
   

Dragon News, Nummer 14, Februar Måned, år 2003 

Februar måned 
 

Månedens tema i denne måned er månedens tema som er Mordheim 
 Så går vi jo igen i gang med en februar måned, og til alle dem der aldrig kan huske det, så er februar nogle 

gange den korteste måned om året, da den kun er på f.eks, 28 dage. Synd for dem der har fødselsdag den 30, 
da de ikke kommer til at holde så mange fødsdage…   

Som sagt handler denne måned om Mordheim, de der jo er en turnering og terrain dag….. Men egentlig 
skulle den havde været en male tema måned men vores alle sammen kære bestyrelse kom desværre igen til 
at bytte rundt på deres elleres så nøje vellagt plan. 

En anden vigtig del af måneden er den årlige kontigent betaling, denne gang på 200 kr. så alle har at betale, 
ellers….. og truer….. 

Efter vores alle sammens mordheim turnering, kommer der en større turnering i Herning, kig på 
www.slagetpaaheden.dk/ her forslår jeg at vi alle tager af sted og vinder… ja tak…….. 

Huh ha jeg er træt, klokken er 8 om morgenen og jeg har ikke sovet endnu, men når jeg skal vil det være foran 
en varm pejs…. Uhhh varme….               Som alle nok ved er der jo vidt af sne uden for… 

En lille update, jeg næsten var ved at glemme…..Der var jo turnering i sidste måned, med en smule brok over 
reglerne…. Men det gik vist godt nok alligevel… Ask var den heldige person at vinde turneringen så 
tillykke til ham… Men jeg fik anden pladsen og bedste malede hær, og jeg vandt alle mine kampe, det var 
kun fordi at jeg rullede dårlige terninger at jeg ikke vandt, jeg vandt over Ask og alle andre ha ha ha. På de 
resterende pladser var Peter, Sune, Lars, Preben og Morten…. Folk fik rullet nogle terninger og det er vel 
det vigtigeste… Så bliver det jo spændende at se hvem der så skal vinde i Mordheim turneringen. 

Af andre tiltag der sker kan der nævnes at Ask vil starte sin kampange, så folk skal ta at lette et eller andet og 
sige at de er klar, ellers kan vi ikke komme til at starte… 

Af rollespils tiltag har Sune taget et, det er vist nok gået i vasken, Thomas har også taget et, men jeg ved ik hvor 
langt det er og så har Gert også begyndt på noget nyt og folk bliver ellevilde over det hele lige til bullerby.   
Muuh ned med korne                                                   så er der ikke med plads og jeg mangler nog 

Kalenderen 
Dag Dato Beskrivelse Mad i kantinen 
Søn den 2 Første Søndag                                     En lilla hest 

Man  den 3 Klubaften. Ribbenssteg med rødkål 
Tor den 6 Klubaften. Lasagne med salat 
Lør 
Søn 

den 8 
den 9 

Terrain weekend…. Alle skal lave Mordheim terrain og det er Peter der er 
ansvarlig, hverdag fra en 12 tiden til 6 tiden……   og   huk 

En postkasse rød bjørn 
En halv gennemsigtig 

Man den 10 Klubaften. Stegt kyllingelår med 
krydderstegte kartofler 

Tor 
Fre 
Lør 
Søn 

den 13 
den 14 
den 15 
den 16 

Klubaften.  Samtidig starter det et arrangement der hedder knudepunkt som 
man kan finde link til inden på Einhernes hjemmeside. Det har vist nok så 
resulteret i at der ikke er noget vampire. Men der er Mordheim Turnering, 
starter hverdag 11.30 Sune er ansvarlig og reglerne skulle være på nettet 

Svensk pølseret 
Koteletter med ærter og 
gulerødder 
Det kan være brunt og smage 
dårligt… 

Man den 17 Klubaften. Sidste dag for at melde sig til Slaget på Heden….. Spaghetti med kødsauce 
Tor den 20 Klubaften.Sidste dag at betale kontingent og dag at melde sig til Rigets falke2 Boller i karry 
Lør 
Søn 

den 22 
den 23 

Denne weekend er der Slaget på Heden…. Det er en Turnering i fanatic stilen, 
med WHFB og WH40K, jeg forslår en klub udflugt…… hi ha hop 

En forkert grøn frø 
Turnerings mad 

Man den 24 Klubaften. Frikadeller med stuvet hvidkål 

Tor den 27 Klubaften. Skinkeschnitzel med brasede 
kartofler 

Lør 
Søn 

den 1 
den 2 

Her skal Gert og mig male og spille spil, er der nogen der vil være med… 
Første Søndag 

Man lige frem bader i 
maden og gnubber 

Man den 3 Den første klubdag i næste måned Pip gider ik 
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 nu er en eller anden der 
har fundet eller tror at han har fundet en chaos dims, så kommer dæmon jægerne efter dem og er meget onde ved 
dem og den er ca. en uge før begyndelsen af næste måned. 
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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. 


