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Banen er under al kritik

Adskillige spillere udtrykte ved turneringens
start irritation over banens tilstand.

Hvis spillerne brokker sig, skal det ses som
et udslag af nervøsitet. Det er ganske normalt ved sæsonstart”
Hvorefter han gik over til det næste punkt
på dagsordenen:

Præsidenten holder en udmærket tale og ser sit snit
til at udnævne sin vicepræsident mens hun kigger
dybt i glasset.

Udpegning af vicepræsident

Jeg har længe forsøgt at få Præsidenten til at forstå, at der skal gøres noget ved banen, siger baneinspektøren, der her ses ved en af de nye tribuner.

”Der er ikke noget at komme efter”, siger
Præsidenten. ”Jeg har personligt gennemgået banen sammen med min håndgangne
mand og sørget for at hvert eneste sandkorn ligger som det skal.

Aldrig så snart var Præsidenten tiltrådt før
han kundgjorde, at han vil være bortrejst
under store dele af turneringen. Måske er
han ved at lægge billet ind på et internationalt embede. Den slags er set før.
Til at varetage forretningerne under sit fravær udpegede Præsidenten Den Snakkesalige som sin vicepræsident, idet han fremhævede hendes erfaringer fra en lignende
stilling. Flere deltagere udtrykte bekymring
over, at erfaring nu skal være ansættelsesgrundlag. Hvad er der i vejen med god,
gammeldags nepotisme? Spurgte en spiller,
der selv havde sat næsen op efter den fornemme titel.

Festlig sæsonstart

Selvom en del markante spillere endnu ikke
har været på banen tegner der sig følgende
billede:
Placering

Den Snakkesalige
Den Håndgangne
Gymnasten
Missilet
Præsidenten
Løven
Jægeren
Sundhedsapostlen
Målerlarven

Score

1. spillerunde

Antal vundne

Jeg ser det som
en af mine fornemste opgaver
at varme herrernes kugler før de
vigtige kampe, siger præsidentfruen.
Hendes egen ambition er at deltage i Vild med
Dans eller et hvilket som helst andet TV-program.

1. spillerundes resultat

Antal kampe

Præsidenten, og i særdeleshed præsidentfruen, var værter ved en banquet som indledning til den nye sæson.
Allerede da de første deltagere ankom, duftede der af hvidløg og tændvæske fra de
opstillede bordgrill(er?) (-s?).
Deltagerne medbragte et skønsomt udvalg
af kød på tilbud fra centrets dagligvarebutikker, så hvis ikke Præsidentens frue havde taget affære, havde ingen af spillerne
opnået den af myndighederne anbefalede
daglige dosis af grøntsager.
Og snakken gik. Om dette og hint, og hvad
der dog var hændt i den lange kolde vinterperiode. Præsidentfruen solede sig i sin
mands status og var ikke utilbøjelig til at
tilmelde sig et TV-program med dans.
Præsidenten måtte true med mulkt, før de
første spillere modvilligt rejste sig fra den
rare rødvin.
Sundhedsapostlen og Målerlarvens formkurve har store vanskeligheder med at opnå
betegnelsen kurve. To nederlag måtte de
indkassere. Først til Den Snakkesalige og
Den Håndgangne 3 – 13. Senere på aftenen
8 - 13 mod hele tre herrer: Løven, Jægeren
og Præsidenten.
Bedre gik det for den anden kvindelige duo
bestående af Gymnasten og Missilet. De besejrede uden større besvær d’herrer: Løven, Jægeren og Præsidenten.

1
1
1
1
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
0
0

10
10
3
3
2
2
2
-15
-15

1
1
2
2
3
3
3
4
4

Som det fremgår af skemaet har Den Snakkesalige og Den Håndgangne lagt sig i spidsen takket være en ihærdig træningsindsats
i vintermånederne og med et spil præget af
helt enkle midler: Vilje og vitaminer.
Gymnasten, der havde en lidt anonym sæson sidste år, ser ud til at komme stærkt
igen i denne turnering, især i samspillet
med Missilet kunne man iagttage ganske
fikse detaljer i kampen mod herretrioen.
Denne trio bør ikke have et langt liv. Ganske uopfindsomt spil – også efter en revanche, der kun med nød og næppe sikrede de
tre herrer et enkelt point.
Målerlarven og Sundhedsapostlen skulle
nok starte træningen!

