
TordenIld’s certificeringer: 
TordenIld’s certificeringer bygger på TordenIld’s forståelse og vurdering af, hvilke elementer VI 
mener, der skal være til stede i de enkelte certificeringer. Det er derfor ikke et ønske om at 
fremhæve eller nedgøre det enkelte arrangement eller den enkelte arrangør, men blot TordenIld’s 
holdning og mening. Derfor vil en certificering betyde at TordenIld anerkender et arrangement eller 
en arrangør, så folk kan få en rettesnor for, hvordan denne er i forhold til VORES holdninger og 
meninger. 
 
 

ÆRA Certificering (Ægte Rollespils Arrangement): 
 
For at kunne tale om en ægte rollespils certificering skal vi tage udgangspunkt i rollespil i sin 
reneste form. Til dette formål har vi valgt et repræsentativt leksikon nemlig Wikipedia. 
 
Følgende er taget direkte fra ”Wikipedia, den frie encyklopædi”: 
 
”Måden der spilles på: 
Rollespillet foregår således, at man lever sig ind i at være den person, hvis rolle man spiller, og 
som den figur kan man påvirke handlingens forløb i rollespillet.” 
 
”Rollespilsgenren:” 
”Rollespil handler ofte mere om at samarbejde omkring at gøre spillet interessant for alle 
medvirkende end en egentlig konkurrence om at være den bedste, da man i rollespil meget sjældent 
har egentlige vindere eller tabere. Dette er en af de ting, der adskiller rollespil fra de fleste andre 
spil. Rollespil appellerer til folk på grund af spillernes mulighed for at bruge fantasien og 
spændingen ved at opleve en fiktiv historie. Rollespil bruger her de samme virkemidler som for 
eksempel film og romaner.” 
 
”Koncept:” 
”Den allersimpleste og sikkert også bedst kendte form for rollespil er børnelege såsom røvere og 
soldater, far, mor og børn og indianere og cowboys. Når rollespil også har appel til voksne, skyldes 
det, at rollespil for det meste er mere sofistikerede end disse børnelege, idet aktørerne i rollespillet 
bruger lang tid på at skabe den rolle de spiller og giver den person meget specifikke og detaljerede 
ønsker og mål samt en personlighed. Der er for det meste også et mere eller mindre indviklet plot i 
rollespil, og ofte vil et godt rollespil strække sig over lange perioder, men det kan være alt fra få 
timer til mange år.” 
 
Hvis vi skal samle hovedpunkterne fra ovenstående, må det være følgende: 
Rollespil handler om at leve sig ind i en rolle med en kompleks baggrund og karakter. 
Rollespil er om at spille i et univers, hvor man har indvirkning på spillet via sin rolle og hvor ens 
rolle indgår som en del ikke kun i spillet, men mellem de andre karakterer. 
Rollespil handler desuden også om at hjælpe hinanden med at skabe et univers og et spil, hvor alle 
deltager har en god oplevelse og i mindre grad om konkurrence. 
Rollespillet foregår i fantasien og der er derfor ingen grænser for, hvordan man kan spille rollespil 
eller i hvilke omgivelser eller med hvilket udstyr. Kort sagt udstyr og lokation må ikke være en 
hindring for rollespil. 



 
Derfor skal følgende krav være opfyldt til de fra TordenIld udsendtes fulde tilfredshed, for at et 
arrangement kan blive TordenIld ÆRA Certificeret. 
 
Punkt. 1: Arrangementet skal være på en måde, så deltagerne kan spille komplekse roller enten 

fortaget ved egen karakterbeskrivelse eller ved at få udleveret materialet eller en 
kombination af begge. 

 
Punkt. 2: Der skal være mulighed for at spille på sin karakters personlige holdninger og 

meninger og bruge sin baggrund og sit koncept bag en karakter. 
 
Punkt. 3: Der skal tages stilling til og fra arrangører være værktøjer, der begrænser 

spilødelæggende konkurrence og fremhæver muligheden for, at alle spillere har en 
god oplevelse og hjælper hinanden til at få en god oplevelse. 

 
Punkt. 4: Arrangementet må ikke ligge op til unødvendigt dyrt eller svært anskaffeligt udstyr. 

Der må derfor ikke direkte eller indirekte forgå en udvælgelses proces på baggrund af 
udstyr og arrangementet må ikke direkte eller indirekte afvise folk pga. manglende 
udstyr. (Der må dog godt opsættes minimumskrav som f.eks. at man skal have brune, 
grønne, sorte farver på uden synlige logoer. Men minimumskravet må på ingen måde 
være dyrt eller svært anskaffeligt) 


