December måned
Så er vinteren endnu tættere på. Temaet i denne måned er hJUL
Hiv ohøj og lige en nisse til… (sagde manden), Jaa ræk mig lige nissen (sagde konen), Gu må i aj (sagde nissen).
Ja det var starten, der er desværre ikke så meget plads til mit sædvanlige top journalistiske materiale, da der er så
mange punkter jeg skal igennem, vi starter her. Bestyrelsen virker og har besluttet en masse ting, det er fx
månedens tema, julearrangement (mere om det senere), turnering (mere om det senere), og en masse andet.
Så alle jo ved er dette jo et jubilæums nummer af Dragon News, nemlig dens 1 årige jubilæum, og har det ikke
gået godt og ros og gode ting at sige om det osv.. alle råber stort hurra for vores alle sammens nyheds
medie.
Turneringer, vi havde en 40k den 23-23 nov, men den gik kage, vidre til den næste som er Warhammer
Fantasy Battle i januar måned den 25-26, som Gert vil tage ansvaret for.. kig efter den på hjemmesiden osv.
Der kommer også en stor turnering i febuar i Herning afholdt af Styx, jeg forslår en klub udflugt..
Som alle os ved skal alle betale kontingent for næste år, og det er 200 kr, som er fastlagt på vores alles
ammens generalforsamling, betal eller der sker noget grumt….. ha……………………. Ha
Jule Arrangement, det sker (kig i kalender) og der til hører to male dage, som ligger (kig i kalender). Men
mere om begivenheden: I år har bestyrelsen besluttet at tage fat om mit forslag, der var nogle andre oppe at
vende, men. Det vil sige at i alle i år skal spille et lillebitte spil Warhammer 40.000.
Reglerne vil kunne findes på hjemmesiden og de vil også blive udleveret til alle medlemmer der komme ned i
klubben i løbet af klubaftnerne herfra og til jul.
Men lige for at sige noget kort om reglerne, så er de meget spændende og der er mange muligheder, men
hvis man vil have en sej hær med kan man ikke have så meget med…. Og det er ikke et spil man kan vinde
på at gemme sig i hjørnerne, da der er skrevet regler til at modvirke det…
Egentlig skulle der have været Blood Bowl tema i januar, men der bliver bare rykket. Næste hær er Tomb Kings
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Kalenderen
Beskrivelse
1.Søndag.
Klubaften. Noget med rollespil
Klubaften Det samme som sidste klubaften, men med en mulig ny gm
En hel weekend som der vist ikke sker noget i….. Ud over at der vil rende
nisse rundt over det hele og køre ulovligt i julemandens kane… hi
Klubaften. Noget lig det der skete for en uge siden.
Klubaften.Noget lig det der skete for 7 dage siden, med twist. Bestyrelsesmøde
Sørme en gang vampire i århus……. Nogle folk tager til århus og irriter
Hakob.
Og resten laver noget andet jule agtig, som for
eksempel at slå en nisse med en kringle…
Klubaften. Denne dag er det kun tilladt at male sine figurer til juleafslutning.
Klubaften. Det samme som oven over plus lidt snak og prikken til hinanden.
Jule afslutning i vores stor slået klub 2MD, jeg finder på noget og hygge…
Weekenden før aftenen før aftenen og igen noget nisse ting, jeg tror ikke at der
er mange i klubben der vil sætte sig ned og lave noget sammen, da det er HjuL
Juleaften…….. Alle skal spise for meget og få ondt i maven og have gaver…
Nytårs aften.. Alle folk skal sprænge noget i luften, bare ikke deres figurer…
Mulig første klubaften i næste år
1.Søndag.
Mulig første klubaften i næste år, hvis den anden ik gik satser vi på denne

Mad i kantinen
Frossen pind
Stegt lyssværd
Kogt groupie
Wauv ting
Nisse koner
Ristet dims
Paneret guilander
Et eller andet der vist
nok på en eller anden
måde har noget at gøre .
Goblin Green
Awatar Purple
Æbleskiver til folket
Nisser, Nisser, Nisser,
Nisser, Nisser, Nisser.
Risengrød med kanel
Nytårs knald
Uuuh ha anti Nisse
Kold kappe
Noget dårligt

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 folk får høvl af den næste igen
armylist eller codex der kommer ud, da den er bedre end alt andet der tidligere er kommet 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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