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Januar måned
Dette er jo så nummer 2 af vores alle sammens Dragons News...... Hvad kommer der til at ske i det næste år,
forhåbentlig en masse spændende ting. Alle der ikke har betalt kontingent, betaler... Der går nogle rygter om at der
kommer til at være en Warhammer 40.000 turnering i februar måned, i marts eller april kommer der nok en turnering i
Warhammer Fantasy. Hvis det bliver mig der laver den, så vil der blive givet point for maling, army selection og
selvfølgelig for at slå ihjel, den kommer til at køre efter Fanatic princippet så alle kan blive lidt bedre rustet til at
tæske alle mulige andre end dem der kommer i klubben.
Games Workshop skulle også gerne komme med en Grand Tournament Skandinavien hvor jeg kan opfordre folk til at
komme og deltage og opleve nogle storslående spillere og hobbyister og en stor del af eliten. Desværre er den ikke
helt fastlagt endnu, men det skal den nok blive.
Der kommer nok også snart en Blood Bowl i løbet af foråret.
Klubben har også brug for et logo....det er her alle sammen kommer ind i billedet....Vi skal bruge et loge der viser vores
navn: 2MD eller 2md eller 2 Many Dragons eller 2 MANY DRAGONS, muligvis med en eller flere drager henover
eller i baggrunden, der har været snakket om at præmiere det mest passende logo. Det holder nemlig ikke at bruge
nogle af Games Workshops billeder, da det godt kan være at de bliver sure. Vi har også brug for vores logo til at lave
noget mere reklame for vores klub så vi kan få flere medlemmer og ser lidt mere organiseret ud, osv.
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Kalenderen
Beskrivelse
Klubaften, den første i dette nye herrens år 2002, hvor mange har fået sprunget
nogle krops dele af, og hvis der mangler noget af byen... så er jeg nok uskyldig,
og giver dig skylden. *’
Klubaften. *
Klubaften. *’
Klubaften. *
Klubaften. Her skal lige påmindes at det er sidste chance for at betale
kontingent, ellers vil der falde dybfrossen brænde ned eller man får en
bøde eller begge dele. Hvis folk er i tvivl om hvorfor de skal det, så kan de
spørge bestyrelsen. *’
Klubaften.*
Klubaften. *’
Maleweekend, der starter klokken 11.00 og folk må selv gætte hvor det finder
sted. Tag dine figurer, tanks, terrain, tanks og male grej med, så sætter vi os
alle ned og male nogle figurer, og alle de kloge hjælper dem der ikke er så
kloge, så der er maling op og ned af alle sammens ”fingre”.
Klubaften.*
Klubaften. *’
Den første klubaften i februar.

Mad i kantinen
Ved ikke
Heller ikke i dag
??
flere ?
Meget godt spørgsmål,
jeg tror at det bliver
noget fast
Måske blodpølse
Prøver medister
Minus
Minus, der er andre
spisesteder
Nu kommer blodpølsen
Pasta med elefant
Julekål

* betyder: At der nok sker et eller andet, og at GertH muligvis genopliver sin Warhammer Fantasy kampagne...
*’ betyder: Gert, Brian og Samuel kører forhåbentlig videre med deres kampagne.
Der er et mindre problem med hensyn til maden da den ikke er udgivet endnu, her kan der så reklameres for
kulturværkets hjemmeside, hvor madlisten kommer op på et eller andet tidspunkt: www.kulturvaerket.dk
Der skal da også lige reklameres for vores egen hjemmeside: www.2md.dk
Hvis folk finder på noget de vil arrangere så skal de kontakte mig, og give mig datoer og beskrivelse, og jeg skal have
det skriftligt. Der er selvfølgelig en død line for denne slags ting, dvs. en masse zombier, og den er ca. en uge før
begyndelsen af næste måned.
Kontakt PERson for Dragon News:
Per W. Frederiksen
Jellingvej 21 M
7100 Vejle
tlf.: 22150850
e-m@il: dabeatsz@hotmail.com
Der tages forbehold for stave fejle og grammatiske feler og andet snask det var meningen at man skulle lære i folkeskolen.
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