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April måned
Endnu en måned er gået og i er fanme ikke blevet kønnere, men det havde jeg jo heller ikke regnet
med!!!!
Vi kunne have haft nogle fede lokaler på nuværende tidspunkt, og det kan være at vi får dem
alligevel, men som sædvanlig er der bøvl med kommunen. Burn. Så vi arbejder videre på at få fat i
dem.
Nu har vi nok også snart et logo og det er fedt, ja dyresex er godt.
Det skulle nu være muligt at købe stort ind i Goblin Gate og få en 10-15% rabat. Så kan vi få spil til
klubben og alle medlemmerne kan også få lov til at få blistere, bøger osv. Det eneste det kræver er
at vi samler en stor bestillings liste og har alle pengene klar, dvs. pengene på bordet inden der bliver
købt noget. Dette er noget Jeg har sørget for da jeg var til Fastaval, som forresten var en fed con og
alle dem der ikke var med er tabere. Der var ca. 500-600 mennesker til stede, og der var mange
hunkøn til dem der var interesseret fordelingen var ca. 35-45% kvinder tror jeg nok.
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Kalenderen
Beskrivelse
Påske ting
Klubaften.
Ledig lørdag, her er der mange mennesker der vil have tømmermænd...tror jeg
Første Søndag
Klubaften.
Klubaften.
En helt ledig weekend, wauv hvad skal man da lave.... Øl eller rollespil eller
brætspil, det var bare nogle valgmuligheder.. vælg med omhu..
Klubaften.
Klubaften.
Vampire, raket styr er næsten alt hvad der skal til, plus en lille smule
kampvogn. Så er PM Enterprice oppe og køre og de kaster for vildt rundt
omkring sig med våben, jakkesæt og billige fadøl + lill`e pulsk pige æh
Klubaften.
Klubaften.
Fantasy - Ygmardalen Kampagne om lørdagen, og så er der Grant Tournament
resten af weekenden, hvor nogle af de bedste 40k generaler vil samle sig..
Klubaften.
Den første klubaften i April.

Mad i kantinen
Påske æg
Blomkålsgratin
youghurt
chokolade boller
Dansk bøf m/bløde løg
Fløde gullash m/kartofelmos Top

Noget fra et køleskab
bare ik mit eget
Kalkun roulade m/råstegte kartofler

Koteletter i fad
Karl´s burger med
bacon og ost, pomfritter
og cola. mums
Kalkun i asparges
Chili con carne
Kød og brød og cola og
kød og minimal grønt
Minus mad
Kons

Tag jer sammen og få malet jeres figurer, da der kommer mange fede turneringer og malede figurer
spiller bedst, det blev bevist til Fastaval hvor den eneste hær der var fuldt malet der vandt...... Fat
det
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.
efter en steamtank har kørt nogle high elves ned og den er ca. en uge før begyndelsen af næste
måned.
Kontakt PERson for Dragon News:

Per W. Frederiksen
Jellingvej 21 M
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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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