
TRoA News #11
30års jubilæums udgave

August 2019



Så blev det tid til endnu en udgave 
af TRoA News og denne gang har vi 
lavet en specialudgave i anledning af 
TRoAs 30 års jubilæum. Vi har fundet 
lidt gamle artikler frem fra gemmerne 
fra de tidligere jubilæer og fået nogle de-
jlige mennesker til at skrive lidt nyt om 
TRoA og fremtiden. Vi har endda været 
så heldige, at Bifrost har givet os penge, 
så vi helt ekstraordinært kunne få trykt 
bladet, så I kunne få en fysisk kopi til at 
mindes vores jubilæum.
Vi på redaktionen har nu haft tid til 
at oparbejde et stabilt og godt sam- 
arbejde efter genopstarten af TRoA 
News og vi har haft nogle gode redaktion-
smøder med masser af sjov i vores ellers 
ganske koncentrerede arbejde. Hoved- 
redaktøren har fundet ud af præcis, 
hvor beskidt tankegang to lettere over-
trætte kvinder kan have, når de læser 

korrektur, men han har dog formået 
at få kontrol over situationen og fået os 
på ret kurs igen. Vi kan ikke takke jer, 
der har bidraget med artikler og andre 
indslag til News nok, I er med til at gøre 
vores arbejde både nemmere og sjovere.
Arbejdet med denne udgave af bladet 
har også sendt os på en rejse i minderne 
fra vores egen spæde opstart i rollespils-
miljøet og de venner, vi har fået i løbet 
af årene. Vi bliver allesammen ældre, 
men noget tyder på, at nogle ting aldrig  
ændrer sig. 
Vi kan hermed opfordre til at kig-
ge lidt i de gamle udgaver af  
Xenoglossia samt de første blade, som 
TRoA fik lavet, der er masser af tidsløs  
rollespilshumor og andet godt i dem, så 
man kan sagtens nyde det, selv hvis man 
ikke har 30 år på bagen.
God læselyst!
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Da dette jo er et særnummer, vil vi i stedet for de sædvanlige nyheder, 
bringe lidt gamle nyheder fra bestyrelsen. (Fra Oktober 1990).  
Her under til venstre en opsag fra SAM og overfor er et surt brev fra den  
ansvarlige bibliotekar på Medborgerhuset som er utilfreds med opryd-
ningen i et lokale. Et problem som jo ikke er helt ukendt i dag. 
Men her på redaktionen mener vi at vi faktisk er blevet (lidt) bedre.

SAM er iøvrigt Søren Parbæk. Den gang havde alle medlemmer et tre 
bukstavers navn som fremgik af medlemslisten. En liste der iøvrigt er i de 
gamle klubblade. Med det fulde navn, adresse og telefonnummer...
Den går ikke i dag, med persondatabeskyttelse osv.

Nyt fra en gammel bestyrelse



Overstående statestik er fra 13.februar 1990. (fra medlemsbladet nr. 2, marts 1990)
Her under er data fra medlemskartoteket, den 14.august 2019.
Da vi i dag ikke laver statestik på køn, har vi fortaget en vurdering på baggrund af fornavn 
til køns statestikken. Og da vores statestik for aldersgrupper er anderledes  
(pga. kommunens regler for tilskud) har dette krævet lidt tælle og regne arbejde.

Aldersfordeling på 261 aktive medlemmer i august 2019.
(ink. efterskole, forældre og TRoAs venner)

Under 10 år:     4 personer 1,53%
10 - 14 år:   25 personer 9,58%
15 - 17 år:     5 personer 1,92%
18 - 21 år:   15 personer 5,75%
22 - år: 212 personer 81,23%

Suk hvor er vi blevet gamle.  Men i det minste har vi oplysninger på alle. 
Som Nadia er inde på i sin artikel, så er vi heldigvis godt igang med at skabe næste generation. 
14 personer har forældre medlemskab, (dvs de er forældre til et medlem der er 8 år eller 
ældre) og flere medlemmer har børn som er yngre og derfor ikke kan være medlemmmer... 
endnu!
Og bare i 2019 er vi på redaktionen bekendt med 5 børn der er født eller bliver født, hvor 
minimum en af forældrene er medlem af TRoA.
Kønsfordeling:
Kvinder:  32  12,26%
Mænd:  229  87,74%
Vel stadigt lidt en sørgelig kendsgerning, men dog bedre end 1,4%



Sjove tal fra regnskaberne 1996-2018
Største kontigent indtægt.
 235.716 kr   i 2017
Største overskud for foreningen:
 105.393 kr   i 2011
Største underskud. (hvor vi ikke flyttede)
 31.950 kr   i 1997
Største samlet lokaleudgifter (før tilskud)
 321.490 kr   i 2012 . 
Største underskud et “udvalg” har lavet
 201.333,98 kr   Flytteudvalget (2016)
Største Sommerscenarie målt på indtægter:
 292.535 kr   Khypris 4 (2005)
Største Krigslive målt på indtægter:
 233.407 kr  Krigslive V (2009)
Sidste Søndags største overskud
 70.243 kr   i 2008.
Størst egenkapital
 326.309 kr  i 2012
Mindste egenkapital
 -357 kr - ja vi skyldte penge i 2001
Størst varesalg i Cafeen.
 226.494 kr  i 2001
 238.691 kr (ink magic) i 2017

Tal fra regnskaber
Kontingenter 

1999 -   44.965 kr
2009 -   97.675 kr
2018 - 191.450 kr

Husleje
1999 -    74.707 kr
2009 -  183.295 kr
2018 -    86.070 kr

andre lokale udgifter
1999 -   20.625 kr
2009 -   81.906 kr
2018 -   17.235 kr

lokale udgifter efter tilskud
1999 -     14.555 kr
2009 -   105.764 kr
2018 -   155.654 kr

Cafe - vare forbrug
1999 -   161.620 kr
2009 -   140.533 kr
2018 -   132.947 kr

TRoAs Resultat år for år.
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Vi har i en del år haft en butik på:
 https://shop.spreadshirt.dk/troa/

Her kan du bla. få T-shirts og hættetrøjer til hele familien, 
kopper, en hagesmæk til dig selv eller dine børn og meget, meget 
mere. I forbindelse med jubilæet har Bent Holm endnu engang 
brillieret og lavet et fedt jubilæums logo, som kan ses på bagsiden. 

TRoA

Merchandise



Reklame for Bog og Ide, nr 1, 1990
“Rollespil Bandlyst” fra nr. 2 1990
“Deadline” fra nr 4, 1990
Billeder fra Medborgerhuset i 1991 (Bent Holm.)
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[Denne artikel er en kopi fra Xenoglossia nr. 12, august 1999]
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Denne artikel er oprindeligt bragt i xenoglossia #12, august 1999













Skrevet af Karsten Rasmussen, efterår 2009 
i anledning af foreningens 20-års jubilæum. 
Rollespilsforeningen TRoA kunne den 
9. august 2009 fejre sit 20 års-jubilæum, 
hvilket gør foreningen til en af landets 
ældste og længst eksisterende rollespils-
foreningen. TRoA har gennem årene 
skiftet lokation fra 4. studiekreds’ lokaler 
på Landsbiblioteket i Nordjylland til egne 
lokaler - først på Vesterå i Aalborg og har 
siden haft til huse i en nedlagt sprogskole 
i Torvegade i Nørresundby. [billedet er 
lokale 8, på Torvegade] Foreningen har nu 
7 egentlige spillokaler og et fællesrum på 1. 
sal, et mødelokale, kontor, café, workshop 
og lager i stueetagen, samt et stort lokale 
på sal 1½, der anvendes til brætspil og  
table-top samt foreningens fester. 

TRoA er på skrivende tidspunkt inde i en 
progressiv udvikling samt et generationss-
kifte, der blandt andet lader sig mærke ved, 
at det er den yngre erfarne generation, der 
nu forestår foreningens sommerscenarie 
og samtidig står for afviklingen af den  
månedlige kampagne Sidste Søndag. 

TRoAs historie 1998-2009
Af Karsten Rasmussen
Karsten

Rasmussen
Anno 
1989
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Aktiviteterne i foreningen består som 
tidligere af en mængde af rollespilsak-
tiviteter og adskillige hold har deres faste 
gang i foreningen på ugens forskellige 
dage, hvor der spilles alt fra Dungeons & 
Dragons, populært kaldet D&D, og Star 
Wars til det i TRoA altid populære WFRP, 
Warhammer Fantasy Roleplay. Foreningen 
har gennem årene haft hold i næsten alle 
de forskellige systemer, som rollespilsmil-
jøet har haft at byde på, dog har nogle 
systemer haft en tilbagevendende succes, 
der klart også afspejles i foreningens nu-
værende tilbud. 
Liverollespilsaktiviteter har siden MET-
groups Vampire Live (Mind’s Eye Theatre) 
været støt stigende og TRoA har været 
med til at præge den danske scene for Lev-
ende Rollespil - dels som medlem af Bi-
frost (Landsforeningen for bl.a. Rollespil) 
og dels med adskillige livesommerscenar-
ier. Her kan nævnes scenarier som De 4 
Krystaller, [se billedet her under] der var 
det første spæde forsøg med Warham-
mer settingen, der efterfulgtes af et mere  

gennemarbejdet Tågen over Sylvanien. 
Herefter følger Khypris-scenarierne I til IV 
og efter Khypris I startede Sidste Søndag, 
som siden har været det faste månedlige 
arrangement for de yngre liverollespillere. 
Derefter fulgte Two Cities, hvor TRoA 
som den første forening i landet afholdt 
scenarie på to centre, der var forbundet af 
Dronninglund Storskov. Disse centre var 
Rosenholt Spejdercenter og Thorup Hede. 
To centre, der har været et tilbagevendende 
mål for foreningens medlemmer gennem 
årene til sommerscenarierne. 
I de senere år har somrene budt på  
Pleitdorf I og Pleitdorf II og sidst Vergessen. 
Krigslive tog også sin begyndelse med 
TRoA i baghånden på initativ af Thomas 
Bernstorff Aagaard. En ide, der siden har 
vundet grobund over hele landet og fore-
ningen har været aktiv såvel som arrangører 
og deltagere siden. Stafetten vendte tilbage 
til TRoA, da de var med til at arrangere 
Krigslive V foråret 2009. Gennem årene har 
Live Vampire været afholdt dels i TRoAs 
egne lokaler så på Tornhøjskolen og sidst 



har Stationen, et socialt værested for 
unge mennesker, dannet rammen for  
foreningens aktiviteter på dette plan. 

Sidste Søndag skal nævnes endnu engang, 
da den frivillige indsats, der gøres af mange 
af klubbens medlemmer i den forbindelse, 
tydeligt har været med til at højne forenin-
gens aktivitetsniveau og Aktiv Tirsdag ud-
springer herfra. Mange af de medlemmer, 
der præger foreningen nu, er kommet dertil 
gennem Sidste Søndag. 
De mange live aktiviteter har været med til 
at knytte bånd til mange andre live- og rol-
lespilsforeninger over hele landet og det har 
klart været en fordel, at TRoA har været 
en af de kræfter, der selv er villig til at stille 
folk og materialer som f.eks. livehuse til 
rådighed for andre arrangementer. Andre 
aktiviteter i foreningen består af mulighed-
er for at benytte foreningens nyligt ind-
købte wide-screen TV til filmaftener, brug 
af PS2, der er opstillet til brug for medlem-
mer, et stort brætspilsudvalg præger fore-
ningens hylder og de bliver flittigt brugt 
af foreningens medlemmer. Kortspil, som 
Magic: the Gathering, og Vampire: the 
Eternal Struggle, er også ved at finde til-
bage blandt foreningens aktiviteter. 

En ny Blood Bowl-kampagne er gået i 
gang og det forlyder, at man planlægger at 
køre en turnering hvert halve år som en fast 
tilbagevendende begivenhed. Derudover 
afholder foreningen forskellige sociale ak-
tiviteter over hele året fra diverse fester til 
Super Bowl aften i forbindelse med finalen i 
NFL, hvor såvel medlemmer af foreningen 
som venner af samme deltager. TRoA er en 
forening, der for mange gennem årene er 
blevet eller har været et fast værested, hvor 
man mødes med vennerne og sammen  

laver aktiviteter til glæde for hinanden og 
foreningens øvrige medlemmer. Forenin-
gen har ligesom alle andre været præget af 
de få, der knokler for de mange og sådan 
vil det jo nok altid være. Dog er det med 
glimt i øjet, at man kan kommentere, at 
mængden af Tordenskjolds Soldater støt 
er vokset gennem årene og der har altid 
været en stor skare af trofaste medlem-
mer, som har været villige til at bakke 
op om foreningens forskellige initiativer. 
TRoA vil for undertegnede altid være et 
hjertebarn og har været det siden, at jeg til-
bage i 1988 først barslede med ideen. 

I 1989 fik jeg med hjælp fra Jørn Hjortshøj, 
Allan Nygaard og Søren Parbæk stiftet 
foreningen, der på stiftelsesdagen nåede op 
på 69 medlemmer. På mindre end et halvt 
år var vi på 119 medlemmer, et medlemstal, 
som vi ikke siden har været under, til 
trods for udtalelsen fra Rollespilsforenin-
gen FASTA om, at vi ikke overlevede året 
ud. Egentlig ret rart at tænke på, at vi har 
gjort deres ord til skamme og bevist, at vi 
sammen har evnet at skabe en levedygtig 
forening, der stadigvæk følger den gamle 
ånd: “At vi løfter i flok, hjælper hinanden og 
ikke er bange for at dele æren!”
For TRoA blev ikke grundlagt på prin-
cipper om, at lave elitært ståhej ud af en 
hobby, som vi gerne deler med andre men-
nesker, men på ideen om, at vi sammen 
kunne skabe et fællesskab for unge menne-
sker på tværs af sociale skel og holdninger, 
hvor man kunne mødes over de mange 
muligheder, som rollespilsmiljøet byder på. 

Så fra undertegnede skal lyde en STOR 
tak til alle de medlemmer, der er og  
gennem årene har været med til at gøre 
TRoA til det, som foreningen er i dag.
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For 10 år siden skrev Karsten Ras-
mussen en fin tekst om de første 20 års 
historie i TRoA – og jeg har fået æren 
i anledningen af 30-års jubilæet at føje 
de sidste 10 år til. Jeg vil foreslå, at læse 
Karstens tekst inden du læser neden-
stående både for at få de første 20 år 
med, men også for at kunne se hvad, 
der er sket de sidste 10.
Når jeg kigger på det øjebliksbillede – 
og den historie – Karsten beskriver ser 
jeg en forening, som har gennemgået 
mange forandringer, men hvor kernen 
– både aktiviteter og kultur – er meget 
den samme.

For 3 år siden flyttede vi lokaler fra 
Torvegade – hvor vi har været i over 
20 år – og til de nuværende lokaler 
på Godthåbsgade. De forbedrede fa-
ciliteter har også afspejlet sig i aktivi-
tetsniveauet og i den tid, jeg har været 
medlem, har jeg aldrig oplevet så stor 
aktivitet i lokalerne. 
Vi har godt nok (nominelt) to spillokaler 
færre end før, men de er større og bedre. 
Vores battlelokale er vokset med 50 % og 
har også antaget rolle som fælleslokale 
med integreret kiosk. Den nuværende 
udformning danner et markant bedre 
grundlag for at ”hænge ud” og andre 
sociale aktiviteter. 

TRoAs historie 2009-2019
Af Kåre T. Kjær



Derudover har vi fået et enormt lager 
og værksted, der begge er centrale for 
de af vores aktiviteter, der ikke foregår 
i lokalerne. Flytningen var et stort 
projekt, men også et, som blev taget 
meget alvorligt af alle og derfor blev 
resultatet så godt, som det er nu. Jeg 
tror, at alle vores medlemmer synes, at 
vores nye lokaler er bedre end de gamle.
Bordrollespil – som en årrække generelt 
var for nedadgående i rollespilskredse – 
har set en enorm opblomstring de se-
nere år og det ses også på bookningen 
af vores spillokaler, hvor det kan være 
svært at finde et lokale. 

Der er stadig stor variation i, hvad der 
bliver spillet, selvom klassikerne stadig 
er D&D (nu fifth edition), Pathfinder  og 
WFRP (som lige er kommet i en fjerde 
udgave). Når du læser det her, burde 
spilleborde med integreret 55” skærm 
være installeret i 3 af spillokalerne som 
en del af moderniseringen af vores  
bordrollespilsfaciliteter – en del af de 
investeringer, der er gjort de senere 
år sammen med bedre stole og nye  
lydanlæg.

Til gengæld har liverollespil over 
de senest 10 år oplevet tilbagegang. 
Sidste Søndag har vist sin levedyg-
tighed og har været på mange forskel-
lige arrangørhænder, men her er den 
generelle tilbagegang for liverollespil 
tydeligst – det er ikke på samme måde 
mode blandt børn, som det har været. 
Den nuværende arrangørgruppe gør 
dog en stor indsats for at lokke nye 
spillere til og det er stille og roligt for 
opadgående. Traditionen med at af-
holde et stort fantasy sommerscenarie 
hver sommer er også ophørt over det 
sidste årti. 

Vi har arrangeret Khypris År 1 i  
samarbejde med Einherjerne samt to 
Krigslives, men alt derudover har været 
mindre arrangementer. 
Det skyldes en kombination af, at de 
gamle kræfter havde lyst til at lave no-
get andet og der ikke var nye folk, der 
havde lyst til at lave sommerscenarie. 
Der er dog et fantasysommerscenarie 
på vej i 2020 og måske er det starten på 
en ny tradition. 
En anden positiv ting er, at TRoA 19



igen – efter rigtig mange år – har en 
vampire kampagne. Også her danner 
lokalerne rammen om spillet.
Et område, der til gengæld har oplevet 
rigtig stor fremgang, har været figur-
spil. Figurspil har historisk haft en lidt 
omskiftelig tilværelse i TRoA og har i 
perioder været stort set ikke-eksister-
ende. Et par år før flytningen blev der 
pustet lidt liv både i Warhammer FB, 
Warhammer 40K og Warmachine, men 
vi spillede primært med os selv og det 
kom lidt i ”klumper”. 

Ved flytningen til de nye lokaler 
blev battlelokalet både større, lysere 
og samtidig det sociale samlingspunkt 
og det gav figurkrigsspil rigtig gode 
rammer. Derudover er der kommet 
arrangørkræfter til, der ikke tidligere 
havde noget med TRoA at gøre og de 
sidste par år har figurkrigsspil været et 
af de mest aktive områder – der er flere 
dage, hvor det kan være svært at finde 
et spillebord blandt de 5, der er sat op 
fast. 40K, Warmachine, Age of Sigmar, 
Middle-earth og Malifaux er de mest 
aktive, men Warhammer FB, Mord-
heim og mange flere bliver også spillet. 
Lokalerne danner også rammer om 

mellemstore turneringer, der tiltræk-
ker deltagere udefra.
Brætspil har også haft stor fremgang 
generelt de sidste 10 år. Vi har en fast 
månedlig brætspilscafe, men derudover 
spilles der ofte brætspil i lokalerne. Vi 
udbygger løbende samlingen med nye 
spil og det er let at finde spillere, hvis 

man ønsker at spille brætspil.
En anden ting, der er kommet til over 
de sidste 10 år, er Airsoft (også kaldet 
Hardball). Ved første øjekast virker det 
måske perifært i forhold til vores øvrige 
aktiviteter, men der er stort interesse-
overlap mellem vores øvrige aktiviteter 
og airsoft, så det giver god mening. Vi 
har lånt os retten til at bruge et styk-
ke skov som en bane, som vi har lagt 
mange kræfter i at indrette og vi har 
et stort arsenal af udstyr til at lave fede 
spil og aktiviteter på området. 
Der spilles fast en gang om måneden og 
der afholdes også større arrangementer.
Magic the Gathering er en gammel kend-
ing, som både i perioder har fyldt meget 
og i andre fyldt lidt mindre. Det har 
også fået en renæssance de seneste år og 
selvom den måske har toppet målt på 
aktivitetsniveau i TRoA, så har vi holdt 
flere store turneringer og der er stadig 



faste, ugentlige arrangementer. 
Nu hvor jeg er i gang med aktiviteter, 
der har levet en omskiftelig tilværelse, 
har vi i skrivende stund også et foren-
ingsblad noget, der i lange perioder 
ikke har eksisteret.
Den sidste ting jeg vil omkring er Aktiv 
Tirsdag, som er vores primære  
junior-arrangement (sammen med  
Sidste Søndag). Hver tirsdag er der forskel-
lige aktiviteter i klubben rettet mod børn og 
unge og vi begynder så småt at se de første 
børn af nørdforældre deltage.
Nu har jeg været vidt omkring, men der er 
også masser af aktiviteter, jeg ikke har været 
omkring. Vinterlejr, Sommerlejr, Blood 
bowl, maleaftener, sy-workshops, TRoA 
Marked og meget, meget mere. Hvis man 
ville, kunne man bruge al sin fritid i TRoA 
med andre mennesker – og lidt til.
Bag alle disse aktiviteter ligger der – 
ligesom der gjorde for 10 år siden – en 
kerne af frivillige. Men jeg synes også 
her, at jeg ser en forandring. For 10 år 
siden kunne 80 % af foreningens ak-
tiviteter spores tilbage til en kerne på 
5-10 medlemmer – og en større flok af 
hjælpere. Jeg ser i stedet en gruppe på 
40-50 mennesker, der er aktive som ar-
rangører eller i udvalg og hvis jeg skal 
finde ophavet til 80 % af aktiviteterne, 
så skal jeg nok snarere nævne 20 men-
nesker. Eller med andre ord – langt 
flere er frivillige og langt flere har påta-
get sig et stort ansvar.
Samtidig med at vi er mange, har 
vi gennem en målrettet indsats un-
dgået en opdeling i kliker. Selvom alle 
naturligvis ikke er bedste venner med 
alle andre, så er der mange relationer på 

tværs af aktiviteter og alle er med på, 
at TRoA er et fællesskab. De enkelte 
udvalg har ikke en lukket økonomi, 
men vi betragter i stedet foreningens 
økonomi samlet – så bare fordi Sidste 
Søndag tjente penge sidste år, kan det 
sagtens være at næste års store invest-
ering foregår i figurkrigsspil. Teltene 
indkøbt til Sidste Søndag kan også 
bruges til overnatning til Airsoft-ar-
rangementer. Vi er et fællesskab på 
tværs af aktiviteter.
TRoA er efterhånden ved at være en 
gammel forening og som alle, der kom-
mer lidt op i årene, så oplever man, at 
noget bliver ringere, når andet bliv-
er bedre – og som man kan se på ud-
vikling i vores aktiviteter de sidste 10 
år, er der både områder, der har oplevet 
tilbagegang og områder, der har ople-
vet fremgang. Men som forening som 
helhed står vi stærkere end nogensinde 
før og jeg synes virkelig, at vi kan se 
styrken i vores fællesskabskultur samt 
at vi spænder så bredt i aktiviteter, som 
vi gør.
Så når jeg kigger tilbage på de sidste 
10 år, så ser jeg en forening, der har  
udviklet sig, men også i høj grad bevist 
sin levedygtighed. TRoA startede som 
en bordrollespilforening, men har ud-
viklet sig til en bred nørd-forening med 
en enorm skare af frivillige, der deler 
en fantastisk fællesskabskultur og vi 
formår – år efter år – at skabe en eks-
tremt stor mængde fede aktiviteter for 
såvel medlemmer som ikke-medlem-
mer.
Jeg er spændt på, hvad de næste 10 år by-
der på – jeg glæder mig til at opleve dem.
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Nu er TRoA blevet 30 år og i den 
forbindelse er det sjovt at se tilbage på, 
hvordan foreningen og vores fællesskab 
har ændret sig fra den spæde begyndelse 
og til nu. Pen and paper er kommet ud 
af kælderen og forbindes ikke længere 
med djævletilbedelse og andre farlige 
tendenser, der lokker tidens ungdom i 
moralsk fordærv. Live rollespil har også 
udviklet sig fra nervøs velour kapper og 
elvere, der hedder Legolas, til en kun-
stform, der kan bruges til at undersøge 
og udfordre den menneskelige eksistens 
og verden omkring os. 
Det er også spændende at gøre sig 
tanker om, hvordan vores hobby, og 
dermed TRoA, vil udvikle sig frem-
over. Ja, det er svært at spå, specielt om 
fremtiden, men jeg ville nu alligevel 
kaste mig ud i det her i forbindelse 
med vores jubilæum.
I min tid i TRoA, ( som strækker sig 
en små 15 år efterhånden) har jeg ople-
vet, hvordan der sker konstant ændring 
i det, som er ”in” blandt vores medlem-
mer. I start 00’erne var det live rolles-
pillet som fyldte, godt hjulpet på vej 
af Ringenes Herre, som medførte en 
sand lavine af hobbitter og elvere, der 
boltrede sig i Lundby Krat den sidste 
søndag i måneden, til stor forundring 
for både hundeluftere og kondiløbere. 
I dag er det særligt figurspillerne, der 
er fremtrædende i TRoA landskabet, 
hvor det er særligt tirsdag og torsdag, 

at der bliver skubbet med dukker og 
malet på livet løs. Der går også sjældent 
et bestyrelsesmøde, hvor vi ikke har 
fået en forespørgsel fra entusiastiske 
tabletoppere om at kunne afholde tur-
neringer, introdage eller andet for det 
ene eller andet spilsystem. 
Men hvad mon det nye ”hotte” bliver 
i TRoA? Får liverne en renæssance? 
Eller vil vi oplevet et boom af pen and 
paper hold, godt hjulpet på vej af vores 
nye virtuelle rollespilsborde, som er ud-
viklet og bygget af frivillige ildsjæle i 
foreningen. 
Personligt kan jeg levende forestille 
mig, hvordan VR vil kunne bruges til 
at skabe oplevelser, der førhen kun ek-
sisterede i vores fantasi. 
Måske investerer TRoA i en bunke 
VR-briller og omdanner 8’eren til et 
sortmalet spillerum med seletøj hæn-
gende fra loftet ala ”Ready Player One”, 
hvor nådesløse GM’ere kan udtænke og 
designe nye og spektakulære måder at 
udfordre sagesløse spillere på. 

TRoAs Fremtid?
Af Nadia S. Holland



Denne trend kunne måske endda 
ende med helt at eliminere behovet for 
at bevæge sig udenfor i den danske na-
tur, hvor der både findes hugorme og 
folk, der kører på mountain bikes.
En anden udvikling, der har taget til i de 
seneste par år, er den nye generation af 
rollespillere, som er ved at se dagens lys. 
Det er åbenbart gået op for flere (mig 
selv inkluderet), at man i stedet for 
at bruge tid og kræfter på at rekrut-
tere andres folks unger, simpelthen 
kan lave sine egne små rollespillere til 
fremtidens generationer. 
Med tilkomsten af så mange små 
rollespillere kommer selvfølgelig  
udfordringen for forældrene, om at få 
tid til selv at dyrke deres hobby midt i 
kaosset af bleskift og gylp. 

Men hvor man før i tiden oplevede, 
at folk tog en pause fra foreningen, 
når de fik børn, ses der i dag mere 
en tendens til at inddrage børnene i 
forældrenes hobby og gøre rollespil til 
en oplevelse, man er fælles om. 

Mere end én far har set fidusen i at 
kunne få stillet sit nørde-behov med 
figurspil, mens børnene morer sig til 
Aktiv Tirsdag, og til Einherjernes  
sommerscenarie Korsfærd i år, kunne 
man observere flere af de ældre  
generationer, som havde taget deres 
børn med til stor fornøjelse for både 
børn og voksne. 
Det har også været forsøgt at lave et 
scenarie på Sjælland, som var specifikt 
rettet mod børnefamilierne i miljøet og 
selvom det desværre ikke blev til noget 
i år, tror jeg tendensen er noget, vi vil se 
mere af i TRoA i fremtiden.
Men hvad end fremtiden bring-
er af store eller små forandringer, 
er jeg sikker på, at TRoA nok skal 
bestå i en eller anden konstellation,  

i hvert fald så længe vi har vores 
fantastiske medlemmer, som har 
været med til at gøre TRoA til den 
forening, den er i dag og som også vil 
være med til at forme TRoA mange 
år ude i fremtiden. 23




