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Tolvte spillerunde var kvindernes. Mændene fejet af banen
Det var nederlagets mænd, der torsdag aften sneg sig væk i tusmørket efter hele to ydmy-
gende nederlag på samme aften til et velspillende kvindehold bestående af spiller nr. 1, Annet-
te, spiller nr. 10, Mona og spiller nr. 13, Winnie. 
NYHEDSBREVET vil af hensyn til de pårørende afstå fra at nævne herrerne ved navn eller num-
mer!

Resultattavlen til venstre er indsendt af en triumferende 
kvindelig fotograf, der til NYHEDSBREVET siger: 
De fik aldrig et ben til jorden. Vi spillede røven ud af buk-
serne på dem.
Aftenens spilleder, den tidligere stjernespiller, har ikke 
fremsendt scoringslister til Præsidentens sekretariat, som 
reglerne foreskriver. Sekretariatet har forgæves forsøgt at 
komme i kontakt med ham. Vedholdende rygter vil vide, 
at han har slugt scoringslisterne og er steget på Strand-
vejsbussen i sydgående retning.
Imidlertid har flere villige kvinder overladt NYHEDSBREVET 

de uofficielle resultater, som vi ikke tøver med at bringe:
1. kamp: 13 – 1 i kvindernes favør
2. kamp: 13 – 5 i kvindernes favør
3. kamp: 13 – 7,8 stykker til mændene

Attentatforsøg mod Udlandsproff’er
Aftenens kampe blev skæmmet af et fælt attentatfor-
søg mod den fra Malaysia nys hjemvendte spiller nr. 
2, Birger. På mirakuløs vis slap både han og de øvrige 
spiller med skrækken. 
Det står ikke klart, hvem der står bag mordforsøget. 
Ingen af de sædvanlige terrorister har taget ansvaret 
for ugerningen. 

Det er klart, at jeg var rystet og ikke 
kunne spille op til mit bedste efter den oplevelse, sag-
de den tydeligt traumatiserede spiller efter udåden.
Han afslog dog at modtage krisehjælp.

Jeg er meget bekymret over den 
tiltagende vold på og udenfor banen. Når jeg vender 
tilbage efter min tur rundt i provinsen, vil jeg straks 
nedsætte en kommission, der kan komme med for-
slag

Udlandsproff’eren troede længe, at han var ramt 
af attentatmandens kugle. 



til, hvordan vi bedst sikrer os mod gentagelser, siger Præsidenten på en utydelig mobiltelefon 
fra et af sine mange slotsophold.

Tolvte spillerunde medførte en del uro i klasse-
mentet. Som NYHEDSBREVET forudså i sit sid-
ste nummer er spiller nr. 5, Henning begyndt 
sin nedstigning fra top 3.
Kvinderne derimod har indtaget de to første 
pladser og flere kvinder ser ud til at følge ef-
ter.

Når Præsidenten har hvilet sig, vil hun efter sigende arbejde 
for øget sikkerhed ved banen.
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Navn Antal 
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ne

Score Pla-
ce-
ring

1 Annette 15 8 7 2
2 Birger 6 3 -4 11
3 Erling 18 8 -29 3
4 Hanne 10 5 8 9
5 Henning 12 7 14 5
6 Kirsten 2 2 10 12
7 Kjeld 4 2 10 12
8 Lise 14 7 1 6
9 Maria 4 0 -28 13
10 Mona 16 9 6 1
11 Rita 12 6 9 7
12 Steen 12 7 16 4
13 Winnie 14 4 -26 10
14 Kurt 10 6 -3 8


