omkring 25 
internationale rollespillere for at snakke om rollespil og producere 
tekster, ideer og projektplaner. Der blev blandt andet fundet en 
brugbar definition på hvad en meta-teknik er (et ord, som første 
gang blev brugt til En Stilla Middag med Familjen i Sverige i 
2007 og siden har vundet indpas mange steder), udviklet begrebet 
”Steering”, som dækker over hvordan man får rollen til at gøre 
noget fordi spilleren vil selvom rollen ikke vil, og lavet en historisk 
oversigt over brugen af tis til nordiske rollespil. Visionært, viden-
skabeligt og lidt vanvittigt.

ironfortress 
udvider! 
Den danske rollespilsgigant Ironfortress 
(der bl.a. er kendt for deres Epic Armoury 
våben og rustninger) flyttede for noget tid 
siden. Nu har vi fået billeder fra den nye 
Jernfæstning, og det ser godt nok impo-
nerende ud. Der er stadig diskussion om 
Ironfortress er verdens største producent af 
rollespilsudstyr eller ej, men hvis de ikke 
er #1 er de i hvert fald tæt på. Og det kan 
vi godt være lidt stolte af. Indenfor hvor 
mange andre grene af våbenindustrien er 
Danmark et førende land?
Ironfortress.com

norsk stammescenarie 
trækker danskere
Scenariet Koi-Koi handler om stammeadfærd, ritualer 
og overgange. Det kommer til at løbe af stabelen denne 
sommer og bliver arrangeret af nogle af de mest garvede 
arrangører som norsk rollespil har at byde på – og her 
taler vi om en rollespilstradition, som i 90’erne lavede 
ting som vi andre først i slutningen af 00’erne begyndte 
at eksperimentere med. Oplægget er stenalderlignende 
stammekultur og det tegner til at blive brandgodt – og 
hvis du beslutter dig for at tage med, bliver du langtfra 
den eneste dansker!
koikoilaiv.org

rollespilsuge på Bornholm 

for tredje år i træk
13.-17. oktober lægger Bornholms Middelaldercenter hus til en uge med 
rollespil. Det er nu tredje gang der bliver afholdt rollespilsuge på Born-
holm og det er igen et samarbejde mellem Bornholms Middelaldercenter, 
rollespilsforeningen ARIA og firmaet Rollespilsakademiet. Så hvis du ikke 
allerede har planer for efterårsferien og gerne vil tilbringe fem dage på 
den magiske ø Holmbron (Bornholm), så er der både dæmoner og orker, 
der kan holde dig med selskab.
Rollespilsugen.dk

Bifrost-puljen er 
tom!
Pengene er brugt allerede. Og det er fedt. Bifrost-
puljen får hvert år i september et solidt tilskud fra 
Forums auktion, hvor rollespillere fra hele landet 
køber ting, der er blevet doneret. Overskuddet 
ender i Bifrostpuljen, som Bifrosts lokalforeninger 
kan søge. Men ikke lige for tiden, for der har været 
så mange spændende projekter siden september, 
at pengene allerede er brugt. Henrik Jensen fra Bi-
frosts repræsentantskab, der er ansvarlig for puljen, 
siger følgende om det:

”Det er helt fantastisk, at kassen nu er tom. Det 
har været en kamp de sidste par år at få folk til rent 
faktisk at søge puljen, og ideen med pengene er 
jo, at de skal ud i Rollespilsdanmark og gøre gavn. 
Derfor er jeg vildt glad for, at den nu er tom – 
indtil næste Forum altså!”

Forum-auktionen 2013 samlede lidt over 35.000 
kr. ind sidste gang, som altså nu er blevet sendt 
ud til rollespilsforeningerne i form af Bifrost-
puljestøtte.

Det største krigslive nogensinde?
Det er i år 10. gang der bliver holdt Krigslive, og det løber bestemt ikke stille 
af sig. Arrangørerne bag Krigslive X kender endnu ikke det endelige antal 
tilmeldte, men de vurderer, at der er gode odds for, at vi bliver mere end 500 
spillere for første gang i Krigslives historie. Samtidigt har et par af arrangør-
erne fra det svenske Krigshjärta – som minder om Krigslive – valgt at tage til 
Krigslive for at blive klogere på hvordan vi danskere laver den slags scenarier.
Krigslive.dk

solen falder 
ned til  
sommer
Sunfall er titlen på det ambitiøse post-apokalyptiske 
rollespil, som løber af stabelen i Boesdal Kalkbrud 
10.-13. juli 2014. Det er et kæmpe projekt, som 
bliver arrangeret af fire foreninger i samarbejde; 
Avalon, Babylon, ELF og den tyske forening Lost 
Ideas. Scenariet foregår på engelsk, og der kommer 
deltagere fra både indland og udland. Så er du til 
smadrede fremtidsdrømme, så er Sunfall noget du 
ikke skal misse her til sommer.
Sunfall.org

Førstehjælpskasser 
til lokalforeningerne
Bifrost har fået førstehjælpskasser i massevis, og en hel del af dem er 
allerede blevet delt ud til lokalforeningerne. Bifrostmobilen (i skikkelse af 
landssekretæren René Bokær og hans frivillige co-dirver David Geil Sø-
rensen) har kørt land og rige rundt for at aflevere dem. Så nu kan orkerne 
smadre hinanden endnu mere uden at være nervøse. Hurra!

Fastaval får spillederbog
En del af holdet bag ROLLE|SPIL – Lars Nøhr Andresen og Claus 
Raasted – arbejder på en spillederbog til Fastaval, som skal gøre det 
nemmere at spillede lige netop Fastaval-type scenarier. Grundideen er at 
indsamle erfaringer og tips fra erfarne spilledere, som kan komme andre 
til gode, inspireret af bogen Arrangørtips (Murmann Kjær, Ebbehøj, 
Raasted, 2012). Så hvis du er Fastaval spilleder så er der nyt på vej til lige 
netop dig, og andre spilledere vil selvfølgelig også kunne få gavn af tips’ne 
og tricks’ne.Rollespilsakademiet, hvis man er nysgerrig. 
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Bifrost skal forske i rollespil
En af de ting vi mangler i landsforeningen, er nogle gode tal. Hvor mange 
spiller rollespil? Hvem er de? Hvor er de flest? Hvorfor gør vi det? Hjernefor-
skeren Andreas Lieberoth og Bifrost er derfor i øjeblikket ved at indgå et 
samarbejde om reel rollespilsforskning, så vi i løbet af de næste par år kan få 
nogle bedre tal at tale ud fra. Og hvem ved? Måske viser det sig, at der faktisk 
er flere end de 100.000 om året vi regner med, som spiller rollespil!

rollespilspodcast når afsnit #60
Claus Raasted er ikke bare chefredaktør på ROLLE|SPIL. Han har også en 
podcast, hvor han taler om rollespil og med rollespillere. Den er på engelsk, 
og har lyttere fra 48 lande, og er altså nu nået #60. Så hvis du gerne vil høre 
lidt om rollespil mens du kører bil eller hakker grøntsager, så er der indtil 
videre 7,5 time at hente her indtil videre – og mere kommer til løbende.
Soundcloud.com/claus-raasted

Gamle Fønix-
rollespilsblade 
nu online 
En del af det gamle rollespilsblad Fønix (1994 – 
1998) er nu online. Rollespilsakademiet har lagt 
arbejdskraften og Bifrost lægger hostingen. Det 
betyder, at du snart kan nyde Fønix #1 - #17 
og #20 - #22 på rollespil.dk. Her ligger allerede 
alle numre af ROLLE|SPIL og Bifrosts gamle 
blad Rollespilleren (2004 – 2007).
rollespil.dk

nYHeDer
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A New Hope har fået et White Room!
Af Nanna Knak Sondrup

En gang i mellem sker det, at jyder lader sig inspirere af de 
der københavnere, og dette er faktisk sket i foreningen A New 
Hope i Herning. Med stor inspiration fra Black Box, har Hope 
lavet sit helt eget (og unikke) White Room.
Black Box bruges i liverollespil, når man har brug for nogle 
abstrakte rammer, som skaber fokus på spillet, frem for alt om-
kring. I sin enkelthed, er det er tomt, sort (deraf navnet) rum, 
hvor man kan spille f.eks. flashback- eller flashforwardscener, 
netop for at sætte nogle andre rammer. Hope har valgt at lave 
et withe room, til deres rundt om bordet, da det jo ofte slet 
ikke er fokuseret på rammerne, men her giver rummet denne 
abstrakte og meget stemningspræget påvirkning på spillet. 

Det var egentlig bare et rum som ikke blev brugt i deres 
forening, da der kom en masse lækre ideer. Pludselig blev 
det meget synligt, hvilke stærke ressourcer der var i A New 
Hopes medlemmer, da der blev lavet nyt gulv, ordnet vægge, 
malet og installeret Philips Hue lyssystem. Det blev et utrolig 
stemningsfuldt rum, som samtidig tilbød en ”ren og anonym” 
tilgang til spillet. Allerede før rummet faktisk var færdigt, 
kørte der tre kampanger i det nye White Room, som har åbnet 
op for en helt ny stemning, og næsten semi-live tilgang til 
scenarier. Det har været et fedt, men sørme også hårdt projekt, 
siger folkene bag!
Newhope.dk





kaMPaGne OVersiGT
  
Location  Organisation Kampagnenavn Tidspunkt  Aldersgruppe    Hjemmeside  Kontatkmail
Bornholm (Rønne) Aria  Asteria  Hver søndag i lige uger Fra 8 år     rollespil-bornholm.dk  rollespil-bornholm@hotmail.com 
Falster (Nykøbing F) LOFALI   LOFALI  Tredje weekend i hver måned Fra 15 år     lofali.weebly.com  lofali@hotmail.com 
Falster (Nykøbing F) ROG-Live  ROG-Live  Første søndag i hver måned Fra 10 år     roglive.dk   nils@smidemann.dk
Fyn (Davinde) Husmandsstedet Gundia  Første lørdag i hver måned Fra 10 år     gundia.org   la_jensen@hotmail.com
Fyn (Haarby) Fantasiverden Arnsted  Hver onsdag  Fra 11 år     fantasiverden.dk  info@fantasiverden.dk  
Fyn (Haarby) Fantasiverden Trolderod  Første lørdag i hver måned 7 – 13 år     trolderod.dk  info@trolderod.dk  
Fyn (Odense) Dragons Lair Reya – Ezendo 2. sidste søndag hver måned Fra 10 år     reya.dk   odense@dragonslair.dk 
Fyn (Odense) Rottehullet  Det 7. Rige  Fjerde lørdag i hver måned Fra 12 år     d7r.dk   spilledelsen@d7r.dk  
Fyn (Odense) Solhverv  Nomin Agarwaen Tredje lørdag i hver måned Fra 15 år (yngre ok)    solhverv.org  nomin.agarwaen@gmail.com 
Fyn (Svanninge) Faaborg Børnehus Stormbjergene Første søndag i hver måned Fra 8 år     faaborg-bkh.dk  mygh-madsen@vip.cybercity.dk 
Kbh. (Amager) Rollespilsfabrikken JRK Amager Fælled Søndage i lige uger  8 – 13 år     junior-rollespil.dk  renebpedersen3@gmail.com 
Kbh. (Bagsværd) Babylon  GERF kampagnen Tredje weekend i hver måned Fra 11 år     gerf.dk   babylonrollespil@gmail.com 
Kbh. (Ballerup) Hareskoven Nordlenets Saga  Første søndag i hver måned Fra 13 år     nordlenet.dk  zasabina@hotmail.com 
Kbh. (Glostrup) Babylon  Vestlenets Saga Anden søndag i hver måned Fra 10 år     tempus-vivo.dk  tempuskontakt@gmail.com 
Kbh. (Holte) Babylon  Helios Live  Fjerde lørdag i hver måned Fra 10 år     helioslive.dk  helioslive@gmail.com  
Kbh. (Holte) Rollespilsfabrikken JRK Rude Skov Lørdage i lige uger   8 – 15 år     junior-rollespil.dk  hansfeilberg@yahoo.dk 
Kbh. (Valby) VP/Zone2  VP-Live  Torsdag i ulige uger  10 – 16 år     vprollespil.weebly.com vp-@live.dk   
Midtjylland (Fredericia) Utopia  Utopia  Anden lørdag i hver måned Fra 15 år     www.utopialive.dk  tilsl@utopialive.dk
Midtjylland (Randers) Den Glemte Legion Skyggekrigene Tredje søndag i hver måned Fra 12 år     denglemtelegion.dk   bestyrelsen@denglemtelegion.dk   
Midtjylland (Randers) Den Glemte Legion Mini-rol  Første lørdag i hver måned Under 14 år    denglemtelegion.dk   bestyrelsen@denglemtelegion.dk   
Midtjylland (Silkeborg) Silkeborg LRF  Korsdalen  Tredje lørdag i hver måned Fra 10 år     korsdalen.dk  maja@albrekt.dk   
Midtjylland (Stilling) Urkrafterne Shigar  Første lørdag i hver måned Fra 10 år     argana.dk   spillederne@argana.dk 
Midtjylland (Aarhus) Dragons Lair Reya – Jetan Sidste søndag i hver måned Fra 10 år     reya.dk   odense@dragonslair.dk 
Midtjylland (Aarhus) Einherjerne Første Søndag Første søndag i hver måned Fra 11 år     1søndag.dk   kaldmigkristian@hotmail.com 
Nordjylland (Hobro) Østerskov Efterskole Fladlandssagaen Varierer (se hjemmesiden) Fra 11 år     fladlandssagaen.dk  morten@osterskov.dk  
Nordjylland (Thisted) ThyRF  Iritoss  Første lørdag i hver måned Fra 9 år      thyrf.dk   iritoss@thyrf.dk  
Nordjylland (Tornby) TroA  Yxenskovens Hem. Tredje søndag i hver måned Fra 12 år     yxenskoven.dk  yxenskoven@troa.dk
Nordjylland (Aalborg) TroA  Sidste Søndag Sidste søndag i hver måned Fra 8 år     troa.dk   sidstesoendag@troa.dk 
Sjælland (Haslev) Forest Wizards Forest Wizards Lørdage i lige uger   Fra 1. klasse    forest-wizards.dk  danielbenjamin@gerf.dk 
Sjælland (Holbæk) Ravnsholt/Reopos Den Nye Verden Første lørdag i hver måned Fra 12 år     r-r.dk/dnv   dnv@r-r.dk  
Sjælland (Næstved) NRF  Kalbyrisskoven Lørdage i ulige uger  Fra 7 år     www.naestvedrollespilsforening.dk dwm-frederiksen@gmail.com
Sjælland (Ringsted) Midtsjællands RF MRF faste kampagne Tredje lørdag i hver måned Fra 9 år     mrf-live.dk   mrf.live@gmail.com  
Sjælland (Roskilde) Fanatic  Fanatic Live Tredje søndag i hver måned Fra 8 år     live.fanatic.dk  info@fanatic.dk  
Sjælland (Roskilde) RosLive  Ros Live  Anden lørdag i hver måned Fra 10 år     ros-live.dk   Kontaktformular på hjemmesiden 
Sjælland (Vemmelev) Gondalar  Gondalars Krone Sidste lørdag i hver måned Fra 8 år     gondalar.dk  m.s.schultze@sol.dk   
Vestjylland (Kibæk) RF Giants  Giants Rollespil Varierer (se hjemmesiden) Fra 12 år     giants-rollespil.dk  henrik@fomsgaard.dk  

Måske er det jer, Rejseholdet besøger næste gang!
(Og hvis din kampagne ikke er på listen, så skriv til os.)
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arhammer 40k er et spil som bygger på strategi, 
systemer, tid, penge, kreativitet og gerne lidt 
nakke- og skuldersmerter. De mange timer 
der går med at forberede figurerne til kamp, 

hvor de skal males og samles, kræver passionerede nørder i 
forkrøblede stillinger. Men hvad er det egentlig der gør at så 
mange er klar til næsten at få pukkelryg og mange smerter, 
bare for en hobby? Hvad er det egentlig der er så fedt ved 
40K, og hvordan kommer man lettest i gang?

Hvem snakker vi om?
I den østjyske forening Fenris, er der en yderst passioneret 

40K spiller, der gør sit for at sprede det gode budskab. Han 
hedder Anders Smedegaard Madsen, og på trods af kun to 
et halvt år med figurspillet, har han fået samlet sig hære med 
både Dark Eldar, Blood Angels og Chaos Daemons. 

”40k er en hobby med utrolig mange aspekter i. Det er 
ikke bare at spille med små plasticmænd, det er også at samle 
dem, male dem, convert’e dem mm. Desuden er der en dyb-
degående baggrundshistorie i verdenen, og så det er et rigtig 
sjov spil at spille sine venner”, siger han.

Er det mon noget for dig? 
Hvis du er typen som elsker D&D for sin verden, sine syste-
mer, og elsker at kunne lægge strategier og planer ud fra unikke 
evner, er 40K måske noget for dig. Der er utroligt mange 
regler, og hver figur har sine egne evner, styrker og svagheder, 
som kan bruges i en stor kombination af fede strategier.

Hobbyen kommer med en masse forarbejde, men det er her 
ens hær bliver virkelig personlig, forklarer Anders Smede-
gaard Madsen: Inden man overhovedet spiller, skal figurerne 

“40k er en hobby med utrolig 
mange aspekter i. Det er ikke 
bare at spille med små plas-

ticmænd, det er også at samle 
dem, male dem og converte 

dem. Desuden er der en dyb-
degående baggrundshistorie i 
verdenen, og så det er et rigtig 
sjov spil at spille sine venner.”

W

Derfor er det så fedt!
Warhammer 40K er et populært spil, der 
kræver lige dele dedikation og ødelagte rygge. 
ROLLE|SPIL har kigget nærmere på figurspillet og 
de passionerede nørder, der dyrker det.

Af Nanna Knak Sondrup, Regionalredaktør Midtjylland

Warhammer 40k

samles og males, og det er næsten kun fantasien, der sætter 
grænser. Med modeleringspastaen green stuff og noget su-
perlim, kan man klare alt, ser ud til at være holdingen blandt 
warhammerspillere.

Ny til Warhammer 
Hvis man som ny spiller gerne vil vise interesse, er det bedste 
at snakke med folk, der allerede er i gang. Spørg hvem der 
spiller hvad og hvordan spillet skrider frem. Kommenter 
malerarbejdet og spørg ind til arbejdet, der ligger bag, men 
vis hensyn! Ikke alle ønsker at snakke mens de spiller en 
kamp, og bestemt heller ikke alle, som har lyst til at fortælle 
om alle sine figurers evner.

Undgå spørgsmålet ”hvem vinder?”, da det, i følge Anders 
Smedegaard Madsen,  kan være rimelig belastende at hører 
otte gange på en aften. Få en du kender, som spiller 40K til 
at introducere det og lad dem fortælle dig, hvad der egentlig 
sker i spillet. Det er dog vigtigt at huske nogle sociale spiller-
regler med hensyn til 40K. Du må aldrig røre andres figurer, 

ting, banen eller noget som helst – it’s not cool. Spørg om 
lov, men bliv ikke stødt hvis du får nej. Tænk på, at der kan 
ligge 10 timers arbejde og en god håndfuld penge bag en 
enkelt figur.

Tag en ny under armen 
40K er et stratetisk spil, med mange regler, mange figurer, 
mange typer, og frem for alt er det meget dyrt! Den sidste 
grund, er ofte dem som holder mange fra overhovedet at 
prøve det. Når man skal investere næsten 1000 kr. i en hobby 
man ikke ved om man syntes om, i en hær man ikke ved om 
man vil bruge, kan det nemt afholde mange fra at kaste sig 
ud i det. Anders Smedegaard Madsen og hans ven – en anden 
40k-spiller – Frederik ”LH” Hansen har sammen fundet frem 
til, at det faktisk ikke behøver være så besværligt. 

Modsat Anders Smedegaard Madsen, har LH ikke samlet 
store hære, eller høstet megen erfaring, men har alligevel en 
nysgerrighed over for 40K. Men i stedet for LH begyndte at 
kaste sig ud i det alene, har han fået Anders til at introducere 
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ham til emnet. Begrundelsen for det, er som LH selv siger: 
”Fordi ellers bruger jeg penge på noget, jeg ikke nødvendigvis 
bliver glad for. På denne måde kan jeg faktisk lære hvad jeg 
syntes om, inden jeg går ud og investerer flere tusinde penge 
på det.” 

Anders Smedegaard Madsen og LH spiller derfor en gang i 
mellem i foreningen eller andre steder, hvor Anders tager sig 
tiden til at snakke med ham, gennemgå regler, samt styrker 
og svagheder ved de forskellige hære. Det er selvfølgelig  no-
get andet end at spille med en meget erfaren spiller, men han 
kan have mindst lige så fedt et spil med sin kammerat LH, 
som han kan med en med masser af erfaring. 

Det behøver ikke altid være de samme 
Ifølge Anders, er der desværre en lidt kedelig tendens til, at 
når man begynder at spiller 40K, finder man sammen 4-5 
personer, og mødes nogle lørdage og spiller. Der kommer ikke 
rigtig nogle nye til, og det bliver lidt noget lukket. Alt erfarin-
gen, og den fede oplevelse, bliver kun for en lille lukket kreds, 
som nye spillere ingen chance har for at komme ind i. Hvis der 
skal komme nye i den hobby, så er det særligt de ”gamle” med 
erfaringerne og figurerne, der har ansvaret for at hjælpe dem i 
gang, og give dem nogle andre at snakke med. 

Lad alle være med
I stedet for altid at mødes hjemme ved nogen i det lukkede 
miljø, så brug lokalerne i de forskellige foreninger. Der er 
faktisk rigtig mange som gerne vil kikke på, og egentlig er in-
teresseret, men bare ikke ved hvordan de skal få lov at se med. 
Det er selvfølgelig ikke det samme som når man er alene med 
40K nørderne, men der er så mange andre som virkelig også 
kan tage del i oplevelsen, bare ved at stå på sidelinjen. 

“I stedet for altid at mødes 
hjemme ved nogen i det luk-

kede miljø, så brug lokalerne i 
de forskellige foreninger. ”

Linealen er måske det vigtigste 
våben, når der udkæmpes slag i 

Warhammer 40K

Spil i foreningerne, så nye 
spillere kan kigge på og få 

lyst til at være med. 

FANATIC LIVE
:f a n a t i c l i v e

Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi.
Gældende fra spilgangen d. 16 / 3 - 2014

war
war : never : changes

www.live.fanatic.dk
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MaskinruMMet
Hver eneste år tager Østerskov-lærerne knapt hun-
drede unge mennesker og propper dem ind i deres store 
maskine, og ud på den anden side kommer der dygtige 
og engagerede rollespillere, som har lært en masse om 
verden (og sig selv) gennem et væld af fiktive identiter.

En moderne læringsmaskine
Skolen bliver mange steder betragtet som en maskine på både 
godt og ondt. I den triste udlægning, så tager skolevæsnet 
kreative, unikke individder og gør dem til grå og massepro-
ducerede mennesker. Det kan der være noget om visse steder, 
men det ville være synd at sige, at det er sådan, det foregår 
på Østerskov. Ikke alene får eleverne lov til at være en masse 
forskellige personer i løbet af deres tid på skolen – de bliver 
også opfordret til selv at være medskabere og igangsættere.
Noget af det mest imponerende ved skolen er faktisk, hvor 
lidt omtale skolen får i danske medier og i danske uddan-

nelsesdiskussioner. For i udlandet er der massiv interesse. 
En tysk-sproget dokumentarfilm. Besøg fra det koreanske 
undervisningsministerium. En gæstelærer fra Israel. Lærings-
maskinen er mere kendt udenlands end den er i Danmark, 
virker det til.

Pionerer med ild i røven
Selvom efterskolen nu efterhånden har været i gang i snart ti 
år (den blev stiftet i 2006), så foregår der stadig meget pion-
erarbejde der. Lærerne laver stadig nye forløb, men hvor de 
i starten faktisk ikke vidste om det ville bære eller briste, så 

er der i dag ingen tvivl om, at metoderne virker. Man KAN 
lære folk noget gennem leg, og et igangværende forskning-
sprojekt skal gøre os klogere på hvordan. 

I dette nummer af ROLLE|SPIL har Louise Amalie Juul 
Sønderskov interviewet Mads Lunau, der er inspektør på 
skolen og en af de to hovedmænd bag den. Jonas Trier har 
i den forbindelse skrevet et par ord om elegant design, og 
fra efterskolens foto-arkiver har vi hentet en del billeder fra 
interessante forløb, de har lavet.

Så nyd de næste par sider – de handler nemlig om et af de 
sejeste maskinrum, der findes i verden.
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temningen er intens i det tætpakkede rum. Her er 
mørkt,  og kun en smule sollys sniger sig ind mellem 
gardinerne. Kun i midten af rummet er der efterladt 
en smule gulvplads, og det er også her, opmærksom-

heden er rettet mod. 
To kampklædte, japanske samuraier står overfor hinanden 

med hævede katanaer. De er klar til kamp. Men først et digt.   
”Månen lyser klart//To klinger mødes//Men kun en 

overlever.” 
Digtet fremsiges med en klar og næsten mandig, modnet 

stemme. Det mødes af bifald og anerkendende lyde fra folket, 
der ser på. Snart slås de to. Og kun en overlever. 

Da den ene kriger er faldet død til jorden, blødes stemnin-
gen op, og der lyder bifald fra de omkringstående. Krigeren 
rejser sig op igen, og er ikke længere kriger. Han er en dreng 
omkring de 15 år, klædt i morgenkåbe og bevæbnet med en 
rundstok. Han er, som 89 andre unge drenge og piger, elev 
på Østerskov efterskole i Hobro. Det er Danmarks første 
og eneste rollespilsefterskole, bygget på et koncept, der vil 
fremme læring via leg. 

Mads Arv Lunau er en af de to mænd bag Østerskov efter-
skole. Han har spillet rollespil siden det kom til Danmark, og 
er overbevist om, at det er en god måde at lære og være på. 
Børn, der ikke er udpræget skoleinteresserede, læser pludselig 

S

Ud af byen, op ad bakken, ind gennem skoven. Sådan er vejen ud til Østerskov efterskole, Danmarks 
første rollespilsefterskole. Og det minder om den vej, Mads Arv Lunau har taget for at skabe den. 

Af Louise Amalie Juul Sønderskov

lange bøger for at sætte sig ind i deres karakter og i den 
verden, deres rolle skal spilles i. Fordi de har lyst. I denne uge 
befinder eleverne sig i middelalderens Japan. De holder the-
ceremonier på tysk, matematikken læres ved at kombinere 
koordinatsystemer og rette linjer med japansk sværdkamp, og 
de får point for at løse engelskopgaver. Point, de kan bruge til 
at rejse videre med deres roller, og løse historiske og eventyr-
lige opgaver. Og de synes, det er rigtig sjovt. 

”Hvis vi som samfund skal udenfor landets grænser, ud til 
andre kulturer, så skal vi også kende dem,” siger Mads over 
frokosten. 

Hans stemme er hævet, for at jeg kan høre ham igennem 
larmen og snakken i den store spisesal. Her sidder elever og 
lærere, alle mere eller mindre udklædte, blandt hinanden og 
snakker begejstret. Den står på grøntsagssuppe med nudler i 
dag. Spicy, og lidt japansk. 

At lære ved at gøre
Efter frokosten holder Mads et lille møde med en gruppe 
elever. De har meldt sig frivilligt til at tage til en anden efter-
skole, og arrangere rollespil for skolens godt hundrede elever. 
De skal højst sandsynligt afsted alene.

”Det bliver spændende, det er ikke noget vi har prøvet før,” 
griner Mads. 

Men Mads har tiltro til sine elever. Og her på skolen han-
dler det om at lære ved at gøre. 

Ideen til at lave en efterskole fik Mads i 2003.
”Jeg nævnte for Malik (ham, der var med til at starte 

efterskolen), hvad nu hvis vi laver en efterskole? Og så fik jeg 
ødelagt hans sommerferie, fordi han ikke tænkte på andet. 
Jeg tog jo bare ud og rejse med familien, og da jeg kom 
tilbage, var han med på ideen”

Hverken Mads eller partneren Malik havde sat deres ben 
på en efterskole før. Og de havde ikke meget erfaring med 
undervisning af børn. Så Mads begyndte at læse til lærer, og 
eksperimenterede med undervisningsformerne på de skoler 
han kom til. Motivet for at lave en efterskole, der baserede sig 
på rollespil, var klart: 

”Vi synes, der var en kerne i den entusiasme vi så i øjnene 
på unge mennesker, der ikke nødvendigvis var bogligt 
interesserede. Men når det drejede sig om at sætte sig ind i 
baggrunden for eller reglerne for et spil, så satte de sig ned og 
åd den ene bog efter den anden,” siger Mads. 

Vigtigt for ham er det også, at rollespillet er kompeten-
ceudviklende: 

Livet er en leg

Mads Lunau har været rollespiller 
i MANGE år. Her er han engang 

i 198’erne i færd med at køre en 
omgang Star Wars

Som forstander deltager Mads Lunau aktivt 
i undervisningen - in character selvfølgelig. 
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 ”For ikke bare æder man bøger, man viser også hvad man 
kan. Man er spilleder, forbereder verdener, man organiserer 
mennesker. Hvor ser man ellers det?” 

Op ad bakken, gennem skoven
Kontoret er ikke stort og prangende. Der står et skrivebord, 
en sofa og to stole med et lille bord imellem. Det ligner et 
kontor som så mange andre. Men reolen i hjørnet vidner om, 
at det er en lidt anderledes arbejdsplads. Imellem mapper og 
typiske kontorting står et mylder af farverige brætspil, bøger 
om historie og fantasy, og tre statuetter, der ligner pingviner 
af guld. Statuetter, han har fået til rollespilskongresser, for 
at skrive og lave rollespil gennem tiden. Der står også en 
medalje af guld. ”Verdens bedste far” står der på den. Mads’ 
datter kigger ned på ham fra billeder på væggen over skrive-
bordet. Hun blev også påvirket af ideen og iværksætteriet, da 
hendes mor og far gik fra hinanden i løbet af første skoleår. 

”Det var da en omkostning, specielt for min datter. Det er 
jo ikke rart at se sine forældre gå fra hinanden,” reflekterer 
Mads. 

Tilbage på kontoret sætter Mads sig til rette i en rød stol. 
Han nåede næsten ikke at røre sin frokost, der var jo folk at 
snakke med og beskeder at give. Selvom det er stressende og 
travlt at styre en efterskole, er der kommet en del ro på siden 
opstarten i 2006. 

Da eleverne kom, og vi begyndte at få det ansvar, at nu har 

vi lige pludselig andre menneskers liv i vores hænder, så blev 
det hårdt. Så var vi bare spændt for. For vi skulle jo opfinde 
det hele fra bunden” husker Mads.

”Det var ikke fordi det var nemt, vi var helt væk de første 
par år. Det er sådan en tåge, hvordan vi overhovedet kom 
igennem det. Men vi var ikke skræmte. Vi turde godt.” 

Man bliver ikke for gammel til at lege
Den største modstand kom fra skeptiske forældre: 

”Hvis der er noget, der konserverer det danske uddan-
nelsessystem, så er det, at forældrene har gået i skole,” siger 
Mads. Men forståelsen for leg som kommunikationsform 
mangler ikke, fortsætter han: 

”Det legende element har vi bestemt ikke kastet på møddin-
gen i Danmark. Men der sker noget centralt der omkring 7.-8. 
klasse, der kan signalgivningen i kulturen være, at nu holder 
man op med at lege, fordi leg ikke er defineret bredt nok” 

Og man skal ikke holde op med at lege. 
”Voksne skal ikke lege som børn – de skal lege som voksne. 

Det er en ikke aggressiv og meget inkluderende kommunika-
tionsform, det er en givende måde at være sammen på” 

Også lærerne er glade for at lege. På en tur rundt på skolen 
bliver vi mødt af en lyshåret kvinde i kimono. Hun hedder 
Iris Sanders-Depcik, og hun havde ikke prøvet rollespil, før 
hun startede på skolen. 

”Jeg kommer oprindeligt fra Hjørring, det er 123,4 kilom-

eter væk, men jeg kommer her, fordi jeg kan få lov til at lege 
og have det sjovt” siger hun begejstret. 

I dag har hun holdt japansk theceremoni med eleverne. På 
tysk. Og hun fortæller, at de går til faget med begejstring og 
engagement. 

Måske skal man ikke altid løbe forrest
Mads Lunau ser sig selv som frontløber, det er en del af hans 
identitet. 

”Det er en del af min identitet at jeg prøver at sætte gang 
i ting. Og det kan jo godt være et problem, når man går fra 
krigstid til fredstid, for så skal jeg jo holde systemet ved lige,” 
siger han.

Men Mads er ikke bange for at gå i stå, der er altid noget 
nyt at tage fat i. Hvis han har en frygt, er det den, at han 
ikke får alle med i farten. Men så må man jo bare standse op 
og prøve igen. Første fase i projektet var at trække slæbet og 
starte det op. Nu skal Mads til at lære at være en bedre leder, 
det er anden fase. Men frontløberidentiteten dukker også 
op andre steder i hans liv, for eksempel da han stillede op til 
kommunalvalget dette efterår. 

”Hvorfor løbe forrest, hvis ikke der er nogen, der har glæde 
af det? Det kunne være, der var nogle andre der skulle løbe 
her i stedet for mig,” fortæller han om sine tanker ved kar-
rieren i politik. Man skal vælge sine lege. 

”Det kan jo være, jeg ikke altid skal løbe forrest.”

Vi er nødt til at prøve
På skolens gange har eleverne gang i forskellige projekter. 
Nogle sidder bøjet over computere og læser historiske digte 
på engelsk. Andre tegner eller løser fysikopgaver for at få 
point til deres roller. To elever møder Mads, og fortæller 
begejstret om, hvordan de har slået hinanden ihjel i forsøget 
på at finde Japans bedste kriger. De skynder sig videre. Det 
er eftermiddag, og når den afsluttende scene er overstået, er 
der boller og frugt. Så forlader eleverne middelalderens Japan 
for nogle timer, inden de igen i morgen skal op og møde nye 
udfordringer. 

Det er vigtigt for Mads, at eleverne kan hoppe ind og ud 
af deres roller. Det styrker identitetsudviklingen, at man har 
mulighed for at lege og prøve, inden man skal ud og være 
voksen og finde én bestemt rolle. 

”Vi er sgu nødt til at prøve det af for at have lyst!” 

Østerskov Efterskole
Østerskov Efterskole startede i 2006. Efterskolen tilbyder under-
visning på 8., 9. og 10. klassetrin.
Du kan læse meget mere om Østerskov Efterskole på deres 
hjemmeside www.osterskov.dk 
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“To elever møder Mads, og fortæller begej-
stret om, hvordan de har slået hinanden ihjel 
i forsøget på at finde Japans bedste kriger. 

De skynder sig videre. ”
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I dette nummer, har vi arbejdet med maskinrummet som 
tema. Vi ville gerne kigge lidt under kølerhjelmen på rollespil 
og finde ud af, hvad det er, der gør gode scenarier gode. 
Noget af det vigtigste for mig, er hvor meget arrangørerne får 
ud af de ting, de sætter i spil.

Over de seneste år, er danske rollespillere blevet markant 
bedre til at lave scenarier. Engang var det godt nok at samle 
en gruppe mennesker på et mark med nogle pavillioner. 
Indholdet kunne, udover et haglskud af 
baggrundshistorier, være en stakkel i en 
skumgummidragt, der om lørdagen 
kunne afbryde spillernes sang omkring 
bålet.

Dæmonen lever
Givet, vi har nok ikke set den sidste 
lørdagsdæmon i dansk rollespil, men 
meget har ændret sig. I dag 
snakker vi stadig mere om 
spilmekanik – om alle de 
regler og virkemidler, der 
påvirker hvordan spillerne 
interagerer med hinanden: 
Om hvordan vi spiller 
rollespil. Og vi er blevet 
dygtige. Rollespil er 

gået fra den nørdede hobby, hvor blå mærker og røde kinder 
var et fint resultat til i dag, hvor scenarier er spændende nok 
til at komme i medierne, kritisk kommenterer nogle sam-
fundsforhold eller giver spillerne en oplevelse for livet.

Elegant design efterlyses
Inden for nogle grene af spildesign, snakker man om, at de-

sign skal være elegant, og det er det, jeg vil slå et slag 
for her. Med elegant menes, at spilmekanismerne 
er simple, men effektfulde. ”Hvordan laver vi en 

enkel løsning, der har stor indflydelse på spil-
let”, bør være det spørgsmål alle rollespilsde-

signere stiller sig selv, når de planlægger 
et scenarie.

Hvis man gerne vil give sine 
spillere en adrenalinpumpet og 
episk kamp til sidst i scenariet, 
er det uendelig meget mere 

elegant at lade dem 

slås indbyrdes, frem for at investere 100 mandetimer i den 
føromtalte gummidragt, som de kun bruger et kvarter på at 
give tæsk. Den indbyrdes kamp bygger videre på rollernes in-
terne spændinger scenariet igennem og koster få mandetimer, 
som alligevel gør nytte i resten af scenariet, og det andet 
kræver en masse arbejde og har et meget lille payoff. I dette 
tilfælde et kvarters tid i skumringen, hvor ingen alligevel kan 
se detaljerne i gummidragten.

Det skal være enkelt
Lad os tage et andet eksempel. Jeg vil gerne lave et intrigesce-
narie med en klar hierarkisk struktur. F.eks. ved et hof. Alle 
spillerne skal kende deres plads og rang. En løsning kunne 
være at give alle spiller en halv A4 om alle 
roller, så de kan se hvem der er hvem 
og hvor de er i hierarkiet. 
Ville det virke? Sik-
kert, men det 
ville kræve 
en masse 
arbejde 

Hvorfor 
lørdags dæmonen 
var dum ...
... og hvordan du gør det bedre
Af Jonas Trier-Knudsen

fra spillerne at tygge sig gennem materialet, og mit sta-
tuskompendium ville nok blive obligatorisk lokumslæsning 
under scenariet. En anden løsning (som er blevet brugt før) 
ville være  at give spillerne badges eller bånd på deres tøj, hvor 
en farve eller tal signalerer, hvor de er i hierarkiet. De tager 
ikke særlig lang tid at lave, og spillerne har mulighed for hur-
tigt at orienterer sig om hvor de er i hakkeordenen. Den sidste 
løsning er mere elegant end den første. Simpel og effektiv.

Naturligvis er der situationer, hvor lørdagsdæmonen er 
god og lokumskompendiet en nødvendighed, men i de fleste 
tilfælde, er de ikke de mest elegante løsninger. Det kan gøres 
lettere. Derfor – når jeg bliver gudekejser over dansk rollespil 
– vil mit første bud lyde: Når du laver rollespil, så søg altid 

den enkleste løsning, der stadig giver den ønskede 
effekt på spillet: Vær elegant.
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Det er sjældent at vi får egentlige kontroverser omkring vores 
blad. De fleste læsere lader til at være nogenlunde enige om, 
at det er en god ting at udbrede kendskabet til forskellige 
former for rollespil rundt om i landet. Det er vi stolte over 
at kunne gøre. Alligevel var der kritiske røster, da vi i sidste 
nummer bragt en anmeldelse af Odense Zombie Live. 
Anmelderen havde haft en god oplevelse, men havde nogle 
kritiske pointer om scenariet.

På redaktionen havde vi en længere snak om hvorvidt vi 
ville bringe en anmeldelse. Vi endte med at gøre det, fordi vi 
er glade for holdningsstof. Vi kan godt lide, når rollespillere 
har en (gerne kritisk) holdning til deres interesse og passion. 
Det giver os alle noget at tænke over og er med til at drive 
vores miljø, hobby og kunstform videre.

Alligevel udviklede der sig en diskussion på nettet om 
anmeldelsen. Arrangørerne følte sig fejlrepræsenterede og 
undtagelsesvis bringer vi et skrevent modsvar fra gruppen bag 
scenariet, som du kan læse i dette nummer.

Oplevelser er jo subjektive. Netop.
Naturligvis har en anmelder ret til at have holdninger om 
de scenairer han eller hun deltager i. Lige som alle andre 
deltagere. Men netop her er der en stor forskel på at anmelde 
rollespil, set i forhold til traditionelle anmeldelser af teater, 
film eller bøger. Det er langt fra det samme deltagerne 
oplever.

Rollespil lader alle deltagere få forskellige oplevelser. Det er 
måske den samme overordnede historie (selvom det langtfra 
er en fast regel), men hvordan den opleves og fra hvilket pers-
pektiv den ses er meget forskelligt. Derfor kan man passende 
spørge om det overhovedet kan lade sig gøre at anmelde 
rollespil? Kan man på en meningsfuld måde give læserne af 
ROLLE|SPIL en anbefaling, som kan give dem større suc-
cesrate i deres valg af scenarier?

Internt på redaktionen har vi truffet en beslutning. Vi 
mener ikke det giver mening at anmelde liverollespil, med 

mindre det samme scenarie bliver sat op igen. Hvorfor give 
en subjektiv anbefaling af noget, som ingen alligevel kommer 
til at opleve igen?

Hvis vi taler om skrevent rollespil, som det der kommer fra 
Fastaval eller bliver udgivet fra forlagene, er det en anden his-
torie. Her er det det samme skriftlige forlæg, som alle arbe-
jder ud fra. Jo, fortolkningerne bliver forskellige, men hvis du 
er fan af D&D 3rd Edition eller Vampire: The Masquerade 
er der gode chancer for, at dine aftener i kælderen vil have en 
del til fælles med andre spillere af samme system.

ROLLE|SPIL herfra
Alt i alt er vi blevet bevidst om hvordan vi skal bruge an-
meldelser fremover. Vi holder os som sagt fra liverollespil, der 
ikke bliver sat op igen og fokuserer på at anmelde skriftlige 
oplæg til spil. Noget som er fast, og hvor en anmelder kan 
holde sig til teksten.

Derudover skruer vi ikke ned for kommentarer, kritik 
og refleksioner fra rollespillere fra hele landet. Selvom der 
kommer kontroverser om en historie i bladet, er vi stadigt 
lige forelskede i holdninger. Vi opfordrer alle til at skrive ind, 
hvis de har kritiske kommentarer om Vampire eller de bedste 
idéer til hvordan vi revolutionerer sommerscenariet.

skal vi anmelde 
rollespil?
Kan man overhovedet anmelde rollespil? Kontrovers om anmeldelse i 
sidste nummer har givet redaktionen grund til eftertanke.
Af Redaktionen
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Zombier med stress
Arrangørerne af Odense Zombie Live har fået 
tilbudt muligheden fra Bifrost for at give deres 
kommentarer på artiklen ”Zombier uden Stress” 
som udkom i dec. udgaven af ROLLESPIL.  

”… Det er ikke masse slagtning af zombier der 
driver historien fremad, men det man er villig til 
at gøre ved andre mennesker i en desperat situa-
tion…” Sådan lød visionen på hjemmesiden før 1. 
scenarie og efter en snak med forfatteren til artiklen, 
Morten B. Will, kunne vi afklare at han kun havde 
læst meget lidt på hjemmesiden inden scenariet og 
desuden valgte at forlade scenariet allerede lørdag 
middag. Dette fremgår dog ikke af artiklen. Dette 
er vores svar på nogle af de punkter Morten bringer 
op.   

Scenariet er spillerstyret og det forventes at spillerne 
er gode til at skab spil for sig selv og hinanden 
(hvilket mange også gjorde). Eftersom truslen hele 
tiden har været menneskene og ikke zombierne, som 
mere skulle ses som del af settingen og som stress 
element, har det været et bevidst valgt at bruge de 
langsomme Romero zombier og ikke de hurtige 
”inficerede” zombier som er blevet stærkt promotet 
de seneste par år. Det er muligt at man kan løbe fra 
zombierne, og der var dobbelt så mange spillere 
som zombier men der var stadig kun 9 ud af 40 
spillere der overlevede slutningen af scenariet og 
derved får lov at medbringe deres karakter til 2’eren 
der foregår 1 år efter. 

Hvad angår de andre plots/events (der ikke var zom-
bier) har vi forsøgt at skabe en masse realistiske, 
etiske dilemmaer der i høj grad var planlagte fra 
vores side af og altså ikke improviserede i mangel 
på zombier der kunne slås ned. 

Kommentarer fra spillerne:
”Der var der god plads til, at jeg som nybegynder 
kunne udvikle min karakter og mig selv i spil-
let. Fæstningen som vi byggede blev en god base, 
men også en falsk tryghed, for både mennesker og 
zombier var en konstant trussel når vi troede vi var 
sikre!  Vi blev hele tiden færre og færre levende 
og slutspillet, hvor fæstningen fuldstændig blev 
invaderet af zombier var en fed afslutning. Der var 
perioder, hvor der ikke blev sat plots i gang og ikke 
var mange zombier, men det gav karaktererne, der 
jo næsten alle var fremmede for hinanden, mulighed 
for, at lære hinanden at kende, skabe en større 
gruppefølelse og at skabe noget, der mindede om 
en fælles hverdag. At vi fik disse afbræk indimellem 
var også med til, at vi blev for rolige og selvsikre og 
uforberedte og det har kostet mange livet og øget 
spændingen.           
- Jesper Kristensen

”Det mest positive ved scenariet, var den dynamiske 
tilgang, som arrangørerne havde. Dette gjorde det 
muligt for os (spillerne) at præge spillet, og få op-
fyldt nogle af vores ideer. Eksempelvis fik vi lavet en 
generator og strømhegn. Stemningen under scena-
riet var tro mod konceptet, og jeg føler at konceptet 
holdt hele spillet igennem, at den røde tråd der var, 
var tydelig under spillet.”     
- Christoffer O. Sørensen

”Jeg synes at det var godt arrangeret, I forstod 
at komme ind over alle punkter under briefingen, 
stemning var dyster og trykket hele tiden. Rating 
9-10” 
-Stiven John Berthou

Læserbrev fra Odense Zombie Live
Redaktionen har efter anmeldelsen af Odense Zombie Live i sidste nummer modtaget et 
læserbrev fra arrangørerne, som vi her bringer i uredigeret udgave. 
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ting, der ville være bedre, hvis 
alle advokater var monstre!9 

1. Man ville forstå hvorfor de nemt kan koste flere 
tusinde kroner i timen. Det koster jo en del, når ens 
partner i firmaet bruger jakkesæt i Størrelse 56XL og 
spiser en ko til morgenmad.

2 . Pennen er mægtigere end sværdet ville 
lige pludselig være sandt – så længe ad-
vokaten altså havde pennen!

3.  Studerende ville ikke længere dø 
af kedsomhed på jura-studie, men af 
troldbid!

4. Amerikanske TV-serier om 
advokater ville være pænt meget 
mere blodige!

5. Hårdkogte kriminelle ville 
ikke længere skræmme vidner i retssalene 

– de ville have travlt med at pisse sig selv 
i bukserne når de blev krydsforhørt af en 
minotaur!

6. Det ville forklare hvorfor advokater 
har sådan nogle store kontorer med højt til 
loftet. Når man er en kyklop på 2,50 m er 
3,20 m til loftet lige pludselig ikke så meget!

7.  Rocker-inkasso ville være totalt yt. 
Monster-inkasso fra rigtige advokatfirma ville 
være skræmmende nok til, at folk nok skulle 
betale!

8. Det ville være acceptabelt at kalde sit 
advokatfirma for Træmand, Uglebjørn og 
Partners!

9.  Citatet ”Don't go up against their 
lawyers. They'll kill you!” ville give 

meget mere mening!
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Når vi spiller rollespil, er et af de største problemer, at vi 
nogle gange løber tør for ting at tage os til, som giver mening 
for vores roller. Kedsomhed er noget vi ikke kan komme 
udenom i vores dagligdag, men til rollespil er det sjældent 
målet. Bevares, der findes scenarier, hvor det at kede sig er en 
væsentlig del af oplevelsen, men for langt de fleste rollespils 
vedkommende, så er det ufedt hvis spillerne keder sig. Her er 
tre gode ideer til hvordan du skaber spil for andre: Hvordan 
du bliver spilfordeler.

#1 Gør ting besværlige
Hvis jeg gerne vil sige noget til en af mine venner, så ringer 
jeg eller skriver en mail. Måske skriver jeg via Facebook 
eller en SMS. Jeg involv-
erer i hvert fald ikke 
andre i det. Men til 
et rollespil er det 
oplagt at involv-
ere andre for at 
skabe interes-
sant spil for 
dem. Forestil 
dig følgende 
muligheder.

1)  Vagtkaptajnen vil gerne fortælle noget til kongen. Hun 
går op til kongen og fortæller det.

2)  Vagtkaptajnen vil gerne fortælle noget til kongen. Hun 
skriver et brev og får en af sine soldater til at levere det til 
kongen.

3)  Vagtkaptajnen vil gerne fortælle noget til kongen. Hun 
skriver et brev og får en af sine soldater til at hyre en bud-
bringer udefra, som skal levere brevet til kongen.

4)  Vagtkaptajnen vil gerne fortælle noget til kongen. Hun 
dikterer et brev for to af sine soldater, 
som skriver en udgave hver. En 
anden soldat skaffer to budbrin-
gere, som begge får en kopi af 
brevet med, så der er bedre 
odds for, at det når kongen.

5)  Vagtkaptajnen vil gerne fortælle 
noget til kongen. Hun disku-
terer først med forskellige andre 
folk hvordan hun skal formulere 
sig overfor kongen, beder derefter 
sine soldater om at finde ti skrivere 
og lader dem hver nedfælde hendes 
tanker. Hun vælger derefter den bedste 
”udgave” af brevet og får det kopieret 
i fem eksempler, og får nogen til at 
sende fem budbringere afsted.

I mulighed #1 er ingen andre end vagtkaptajnen og kongen 
involveret. I mulighed #5 er der et sandt virvar af andre roller 
(og spillere) involveret. Det koster selvfølgelig en del af hem-
melighedskræmmeriet, men ofte er der ikke brug for hem-
melighedskræmmeri, og så koster det ikke noget for rollerne 
at involvere andre. Nogle gange kan det være interessant at 
involvere andre NETOP fordi det kan skabe spændende spil.

#2 Gør ting langsomme
I dagligdagen prøver vi gerne at være hurtige og effektive. 
Til rollespil er det ikke altid ønskværdigt, da vi helst gerne 
skal have noget meningsfuldt at tage os til når vi spiller. Det 
kan være en fordel at få handling til at ”strække sig” og vare 
længere end det egentligt behøver.

Forestil dig, hvor mange overvejelser den amerikanske 
præsident Harry S Truman må have haft før han i sidste 
ende besluttede sig for at lade amerikanske bombefly kaste 
atombomber over Hiroshima og Nagasaki tilbage i 1945 
og dermed afsluttede 2. Verdenskrig. Det er rimeligt at 
forestille sig, at han har talt om situationen med nogle af sine 
nærmeste og grublet frem og tilbage og måske endda skrevet 
et par dagbogsindlæg om det. Det var i hvert fald nok ikke en 
hurtig beslutning!

Forestil dig, at du gør det samme til et rollespil med en 
beslutning. Jeg deltog i 2006 i et norsk rollespil, som varede i 
seks døgn. Undervejs i rollespillet fik jeg et brev fra min rolles 
søn – som ikke var tilstede til scenariet – som bad om tilgiv-
else/forsoning. I stedet for bare at skrive et hurtigt brev med 
”Jeg tilgiver dig”, så fik jeg hele den situation til at strække 
over lang tid. Jeg gik ture i skoven, hvor jeg på tomandshånd 
diskuterede med nære venner om sønnens brev og fik råd til 
hvad jeg skulle gøre. Jeg skrev udkast til formuleringer og dis-
kuterede dem med andre folk. Jeg skrev et brev på tolv sider, 

tips til at være en 
bedre rollespiller3 

I dette nummer, er Spil-guiden lidt anderledes end normalt. 
Claus Raasted giver her nogle tips til hvordan du involverer 
andre spillere i dit spil og er en bedre medspiller. Tricket er 
at gøre dit liv så besværligt som muligt.
Af Claus Raasted

“ I stedet for bare at skrive et 
hurtigt brev med ”Jeg tilgiver 
dig”, så fik jeg hele den situa-
tion til at strække over lang 

tid. Jeg gik ture i skoven, hvor 
jeg på tomandshånd disku-

terede med nære venner om 
sønnens brev og fik råd til hvad 

jeg skulle gøre.”

34 35
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hvori jeg først til sidst afslørede mine følelser (jeg tilgav 
ham) og lod tjenestefolkene renskrive brevet for mig. 
Selvfølgelig med strikse ordrer om IKKE at læse det, vel 
vidende, at det var præcis hvad der ville ske.

Da jeg så endelig havde det færdige brev i mine hænder gik 
jeg flere ture og snakkede med venner og lod dem læse dele 
af det og diskuterede om det overhovedet skulle sendes afsted 
eller ej. I sidste ende blev brevet sendt, men før det skete 
var en stor del af scenariet (der kun havde 35 spillere) blevet 
involveret i min forsoningsproces med min søn.

Der er selvfølgelig scenarier, hvor du gerne vil være hurtig 
og effektiv, men når det ikke er målet (eksemplet her var fra 
et romantisk scenarie inspireret af Jane Austens bøger), så 
kan du få meget ud af at ”fordele” spillet på den måde. Er 
andre ikke interesserede i at blive rodet ind i dine plots og 
konflikter kan de jo bare sige, at de ikke har tid/lyst – hvilket 
igen kan skabe mere spil.

#3 Gør ting for andre
I mit hverdagsliv er det sjældent jeg ringer til mennesker, 
jeg ikke kender særligt godt og spørger om da kan bruge 
min hjælp til noget. Jeg har rigeligt travlt med at leve mit 
liv! Men til rollespil er sagen en anden. Her vælger jeg ofte 

at have et udgangspunkt der hedder ”Den første tjeneste er 
gratis” overfor andre, fordi det får mig involveret i alt muligt 
spændende spil. Der er nogle roller, hvor det passer bedre ind 
end andre, men selv de mest selviske og udspekulerede roller 
kan være interesserede i at gøre tjenester for andre – fordi så 
kan de jo ”skylde”. En lille sort bog til at skrive tjenester op i 
er heller ikke af vejen.

Et klassisk eksempel er lejesoldaten til en fantasy-kam-
pagne. Mange steder er der ikke nok spilmønter til, at alle 
har noget at betale med, og tit er det folk har at betale med 
noget som de gerne vil gemme til senere. Men kommer der 
en lejesoldat og siger ”Jeg kæmper for dig gratis, hvis du lover 
at skylde en tjeneste.” så får du en gratis lejesoldat og hun får 
gratis involvering i dit spil. Hvis du roder dig ind i de andres 
historier, får du selv flere spilmuligheder.

Gør noget!
Der er selvfølgelig masser af andre ting, du kan gøre. Men de 
tre tips vi har givet er gode måder som skaber spil for andre 
spillere – og ikke mindst dig selv. For husk på, at selvom vi 
til hverdag oftest vil have tingene til at glide så gnidningsløst 
som muligt, så er det langtfra normen til rollespil. Der vil vi 
næsten altid have konflikter og intriger!

 ( ROLLE | SPIL )    17
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“ Mange kysser røv på den  
rigtige professor, får gode karakterer  

og viser at man har værdi indenfor deres felt.”

or mange er det en drøm at blive forsker. Det er 
tillokkende med løn for at blive klog på et særligt 
område. For mange rolle-, bræt- og computerspillere 

er drømmen naturligt nok, at det område er spil.
Vejen er dog være både lang og hård. For langt de fleste, er 

adgangsbilletten en Ph.D. Det er en forskeruddannelse på tre 
år, der ligger ud over de fem år de typisk tager at blive kan-
didat på universitetet. Igennem de tre år gennemfører man 
bl.a. et forskningsprojekt. Hvis man altså kommer gennem 
nåleøjet. For man skal søge stipendiatet hos universitetet, og 
de hænger ikke lige frem på træerne.

Men det er ikke umuligt. Det kræver blot en del arbejde, 
networking og ikke mindst gode idéer, siger Ph.D.-stipendiat 
ved Århus Universitet, Andreas Lieberoth.

Andreas Lieberoth forsker i læringsspil. Igennem sin forskn-

ing har han bl.a undersøgt læringsrollespil på Garderhøjfortet 
ved København og kigget læringen efter i sømmene ved ”De 
Udvalgte” – et slags mobilspil om forskning, der kører i Hasle 
Bakker uden for Århus.

”Den traditionelle motorvej til Ph.D.’en er at være en god 
studerende. Mange kysser røv på den rigtige professor, får 
gode karakterer og viser at man har værdi indenfor deres 
felt”, siger han . Dog er det ikke nødvendigt at vide en masse 
om spil, for at kunne komme til at forske i det.
Andreas Lieberoth er selv gået den slagne vej, men har bag-
grund i religionsvidenskab og psykologi. Og det er en god 
idé at kende til de alternative ruter, hvis man går rundt med 
forskerdrømme, siger han:
”Der er forbløffende mange måder at forske i spil. Man skal 
huske, at det ikke kun er spiluddannelserne, hvor der er 

De 
Professionelle
ROLLE|SPILs serie om folk, der arbejder med 
rollespil professionelt, har i dette nummer fokus 
på spilforskeren Andreas Lieberoth
Af Claus Raasted

spilforskning 
kræver gode 
håndværkere
Mange drømmer om at forske i spil, men 
få ved hvad det egentlig vil sige. Hvis man 
vil ende med job på universitet, er det ikke 
nok at læse bøger og bo i en glasklokke. 
Man skal kende sit håndværk og være i 
kontakt med den virkelige verden.
Af Jonas Trier-Knudsen

F

år jeg bliver stor, vil jeg være rollespiller.
Det var der ikke nogen, der sagde dengang jeg 
startede som 8-årig knægt i 1987, hvor mine 
forældre købte mig det røde box-sæt. Der var 

heller ikke nogle, som sagde det i 1993, hvor jeg begyndte 
at spille live-rollespil (det som de fleste i dag kender som 
rollespil). Men der er mange unger, som siger det til 
deres forældre i dag – for det at arbejde professionelt med 
rollespil er lige pludselig ikke længere en umulig drøm, 

men en virkelig ambition, der er til at tage og føle på.
ROLLE|SPIL kører derfor serien ”De Professionelle”, 
hvor vi giver dig indblik i forskellige måder man kan 
arbejde med rollespil på – og tips og tricks til hvordan du 
kommer derhen. I dette nummer har vi derfor et inter-
view med hjerneforskeren Andreas Lieberoth, som udover 
at være en gammel rollespilsrotte, også forsker i spil og 
hvordan hjernen bliver påvirket af spil.

N
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åbninger. F.eks. er de pædagogiske fag er ret store – der er jo 
mange, der f.eks. bruger spl i undervisningen. Især hvis man 
kan komme med en interessant faglighed, der ikke allerede er 
repræsenteret på forskningsstedet”

I gang tidligt
Alligevel er det godt – uanset hvor man er i uddannelsessys-

temet – at begynde at tænke i retning af sin kommende kar-
riere som forsker. Det oplagte spørgsmål er naturligvis hvike 
fag man skal vælge i gymnasiet eller hvilket studie, der er det 
rigtige på universitetet.

”Hvis jeg skulle vælge i dag uden hensyn til at jeg er dybt 
umatematisk, ville jeg nok læse psykologi eller et fag med 
hård træning i teknologi og programmering, og så tage 

overbygningsfag på ITU. Og hele vejen igennem studiet, ville 
jeg tænke i at arbejde både praktisk og teoretisk, og formidle 
mig selv. ”

Dog understreger Andreas Lieberoth igen, at der er mange 
forskellige muligheder. I stedet for at tænke på at uddanne 
sig i spil, er der større chance for at blive forsker, hvis 
man tænker over hvordan hårde færdigheder i psykologi, 

pædagogik eller f.eks. datalogi kan passe sammen med spil. 
I Andreas tilfælde har indgangsvinklen været psykologien 
og hjerneforskning, hvor han målet på de læringsmæssige 
effekter af spil.

Lær et håndværk
I det hele taget, er det Andreas Lieberoths store råd: Glem 
for et øjeblik spil – fokusér på at blive en god forsker i stedet. 
Hvis man en dag gerne vil have en stilling på universitetet, 
fordybet i bøger, kræver det – når det kommer til stykket – 
alt andet end bare at læse bøger.

Det som både universiteter og virksomheder efterlyser, er 
nemlig kandidater, der kan håndværket i deres fag – de skal 
kende metoder, frem for teorier.

”Der er ikke noget særligt ved bare at tænke og læse bøger 
– det kan hvilket som helst fjols egentlig gøre til husbehov. 
Der er bud efter dem, der teknisk dygtige – både i virksom-
hederne, men bestemt også på universitetet”, siger han.

Det han anbefaler, er at man har en hybridposition, som 
det hedder blandt forskere. Det betyder, at man både kan 
tale med praktikere og teoretikere. Hvis man f.eks. gerne vil 
forske i computerspil, skal man forstå hvad akademikerne 
på universitet og programmørerne i spilvirksomhederne 
siger. Derfor skal man vide noget om programmering – også 
selvom man ikke selv sidder og koder.

Derfor er det vigtigt at lære sig metoder i løbet af sit studie. 
Lær statistik, hvis du vil kigge på hvad rollespil gør ved store 
mængder af børn. Lær programmering, hvis du vil kigge 
computerspil efter i sømmene. Lær at lave interviews, hvis du 
vil nærstudere effekterne af fire menneskers D&D-kampagne 
over fem år. Det vigtigste er ikke at vide en masse om spil – 
det vigtige er at kende værktøjerne, der kan bruges til at lave 
de målinger, som forskningen bygger på.

Glem glasklokken
Universiteterne er ikke længere hellige haller, uden kontakt til 
omverdenen. Under sloganet ”Fra forskning til faktura” er de 
i stigende grad åbne mod resten af samfundet: Forskningen 
skal kunne bruges til noget. Hvis man vil forske, er det derfor 
en rigtig god idé at have en idé om hvad det man forsker 
bliver brugt til i erhverslivet.

”Man skal i kontakt med det, man gerne vil forske i og 
få en fornemmelse af hvad forskningen kan gøre af nytte. 
Derfor er det rigtig godt at tage praktikker eller have arbejde i 
løbet af sit studie”, siger Andreas Lieberoth og holder en kort 
pause: ”Og så indrette sit studie efter det.”

Man skal nemlig huske, at det ikke er alle forskere, der bru-
ger hele deres arbejdliv på universitetet. Nogel rykker videre 
til de private erhvervsliv senere, og mange laver konsulentop-
gaver ved siden af forskningen. Derfor skader det ikke – som 
i alle andre dele af livet  - at komme lidt ud af klokken og 
sige hej til det virkelige liv.

1. Indstil dig på, at det er en lang, sej kamp
2. Gå op i skolen. Få gode karakterer 
3.  Lær de rigtige professorer på universiteterne at kende. Det er dem 

der giver adgang til Ph.D.’en
4.  Brug tid på at udvikle en original og nyttig idé til et forskningspro-

jekt
5.  Hvis du kan få navn på en artikel inden for dit fag, er det kun godt. 

Det går forskere op i.

6.  Tænk ud over uddannelser med “spil” i overskriften. Der er 
muligheder for at gøre reel nytte, hvis man erhverver sig et vigtig 
fag eller hårdt metodehåndværk, som spilforskerne har brug for at 
vide mere om. 

7.  Din ide er sikkert for studentikos. Indgå i dialog med praktikere 
og førsterækkeforksere. tag til konferencer og gå i praktik, for 
at finde ud af hvad de store spørgsmål og reelle behov bliver 
fremover.

Andreas Lieberoths råd til at blive forsker
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Da det forlød at Vintersol 2014 blev aflyst, 
skyndte foreningen Rottehullet sig at lave 
Bodega-Con som erstatning. ROLLE|SPILs 
udsendte, Rasmus Wichmann, tog til Odense 
for at finde ud af hvad det var for noget.

Af: Rasmus Wichmann

Bodega-Con 
2014

11:00  Ankomst til foreningen Rottehullet. Alt går efter 
planen.

11:03:  Låst udenfor bygningen. Som planlagt.
12:01:  Spildte kaffe på Lau.
12:34: Øl med smør.
13:24:  Låste mig selve inde på toilettet. Spekulerer på hvorfor 

foreningen hedder Rottehullet. Opdager svaret et 
øjeblik senere. Er ikke et lykkeligere menneske. 

15:20: Øl med syltetøj.
16:00:  Får lidt snaps, som foreningen Alea har doneret som 

undskyldning for formandens opførsel. 
18:01: Øl med flødeskum.

20:00: Man kan ikke sprænge en dæmn-
ing i luften med en brandslukker, når 
der står en edderkop på størrelse med 
bulldozer oven på den. Alle ved jo at det 
er komplet urealistisk at sprænge så stort 
hul med blot en pulverslukker!
20:10: Spil afbrydes da rasende biologer 
kommer i klammeri omkring edderkop-
pers fysik.
20:13: Orme-smoothie. Ned med vodka. 
Du bliver glad for den.

22:30: Har fundet eliten i dansk rollespil. 
Den har siden under trappen i ryger-gården 
hele tiden.

23:01: Uddel aldrig en pris, før end du ved om 
vinderen er taget hjem med tømmermænd.

01:20: BOW DOWN BEFORE BEERCULES!
02:00: Spørg aldrig en tilfældig con-gænger om 
du må ”se den.” Opdager ved samme lejlighed 
præcis hvorfor Alea donerede snaps tidligere. 
Føler mig ikke visere eller bedre. 
04:21: Trommer i dybet. Kan ikke komme ud.

05:00: Ulrik. ULRIK. 

GoT og alkohol - er det in character?

Nothing fancy, bare god  

stemning!

Scjönning - ordsmed og  kickass øl-skænker.

Tramp på en smølf. The RPG.

DreadStreets - du behøver ikke at have 

tømmermænd - men det hjælper. 
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For lidt tid siden ringede chefredaktøren på ROLLE|SPIL 
(that’s me -Claus) til mig og sagde ”Lars! Hvor er din artikel? 
Den skulle have været færdig for længst!” og jeg tænkte 
”Hvad for en artikel?”

Jeg har nemlig overhovedet ikke tænkt på rollespil det 
sidste stykke tid, og da slet ikke på bladet ROLLE|SPIL. Jeg 
skal have malet et maleri færdigt til et kongeligt selskab. Jeg 
får også alle mulige sære (og nogle gange seje) henvendelser 
omkring bueskydning. Og jeg er blevet rodet ind i endnu 
et udenlandsk filmprojekt, hvor jeg faktisk kommer til at 
trække rigtigt meget på mine rollepilserfaringer. 

Alt sammen ting, som tager tid, og det sidste endda også 
noget jeg kunne finde på at skrive om. Men det jeg tænkte 

var, at jeg nu ville skrive en artikel som fortsætte min serie 
om rollespillets mytologiske oprindelse (som kan findes i 
gamle numre af ROLLE|SPIL). Den historie jeg ville skrive 
var om det sidste rollespil nogensinde – The Final Larp, eller 
hvad det nu skulle hedde. 

Ideen fik jeg mens jeg var til et kedeligt seminar med 
arbejdet, og mens alle de andre kursusdeltagere sad og sov 
sad jeg og skrev og skrev og så glad og smilende ud. Det fik 
oplægsholderen til at se helt glad ud, for så følte han, at der i 
det mindste var en som syntes, at det var spændende. Det var 
det ikke, men historien var sjov at skrive.

Det skulle handle om hvordan rollespillere jeg kender er 
blevet gamle og grå, og mødes til dette her ”sidste rollespil 

Lars Andersen forsøger desperat at komme på 
en undskyldning, så han slipper for at aflevere sin 
klumme. Denne gang involverer det noget så reak-
tionært som faktisk at tage ud og spille rollespil!
Af Lars Andersen

ROLLE|SPIL 21  // Lars Andersen

kulde, tømmermænd      og rollespil
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nogensinde” som nogle af deres gamle roller. F.eks. skulle 
Claus spille en gråskægget og udslidt udgave af den gale Bar-
on Otto, som han har spillet til Nordlenets Saga kampagnen 
for 10 år siden. Det hele handlede selvfølgelig mest om at 
gøre grin med folk jeg kender, men jeg nåede desværre frem 
til, at det ville tage alt for lang tid at få skrevet den historie 
færdig – især fordi jeg i forvejen var i dårlig tid!

Så i stedet for at skrive artiklen om rollespil tænkte jeg, at 
jeg i det mindste kunne tage ud og spille noget rollespil. Det 
ville i det mindste en undskyldning overfor redaktionen, som 
var bedre end ”Jeg har travlt.”, så jeg ringede straks til Peter, 
som jeg normalt spiller rollespil med. 

Peter sagde med det samme, at han havde travlt, og det var 
koldt, og andre lignende undskyldnigner. Så ringede jeg til Ask 
i stedet. Han havde også travlt, men glemte at klage over, at 
det var koldt. Til gengæld var han ikke meget for at stå op en 
søndag morgen, fordi han regnede med at have tømmermænd. 
I desperation ringede jeg til Claus og forsøgte at lokke ham 
med i skoven – det var jo lidt hans skyld, at jeg skulle derud, så 

jeg kunne have en god undskyldning for ikke at skrive artiklen.
Claus hævdede, at han skulle arbejde i weekenden, så han 

kunne heller ikke. Jeg tror nu mest det handlede om, at det 
var koldt og, at han også forventede tømmermænd. Nu var 
gode råd dyre. Heldigvis skrev Joakim til mig og spurgte 
om JEG ikke ville med ud og spille rollespil, og Christian, 
som jeg for nyligt har lært at kende, skrev også. Der røg min 
undskyldning for ikke at komme i skoven også, hvilket måske 
var meget godt, da jeg jo ville bruge det som undskyldning 
for ikke at skrive artikel.

Moralen af historien kunne have været, at det hele endte 
rigtigt godt og at vi alle sammen kom ud og spillede noget 
rollespil og at søndage nu engang er bedre brugt i skoven som 
røver end på sofaen som usling med tømmermænd. Men det 
er desværre ikke rigtigt. For rollespillet er første om en uge fra 
jeg skriver det her, og det er slet ikke sikkert, at vi overho-
vedet kommer afsted, for det er jo stadig koldt og folk har 
sikkert tømmermænd.

Og jeg har stadig ikke fået skrevet den artikel. 
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DU  er (måske) også 
medlem af Bifrost!

A New Hope 
ACW – Aalborg 
Alea 
Avalon   
Babylon 
Brimir 
Dansk Milsim Forening 
Den glemte Legion 
Dragonfactory 
Dværge med guld 
Eidolon 
Einherjerne 
Eternal Magic 
Eventtyr 
Fantasiverden 
Fenris 

FRAKS 
Giant Fanatic 
Gnist 
Grotten 
Hubris 
Høng Crewet 
J- Popkai 
Katastrofe kompagniet 
KRF 
LarpG 
Legendernes Budbringere 
NRF 
Ordnen 
Projekt Nexus 
Ravnsholt-Reopos 
Rollespilsfabrikken 

Rollespilsforeningen Guldborgssund 
Rollespilsforeningen Harreskoven 
Rollespilsforeningen Quendi 
Rottehullet 
Sejr 
Solhverv 
Tempus Vivo 
ThyRF 
TRoA 
TUB 
Tønder Live 
Utopia 
Østerskov skolekreds 
Aalborg Hardball Forening 
AARK
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