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FAR’s DAG
En enkelt fader troppede op til dagens 
turnering 
Hvem var han, den tåbe, der forventede at 
turneringens kvinder ville være medgørlige 
på denne grundlovsdag?
Den Håndgangne Mand, såmænd!
 

Den Håndgangne 
Mand håbede 
naivt på kvindelig 
goodwill i anled-
ning af FAR’s 
DAG.

Han dannede hold sammen med Sundheds-
apostlen mod La Presidente og Målerlarven, 
men tabte både den første kamp og den ef-
terfølgende revanche.

Turneringens mænd hyggede sig til fløjter og dæmpe-
de trommer på et nærliggende wellnescenter.

Hvor var de øvrige mænd denne aften? 
NYHEDSBREVET har af diskretionshensyn 
ikke efterforsket dette interessante spørgs-
mål, men har gennem en herboende papa-
razzi modtaget ovenstående billede, som vi 
mener er et godt bud.
Billedet forestiller ifølge vor kilde de mand-
lige spillere, minus Den Håndgangne, som 
slapper af fra turneringen iført lette ge-
vandter, der hverken strammer her eller 
dèr.
Det vil senere vise sig om det var et klogt 
træk.
Dagens resultater skal nødtvunget med i 
dette NYHEDSBREV.

Hvis NYHEDSBREVET kender Sundhedsapostlen ret – 
og det gør vi! – så vil dette resultat skabe tumult de 
følgende spilledage. Hvis der er noget hun ikke gider, 
så er det at være den dårligste. Men hvem skal så 
være det?
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La Presidente 6 5 23 2
Den håndgangne 4 0 -12 10
Græshyleren 4 2 -10 6
Målerlarven 5 5 25 1
Jægeren 3 1 -7 8
Sundhedsapostlen 3 0 -13 11
Løven 5 2 -5 5
Den rustne 5 4 19 3
Missilet 4 2 -2 4
Vikaren 2 0 -12 10
Isdronningen 1 0 -9 9
Hans Højvelbåren-
hed

2 1 4 7


