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En skygge ligger over 
turneringen
Elitespillerne i chok.
- Jeg var så sikker på, at mine kugler fra 
OBUT til næsten 1000 kroner ville give mig 
en vis fordel i turneringen, siger en rystet 
Den Håndgangne. De er med blød kerne, 
hvilket skulle fremme kuglens performance 
ved de svære bombninger. Og så kommer 
sådan en opkomling med sine discountkug-
ler og ødelægger det hele for mig.
Årsagen til spillerens vredesudbrud skyldes, 
at Jægeren på denne spilleaften stolt kunne 
fremvise et sæt helt nye, blanke kugler ind-
købt af hans yndlingshustru i en herværen-
de discountbutik for den latterlige sum af 
24,50 kr. inkl. moms.
Ikke nok med det! Kuglerne viste sig at for-
styrre spillet for flere af topspillerne denne 
aften.
- Vi overvejer at få kuglerne kontrolleret 
hos Dansk Petanqueforbund eller om nød-
vendigt hos Stein’s Laboratorium, siger 
Græshyleren, der følte sig stærkt forulem-
pet af de blanke kugler, når han affyrer et 
af sine frygtede langskud.

Med eneret for NYHEDSBREVET bringer vi et foto af de 
meget omtalte Nettokugler. 

- Jeg føler mig stærkt forulempet af de 
blanke kugler, der konstant ligger i vejen, 
når jeg affyrer et af mine frygtede 
langskud, udtaler han.
Flere andre spillere, som NYHEDSBREVET 
har talt med, har det på samme måde, men 
ønsker ikke at stå frem med deres kritik af 
Jægerens kugler.

Turneringen fortsætter
Jeg agter ikke at aflyse resten af turne-
ringen, siger La Presidente
På trods af de mange beskyldninger, der 
rettes mod Nettokuglerne, vil La Presidente 
ikke aflyse resten af turneringen.
- Jeg ligger simpelthen for godt placeret. 
Selvom Løven har overtaget min anden-
plads, forventer jeg at være mellem de 10 
bedste, når turneringen engang slutter, 
proklamerer hun.
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La Presidente 10 5 11 3
Den Håndgangne 6 1 -18 10
Græshyleren 6 3 -9 6
Målerlarven 8 7 24 1
Jægeren 7 4 4 5
Sundhedsapostlen 3 0 -13 13
Løven 10 6 9 2
Den Rustne 8 4 10 4
Missilet 6 1 -3 9
Vikaren 2 0 -12 12
Isdronningen 1 0 -9 11
Hans Højvelbåren-
hed

2 1 4 7

Gymnasten 2 1 -1 8
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