
Jægeren gik glad hjem
De øvrige spillere var ikke tilstrækkelig år-
vågne under ottende spillerunde, så Jæge-
ren havde igen frit spil og vandt begge sine 
kampe. Begge med håndplukkede medspil-
lere, der i den grad hjalp ham til sejren.
Efter kampene udtalte Jægeren:
”Idrætten er i sin Oprindelse mandlig. Det 
var Mandens Opgave som Krigeren, der før-
te ham til i Fredens Tider at øve Kampen 
for at være forberedt. 
Det er først i vor moderne Tid, at Kvinden 
er blevet draget med ind i Idrætten. Da der 
legemligt og sjæleligt jo er stor Forskel paa 
Kvinde og Mand, er det uden videre klart, 
at det ikke er al den af Manden udviklede 
Idræt, der passer til Kvinden.
Den kan virke æstetisk uskøn, byder natur-
ligt imod og er skadelig for kvindens Sund-
hed.
Kvindens Legeme med den svage Muskula-
tur og de ret korte Ben gør hende paa For-
haand daarligt stillet i Øvelser som Løb og 
Spring. Derimod vil Kvindens mere afrun-
dede Legemsformer med det større Fedt-
lag, der holder paa Varmen, gøre Kvinden 
velegnet til Svømning
Idræt og koldt Vejr kan begunstige Opstaa-
elsen af Blærebetændelse.”

Jægeren skyder på det hele.

Man fristes til at mene, at Jægeren måske 
har startet jagtsæsonen en smule akavet.

Ottende runde
Som sagt gik det Jægeren over al forvent-
ning. Takket være fantastiske medspillere.
I første spil viste Den Snakkesalige hvorfor 
hun regnes blandt de bedste. En sejr på 
13 -8 over Brasilianeren og Den Håndgang-
ne.
Næste spillerunde vandt Herrerne, skønt de 
hver kun havde to kugler mod kvindernes 
tre (?). 13 -12 blev det til i en meget smukt 
spillet kamp.
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Jægeren 13 8 33 1 (2)
Løven 10 6 30 2 (1)
Målerlarven 8 5 5 3 (3)
Den Snakkesalige 9 5 5 3 (4)
Gymnasten* 10 5 -21 4 (6)
Præsidenten 6 4 30 5 (4)
Missilet 5 3 -1 7 (5)
Den Håndgangne 6 2 -5 8 (9)
Sundhedsapostlen 6 2 -17 9 (8)
Den Rustne 7 1 -48 10
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*Brasilianeren spiller stadig for den karantæneramte 
Gymnasten.
Jægeren har indtaget førstepladsen. Igen.
 Målerlarven og Løven beholder deres pladser i top-tre 
lidt endnu. 
Præsidenten er nedrykningstruet.
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