
Ny spænding om topplaceringer
De tre kampe i runde 14 var alle af en vis 
lødighed. Her hvor sæsonen lakker mod en-
den, viser flere spillere topform. Således 
også Sundhedsapostlen, der vandt to ud af 
tre kampe og ikke var helt fri for at hovere. 
Der var anerkendende bifaldsytringer til 
hendes følte indlæg, der kunne gøre enhver 
gammel gris gejl.
” Jeg stiler helt klart efter en topplacering i 
turneringen”, siger hun, ”jeg har følt mig 
som et miskendt geni hele sommeren.”

Petanque kan sagtens bringe sindene i kog. Her disku-
terer et par kvinder højlydt deres kuglers lidt ube-
hjælpsomme placering, mens mændene har helt an-
derledes alvorlige ting at tænke på.

Som det fremgår af resultatlisten andet-
steds på siden, er der sket visse ændringer 
i feltet, der lover godt for det sportslige ind-
hold i slutspillet. 
Vil opkomlingene nå at fortrænge Præsi-
denten fra femtepladsen, inden han vender 
tilbage fra endnu en udenlandsrejse?
Tør Gymnasten blive væk fra endnu en spil-
lerunde?
Kan Målerlarven slå Jægeren?
NYHEDSBREVET følger op! 

Flere læsere har 
spurgt hvad det dog er 
Målerlarven har mel-
lem benene på billedet 
i sidste udgave af 
NYHEDSBREVET. Vi 
har undersøgt sagen 
og kan meddele d’her-
rer, at det er en pe-
tanquekugle, der net-
op er kastet.
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Jægeren 18 12 48 1 (1) 
Målerlarven 14 8 19 2 (4)
Løven 15 8 18 3 (3) 
Gymnasten 15 8 -25 4 (2) 
Præsidenten 11 6 20 5 (5) 
Den Håndgangne 12 6 17 6 (8) 
Sundhedsapostlen 13 6 -1 7 (9)
Den Snakkesalige 12 6 -2 8 (6) 
Den Rustne 15 5 -68 9 (7) 
Missilet 11 4 -16 10 (10) 
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Nåh, er det 
den lille 
røde, de 
kalder gris

Behøver vi 
hele tiden 
at holde i 
hånd?


