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April måned 
 

Ohøj dimser…. April måned… måneden for spøg og løjer…. Men hvem gider at bekymre sig om det. For der er 
nemlig hele to warhammer turneinger i denne måned. Og der er også to gange endags live og en enkelt to 
dags og der er selvfølgelig vamp…. 

Der er jo som sagt to warhammer turneringer, den første er i odense, og tag nu lige at let et eller andet og kom 
derover og vis vores faner frem, den anden er i vores herlige klub…… Men først på måneden er der jo 
fastaval i århus i påsken. Det vil jeg sige at det er en af de bedste conner der bliver afholdt inden fr 
rækkevidde, kom og kig, jeg skal ihverttifald op og kigge en enkelt dag eller to… 

Som i nok ved så var der en Blood bowl turnering i sidste måned…. Vinderen blev Tigers II (mig), med humans, 
på anden pladsen kom Mug & Mug's (sune, det er vist ikke det rigtige navn for hans hold, men sådan ser det 
ud på hjemmesiden), med dværge og på tredje pladsen kom Yellowbellies (gert), med high elves, men med 
det navn skulle man tro at det var haflings….. 

Nådada nu er sommerens scenarier os ved at banke på døren… hvad finder folk da oss på at lave… ja det er jo et 
meget godt spørgsmål…. Den eneste folder der er udkommet som jeg kender til er den til einherjernes 
sommerscenarie… og den vil forefindes i klubben hurtigst muligt…… 

I påsken er der egentlig også turnering i brande… ask har været med til at skrive reglerne… he he.. men der er 
vist nok lukket for til melding og så ligger det oven i fastaval… men tag et kig på følgende side og se om i 
kan lide reglerne…. www.tmsw1go.dk    

Hvis der er nogen der følger med i white dwarf, så har de nok fundet ud af at der kommer en kampagne væltende 
her til sommer …… med en ti-tolv  nye army lister til eksisterende hære…. Det ser da meget spændende 
ud…                                     nisse 

Kalenderen 
Dag Dato Beskrivelse Mad i kantinen 
Tor den 1 Klubaften. Medisterpølse med rødkål & 

brun sauce 
Lør 
Søn 

den 3 
den 4 

En lørdag…. Pip og påske ferien starter 
1. søndag 

Ork 
Chokolade kage 

Man den 5 Klubaften.  Bøf i svøb med kartoffelbåde 
& Bearnaise-sauce 

Ons den 7 Fastaval starter… tag op og kig  Comtesse 

Tor den 8 Klubaften. Men der er lukket fordi det er skærtorsdag Kongelig Gesant 

Lør 
Søn 

den 10 
den 11 

Her er der noget live i Fredericia hos F.L.R.O.L        kig på www.flrol.dk 
Alle æder påske æg   Der er os turnering i brande som starter fredag.. 

Særlig landevejs røver 
Dårlig guider 

Man den 14 Klubaften. Her er der vist os lukket det er nemlig 2. påskedag Voldtægts jægere 

Tor den 15 Klubaften.  Frikadeller med stuvet hvidkål 

Lør 
Søn 

den 17 
den 18 

Der er Dragon Wars i Odense, kig på www.dragons-lair.dk, der er os scenarie i 
billund og der er vamp….. huuha, svært at vælge 

Amazon jægere 
Skatte indkræver 

Man den 19 Klubaften.  Ribbenssteg med brun sauce 

Tor den 22 Klubaften. FØRSTE KAMP I BLOOD BOWL SÆSON 2 Boller i karry med ris 

Lør 
Søn 

den 24 
den 25 

Her skal der være Warhammer Fantasy Battle Turnering i klubben og den 
forsætter os søndag….. 

Kejserlig garde 
Lejesoldater 

Man den 26 Klubaften. Roastbeef med kold 
kartoffelsalat 

Tor den 29 Klubaften. ANDEN KAMP I BLOOD BOWL SÆSON 2 Frikassé med kartofler 

Lør 
Søn 

den 1 
den 2 

Jeg tager til København… 
1. søndag 

Overfalds mænd 
Ork jæger 

Man den 3 Første klubaften i næste måned. Jeg er en krage og du er rede 

 
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 du kan risikere at søsterne kommer 
og renser dig i den hellige ild, hvis du er en kætter eller bare grim 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. 


