Klan historie
Dette er historien om hvordan klanen opstod.
Klanen er nu over 5 år gammel, og så dagens lys første gang d.26-8-2015, det skete ved at vi var nogle
stykker der flyttede fra klanen ”panserbasserne” pga. uoverensstemmelser og trusler fra klanlederens
side.
Truslerne gik ud på at 2 medlemmer blev lovet tæsk, hvis de mødte ham på gaden, så der blev lige lavet
et uofficielt møde, hvor dette blev meddelt til de fremmødte klanmedlemmer, og her blev det bestemt at
vi var 10 medlemmer der forlod klanen med øjeblikkelig varsel, andre fulgte med senere, så vi startede
klanen op med navnet ” Danske StormTroppers Esport (DSTE)” Klanen kørte og vi blev næsten 30
medlemmer meget hurtigt.
Da der var gået ca. 2½ måned fik vores klanleder til tilbud fra klanen ” Smurf Destroyers” som gik ud på
at hvis vi skifte til deres klan, da der var store muligheder for at køre CW, ville os der var officer, også
blive officerer i deres klan, så der blev lavet et klan møde, og på dette møde blev det bestemt at klanen
skulde nedlægges og vi flyttede der over, dette var ”BADTHEMAD” og jeg imod, så der var ca. 12-13
medlemmer der flyttede, andre gik til andre klaner, og resten blev bare smidt ud, og det endte med at jeg
fik lavet en ny konto og købte rettigheden til klanen af vores klanleder, mod betaling af 2500 i guld, (Det
er det, det koster i gennem WOT at oprette en klan, eller skifte klanlederen ud.) så klanen blev min. Og vi
var 2 medlemmer. Klanen lukkede som sådan ned i en periode, fra oktober 2015 til februar 2016 hvor vi
startede op igen, jeg fandt ud af at en del i mit HJV kompagni også spillede WOT, så jeg fik dem overtalt
til at vi skulde starte klanen op igen.
Og så var vi 11 medlemmer, indenfor 8 dage, og så gik ”jagten” på nye medlemmer, og der kom rimeligt
hurtigt nye til, på ca. 1 måned var 25 medlemmer. I starten af april måned 2016 afholdte vi et klanmøde,
hvor vi alle som var tilstede blev enige om at lave klan navne om til ”1. Danske Panser Bataljon (1DPB_)”
det navn vi har i dag.
Og nu D.D kan jeg kun sige det har været forrygende, og en ære at være klanleder, for alle der er og har
været medlemmer i klanen, vi har i dag en rigtig god klan, men nemt har det absolut ikke været, der har
være både op og ned ture, men vi er stille og roligt blevet flere og flere, mange er også gået fra af flere
årsager. Jeg håber at vi stadig kan holde klanen kørende, og på et tids punkt må jeg nok også sige stop,
PGA. helbredet og overgive klanen til en der vil køre den videre i samme ånd, som i dag, og blive et
menigt medlem, men det ligge stadig ude i fremtiden
Klan 1.Danske Panser Bataljon
Johnny Jensen (Klanleder)
Spiller navn: Klan_Leder_Johnny

Lidt om mig ” Klan_Leder_Johnny”
Jeg hedder Johnny og er lige flydt 63 år, jeg har spillet dette spil i over 8 år nu. Mine stats er jeg
fuldkommen ligeglad med, jeg spiller for at have det sjovt, det er der desværre mange tossehoveder der

ikke forstår. For mig er det kun et spil, men med 8 år på bagen må man sige jeg kender spillet, men kan
stadig lære noget nyt, hvilket jeg også har forklaret mig klan.
Klanen er som sagt en casual klan, kommer man ind i klanen, forventer vi ikke noget af spillerne
overhoved, kun at de er aktive, så vi kan spille Stronghold når vi har lyst

