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Stjernespilleren i front
Han har brugt 22 kampe for at nå sin førsteplads, hvor gennemsnitsspillerens 12 
kampe rækker til en 7 plads. 

14. runde indledtes med en kamp som spillerne 12 og 13, Steen 
og Winnie var selvskrevne til at vinde, men på grund af modspil-
lernes unfair chikaner og utilbørlige kommentarer, måtte de lide 
den tort, at tabe 10 -13 til et gennemsnitligt hold, bestående af 
spiller nr. 1, Annette og spiller nr. 14, Kurt.

Den næste kamp var skæmmet af en lettere alkoholiseret dom-
mer, der tillod et middelmådigt hold, spiller nr. 3, Stjernespille-
ren, og spiller nr. 8, Fedterøven, at flytte rundt på grisen efter 
forgodtbefindende. 
Der er faldet dom i sagen om svinetransporterne.

Præsidenten uden chancer for at blande sig i slutspillet
For mange slotsophold har fordærvet boldøjet.

Selv om Præsidenten havde udset sig spiller nr. 10, Mona, til sin 
makker, og selv om denne spillers læderede håndled for længst 
er helet, så måtte Præsidenten indkassere et alvorligt nederlag, 
der placerede hende i den dårligste halvdel af klassementet.
Tænk, jeg synes altså jeg spiller meget bedre end både          og
         (navnene er NYHEDSBREVET bekendt), siger en tydeligt ir-
riteret Præsident. Jeg har altid selv regnet mig blandt de frem-
meste. Ham dommeren var vist heller ikke ædru.
Bedømt af en ædruelig iagttager, var der intet i vejen med mod-
standernes sejr, især oplevede man flere gange i løbet af kam-
pen Stjernespillerens nyeste våben: cirkelslaget, der på forun-
derligste vis lader kuglen sno sig mellem banens kugler for til 
sidst at lægge sig til hvile tæt op ad grisen. 

Lad for helvede de stakkels grise være i 
fred. Vi får bare vrøvl med myndighederne, 
sagde anden spillerundes let alkoholiserede 
dommer.
En official forsøger her at vurdere omfanget 
af misbruget.



    

 
                                                                   

Stillingen efter 14. spillerunde

Spil-
ler
nr.

Navn Antal 
kampe

Antal 
vund-

ne

Score Pla-
ce-
ring

1 Annette 19 10 -3 3
2 Birger 6 3 -4 11
3 Erling 22 11 -13 1
4 Hanne 11 5 3 9
5 Henning 12 7 14 6
6 Kirsten 2 2 10 12
7 Kjeld 4 2 10 12
8 Lise 18 10 19 2
9 Maria 4 0 -28 13
10 Mona 17 9 1 4
11 Rita 12 6 9 8
12 Steen 15 8 14 5
13 Winnie 15 4 -29 10
14 Kurt 12 7 -12 7

Præsidenten havde valgt at indkalde spiller nr. 
10, Mona, til at assistere sig.
En tændt spiller nr. 10 smøgede ærmerne op, 
men uden synlige resultater. 

Nyt kast i verdensklasse
Stjernespilleren viste torsdag aften, hvorfor han 
stadig befinder sig i verdenseliten. Hans nyudvik-
lede cirkelkast overrumplede alle modstandere.
Det gælder blot om at have lidt løse håndled, ud-
taler Stjernespilleren til NYHEDSBREVET  
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