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Kedelig omgang
Store ændringer i placeringerne på en 
trist, regnvåd aften.
- Det var ikke noget at skrive hjem om, 
sagde La Presidente, da hun afleverede en 
gennemblødt resultatliste på redaktionen. 
Den foregående, pligtopfyldende præsident 
havde strøget resultatlisten eller tørret den 
med en føntørrer. Nu måtte yngste mand 
på redaktionen (66 år) bruge hele weeken-
den på at tyde resultaterne fra torsdagens 
kampe. Kun på grund af denne indsats kan 
placeringerne som vanligt aflæses i skema-
et på denne side. 
Græshyleren har konsolideret sin første-
plads, kun Målerlarven kan true denne posi-
tion. Med kun tre spillerunder tilbage må 
Jægeren erkende, at det eftertragtede 
diplom ikke bliver hans i år.
- Nå, lad os nu se, siger han til NYHEDS-
BREVET. Jeg har før vist, at jeg kan vende 
udviklingen.
På de øvrige pladser er der hektisk aktivi-

tet. 
La Presidente er i frit fald 
ned ad rangstigen. Det si-
ges, at hun netop i disse 
dage går og overvejer, 
hvem der skal være hen-
des efterfølger på posten.
- Nu har vi jo to år i træk 
haft en kvindelig præsi-
dent, så egentlig burde 
jeg vel udpege en mand, 
men hvem fanden kan for 
alvor udpege en efterføl-
ger blandt disse topmave-
de, små-alkoholiserede, 
tyndhårede og talentløse 
mænd, udbryder La Presi-
dente ophidset, da 
NYHEDSBREVET fritter 
hende.

Lige under præsidenten ligger Sundhedsa-
postlen stabilt på sidstepladsen. (Vi regner 
ikke længere med gæstespillerne, red.)
- Jeg har været på ølsafari i Belgien, så jeg 
er sådan set ligeglad, meddeler hun med en 
klædelig ølbas. 
I al stilfærdighed har Løven sneget sig op 
på en fjerdeplads og kan meget vel true 
Jægerens tredjeplads.
- Jeg pander ham en, hvis han gør det, si-
ger Jægeren nøgternt.
Den Rustne har haft gavn af træningslejren 
ved Stillinge Strand. Hun ligger ikke længe-
re i den dårligste tredjedel. 
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La Presidente 20 7 -27 8
Den Håndgangne 13 7 12 5
Græshyleren 19 12 31 1
Målerlarven 18 12 16 2
Jægeren 16 9 23 3
Sundhedsapostlen 10 3 -29 9
Løven 19 8 -20 4
Den Rustne 15 7 -9 6
Missilet 20 7 -11 7
Vikaren 2 0 -12 13
Isdronningen 1 0 -9 12
Hans Højvelbårenhed 2 1 4 10
Gymnasten 2 1 -1 11

Har La Presidente mon 
overset denne herre?

Missilet venter 
stadig på sin red-
ningsmand.


