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Oktober måned 
 

Vinteren kommer igen lige om lidt… 
 

Vi fik valgt farver til vores trøjer og de blev sorte med rødt tryk…… Jibii,  men til andres store sorg ha ha, Der 
vil igen i den nærmere fremtid blive bestilt nye trøjer til dem der ikke nåede det eller dem der bare vil ha flere. 
 
Som alle nok ved har vores hjemmeside været nede i alt for lang tid, men der er vist nok nogle der arbejde på 
det. 
 
Af spændende arrangementer der kommer i fremtiden er der Hyggecon og så kommer der jo Grand Tournement 
Skandinavien…….. Der hvor de bedste Warhammer Fantasy Spillere samles og kæmper store slag, og det 
afholdes på et hotel… 
Der er jo også snart en kæmpe Lord of The Ring messe,  kom  og grin af dem der kommer i deres live rollespils 
gear og ikke kan finde ud af at slås…. 
Nu ska i alle os begynde igen med at lave udstyr til alverdens live arrangementer der kommer til næste år og 
finde på roller… 
 
Som mange nok ved er det gået lidt sløjt med hensyn til live rollespil i billund og der har været snakket om at vi 
måske skulle overtage det…. magt….. 
Så er der jo osse snart den årlige general forsamling hvor alle, ja alle skal møde op og  formanden glemmer at 
leje et lokale eller bare glemmer en nøgle. 
Så er der ikke mere at sige end hiv tjubang og mælke sovs…     ……      ….          bøhh 
 

Kalenderen 
Dag Dato Beskrivelse Mad i kantinen 
Tor den 3 Klubaften Tastatur i fløde 
Lør 
Søn 

den 5 
den 6 

Giant Fanatic……. I ved hvad det er ikke osssse og det er i København 
Giant Fanatic forsat.. plus en omgang første søndag. 

Øøhmm 
Små spilllere 

Man  den 7 Klubaften. Tastatur i flødesovs 
Tor den 10 Klubaften.  Banket dør i 
Lør 
Søn 

den 12 
den 13 

Der sker en masse ting i denne weekend (komma)  men vist nok ikke nogen der har 
noget med klubbens aktiviteter….. 

Chips og gratis mad 
Cola 

Man den 14 Klubaften. Tastatur i fløderan 
Tor den 17 Klubaften.  Banket dør uden pip 
Fre 
Lør 
Søn 

den 18 
den 19 
den 20 

Vampire….                 I  I\/\/\/I  I 
                                I  I      I  I 
                                 \/        \/            nemlig 

BlodPølse 
BlodBank 
BlodTud 

Man den 21 Klubaften. Tastatur i flødeko 
Tor den 24 Klubaften. Banket dør m. gris 
lør 
Søn 

den 26 
den 27 

Vist nok scenarie i Ygmardalen  
General forsamling….. alle kommer klokken 12 og stemmer på en bestyrelse 

Fritid 
Kasseren 

Man den 28 Klubaften Tastatur i fløderam 
Tor den 31 Klubaften. Banket dør 
Søn den 3 Første Søndag Pipfugle 
Man den 4 Første Klubaften i næste måned Anti fløde ting 

 
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 er dumme 
nok til at stille sig ud foran en hel hær af zombies med hugtænder 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. 


