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Februar måned 
 

Velkommen til dette års andet og jeg mener nummer II af Dragon News....Hurra, Jubii, vild jubel imellem læserne. 
Denne måned kommer der til at ske en hel masse spændende ting i vores klub...Her kan nævnes at vi finder u af om vi 

får kommunal støtte, lige nu står vi lige og mangler et par medlemmer, så hvis i kender nogle der ikke er medlem så 
tving dem, da vi ellers alle går glip af flere tusinde, og det er dig, ja dig det kommer til at gå ud over. Pointen er at vi 
skal være 25 medlemmer for at få støtte og der er da kedeligt at gå glip af denne bunke penge. 

Vi står stadig og mangler nogle lokaler, som der stadigt arbejdes på, så hvis du ser noget så sig det til bestyrelsen, så vil 
den nok tage sig af det. 

Vi mangler også et logo, så tag lige at fedt jer sammen og tegn.. lige nu. 
Med hensyn til det med medlemmerne så kan vi stadig nå at få fat i nogle, Preben skal bare have det at vide senest et 

par uger inden marts. 
I følgende måneder kommer der en Warhammer Fantasy turnering i en klub der ligner din... Der går stadig rygter om 
noget BloodBowl, og der kommer nok også noget D&D et eller andet tidspunkt. 
Nu får vi snart egne lokaler har jeg spået i en maoam, hvis det går godt med kommunen så er de klar fra marts??? 
Kulturværket tager forbehold med hensyn til at ændre menuen og lave dårlig mad,      ass if´ (laver håndtegn).  

Kalenderen 
Dag Dato Beskrivelse Mad i kantinen 
Søn den 3 Første søndag, det er et live arrangement der foregår hver første søndag i hver 

måned, det afholdes i Århus af Einherjerne  
Mad fra kroen i engstad, 
krydre vin (chili i vand) 

Man  den 4 Klubaften. Første dag jeg skal lave noget uddannelse pjat, min juleferie slutter. Lasagne m/salat 
Tor  den 7 Klubaften. Der er nogle der vil spille nogle spil. Fiskefilet m/persillesauce 

Lør 
Søn 

den 9 
den 10 

TERRÆN WEEKEND i Kulturværket, fra kl. 11 begge dage!! 
 
Dragon Wars i Roskilde, stor Warhammer Fantasy og Warhammer 40.000 
turnering, det er en turnering i fanatic princip, men bare med et andet navn. 
Turneringen bliver afholdt af Dragons Lair i Roskilde: http://www.dragons-
lair.dk/  

Alt godt fra KONSortiet 
 
Lørdag aften  vil der 
være ta´ selv bord med 4 
forskellige slags  pizzaer 
for 85 kr. 

Man  den 11 Klubaften. Der er nogle der vil spille nogle spil. Hjemmelavede burger 
Tor  den 14 Klubaften. Der er nogle der vil spille nogle spil. Hjerter i flødesauce 
Fre 
Lør 
Søn 

den 15 
den 16 
den 17 

Vampire, live rollespil, her er det så at der er nogle stykker der render rundt i 
hele og jeg mener hele Århus hvor de spille Vampire, bil er en god ting og det 
er kun for folk der kan spille ordentlig rollespil og kender noget til Vampire, 
plus der er en aldersgrænse......Også af Einherjerne 

Alt andet end Burger 
King, hvor gulvet spiser 
ens vodka, tænk lige lidt 
over den      NNNNN 

Man den 18 Klubaften. Der er nogle der vil spille nogle spil. Dansk bøf m/ bløde løg 
Tor den 21 Klubaften. Stormøde angående live rollespil i Vejle og dens betydning for 

2MD´s fremtid, be there or vær en firkant,              der er dårligt tegnet. 
Bagt laks m/sauce 
hollandaise 

Lør 
Søn 

den 23 
den 24 

Warhammer 40.000 turnering, tanks, tanks, Tanks, tanks og  ned med dem der 
ikke har en kampvogne med store gøbs... Bliver afholdt af Gert i Kultur 
Værket, som ligger i Vejle. Regler: 1500 point, Der Spilles ikke med 
regler fra Chapter Approved der har betegnelsen 'Optional' eller 
'recommended Optional’  Spil start klokken 12.00 dut, maling osv. er 
måske med plus det løse.   Big bada buuuum 

Det bedste fra Føtex, 
Kons og Mc D efter eget 
valg. Søndag kan drikke 
yoghurt fra fakta 
anbefales.... kiks...  

Man  den 25 Klubaften. Der er nogle der vil spille nogle spil. Ungarsk gullaschsuppe 
Tor  den 28 Klubaften. Der er nogle der vil spille nogle spil. Forloren hare 
søn  den 3 Første søndag i Marts, se længere oppe for info Kig   é 
Man den 4 Den første klubaften i Marts. Noget ulækkert 

En lille note med hensyn til store turneringer i Danmark i 2002. Dragons lair afholder to Dragon Wars mere, de næste er i 
april i Odense, derefter Århus i september. Hobbyworld i Viborg plejer at have en turnering i sommerferien. Styx i 
Herning kommer nok også med en turnering omkring sommerferien, og så er der Giant Fanatic i København afholdt af 
Fanatic butikken. En lille hurtig liste over events ved siden af vores egene. 
 
Husk nu at Februar måned kun er på 28 dage, så pas på taxaerne ved midnatstid om weekenden, der kommer de frem. 
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 med tohåndsvåben (4 eddition 
WHFB), 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. 


