
Præsidenten for 
Strandhavens Petanqueturnering
NYHEDSBREV # 3

29. maj 2008 

Spiller udsat for forbrydelse
Netop som Den Rustne træder ind i sin træ-
ningslejr før aftenens kampe, opdager hun 
til sin forfærdelse, at ukendte fremmede er 
trængt ind i lokalerne og har endevendt alt.
”Ganske vist så der forfærdeligt ud i forvej-
en, men jeg kunne med det samme se, at 
dette alligevel var værre. Jeg rystede over 
hele kroppen,” fortæller Den Rustne.
”Vi har næsten intet af værdi, højst et par 
Louis Vuitton tasker,” fortsætter den choke-
rede spiller, ”det burde de have set gennem 
vinduerne inden de smadrede dem. Og så 
med mine egne spader”
Politiet var heldigvis hurtigt til stede og 
konstaterede, at der ikke var DNA-spor, der 
tydede på, at taskerne havde lidt overlast.

Nordsjællands Politi var hurtigt på gerningsstedet og 
beroligede den opskræmte kvinde.

Det er klart, at en traumatisk oplevelse af 
denne kaliber påvirker en spiller af Den 
Rustnes format. Skønt rystet, lykkedes det 
hende dog at vinde en enkelt kamp, hvilket 
var nok til at hun kunne holde sig på første-
pladsen.

Pjækkede fra lektier
I stedet for at skrive sin danske stil, trop-
pede Isdronningen op til aftenens kampe 
med sin fader, Hans Højvelbårenhed. Hun 
skulle nu nok være blevet ved lektierne, for 
hun tabte sin kamp til bl.a. faderen 4 – 13.

Lad det være en 
lektie!

Nederlaget var en realitet, selvom både 
Jægeren og Missilet deltog på holdet. Hans 
Højvelbårenhed var ikke fri for at hovere 
uklædeligt. 

Jægeren vandt sin første 
kamp, da han derefter slut-
tede sig sammen med Den 
Rustne. Hvor andre ville gå 
langt uden om et offer for 
en forbrydelse, tilbød Jæge-
ren at hjælpe hende til en 
sejr. Sammen med Måler-
larven, der løbende gav kri-
sehjælp, vandt de over Mis-
silet, Hans Højvelbårenhed 
og Løven.  

Jægeren viste god moral.

Isdronningen beva-
rede det kølige 
overblik selv da det 
så allerværst ud.



Loyalitetsbrud?
Alternative våbenskjolde på spiller-
dragter.
Det er ikke NYHEDSBREVETS stil at afbillede 
de kvindelige spilleres fortrin. Så langt fra.
Når vi alligevel finder det nødvendigt, er det 
fordi en spiller i sidste spillerunde promene-
rede et våbenskjold, som bestemt ikke var 
La Presidente’s

En unavngiven kvindelig spiller udfordrede La Presi-
dente ved at bære et våbenskjold fra en konkurreren-
de petanqueturnering. 

Flere iagttagere forudser, at vi til efteråret 
vil opleve kamp om præsidentposten, hvil-
ket aldrig før er sket i turneringens nyere 
historie. Især vil de kvindelige spillere ud-
fordre hinanden i en nådesløs kamp om den 
prestigefulde post, selv om nogle mandefor-
skere mener, at det efterhånden er på tide 
med en mandlig præsident.
Der er dog lang tid til efterårets nominering 
og imens går turneringen sin gang. 
Tredje spillerundes resultater viser at Græs-
hyleren spiller i sin sædvanlige aggressive 
stil, hvilket kvalificerer ham til en sjette 
plads.

En af Græshylerens mange forgæves
forsøg på at bombe modstanderens 
kugler væk.

Ingen sensationer
Lige bortset fra…
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La Presidente 4 3 13 3
Den håndgangne 2 0 -2 9
Græshyleren 4 2 -10 6
Målerlarven 3 3 15 2
Jægeren 3 1 -7 8
Sundhedsapostlen 1 0 -3 10
Løven 5 2 -5 5
Den rustne 5 4 19 1
Missilet 4 2 -2 4
Vikaren 2 0 -12 12
Isdronningen 1 0 -9 11
Hans Højvelbåren-
hed

2 1 4 7


