
Skal den mand ikke snart 
have ferie
Spillerne i årets turnering er trætte af 
at se førstepladsen besat af den sam-
me uge efter uge.

Skal han da ikke snart til Middelhavet i tre 
uger, spørger Målerlarven frustreret efter 
en spillerunde, hvor hun pludselig befandt 
sig i den dårligste halvdel.

Spilleren, hun taler om, er naturligvis 
Jægeren, der har domineret turneringen de 
sidste 6 -7 spillerunder.

NYHEDSBREVET har spurgt ægtefællen om 
vi kan regne med en snarlig ferie.
”Vi havde godt nok bestilt et cruise i Mid-
delhavet, men når jeg tager den seneste 
udvikling i turneringen i betragtning er jeg 
sikker på, at vi afbestiller,” siger Gymna-
sten med slet skjult fryd.
Løven og Målerlarven har indkaldt de øvrige 
spillere til krise- og strategimøde torsdag 
eftermiddag.
”Vi har begge tabt tre pladser og er ret for-
tørnede,” fortæller Løven, ”Vi regner da be-
stemt med, at flere spillere kan se det nød-
vendige i, at bryde denne families urimelige 
dominans.

”De skal nu ikke regne med mig,” siger 
Præsidenten fra en lun tredjeplads. ”Vi 
Præsidenter har nok af den slags vrøvl til 
daglig.

Turbulens i feltet
Den Rustne var på banen efter længere tids 
fravær. Efter et kedeligt nederlag til Gym-
nasten og Præsidenten i den første kamp, 
fravalgte hun fornuftigt Missilet, hvis form-
kurve er stagneret, og spillede sammen 
med Jægeren i sin anden kamp. Det gav 
gevinst i en kamp, hvor Målerlarven og Lø-
ven måtte se sig besejret, hvilket har givet 
sig udslag i det konspiratoriske møde, der 
omtales andetsteds.

I sin sidste kamp sluttede hun sig sammen 
med Præsidenten og vandt en komfortabel 
sejr over Målerlarven og Missilet.

”Nu må det da være klart for enhver, at jeg 
hører hjemme i eliten,” erklærer hun efter 
at have høvlet nogle points af sin meget 
negative score.  

Sundhedsapostlen er nu endt på sidsteplad-
sen. ”Det skyldes forøget rejseaktivitet,” si-
ger hun til NYHEDSBREVET. ”Det er snart 
slut, og så plejer jeg at komme stærkt 
igen.”
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Jægeren 15 10 43 1 (1)
Gymnasten 13 7 -20 2 (5)
Præsidenten 10 6 30 3 (6)
Løven 12 6 20 4 (2)
Den Snakkesalige 10 6 13 5 (4)
Målerlarven 11 6 3 6 (3)
Missilet 9 4 -5 7 (7)
Den Håndgangne 7 3 6 8 (8)
Den Rustne 10 3 -47 9 (10)
Sundhedsapostlen 7 2 -28 10 (9)
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Jamen, Herre du milde. Hver dag er jo ferie i 
denne turnering. Jeg savner ærlig talt lidt seriøs 
modstand.
Men jeg har ikke planer om ferie før turneringen 
er slut, griner Jægeren fornøjet. 


