
Formandens beretning 2007 
 
Endnu et år er gået. Trods vores ikke så høje medlems tal, er flere og flere medlemmer begyndt at tage 
initiativer til forskellige arrangementer. Nogle er dog først til det næste år; jeg har hørt tale om at et 
flere dags LL er på tegnebrættet, folk er begyndt at interessere sig for Druknet Hest, der er tale om 
kampanger, disse er dog ikke blevet fremlagt for bestyrelsen endnu og er kun i tale,  men det viser at 
folk er begyndt at interessere sig for arrangør arbejdet. 
 
Guldhænders arrangørere er stået af, for at prøve kræfter med nye projekter , og kampangen er blevet 
overtaget af en splint og ny arrangør gruppe. Alle er nye arrangørere, men dygtige, og brænder for 
deres arbejde og har en masse gode ideer for at få kampangen på højkant igen. Allerede efter 2 
spilgange er spillerantallet steget fra mellem 30-50 faste spillere, til 70 de første spilgange, hvilket viser 
hvor meget spillerne tror på at kampangen kommer op i gear igen. 
 
Gorrcon er også blevet taget på tegnebrættet, også her af nye kræfter. Den yngre del af foreningens 
medlemmer, som jeg uden tvivl kan se som en stor fordel, da det er den nye geeration der skal 
overtage. Der kan komme nye boller på suppen og der kan komme nytænkning ind i foreningens 
arrangementer. Gorrcon skulle komme op den første halvdel af året. 
 
Også TT og lageret er blevet overtaget af nye kræfter. TT er blevet et hyggested, hvor både medlemmer 
og ikke medlemmer kommer for at dele deres lidenskab for rollespil og spil, men mest kommer de bare 
for hyggens skyld. Det er meget de samme der går igen, der kommer desværre ikke så mange nye. 
 
Lageret er der begyndt at blive taget lidt hul på, dog gik det lidt i stå igen. Men der er kommet mere 
styr på det. Så vi ved hvad vi har og ikke har. Der er igen ved at blive taget lidt fat i det igen. Vi har 
fået flere tortuga telte, da nogle af de gamle var blevet godt jordslået og i frygtede at de ikke vile kunne 
bruges igen. Og brandudstyret er der blevet suppleret op på.  
 
RR's sommerscenarie, Haeven - Det tredie folk, gav god respons blandt både medlemmer og ikke 
medlemmer og blev et godt comeback for foreningen. Folk er igen begyndt at tale om RR som en 
arbejdsom og seriøs forening igen og foreningen er begyndt at blive omtalt igen, og blive genoplivet i 
det danske rolespils miljø igen 
 
Desværre er vi også blevet nødt til at nedlægge posten som eventansvalig og er blevet nødt til at sige 
nej til polterabner og andre arrangementer af den slags, grundet mangel på arbejdskræft. Vi har 
ihærdigt forsøgt at tage posten op og delt de iblandt os, for at komme ud og vise ansigt og hygge os ved 
små arrangementer. Men det har altid været de samme få der er taget afsted, som til sidst var ved at 
køre død i det. Derfor har vi lagt den lidt på is, indtil vi har kapacitet til at få den på køl igen. Også 
dette vil kræve lidt arbejde. Så vi har valgt at lægge vores vægt andet steds. 
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Vi har taget initiativ til at nedsætte et PR udvalg, så bestyrelsen også kan arbejde i andre retninger og 
flere og flere viser interesse for PR arbejdet. Et lille udvalg er kommet på benene med en god blanding 
af de ældre, mellemste og yngre medlemmer, så der kan blive set mere bredt på PR delen. Denne 
gruppe tager fat her i det nye år, da de fleste har haft en del af se til de sidste måneder. Men alle er 
fulde af ideer til hvordan vi får den del af foreningen op at køre, så folk får set mere til RR og 
medlemmerne bliver spurgt godt til råds og kan komme med forslag til hvordan de forskellige 
arrangementer kan ændres så det bliver bedre for alle. 
 
Der er også blevet taget initiativ til en arrangørhåndbog, nu så mange er begyndt at interessere sig for 
denne del af rollespillet. En bog med gode råd og alle de ting man skal tænke på, når man skal lave et 
arrangement. Tidligere arrangørere deler erfaringer ud. Så man ved hvad man skal undgå og hvad der 
fungere bedre end andet. 
 
Der er begyndt at blive talt om fællesture i det nye år, nu da der som sådan ikke er noget 
sommerscenarie, men så medlemmerne stadig kan samles og spille noget rollespil. Desværre har 
udbudet af scenarier ikke været så stort endnu. Vi har fået mail fra arrangørerne bag Kors og Krone, et 
middelalder scenarie på Bornholm. Men ikke mage medlemmer har vist interesse for dette. Så der er 
ike andet end at vente. 
 
Til næste år er det 10 år siden foreningen blev stiftet, og derfor har nogle medlemmer kontaktet os med 
ideer til hvordan vi får fejret dette så der bliver arbejdet på det i det nye år også, så det bliver 
gennemarbejdet og vores medlemmer får en god oplevelse ved denne dejlige begivenhed.   
 
Foreningen har de sidste år sejlet lidt i dødvande, og det er gået mere og mere ned af bakke. 
Medlemmerne troede ikke længere på RR og det var det farligste der kunne ske. For uden 
medlemmerne er foreningen ingenting. Det har været en hård kamp at få vendt skuden, men der er uden 
tvivl ved at være fremskridt. Det skal dog siges at der er lang vej endnu, men nu er den hårde nød 
blevet knækket og med medlemmernes hjælp kan vi, måske ikke få foreningen på højde med sin 
storhedstid, men godt derop af. Få en velfungerede forening.  
 
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for deres gode samarbejde og vores medlemmer for deres kæmpe støtte 
og tålmodighed. 
 
Med venlig hilsen Eders formand Isabella Toksværd Kaaber  
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