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Udlandsproff’er tilbage i turneringen 
Spiller nr. 2, Birger, er tilbage efter et længere ophold hos en malaysisk massør. 

Det har været ganske pragtfuldt, siger han, jeg er klar til at tage kampen op med de hjemlige 
koryfæer, som ikke har udviklet sig nævneværdigt, mens jeg har været borte. 
Sammen med spiller nr. 11, Rita, der er solgt til en udenlandsk klub ved Middelhavet, og spil-
ler nr. 12, Steen, der hverken er købt eller solgt, spillede han holdet til en aldeles overbevisen-
de sejr over Præsidenten, der ellers havde satset på sin nabo, der et par gange - tilfældigt - 
har indtaget førstepladsen. 
Det gør han ikke længere!
Det har altså også irriteret mig længe, udtaler spiller nr. 11, Rita. Nu håber jeg på vind i sejle-
ne, når jeg kommer til Rivieraen. Jeg har set billeder dernedefra af unge mænd, der spiller 
deres kugler med en hidtil uset elegance. ( Der er tale om beachvolley, red. )

Flere iagttagere er tilbøjelige til at tro, at spiller nr. 5,
Hennings, formkurve nu er toppet. Der har været en 
helt overdreven tillid til ham, siger en iagttager, der 
dog ønsker at være anonym. Resultattavlen herunder
taler sit tydelige sprog.

Spil-
ler
nr.

Navn Antal 
kampe

Antal 
vund-

ne

Score Pla-
ce-
ring

1 Annette 12 6 -7 7
2 Birger 3 2 10 10
3 Erling 15 7 -15 5
4 Hanne 10 5 8 9
5 Henning 12 7 14 2
6 Kirsten 2 2 10 10
7 Kjeld 4 2 10 10
8 Lise 14 7 1 3
9 Maria 4 0 -28 12
10 Mona 13 7 -8 4
11 Rita 12 6 9 6
12 Steen 12 7 16 1
13 Winnie 11 2 -40 11
14 Kurt 7 5 11 8

Strandhavens udlandsproff’er spil-
lede sammen. Det resulterede i en 
komfortabel sejr over spiller nr. 5, 
Henning og Præsidenten. 



Skal man finde sig i alt?
Det var et spørgsmål Stjernespilleren, spiller nr. 3, Erling, og spiller nr. 13, Winnie, 
måtte stille sig selv under aftnens turnering.

Stjernespilleren og spiller nr. 13, Winnie, 
førte suverænt deres kamp i 11. spiller-
unde, men havde ikke taget højde for, at 
modstanderne, spiller nr. 10, Mona, og 
spiller nr. 14, Kurt også i afgørende situ-
ationer spillede sammen. F.eks. om 
tvivlsomme udmålinger af placeringen af 
deres modstanderes kugler. Tricket er i al 
sin enkelhed, at spiller nr. 14, Kurt, hol-
der sin hånd således at ingen kan se, 
hvorvidt målingen er korrekt udført.
I hvert fald kunne man konstatere, at 
holdet: fhv. stjernespiller, Erling og spil-
ler nr. 13, Winnie, efter den solide føring, 
måtte se sig slået med to point.

Det medførte naturligt nok fle-
re ophedede diskussioner, 
hvori også deltog Præsiden-
ten, der forgæves søgte at 
dæmpe gemytterne. 

Det gælder stadigvæk om at 
vinde. Dernæst er det en 
god idé at tabe med færrest 
mulige points.

På billedet til venstre ses spillerne under en af 11. 
spillerundes mange diskussioner. Skjult bag spiller 
nr. 14, Kurt ses Præsidenten, der forsøger at mægle 
i den ovenfor omtalte strid. Læg mærke til, at spille-
ren i forgrunden gemmer en kugle i sin hånd, måske 
for at placere den fordelagtigt i et ubevogtet øjeblik.
Yderst til højre tager spiller nr. 11, Rita, forskud på 
sit nye liv som professionel spiller ved Rivieraen. 



11. spillerunde var som så ofte før præget af spiller nr. 5, Hennings 
aggressive græshylere, kugler der forsvinder i græsset omkring banen 
(ordet er i slægt med underhylere og strandhylere)
Frustrationen forstår man godt. I de kommende uger vil man se spille-
ren glide ned ad pointtavlen i et uafvendeligt fald fra toppen, mens 
han daser ved sydlige strande. 
Det kræver kamp at holde sig på toppen.  


