Maj måned
En ny måned… og hvad vil der ske af store events og begivenheder i denne måned. Ja der kommer massere og
de kommer væltende fra højre og venste, og hvis man ikke kan kender forskel på dem så er det bare
ærgerligt.
Hvad er der så at byde på… Der er første søndag, anden lørdag vamp og sidste søndag… Det var vist hvad der
var på live fronten…. På figur fronten er der noget ugentligt Blood Bowl og igen i år er der warcon lige
oven i Jelling Festival….. der bliver aldrig klogere, men dem der står for det er os dem der lavede reglerne
til den sidste dragonwars… så kan i jo spørge rundt og se om i kan fange nogle kommentarer om den…
Ellers er der blevet lovet noget warmaster turnering i starte af næste måned, gert…?
Så er der endnu en god ting ved denne måned, nemlig alle de hellige dage som bare betyder gratis fridage, og
alle kan lide noget gratis….
Der må heller ikke det meget omtalte bryllup, og hvis du ik ved hvilket jeg taler om, ja, så har du tabt.. Det
hylder vi jo alle, og hvis jeg havde tid så troppede jeg op i fuld live galle derovre og pryglede alle der bare
nikkede forkert…. Men jeg skal køre taxi for familie..
Billund…… ja hvad kan man sige…. Nu har de vist igen mistet deres område…. Mon de lærere det engang..
Som alle os ved så var der jo en Warhammer turnering i sidste måned… Den suveræne vinder blev… Mig med
min vampyr hær, hvor der ikke var en eneste vampyr… havde næsten lige så mange beardy point som alle
de andre til sammen.. hæ.. På anden pladsen kom Jes, flinkeprisen gik til Allan og den bedst malede til
Anders…. Meget god turnering….
Folk er vel i gang med at tænke over hvad de skal lave til årets live ting….. og til ComeQuest i Viborg…… for
lige pludselig er tiden løbet ud..
Og til sidst skal bare nævnes Jelling Festival…. Og dem det er relevant for ved vidt godt hvad det betyder…..
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Her der JELLINGFESTIVAL…. Det er godt nok ik helt så klub relateret, men
der er en dek fra klubben der tager derud og hygger.. og der er warcon..
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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 ik opfører dig ordentligm bliver
du pint ihjel og rejst bagefter som endnu en hjerne død tjener 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.
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