
Fødselarens aften
blev i den grad spoleret af kvindelige spille-
re. Deres tilfældige, uforudsigelige og de-
struktive spil gjorde fødselsdagsfesten til en 
sand ørkenvandring for den stakkels hoved-
person.

Først var der hende her, godt hjulpet af Lø-
ven, som nok ved, hvem man skal på hold 
med,  hvis  man skal  bevare  sin  førerposi-

tion.

Ja, gu’ var det da synd 
for ham, siger Gymna-
sten  til  NYHEDSBRE-
VET, men han mistede 
koncentrationen ved de 
afgørende kast. Og det 
straffes omgående.

I virkeligheden var det en kedelig og lang-
sommelig kamp, som Den Snakkesalige og 
fødselaren havde megen ære af.  13 – 12 
kunne  lige  så  godt  have  været  i  deres 
favør. Altså næsten en vundet kamp.

I den næste kamp havde  fødselaren  valgt 
Græshyleren som makker. Det burde være 
en klog disposition. Og herreholdet spillede 
da også et både taktisk og teknisk meget 
fint parti, som de uheldigvis tabte 9 – 13.

 
Forud for disse to kampe havde  Præsiden-
ten helt uhørt tilladt Jægeren at spille den-
første kamp, så han kunne nå hjem og se 
Japan ekspedere Danmark ud af  verdens-
mesterskaberne i fodbold med 3 – 1. I pe-
tanque er cifrene helt anderledes høje.

NYHEDSBREVETs sommerferie
NYHEDSBREVETs  redaktør  går  nu  på  en 
længe tiltrængt  sommerferie,  som forven-
tes at blive af længere varighed.
Resultattavlen  vil  sikkert  blive  ført  ajour 
endda.
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Løven 10 7 +16 1 (1) 
Præsidenten 9 5 +18 2 (3) 
Sundhedsapostlen 6 4 +16 3 (4) 
Græshyleren 6 4 +8 4 (5) 
Målerlarven 8 4 +6 5 (2) 
Jægeren 9 4 -13 6 (6) 
Missilet 5 3 +14 7 (7) 
Gymnasten 5 2 -23 8 (9) 
Den Håndgangne 5 1 -10 9 (8) 
Den Snakkesalige 5 0 -21 10 (10)

Præsidenten for 
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Før det gik galt. Fejring på helt normal vis. Flag på bordet.  Mad 
og drikke. Fødselaren ses klemt inde i øverste venstre hjørne.


