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Herregodt!
Redaktionen har modtaget et fyldigt referat 
fra afvigte spillerunde, hvoraf det fremgår, 
at La Presidente har forsøgt at skjule afte-
nens resultater for offentligheden.
- Det kan vi sådan set godt forstå!
Magtmisbrug kalder vi sådan noget på 
NYHEDSBREVET. Imidlertid ser vi det som 
vores fornemste opgave at afsløre den 
slags og bringe den skinbarlige sandhed 
frem.
Og sandheden er, at La Presidente og hen-
des anløbne medspiller, Den Rustne, tabte 
deres første kamp 13 – 12 til et suverænt 
spillende herrehold bestående af Jægeren 
og Løven.
Efter at have sundet sig over et glas vin el-
ler to (måske tre) hentede de hjælp hos 
Gymnasten, som just kom fra træning. Det 
hjalp dog ikke stort. Revanchen blev tabt 
13 – 9 og det på trods af, at man var tre 
mod to.
Referenten ønsker ikke sit navn eller billede 
i NYHEDSBREVET, da han frygter repressa-
lier. Vi har imidlertid valgt at bringe et bille-
de, der er anonymiseret, for dog at hædre 
denne sandhedens vogter.

Det er bare så
træls, når 
La Presidente 
forsøger at bruge 
sin magt til at 
undertrykke 
sandheden, siger 
vores referent, 
som ikke ønsker 
sit navn frem.

Og stillingen…
Normalt straffes det hårdt, når en af top-
spillerne udebliver fra en turneringsrunde. 
Det er dog lykkedes Målerlarven at bevare 
sin komfortable førsteplads. Mærkeligere er 
det, at La Presidente og Den Rustne kom-
mer ud af denne runde med henholdsvis 
anden- og tredjepladsen i behold.
Den store gevinst gik til Jægeren som ryk-
ker hele tre pladser frem.
Den nytilkomne spiller, Gymnasten, slut-

tede denne runde på 
en niendeplads, i kraft 
af sin træningstilstand. 

Jeg er så glad for at være i 
gang igen, sagde Gymna-
sten, da NYHEDSBREVET af-
lagde besøg i omklædnings-
rummet. Jeg tror min træ-
ningstilstand vil blive til 
gavn i turneringen.
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La Presidente 8 5 18 2
Den Håndgangne 4 0 -12 11
Græshyleren 4 2 -10 7
Målerlarven 5 5 25 1
Jægeren 5 3 -2 5
Sundhedsapostlen 3 0 -13 12
Løven 7 4 0 4
Den rustne 7 4 14 3
Missilet 4 2 -2 6
Vikaren 2 0 -12 11
Isdronningen 1 0 -9 10
Hans Højvelbåren-
hed

2 1 4 8

Gymnasten 1 0 -4 9


