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Deltagelse nægtet
La Presidente modarbejdede ønske fra 
flere spillere, der ønskede at komme i 
kamp.
Det ser ud til at La Presidente fortsat vil be-
nytte sig af sin magtposition til at forsvare 
en spinkel andenplads i turneringen.
Da Sundhedsapostlen og Den Håndgangne 
mødte frem på spillepladsen for at rette lidt 
op på renomméet, blev de mødt af en 
kuldskær La Presidente, der helt tydeligt 
hellere ville drikke vin end at spille endnu 
et spil.
Med henvisning til en lille regnbyge, der for 
længst var drevet over, nægtede La Presi-
dente at lade spillet fortsætte.
Hun og Den Rustne havde netop tabt deres 
kamp til Målerlarven og Løven 13 - 9, hvil-
ket ifølge iagttagere kan have været en 
medvirkende årsag til denne magtdemon-
stration.
NYHEDSBREVET vil naturligvis følge op på 
historien om La Presidentes magtbrynde.

Sur Sundhedsapostel
- Jeg er meget foruroliget over udviklingen i 
turneringen, siger Sundhedsapostlen. På 
denne måde kommer jeg jo aldrig videre 
end til den skændige sidsteplads jeg ufor-
skyldt er havnet på. Jeg har trænet i mit 
motionscenter på Plejehjemmet Strandhøj 
og jeg har læst på lektien, men når mine 

anstrengelser 
endelig skal 
bære frugt i tur-
neringen, 
afskærer La 
Presidente mig 
fra at deltage.

Jeg er skidesur over 
at sidde på bænken 
efter alle disse for-
beredelser, siger 
Sundhedsapostlen

NYHEDSBREVET har forelagt La Presidente 
kritikken. 
- Det er simpelthen noget sludder, siger en 
meget ordknap La Presidente. Der er ikke 
noget at komme efter!

Og nu til noget helt andet…
Der er opstået tvivl om hvad der er korrekt 
fodbeklædning i turneringen. 

Mange spillere ønsker en præsi-
dentiel afgørelse om korrekt far-
ve og udformning af fodtøj. Det 
her er i hvert fald noget rod siger 
flere topspillere.
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La Presidente 9 5 14 2
Den Håndgangne 4 0 -12 11
Græshyleren 4 2 -10 7
Målerlarven 6 6 29 1
Jægeren 5 3 -2 5
Sundhedsapostlen 3 0 -13 12
Løven 8 5 4 3
Den Rustne 8 4 10 4
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


