
Bestyrelsen for Ravnsholt/Reopos er

Isabella Toksværd Kaaber, (formand), født 1984

Er i øjeblikket på barsel, men har lige afsluttet grundforløbet som kosmetikker på TeSe i Ishøj.
Har været medlem af Ravnsholt/Reopos siden sommeren 2003 og har siddet i bestyrelsen siden 2006, hvor hun startede som næstformand,
men nu sidder som formand på andet år.

Hun har spillet både live og almindelig rollespil siden 2000, hvor hun begyndte at skabe Praedia verdenen, men startede med at arrangere
live i 2002 i Næstved, hvor hun arrangerede junior rollespil. Hun har senere kastet sig over senior live. I 2004 arrangerede hun det første
Haeven scenarie i Haeven triologien.

I øjeblikket har hun kastet sig ud i endnu et Praedia projekt, som er den kommende Praedia kampagne.

Martin Franck, (kasserer), født 1988

Læser i øjeblikket til datatekniker på TEC i Ballerup, men arbejder til dagligt i rederiet Clipper Group.
Har været medlem af foreningen siden Januar 2008 hvor han blev meldt ind i bestyrrelsen som kasserer.

Har spillet live siden 2002, hvor han startede med Isabella i Næstved. Han har deltaget i de fleste Haeven scenarier og er i øjeblikket med i
Praedia arrangørgruppen.

Karina Gudme Worninger (næstformand), født 1983
Arbejder i øjeblikket for DSB i Holbæk men går snart på barsel. Er gift med Daniel Worninger, har Sacha på 2 år og en ny på vej til
sommer(08).

Hun har spillet bordrollespil siden 1998 og liverollespil siden Haeven 1.

Hun har været medlem af foreningen siden 2003 og har arrangeret Druknet Hest, er hovedansvarlig for TT og med i Praedia
arrangørgruppen.

Oskar Fuglheim Lerche , (sekretær), født 1989

Går i øjeblikket i 2.a på Stenhus Gymnasium i Holbæk.

Har været medlem af R/R siden 2001 hvor han også begyndte at spille rollespil. Har siddet i bestyrelsen i 2004, hvor han også var med til at
arrangere sit første scenarie, Pilebæk. Derudover har han været medarrangør til det gamle LL og Guldhænder.

Ud over rollespil spiller han, i sin fritid, musik og amerikansk fodbold med Holbæk Red Devils.

Michael Smith Jensen , født 1978

Er uddannet brandmand i 1999, ansat i 2000 som beredskabsassistent ved Trundholm Brandvæsen, senere Odsherred Brandvæsen. Er til
dagligt brandmand ved Odsherred Brandvæsen, station Vig.
Startede med Live-lørdag i 2005, blev medlem af foreningen i Januar 2006, valgt som suppleant i februar 2006 og trådte ind i bestyrelsen i
november samme år.
Spiller rollespil ved Ravnsholt/Reopos, Jyderup-Live samt Nordlenet saga i Hareskoven.
Var med til Heaven 3 som spiller og samarit samt brandansvarlig.

Desuden er der 2 suppleanter, som deltager i de fleste bestyrelsesmøder.

Mikkel Lund, født 1988

Er i øjeblikket i lære som Automatiktekniker i Herlev og TEC i Ballerup
Blev medlem af R/R i 2002 og har været suppleant i bestyrelsen siden Januar 2007.
Har spillet rollespil siden 2002 og har generelt været til de fleste af R/Rs scenearier og kampagner.
Er i øjeblikket i gang med at arrangere Praedia-kampagne sammen med andre fra R/R.
Er medlem af Middelaldergruppen Ars Inferno og tager rundt på forskellige middelaldermarkeder i Danmark og dele af Sverige.

Mikael Lauridsen, født 1972

Mikael arbejder til dagligt som afdelingsleder i en papirhandel i Ordrup.
Han har været medlem af R/R siden 2000. Har spillet bord-rollespil siden 1990 og live-rollespil siden 2000.


