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Maskulin overvægt !
Målerlarven fører stadig turneringen 
men er alvorligt svækket
Det siges, at Jægerens skoggerlatter genlød 
mellem husene til et godt stykke ud på nat-
ten. 
Hos Græshyleren var der mere stille. 
Missilet var ikke sådan at spøge med efter 
aftenens to kampe, som begge blev vundet 

13 – 5 af herrerne, medens damer-
ne, La Presidente, Målerlar-

ven og Missilet måtte fin-
de sig i nederlagene. Ikke 
nok med det. De måtte 

oven i købet måtte på-
høre Græshylerens 

meget usportsli-
ge og selvprom-
overende be-
mærkninger 
gennem hele af-
tenen. 

- Grov og ubehøvlet er 
han, siger NYHEDS-
BREVETS kvindelige 
kilde.
 
La Presidente og Må-
lerlarven var tydeligt 
frustrerede: 

- Jægeren har 
kun spillet 9 
kampe mod vo-
res henholdsvis 
13 og 12 kampe 
og alligevel tord-

ner han - og hans underlødige NETTO-
kugler ind på en andenplads. Det er 
ubegribeligt, at Dansk Petanqueforbund 
tillader den slags opkomlinge at domi-
nere en spilleaften i den grad. Vi påtæn-
ker at klage til det internationale for-
bund for at få sat en stopper for d’her-
rers opførsel på banen.

Målerlarven: Jeg kommer igen!

Det var da en 
kold dukkert, 
men der er rigtig 
mange turne-
ringsgange til-
bage, så jeg tror 
ikke sådan et par 
amatører er i 
stand til at for-
svare deres stil-
linger.

- Selvfølgelig lavede vi fejl, ellers havde så-
dan et par knægte ikke kunnet genere os 
på den måde, sagde en sveddryppende Må-
lerlarve efter kampen.
Jeg er ikke til sinds at lade min førsteplads 
glide mig af hænde. Så hellere et par be-
skidte kneb i næste spillerunde.
Hvad med et vådeskud eller et gement un-
derslæb, lyder det fra en synligt rystet spil-
ler. Det skulle nok kunne fixes. 
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La Presidente 13 6 0 5
Den Håndgangne 8 3 -14 7
Græshyleren 10 6 9 3
Målerlarven 12 7 0 1
Jægeren 9 6 20 2
Sundhedsapostlen 5 1 -9 11
Løven 11 6 4 4
Den Rustne 8 4 10 6
Missilet 10 2 -21 8
Vikaren 2 0 -12 13
Isdronningen 1 0 -9 12
Hans Højvelbårenhed 2 1 4 9
Gymnasten 2 1 -1 10

Både Jægeren og Græs-
hyleren var lutter smil 
denne spilleaften, hvor de 
nedlagde de fremmødte 
damer.


