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Tung regn og tordenvejr truede 
Fire spillere gennemførte 13. spillerunde og delte points. 
Spiller nr. 8, Lise nåede let forsinket frem til banen i sin bil.
Jeg har schpillet kort og drukket hele eftermiddagen. Lån mig en smøg! Sagde hun ved 
ankomsten.

Hun stod en flot første kamp med bløde indlæg og gode råd til sin 
partner, spiller nr. 12, Steen. Parret vandt matchen 13 -5. 
Modstanderne, den tidligere stjernespiller og spiller nr. 1, Annette 
forlangte revanche, som de vandt 13 – 6. Mest fordi spiller nr. 8, Lise, 
blev ramt af det frygtede fænomen, gummiarm, som plager en del 
spillere. 
I den sidste og afgørende match måtte spillerne have både røde og 
grønne grise på banen, mens mørket sænkede sig. Det var dog omsonst. 
Kampen blev annulleret ved stillingen 8 – 8. Spillerne blev enige om at 
sende en ansøgning til Præsidenten om grise med lys i (og musik).

Valgkampen i gang
Tonen omkring banen bærer præg af, at vi nærmer os et snarligt 
præsidentvalg. Den 16. september, ved den annoncerede frokost, vil den 
siddende Præsident motivere valget af sin efterfølger. 
Ifølge reglerne kan genvalg ikke finde sted og Præsidenten kan ikke 
vælge en person fra sin husstand som efterfølger. Dette for at modvirke 
korruption og nepotisme. Ellers kan Præsidenten pege på hvilken som 
helst af spillerne. Dog forventes det, at vedkommende kan føre sig med 

en vis anstand og værdighed. 
En udpeget spiller kan ikke afslå kaldet. Det betragtes som et borgerligt ombud. Præsidentens 
hovedopgave er at indkalde spillerne til et møde, hvor den forestående sæson planlægges. Der 
er tradition for en let anretning ved denne lejlighed.
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1 Annette 17 9 6 1
2 Birger 6 3 -4 10
3 Erling 20 9 -30 2
4 Hanne 10 5 8 8
5 Henning 12 7 14 5
6 Kirsten 2 2 10 11
7 Kjeld 4 2 10 11
8 Lise 16 8 2 4
9 Maria 4 0 -28 12
10 Mona 16 9 6 1
11 Rita 12 6 9 6
12 Steen 14 8 17 3
13 Winnie 14 4 -26 9
14 Kurt 10 6 -3 7

Vi nærmer os sæsonafslutningen. 
Der er fire spillerunder tilbage, hvoraf en 
del vil blive afviklet i buldermørke.
Der er ingen fornuftig forklaring på, at 
spiller nr. 1 også er nr. 1.
 


