
Grundbogen til Sidste Søndag  TRoA 

Deltagelseserklæring til Sidste Søndag 

Gælder for:       
   (barnets navn) 

Denne erklæring skal bruges, hvis du vil opnå dispensation for aldersgrænsen til Sidste Søndag. 
Er du 11 år eller ældre, kan du deltage uden deltagelseserklæring. Er du 8-10 år, skal du have en 
deltagelseseklæring med for at deltage. Er du yngre end 8 år, kan du dog ikke deltage, ej heller med 
en deltagelseserklæring. Du skal have en ny deltagelseserklæring med til hver spillegang. 

Deltagelseserklæringen har to primære formål: 

• At sikre at du som forælder er orienteret om hvad der foregår til Sidste Søndag. 

• At vi får dit ord for, at dit barn er modent nok til at indgå i spillet på lige fod med alle 
andre. 

Med din underskrift skriver du under på at: 

• Du har læst afsnittet ”Forklaring til forældre” i kapitlet ”Hvad er rollespil” i Grundbogen, 
herunder i særdeleshed har forstået at: 

o At der ikke er opsyn med samtlige spillere hele tiden, idet det er et stort område. 

o At der ikke tages særlige hensyn til de unge spillere fra de ældre spilleres side. 

o At vi forbeholder os ret til at smide spillere hjem, som ikke kan indordne sig under 
de rammer vi har defineret. 

• At du mener dit barn er modent nok til at deltage i Sidste Søndag, herunder tænkes der i 
særdeleshed på: 

o At dit barn kan forstå, at der er forskel på en person og den rolle personen spiller – 
selvom vi måske siger grove ting til hinanden i spillet  eller ligefrem angriber 
hinanden, så hader vi altså ikke hinanden rigtigt. 

o At dit barn kan forstå, at handlinger foretaget i spillet har konsekvenser. Så hvis 
man angriber byvagten, ja så bliver man sat i fængsel og måske i værste fald 
henrettet  

• At vi kan kontakte dig på nedenstående telefonummer hvis der bliver brug for det, f.eks. 
hvis dit barn kommer til skade eller bliver bedt om at forlade spillet, fordi han/hun ikke 
kan indordne sig under de rammer vi har sat som arrangører. 

Vi gør opmærksom på at med undtagelse af denne deltagelseserklæring gøres der på ingen måde 
forskel på ældre og yngre spillere, og der gælder de samme regler for begge grupper. Vi finder dog at 
det er ekstra vigtigt at de yngste spillere og deres forældre har forstået dette, hvorfor denne 
deltagelseserklæring er lavet. 

 

        

 Dato   Underskrift 

 

Jeg kan kontaktes på følgende telefonnummer under spillet:     
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