September måned
Sommeren er gået på hæld og sender regn og andet snaks efter os, sådan som grimme personer og fisk.
Der er virkelige nogle spændende ting der sker i fremtiden for vores klub.... Mandag den 2 ska vi bestemme
hvilken farve vores klub trøjer endelig skal have... be there eller vær en taber (hvis du er en taber i forvejen
lægges det bare oven på, så du er dobbelt taber..) nemlig.
Der er en del turneringer i farvandet, der er i næstved og århus i denne måned, se kalenderen. Men lige om
hjørnet i næste måned er der Giant Fanatic, som er den største samling af spillere og andet snaks inden for
hobbyen i Danmark. Se www.fanatic.dk
Vores klub stiller jo med Warmaster terræniet
Weekenden efter er der Nifcon5 i Haderslev, se http://www.niflheim-haderslev.subnet.dk/ der synes jeg at vi ska
lave en udflugt og vise vores trøjer og hvad vi kan....
Den 12-14 november er der Grand Tournement Skandanavien i Stockholm, jeg skal med, hvem har ellers lyst..
I slutningen af måneden er der Games Day i England, et stort slående event for alle der har noget med hobbyen
at gøre. Tag med og oplev en åbenbart storslåede fest når det er færdigt....... har jeg hørt
Der kommer os en Lord of the Ring messe i KB Hallen i København, stort, engang i oktober eller november.
Med live kan nævnes Billund i slutningen af måneden, lige oven i en masse andet. Vamp og 1st. søndag.
Nu vil klubben os snart få nogle flere spil som er almindelige brætspil..... pas på dem eller der sker noget..
Nu er der heller ikke så meget tid tilbage til den siddende bestyrelse........ og bare rolig de har ik fået side sår,
eller har nogle af dem det???????
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Kalenderen
Beskrivelse
1.Søndag
Gønge Høvdingen
Klubaften. Denne aften er vigtig for klubbens fremtid....Her skal vi bestemme
os for de farver der skal være på vores trøjer: Rød eller Guld tryk... spænding
Klubaften
En åbenbart ledig weekend....
Folk ska se
Gønge Høvdingen
Klubaften.
Klubaften.
I denne weekend er der Vampire og der er.......
Warhammer turnering i Næstved, arrangerede af Warlock, tlf.: 55775445
http://www.warlock.nu/
Gønge Høvdingen
Klubaften.
Klubaften.
Her sker der hvis heller ik så meget, jeg foreslår en Blood Bowl turnering.
Efter 2nd edition regler
Gønge Høvdingen
Klubaften.
Klubaften.
Dragon Wars, afholdt af Dragons Lair: www.dragons-lair.dk 2MD udflugt
Der er forresten et eller scenarie i live kampagnen i Billund, altså Nidhug
Games Day, i England, kig i dwærgen.
Gønge Høvdingen
Klubaften
Første Klubaften i næste måned

Mad i kantinen
Hvepse
Alle ska fejre med en
dejlig pizza
Den var svær
Party food
Tømmermænds mad
En lækker delle
En fræk delle
Hugtænder
Cola, den rigtige
Ik fisk
Et sværd
Et flæske svær
Burger med cheese
Ik fiske burger
Plader
Skil Plader
Sammenkogt figurer
Græs med pollem
Bugmans Burger
Død lem
Faldlem med sennep

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. at hvis der er nogle der vil give mig
nogle penge så ska jeg personligt mose dem med den nye titan og andre seje tanks 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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