
Rollebeskrivelser: 

Q Jeg kan spille hvad som helst i har brug for. 
O Jeg vil meget gerne spille en hovedrolle. 

1. Prioritet 

Navn: 

Race: 

Profession: 

Hold/by: z 
Livsmål: SÅ 
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Race: [i IS KÆR Pr SAV 
Profession: i . 

Hold/by: i « 
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Q jeg vil gerne spille sammen med: 
 



- Tilmelding - 
En Saga fra Evigheden IV - Den sidste Profeti 

Navn: 

Adresse: 

Postnummer: By: 

Tlf: E-mail: 

Fødselsdag (dato/mdrre): 

” i kl 

Kørt beskrivelse af dig selv (højde, vægt, udsedride ollign.): 

Evt. allergier o. gys, ls 

   
O Jeg vil meget ere hjælpe til med scenariet, pt: ring ! pr 

O Jeg kommer dagen fy før åt: ujejpg til oé here … ; UL 

O Jeg keg, fr deltøge fra strø og slutter mig i fejevenen. 

Jeg til ne mig Here El Saga frå fra ib igheden IVs Den dede profet og 

erklærd indforstået med nedenståeride betingelfer. Erde jeg ikke medlé m, 

melder j om mig hermed ind i renen: "Me X 

Dato: Underskrift: 

(For deltagere under 18 år, også forælder eller værges underskrift). 

Jeg erklærer mig hermed indforstået med at deltagelse i ”En Saga fra Evigheden IV sker på eget 

ansvar og at Alrune ikke kan stilles til ansvar for materielle som legemlige skader, der måtte op- 

stå før, under og/eller efter arrangementet, ligeledes kan arrangørerne ikke stilles personligt til 

ansvar for eventuelle skader. Tilmeldingen er bindende. 

Husk at udfylde bagsiden —>


