
Kedelig turnering
Der sker ikke rigtig noget i dette års turne-
ring. To spillere bytter måske plads efter 
hver spillerunde, men ellers er stillingen 
stort set uændret uge efter uge. Fedtspillet 
florerer og de førende spillere holder sig til 
det sikre og vover intet. Og de spillere, der 
forsøger sig med følte indlæg eller potente 
carreau’er, ligger i bunden af turneringen. 
Det må have en ende!

Seks om grisen
Dog var der et lille lyspunkt i aftenens tur-
nering, da det lykkedes for to af feltets la-
vest placerede ved hjælp af alle spillets fi-
nesser at erobre seks point i ét udkast. Det 
gik ud over Præsidenten og Missilet. De er 
omgående draget i eksil – igen! Der er 
mange der mener, at præsidenten rejser 
for meget til at kunne passe sine pligter i 
turneringen. På den anden side: Et neder-
lag på 3 – 13 kan få selv den bedste til at 
forlade landet.

Smittefare
En spiller, der har en uddannelse inden for 
sundhedssektoren, har sendt NYHEDSBRE-
VET dette indlæg:
Jeg har i flere år været passioneret pe-
tanquespiller, og hvis jeg selv skal sige det, 
klarer jeg mig rigtig godt i turneringen. 
Imidlertid har jeg på det sidste spillet dårli-
gere end normalt. Jeg er simpelthen bange 
for at blive smittet med svineinfluenza, når 
jeg lægger mig for tæt op ad grisen. 
Er TAMIFLU mon en løsning for mig?
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Jægeren 16 11 48 1 (1)
Gymnasten 14 8 -15 2 (2)
Løven 13 7 21 3 (4)
Præsidenten 11 6 20 4 (3)
Den Snakkesalige 11 6 8 5 (5)
Målerlarven 12 6 2 6 (6)
Den Håndgangne 8 4 16 7 (8)
Missilet 11 4 -16 8 (7)
Den Rustne 11 4 -46 9 (9)
Sundhedsapostlen 9 3 -23 10 (10)
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Sundhedsapostlen og Den Håndgangne er ikke kendt 
for deres samarbejde. Men i de sjældne tilfælde, det 
sker, kan de, som her, præstere det sublime.

Missilet og Måler-
larven betragter 
nedslåede resulta-
tet af deres kamp 
mod Den Rustne 
og Løven: 12 – 13
Så er det da heller 
ikke værre!


