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Rolle- og brætspil for begyndere 
Har man lyst til kaste sig ud i en magisk verden sammen med andre eventyrlystne, får man fra 
fredag 25. marts muligheden for at spille brætspillet Dungeons & Dragons. Den dag og fire fredage 
frem kan begyndere i alderen 16-19 år fra kl. 17.00 til 20.00 prøve spillet og udforske storslåede 
kongeriger, opleve fortryllende og mystiske områder sammen med andre helte og heltinder.  
Fra søndag 27.marts og de næste fire søndage kan begyndere i alderen 20-30 år fra kl. 11.00 til 
14.00 prøve kræfter med spillet, der er et rollespil med spilleplader, terninger og figurer. 
 
De to kurser afvikles i Frivilligcenter Hillerød, og bag initiativet står DOF Hillerød Fritidsskole. 
Underviser er Alex Agersten, der er uddannet multimediedesigner og 3D Artist. Han fabrikerer selv 
meget af det grafiske arbejde, når han skaber spil 
 
”Alt for mange unge og voksne sidder isoleret på onlineplatforme. Med brætspil mødes man i et 
fællesskab, der skal samarbejde om at løse nogle forhindringer og udfordringer. Det er samtidig 
ikke en konkurrence med en taber, men derimod et samspil om at nå til fælles løsninger og mål,” 
fortæller Alex Agersten om spillet. 
 
Deltagerne må meget gerne tage bøger og figurer med, men man skal ikke gå ud og købe udstyr og 
bøger. Man skal bare møde op med et åbent sind og deltage som man er. 
Dungeons & Dragons er bestemt også for piger. Det giver den bedste dynamik med både helte og 
heltinder. 
Prisen for deltagelse i et kursus er 495 kr., og tilmelding skal ske via www.fritidsskoler.dk. Yderligere 
oplysninger kan fås hos Alex Agersten på tlf. 5125 6216. 
 
Billedtekst: Brætspil er meget populært – er du nysgerrig på at spille Dungeons & Dragons, som 
også er et rollespil, så tag med på kursus i slutningen af marts. Foto: Alex Agersten. 
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