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Marts måned 
 

Månedens tema i denne måned er Bloodbowl 
 

Endnu en måned en måned er starter, og denne måned er igen startet med is og sne, huuh ha huu ha, det sner 
dælme lige nu.. 

Efter et stykke tid har bestyrelsen vist efterhånden fået rettet op på årsplanen, og den er snart ved at passe igen… 
hvad kan vi sige andet end Blood Bowl og et stort brøøl.. Ja denne måned skal vi alle spille bold på den 
rigtige måde… Vi skal også opfordre alle til at melde sig til og møde op til den stor slående turnering og 
tage alle deres baner med og deres special playkort med… 

Af spændende nyheder der er af fortælle i denne måned, kan jeg fortælle at codex Deamon Hunter til WH40K er 
udkommet, og det er meget spændende… her er det tilladt at savle.. 

Mere nyt…. I denne måned sker der faktisk noget meget spændende hver weekend, jeg har godt nok ikke skrevet 
noget til den første, men jeg har fundet ud af at der er turnering et sted på sjælland…. Der er turnering i 
brande og turnering i vejle…. Der er også i dennne måned vampire og første søndag, meget mærkeligt plus 
en masse andet…. 

Henrich, Franz und Mannfred Jurgen sagt, büch dich...... Ja nemlig, den tyske garde har udtalt sig.... 
Sidste måned var der jo som alle jo nok ved en lille bitte mordheim turnering, hvor der igen kun var to 

medlemmer ud over bestyrelsen, lidt for dårligt, efter min mening… Peter vandt en kneben sejr, og kun fordi 
jeg præsterede kun at slå ettere og toere de sidste par ture, øv bøv, det var et ex der afgjorde det… 

Hvor mange har egentlig husket at betale kontigent???????????????????????????????????????????? 
Anno domini, et live scenarie i sommerferien (d. 18.-20. Juli 2003) afholdt af Einherjerne, det skal nok blive et 

varmt emne i klubben. 
Ygmardalen, også kendt som Nidhug er også begyndt med deres scenarier igen….. Folk ser frem til det med 

spænding og ser hvad de nu kan finde på af skøre ting……                Ned med køerne 
Kalenderen 

Dag Dato Beskrivelse Mad i kantinen 
Søn den 2 Første Søndag                                     Kage 
Man  den 3 Klubaften. Koteletter i fad 
Tor den 6 Klubaften. Chili con carne 
Lør 
Søn 

den 8 
den 9 

Denne weekend sker tilfældig vis ikke noget som helst, og det er vist nok 
meget mærkeligt da jeg nemelig synes det meget prik prik prik 

Burger 
Pomfrit 

Man den 10 Klubaften. Boller i karry 
Tor den 13 Klubaften. Gammeldags 

kyllingesteg 
Lør 
Søn 

den 15 
den 16 

Blood Bowl male weekend, Peter er ansvarlig. Vi skal alle male figurer og 
baner…. WHFB turnering i Brande, spørg Ask, og der er også vampire…. 

Pizza 
Döner 

Man den 17 Klubaften.  Lasagne med salat 
Tor den 20 Klubaften. Skipperlabskovs 
Lør 
Søn 

den 22 
den 23 

Rigets Falke II…. Den starter vist nok lidt før lørdag, men det er lige meget da 
en masse mennesker skal af sted og rustninger vil flyve igennem luften til højre 

Kogt kød 
Suppe ting 

Man den 24 Klubaften. Fiskefrikadeller med 
persille-sauce 

Tor den 27 Klubaften. Frikadeller med brun 
sauce & sødt/surt 

Lør 
Søn 

den 29 
den 30 

Blood Bowl turnering… Det er Brian og mig der tager os af det… Det vil sige 
at det vil flyve med knytnæver til venstre og den anden vej…. 

Hotdog 
Pitabrød 

Man den 31 Klubaften. Ingen ting 
Tor den 3 Den første klubdag i næste måned Lidt mere 

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.grey knights grey knights grey 
knights grey knights grey knights grey knights (terminator) 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. 


