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Sejren er vor, sejren er vor, 
vi har vundet, sejren er vor
Sangen har gjaldet fra et bestemt hus i 
Strandhaven hele den forløbne uge. 
Champagnepropperne sprang og stemnin-
gen var euforisk – i det hus!
Men det var bestemt velfortjent og helt 
uden diskussion, at Jægeren kunne 
modtage diplom og hyldest fra medspillerne 
samt en enkelt æresgæst.

”Jeg har gjort det i år, og jeg vil gøre det 
igen til næste år”, sagde Jægeren i sin tak-
ketale. 
Flere iagttagere mener imidlertid at han 
ikke skal komme for godt i gang.
”Jeg mener, at han ikke skal komme for 
godt i gang,” siger Sundhedsapostlen, ”jeg 
har i hvert fald tænkt mig at træne hele 
vinteren, så jeg kan være med i toppen i 
næste sæson.”
”Nu skal han ikke komme for godt i gang,” 
siger Den Snakkesalige, ”havde turneringen 
bare haft to spillerunder mere, så havde jeg 
haft ham. Han er ikke stærk i lyskampe. 
Selv er jeg småblind, så jeg klarer mig lige 
godt dag eller nat”
Gymnasten gav de to ret, men havde i øv-
rigt ingen kommentarer.

Ny præsident kåret

Ved en smuk ceremoni under frokosten ef-
ter slutspillet udpegede den nuværende 
Præsident sin efterfølger. ”Jeg har valgt at 
udpege en kvinde, der har en usædvanlig 
høj score,” siger han, ”ganske vist er den 
negativ, men egentlig ganske imponeren-
de.”
”Score mig her og score mig der,” var Den 
Rustnes kommentar.
”Skal den kælling være Præsident?” hvæse-
de Jægeren skuffet, da Præsidenten lagde 
præsidentkæden om halsen på Den Rustne.
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Jægeren 25 16 64 1 
Den Snakkesalige 20 11 24 2 
Målerlarven 21 11 -1 3 
Præsidenten 17 10 21 4 
Gymnasten 20 10 -43 5 
Løven 19 10 12 6 
Den Håndgangne 19 9 27 7 
Missilet 16 7 -1 8 
Sundhedsapostlen 19 7 -34 9 
Den Rustne 17 6 -70 10 

Præsidenten 
overrækker 
diplom og et 
par flasker 
til Jægeren, 
der var 
vældig til-
freds med 
sin egen 
præstation

Den nyudnævnte Præ-
sident, tidligere kendt 
som Den Rustne, love-
de i sin tiltrædelsestale 
at banen vil være i god 
stand til den nye sæ-
sons begyndelse.
Her ses hun med den 
smukke præsidentielle 
kæde, som hun nok 
skal vide at bære med 
værdighed



Gennemsnitsalderen for høj
Det har længe været en kilde til utryghed 
blandt siddende præsidenter, at de aktive 
spilleres gennemsnitsalder bliver højere og 
højere. Ved turneringsafslutning var gen-
nemsnittet således 67,9 år.
”Det højner jo ikke kvaliteten, for ikke at 
sige vitaliteten, i spillet” siger en anonym 
talsmand for Præsidenten. ”Så derfor har vi 
iværksat en hvervekampagne blandt de 
unge. Det ser ud til at bære frugt”

En af de nye spillere i juniorrækken betragter kritisk et 
skruet kast fra Miss-i-let’s hånd. 

Frokost i det grønne
Turneringsafslutningen foregik i strålende 
sol og pænt høje temperaturer. Flere spille-
re havde svært ved at gennemføre kampe-
ne af bare forventning om sildemadder og 
kolde øl og snaps og alt det andet...

Lyskampen
Traditionen tro blev den sidste ordinære 
spillerunde gennemført med kunstig be-
lysning på banen. Det var meget stem-
ningsfuldt, men bidrog ikke synderligt til 
kvaliteten af kampene. Flere af de tabende 
hold klagede over, at de fik lyset i øjnene 
og at kuglerne kastede lange skygger, der 
forstyrrede de følte indlæg.

Her slutter 
festen!

NYHEDS-
BREVET 

ønsker alle 
en god 
vinter!

Spillerne i et 
ubevogtet øjeblik 
under afslut-
ningsfrokosten.
For de fleste spil-
lere er det natur-
ligt at stikke næ-
sen lidt for langt 
frem, før den bli-
ver dyppet
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