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Hovsa-Missil splittede toppen 
Græshyleren og konen stødte Målerlar-
ven fra tronen 
Mens regnen høvlede ned i Jylland, fortsat-
te turneringen uanfægtet i Strandhaven. 
Ganske vist var fremmødet beskedent. 
Nogle af de markante spillere var forhindret 
i at deltage i aftenens spillerunde. 
Dette tomrum benyttede Græshyleren sig 
af. Han sluttede sig sammen med missilet, 
med hvem han deler bord og seng, og feje-
de overbevisende modstanderne af banen i 
tre kampe. 
  

Den Rustne raser 
Den Rustne havde svært ved at affinde sig 
med sine gentagne nederlag og forlangte 
en revanche efter mørkets frembrud, hvor 
hun har sin force. 
Den nøgne skulder hjalp kun lidt. Det blev 
en kold skulder og et nederlag at gå hjem 
på! 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

En tydeligt rystet Den Rustne kaster grisen 
til endnu en runde, mens Løven 
forventningsfuld ser til. 

  
  
  
La Presidente, der dog havde sit at forsva-
re, var forbløffende ligeglad med sin vold-
somme deroute. 
  
Jeg er ligeglad med min vold-
somme deroute, udtaler La 
Presidente. Alle har svigtet mig 
i denne turnering. Nu kan det 
også bare være ligegyldigt. Jeg 
bestemmer jo, hvem der skal 
have diplom og være ny præsi-
dent. 
  
  

    
Nu føler jeg det går den 
rigtige vej, siger Missilet. 
Jeg var lige nødt til at 
hjælpe min mand på vej 
for husfredens skyld. Han 
er så frygtelig ambitiøs. 
Men nu kan jeg kun se en 
vej frem. Sejr! Sejr! Sejr! 
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La Presidente  17 6 -28 7 
Den Håndgangne 12 6 9 5 
Græshyleren 17 11 28 1 
Målerlarven 15 10 15 2 
Jægeren 13 9 30 3 
Sundhedsapostlen 9 2 -32 9 
Løven 16 6 -19 6 
Den Rustne 13 5 -13 8 
Missilet 18 7 -4 4 
Vikaren 2 0 -12 13 
Isdronningen 1 0 -9 12 
Hans Højvelbårenhed 2 1 4 10 
Gymnasten 2 1 -1 11 


