Januar måned
Velkommen ind i endnu et af de der herrens år…Det bliver et meget anderledes år end de foregående.. Folk
forlader byen af forskellige årsager (og kommer tilbage en gang imellem), der er nogen der tager til uni
(eller er taget) og hæren/flåden (osv) og til turneringer, og måske en bustur til odder, hvem ved.
Men hvad kan vi se frem til i dette år….. Ja GW er snart ved at løbe tør for army lister og hvad finder de så på.
Der kommer forhåbentlig en masse spændende turneringer og live arrangementer i løbet af året. Det ser ud
til at der er noget aktivitet i gang i billund, og rygtet siger at de følger deres gamle tradition, med at komme
med endnu et nyt regelsæt, og alle deres planlagte scenarier ligger oven i vamp scenarierne..
Der kommer også en masse gode live-ting i løbet af sommeren. Der er rent faktisk nonstop live fra den 8 juli til
august, hvor der lige er en uge´s pause og så er der live igen…. Følgende kan anbefales …
Dato
Scenarie
Arrangør
Hjemmeside
Hvorfor?
5-11 juli
Riben sommerscenarie
Riben
www.riben.dk
Tæt på
12-19 juli
Khypris
AKLR
www.khypris.dk
Det er Warhammer
19-25 juli
Søslottet 6
GERF
www.gerf.dk
Skulle være fedt, slot
25 juli-1 aug
LT 7
Team LT
??
Cool og stort
Engang i aug ??
Einherjerne
www.laiv.dk/einherjerne Altid godt
Der kommer også i denne måned en WH40K mini turnering… Det hedder: 40k in 40 minutes.
Reglerne er ifølge WD nr. 274 med nogle få ændringer. Der spilles med 400 point og nogle andre ting.. kig på
hjemmesiden, eller kig efter de flyver der er i klubben.
Der er også noget med et eller andet kontingent ……… husk det
Kalenderen
Dag
Dato
Beskrivelse
Mad i kantinen
Fisk
Tor
den 1
Klubaften.
Elf Flesh
Lør
den 3
Lige efter nytår.
Graveyard Earth
Søn
den 4
1. Søndag
Stegt medister med stuvet
Man
den 5
Klubaften. Sune starter ved Den Kongelige Danske Flåde.
Tor
Lør
Søn
Man

den 8
den 10
den 11
den 12

Klubaften.
Denne weekend er der nogen der tager til England og der er sikkert også nogen
der tager et andet sted hen i på denne planet eller en anden.
Klubaften.

Tor
Lør
Søn
Man

den 15
den 17
den 18
den 19

Klubaften.
Denne weekend var der er en masse aktivitet, der var nogle vampyer der tog til
galla og så var der nogen der tog til en fræk messe men det er ikke bekræftet.
Klubaften.

Tor

den 22

Klubaften.

Lør
Søn
Man

den 24
den 25
den 26

Denne weekend sker der noget i klubben… Der er nemlig noget 40K, som er
fra kl 12.00 til 18.00 hver dag, så pas på de der rapid fire ting.
Klubaften.

Tor

den 29

Klubaften.

Lør
Søn
Man

den 31
den 1
den 2

En lørdag….. hip hura og hipi hest
1. Søndag
Første klubaften i næste måned.

blomkål
Hjerter i flødesauce
Red Gore
Warlock Purple

Forloren hare med sky-sauce
og gulerødder
Lasagne med salat
Tin Bitz
Varnish
Hamburgerryg med grøntsager
og smør-sauce.
Ribbenssteg med rødkål og
brun sauce
Smelly Primer
Nauseating Blue
Oksegrydesteg med glaserede
løg og gulerødder
Karbonader med stuvede
grøntsager og rødbeder
Rotting Flesh
Snakebite Leather
Torsk

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 man skal huske at kigge sig over
skulderen og op for man ved aldrig hvad der kommer flyvende 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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