
Klan Leders Nytårstale 2022 

 

Som man synger når nytårsklokkerne har slået slagene kl. 24:00  

”Vær velkommen herrens år” 

Kære klanmedlemmer!!! 2021 har været et forrygende år, Corona Osv., til og 

afgang fra klanen, men en ting har vi været foruden, større skænderier. Klan Leder 

takker for dette. 

Der kan siges meget om spillet, men en ting er sikkert, selv om man bander og 

svovler over det, er man nok lidt tilfreds med det, se som en sammenhæng. 

Selv om det er mig der er leder i klanen, har jeg mine fejl, og jeg kan engang 

imellem skrive og sige noget jeg ikke skulde have gjort, men jeg er også kun et 

menneske, og jeg har heldigvis nogle gode medlemmer som ikke er blege for at 

fortælle mig det når det sker, DET TAKKER JEG FOR. 

Klan Leder syntes at det går godt for klanen, vi er ikke mange, men dem der er der, 

er sku gode medlemmer, Klan Leder håber at dette sammenhold også forsætter i 

det nye år. 

Klan Leder ved godt at vi har lukket for optagelse af nye medlemmer, PGA. det er 

svært at finde nogle der virkelig brænder for ”Klan livet”, som vil sige man er på 

spillet, mindst 3-4 spilledage pr uge, gerne flere. For som vi siger, ”hellere en lille 

flok som er kommer næsten dagligt” end 10-20-30 som kun kommer når det 

passer dem, vi har tyndet ud i disse spilere i 2021, men lige nu går det godt. 

Det kan være at vi i en periode vil åbne for nye medlemmer, PGA. medlem tallet 

har også sin virkning på klanen og vores renommé. 

Klan Leder takker sin faste stab, med af holde orden på klanen, og en særlig tak til 

TheEye73 (Dennis) for at stadigvæk holde vores hjemmeside kørende, rette fejl 

OSV. 

Klan Leder vil selvfølgelig også takke resten af klanen. 

Klan_Leder vil også takke de spillere der har givet donationer i 2021, det blev til i 

alt 725 kr. Disse donationer er gået til vores TeamSpeak, Vores Hjemmeside 

HTTPS://1dpb.dk og vores Webhotel ( https://unoeuro.com ) som hoster vores 

hjemmeside 

Klanen har brugt 1187 kr. i alt til udgifter 

https://1dpb.dk/
https://unoeuro.com/


TeamSpeak 687 kr. Webhotel 450 kr. Dk navn 50 kr. dette er pr år. 

 

Og her er statistikken for år 2021!! 

Vi var i klanen i starten af 2021 (1-1-2021), 52 medlemmer i klanen 

Vi er lige nu 36 medlemmer i klanen. 

Der har været en tilgang på 23 medlemmer og en afgang på 39 medlemmer. 

 

Klanens Kerne tal!!  

Klan position!! Her gælder det at tallet er så lavt som muligt. 

Start 2021, Position. 2550, og slut Position. 1948, dette er faktisk rigtigt godt, da vi 

her i slutningen 2021 er 17 færre medlemmer end i starten af 2021, 

Klan rating!!! Her gælder det at tallet er så højt som muligt. 

Start Position. 2021 = 5712, og slut Position. 6607 

GODT GÅET KLAN 

Så kommer vi til vores resurse (Kasser) tal!!! 

Hold da op hvor er det høje tal vi snakker om her, det er millioner!!! 

I starten af 2021 (1-1-2021) havde vi 31058 resurser stående, vi har D.D. (1-1-2022) 

451151 ståede. 

Vi har i 2021 tjent 7.327.593 resurser, og brugt 7.218.705 resurser. 

De brugte resurser er blevet brugt på bla. opgradering af vores Stronghold til TIER 

10, resurserne er optjent via Stronghold og ”Tour of duty” samt kampe hvor man 

har spillet rigtigt godt. 

Vi har i 2021 spillet Stronghold 81 dage. 

I 2022 vil Klan Leder holde øje med hvor mange resurser vi tjener og bruger i 

Stronghold kampe særskilt 

Klan Leder takker for dette!!! 

TeamSpeak!!! 



Et par stykker i klanen, har spurgt om hvorfor vi ikke overgår til Deskcord, Til dette 

vil jeg sige, DET KOMMER ALDRIG TIL AT SKE, Pga. så kan vi ikke til have vores 

egen server og alle kan lytte med, hvis de ved hvordan man gør det. 

Men ang. TeamSpeak, her syntes klan Leder at det går godt med de tider, VI SKAL 

VÆRE PÅ 18 til 24 HVER DAG, Klan Leder savner dog at man også kommer på TS 

uden for disse tider. 

FREMTIDEN!!! 

Klan Leder kan ikke Spå om fremtiden, da han ikke er en troldmand, men som 

tingende står lige nu, ser fremtiden ikke lys ud, Fordi hvis Wargaming indføre det 

de har snakket om ”Crew2.0” vil en del af vores faste spillere stoppe med at spille 

WOT, hvilket jeg forstår udmærket da det virkeligt vil ødelægge spillet, fordi alt 

det mandskab man har opbygget ingen betydning får for spillet, da man ikke vil 

kunne træne sit mandskab, men skal købe sig til det, men lige nu står det i stampe, 

så vi for se.  

Men skulde det ske, vil der blive afholdt et klanmøde om hvad vi skal gøre som 

klan, men lige nu køre vi som vi plejer. 

Jeg har også en tak til tidligere medlemmer, Denne gang vil de kunne læse denne 

txt på vores hjemmeside, en del af dem er stadig velkommen i klanen, hvis de ville 

vende tilbage, andre vil vi intet have med at gøre mere, men sådan er det jo. 

Nu vil jeg slutte med disse ord 

I er sku alle i mit hjerte, en stor tak til hele klanen 

OG GODT NYTÅR TIL ALLE 

 

Klan_Leder (Johnny) 



 


