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Pres på førende spillere
Flere spillere angreb Målerlarvens 
førerposition med en vis succes
- Hun er jo til at tale med! Udbrød Sund-
hedsapostlen, da hun havde vundet over 
Målerlarven 13 – 8 med god hjælp fra La 
Presidente. Og det er ganske vist! Også Lø-
ven måtte i samme kamp sande, at tredje-
pladsen nok ikke holder turneringen igen-
nem. 
Nye boller på suppen fejer som bekendt 
bedst.

Larven og Løven drøfter situationen efter nederlagene. 
I Baggrunden afkoder Sundhedsapostlen parrets hem-
melige strategi. 

La Presidente i eksil
Kilder der står La Presidente nær oplyser, 
at hun forlader turneringen for en periode 
for at slå sig ned i en fjern ødemark. Hvad 
hun skal der, kan der kun gisnes om. 

Og det bliver der!  
- Efter 11 kampe kan man sagtens føle sig 
godt brugt, gisner en iagttager. La Presi-
dente er jo ikke helt ung længere og har 
brug for en pause til at komme sig oven på 
første halvdel af sæsonen. 
Vi må nok forvente, at hun vender tilbage 
fra sit selvvalgte eksil til en placering langt 
nede på rangstigen.
En anden erfaren kommentator hæfter sig 
ved La Presidentes kraftfulde stil. 
- Hvis hun kan komme igen med samme ti-

taniske kraft, kan hun godt 
nå op blandt de bedste, 
hvis hun vender tilbage til 

turneringen.
- Det forbyde Gud, 
mumlede en spiller, 
der kæmper med en 
nedadgående formkur-
ve og hellere vil til Ja-
zzfestival og drikke 
Urquell end passe sit 
spil i turneringen.  
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La Presidente 11 6 16 2
Den Håndgangne 8 3 -14 7
Græshyleren 8 4 -7 6
Målerlarven 10 7 16 1
Jægeren 7 4 4 5
Sundhedsapostlen 5 1 -9 11
Løven 11 6 4 3
Den Rustne 8 4 10 4
Missilet 8 2 -5 8
Vikaren 2 0 -12 13
Isdronningen 1 0 -9 12
Hans Højvelbåren-
hed

2 1 4 9

Gymnasten 2 1 -1 10


