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Asiatiske horder på banen
Efter et månedlangt ophold i genopdragelseslejren Dèh Rhê’n Piât i Vietnam vendte 
familien i nr. 10 omsider tilbage til turneringen.
Det var nu ikke selvkritik, der var på dagsordenen. Derimod aggressive og drilagtige indlæg, 
der voldte de hårdt prøvede veteraner besvær. 
Et rent kvindehold, struttende af østrogen og selvtillid, vandt den første kamp over et af 
turneringens mest spændende hold, bestående af spiller nr. 12, 13 og 14. En konstellation, 
som er anbefalet af adskillige nummerologer. Det er derfor helt ufortjent, at de måtte forlade 
banen med et 3 -13 nederlag.

Anden spillerunde viste dog holdets 
sande kvalifikationer, da de vandt over 
det fra Asien hjemvendte familiehold 
bestående af spiller nr. 6, 7 og 9. 
Nummerologer påpeger at det manglende 
8-tal giver dårlig karma. Vi vandt så 
overbevisende som 13 -11, selv om 
modstanderne medbragte et frådende 
rovdyr som maskot.

Familieholdet har netop forladt regnskoven i 
baggrunden og kastet sig ind i kampen om 
berømmelse og hæder inden turneringen slutter d. 
16. september.
Spiller nr. 9, Maria giver de sidste taktiske fiduser 
til spiller nr. 7, Kjeld, mens spiller nr. 6 i 
forgrunden gør klar til et af sine forbløffende 
indlæg.

Natgrisen i aktion i tredje runde 
Selv om flere spillere påberåber sig deres anden ungdom, er 
det tydeligt for enhver, at synet svigter i flere tilfælde.

Den tredje og sidste runde blev en langstrakt affære, fordi flere af 
spillerne brugte umanerlig lang tid på at føle sig frem til grisens 
position. Det lykkedes for familien at besejre de ældre damer, der 

To spillere stirrer fortabt ind i mørket i 
håb om at få et glimt af NATGRISEN



til stadighed beklagede sig over natteblindhed og grå stær. Resultatet 13-10 taler sit eget 
dystre sprog om alderens indvirken på præstationer.

Præsidenten i defensiven
Massivt folkekrav om lys på banen og overdækning i vinterhalvåret
Spillerne er plaget af adskillige skader i det kolde vejr. Én har knust sin lilletå med et 
strygejern, en anden har en grim betændelse i en neglerod og flere har ondt i ryggen. En 
enkelt klager over spaltede hårspidser. Alle er dog enige om, at lys på banen ville afhjælpe de 

fleste af dårligdommene. 
Jeg ved ikke rigtig hvordan bestyrelsen vil 
reagere, siger Præsidenten, men jeg kan godt 
se problemstillingen og vil derfor fremsende et 
forslag en af de nærmeste dage.
 

Turneringen er ved vejs ende
Med kun to spillerunder tilbage er der optræk til panik blandt spillerne. 
Hvordan når man at forbedre sin stilling på en mørk torsdag aften og en efterfølgende kort 
turnering på en højhellig søndag, hvor alle kun ser frem til frokosten?
 

Mange spillere frygter at sidde 
vinteren igennem og ruge over en 
forsmædelig placering i Strandhavens 
Petanqueturnering. 
Med god grund! 

Det lykkedes ikke holdene at komme overens 
om et tiltrængt angreb på Stjernespillerens 
førerstilling i hans fravær.
I stedet for spillede holdene deres egen 
chance, hvilket resulterede i en næsten 
uændret stilling.

Spil-
ler
nr.

Navn Antal 
kampe

Antal 
vund-

ne

Score Place
ring

1 Annette 20 10 -6 5
2 Birger 6 3 -4 12
3 Erling 24 13 -8 1
4 Hanne 15 7 12 8
5 Henning 12 7 14 7
6 Kirsten 4 3 11 11
7 Kjeld 6 3 11 11
8 Lise 21 11 22 2
9 Maria 6 1 -27 13
10 Mona 20 10 4 4
11 Rita 12 6 9 9
12 Steen 19 11 11 3
13 Winnie 18 5 -40 10
14 Kurt 16 9 -18 6

NYHEDSBREVET dokumenterer forholdende på banen. 
Natgrisen ligger alene i forgrunden.


