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Overraskende ændringer 
i toppen
En passiv Målerlarve så til mens Græs-
hyleren indtog førerpositionen.
To spil, et vundet (marginalt) og et andet 
tabt med cifrene 13 – 7, bragte Græshyle-
ren på en førsteplads. Man havde nok ven-
tet at denne spillers aggressive stil ville 
kunne kue konkurrenterne, men at den 
hidtil så urørlige Målerlarve, valgte at over-
være aftenens kampe fra sidelinien kom 
bag på de fleste. Og netop denne aften, 
hvor hun skulle forsvare sin position. Det 
blev af nogle tolket som præstationsangst, 
andre mente at det skyldtes frygt for døde 
fluer i vinen, hvis hun forlod den for at spil-
le.
Selv havde Målerlarven ingen kommenta-
rer.

Det kan næp-
pe komme 
bag på 
nogen, at jeg 
er tilbage på 
toppen, siger 
en triumfe-
rende Græs-
hyler.

Det havde til gengæld en storskrydende 
Græshyler. 
Ganske vist tabte jeg en enkelt kamp til 
min kone, men det er jeg så vant til, så det 
skal ikke ødelægge min triumf. Jeg vandt 
da også over hende, måske ikke så stort, 
men i dette spil tæller en sejr for en sejr,

det skal man ikke forsøge at bortforklare. 
Først nu føler jeg, at jeg er kommet hjem 
fra ferie. 
- Visse vasse, han tror livet er én lang ferie, 
vrissede Missilet, som har et nært kendskab 
til turneringens førerhan. Han er kun fire 
point foran mig og vi er vel knap halvvejs i 
turneringen. Han kan vente sig til de mørke 
aftener. Hans svage punkt er hans natte-
blindhed. Der vil jeg sætte ind. 
Således velorienteret kan vi herunder of-
fentliggøre de nøgne kendsgerninger.

Både Missilet og Sundhedsapostlen har formået at 
lægge afstand til de fire spillere, der gennem lang tid 
har dannet bagtrop.
I toppen kæmper tre spillere om første pladsen, mens 
La Presidente er på statsbesøg i Det Mørke Jylland. Lø-
ven har som sædvanligt igen i år tilladt sig at holde 
lidt ferie i sæsonen og er rykket tilbage på en fjerde-
plads.
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La Presidente 13 6 0 5
Den Håndgangne 10 4 -9 7
Græshyleren 12 7 4 1
Målerlarven 12 7 0 2
Jægeren 9 6 20 3
Sundhedsapostlen 7 2 -14 9
Løven 11 6 4 4
Den Rustne 8 4 10 6
Missilet 12 3 -16 8
Vikaren 2 0 -12 13
Isdronningen 1 0 -9 12
Hans Højvelbårenhed 2 1 4 10
Gymnasten 2 1 -1 11


