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Turneringen er i gang
La Presidente serverede pindemadder 
og holdt en glimrende tale - men tabte.

La Presidente mødte frem i god tid, så pin-
demadder og vin kunne være på plads in-
den de gemene deltagere mødte frem.

Initiativet blev modtaget med anerkenden-
de grynt fra de fremmødte, der ganske vist 
lige havde spist; ”men hvad der kan kom-
me ned, det gør godt” som et ældgammelt 
bornholmsk ordsprog siger.

Præsidentens pindemadder gjorde lykke. Det er Præsi-
denten længst til venstre.

La Presidente holdt sin traditionelle tale, 
hvis tema forsvandt i tågerne, men vistnok 
handlede om hvor godt det er, at folk mo-
tionerer inden det er for sent.

Flere af de fremmødte tilsluttede sig, og 
Sundhedsapostlen var på nippet til at ud-
bringe en skål for La Presidente, men blev 
lynhurtigt bragt på bedre tanker af de om-
kringsiddende. 

Spillerne ønsker anonymitet
Mange spillere har henvendt sig til redak-
tionen af NYHEDSBREVET og bedt om at 
blive anonymiseret, fordi NYHEDSBREVET 
nu er tilgængeligt på Internettet.

Det har redaktionen stor forståelse for. 
Hvem ønsker sine fiaskoer udstillet for al-
verden?

Så nu er spillernes identitet så godt som 
sløret.

Kampene
La Presidente valgte at lægge ud med sin 
Håndgangne Mand som makker. Det var 
heldigt for ham. 

Længe så det ud til at blive et såkaldt ”æg” 
over for så middelmådige spillere som Må-
lerlarven og Græshyleren, men La Presi-
dente trådte i karakter og ved stillingen 
12-12 var stemningen på tilskuerpladserne 
på grænsen til tumult. 

Desværre blev slutresultatet en kneben sejr til 
Målerlarven og Græshyleren.

I den næste kamp stod Sundhedsapostlen 
og Jægeren overfor - en på papiret - over-
kommelig opgave: Den Rustne og Løven.

Det var tydeligt at især Jægeren var blevet 
kold som tilskuer til den første kamp. Det 
varede en rum tid for holdet scorede det 
første point. 

Det var klart fra første kast, at Den Rustne 
ville bruge alle kneb for at vinde sin kamp 
denne aften. Som redaktionen kan doku-
mentere var hun flere gange overtrådt.

Sundhedsapostlen scorer sit 
første point i år.

Slangeskindssko eller ej.
Her er sgu’ over-
trådt!



Det siges at Løven har trænet hele vinteren 
i husets lange gang, der til lejligheden er 
blevet dækket af sand. 
(Vi andre har besvær nok med at holde 
sandet ude!!) 

Desværre har redaktionen ikke billeder fra 
Løvens træningslejr.

Ikke desto mindre kunne holdet: Løven – 
Den Rustne gå fra banen med en komforta-
bel sejr på hele 13 - 10

 

Der er god grund til de bekymrede miner over den rin-
ge kvalitet af spillet i de første runder i sæsonen. 

Attentattrusler 
Der var trusler i luften denne første aften. 
Flere deltagere hvislede ildevarslende, at 
præsidenter har det med at dø under 
mystiske omstændigheder. VORES La 
Presidente spillede dog koldblodigt sin 
kamp til ende og erklærede at hun var villig 
til at dø for sin titel.

Det er måske en anelse for vidtgående.

Nå, men her er det foreløbige resultat:

Der er plads til flere
Præsidenten er skuffet over frem-
mødet den første aften
”Jeg ser gerne at nogle flere deltager i lø-
jerne,” udtaler årets Præsident. ”Det er en 
sund sport, som alle uden undtagelse kan 
deltage i.” 

Billig sport
Spillet kræver intet udstyr. Som det frem-
går af billederne, er der kugler nok til rådig-
hed.

Reglerne er så enkle, at alle, selv fransk-
mænd, kan forstå dem. Ellers er der mange 
kyndige omkring banen, der altid er rede til 
at vejlede de spillere, der er i kamp.

Pointsystemet er for så vidt også enkelt. 
Dog afføder afgørelserne ofte hidsige de-
batter, der dog som regel går i sig selv 
igen, når vi når tredje halvleg.

Man behøver ikke at tilmelde sig, men kan 
blot komme forbi. Det er også tilladt bare at 
se på - med et glas vin i hånden.

Alt for bedrevidende kommentarer frabedes 
dog.

Disse spillere ser ud til at more sig ?

Dette første NYHEDSBREV sendes til 
Strandhavens beboere som opfordring 
til at deltage i turneringen.
NYHEDSBREVET vil fremover kunne fin-
des på Strandhavens hjemmeside.
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La Presidente 0 -1 3
Den håndgangne 0 -1 3
Græshyleren 1 +1 2
Målerlarven 1 +1 2
Jægeren 0 -3 4
Sundhedsapostlen 0 -3 4
Løven 1 +3 1
Den rustne 1 +3 1


