
Sundhedens aften
Redaktionen ville gerne have kunnet forsy-
ne dette NYHEDSBREV med rubrikken: 
Jægerens aften. Men heller ikke denne 
gang leverede han varen. 
I stedet for tog forskellige spillere med 
sundhedsfaglig baggrund og et par wanna-
be’s fat og slyngede kugler hid og did med 
det mest forbløffende resultat.
Holdet, der på papiret var anført af Løven, 
slog uden besvær modstanderne, anført af 
Jægeren, med cifrene 13 – 9 og 13 – 1 (et)
Målerlarven, der havde haft en anstren-
gende dag med at male hus, måtte gang på 
gang helt i knæ for at overbevise Jægeren 
om, at modpartens kugler beviseligt lå nær-
mere grisen. Det gjorde de adskillige gan-
ge.
Først i 3. spil lykkedes det for Jægeren at 
vinde en enkelt kamp, dog med beskedne 
cifre (13 - 8) og kun med uvurderlig støtte 
fra den radbrækkede Målerlarven, der ener-
gisk forsøger at genvinde førstepladsen. 
Og så har vi lovet at viderebringe nyheden 
om, at Sundhedsapostlen avancerede hele 
tre pladser og nu ligger på fjerdepladsen 
trods slemt angrebet af Fasciitis plantaris.

Aftenen igennem måtte såvel medspillere som mod-
spillere lægge øre til Jægerens mange nedlagte prote-
ster.

Præsidenten løntrykker
Mange spillere bemærkede at banen var 
luget, kantklippet og nyrevet til 5. spillerun-
de.
”Det er mig der har gjort det”, sagde Præsi-
denten med en vis selvfølelse.
De fleste spillere, der var til stede, bifaldt 
Præsidentens indsats, og der var flere aner-
kendende udtalelser fra prominente spillere, 
således udtalte Den Snakkesalige: ”Det er 
helt utroligt hvad den moderne kvinde 
overkommer. Også i min 
præsidentperiode måtte jeg 
virkelig yde mit ypperste.”
Det var dog ikke alle, der var 
lige begejstrede. ”Jeg er 
noget uforstående over for 
Præsidentens handlemåde. 
Vores forbund har i årevis 
haft overenskomst på dette 
område, så jeg synes hun er 
gået for vidt,” siger hr. 
Lundby, fungerende for-
mand for DPF, Dansk Pe-
tanquearbejder Forbund, 
Helsingør-Snekkersten.
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Løven 9 6 +15 1 (1) 
Målerlarven 7 4 +13 2 (2) 
Præsidenten 8 4 +11 3 (5) 
Sundhedsapostlen 5 3 +12 4 (7) 
Græshyleren 4 3 +5 5 (3) 
Jægeren 8 3 -20 6 (6) 
Missilet 4 2 +10 7 (4) 
Den Håndgangne 3 1 -5 8 (8) 
Gymnasten 4 1 -24 9 (9) 
Den Snakkesalige 4 0 -20 10 (10)
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