Præsidenten for
Strandhavens Petanqueturnering
NYHEDSBREV # 16
3. september 2009

Præsidenten vendte hjem
Efter sine statsmandsbesøg rundt i Europa,
vendte Præsidenten og hans frue fredag tilbage til Strandhaven. ”Jeg havde overset,
at NATO lige har fået ny generalsekretær,
så rejsen var en smule overflødig,” fortæller
han,” men de sagde, at jeg skulle være velkommen igen om fire år”
Det forventes at han straks vil give sig i
kast med den betydningsfulde tale han skal
holde den 20. september. Der spekuleres i,
at han enten vil udnævne en ny præsident eller ved dekret sikre sig selv magten i endnu en periode.

Jægeren
Målerlarven
Den Snakkesalige
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Gymnasten
Den Håndgangne
Sundhedsapostlen
Præsidenten
Den Rustne
Missilet

Placering

16. spillerunde

Score

NYHEDSBREVET skal beklage, at vi mere
end antydede en forbindelse mellem Den
Rustne og Jægeren. Forholdet er for længst
bragt til ophør efter at Den Rustne har kastet sig over sit næste offer: Løven.

Kampene blev indledt kl. 18, så spillerne
spiste rigeligt med junkfood i stedet for den
sædvanlige sunde aftensmad. Skyllet ned
med lidt rødvin gik det dog for de fleste.
Jægeren synes urørlig og kroede sig uklædeligt hele aftenen. Desværre vandt han
også den ene kamp, han spillede, selv om
det var hans makker, Sundhedsapostlen,
der trak læsset. Hun var virkelig tændt efter at være blevet lammetævet, 1 - 13 af
Den Snakkesalige og Den Håndgangne.
Den Snakkesalige avancerer voldsomt for
anden uge i træk og truer nu Målerlarven
på andenpladsen.
Efter præsidentparrets hjemkomst, må Den
Rustne nok se sig henvist til sidstepladsen
(bridgespil fordærver boldøjet)
Antal vundne

Ny pardannelse

Dagens kampe

Antal kampe

Præsidentparret modtager de fremmødtes
hyldest fra døren i det præsidentielle køretøj,
CAMP ONE.

”Vi er kun gode venner”, siger han til
NYHEDSBREVET. ”Vi spiller bridge – intet
andet, men hvis der kommer sild til det afsluttende arrangement, så kommer jeg
også”
I en kommentar hertil siger målerlarven:
”Alle kan få brug for et sidespring engang
imellem.”
Hermed giver vi ordet videre til sportsredaktionen:
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