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Flittigt fremmøde og solidt spil førte til sejr.

Ved den afsluttende frokost efter en succesrig turnering 
overrakte Præsidenten et par flasker vin og et diplom til 
vinderen af Strandhavens Petanqueturnering, den suveræne 
Stjernespiller.
Med 27 spillede kampe og 16 sejre var der ingen, der kunne 
true ham under søndagens afsluttende turnering, selv om 
mange forsøgte sig. Også de sidste kampe vandt han sikkert. 
De nærmeste konkurrenter forlod banen med bøjet hoved.
Efter de første par snapse kunne de fleste spillere dog godt 
se, at sejren var fortjent og applauderede ivrigt efter 
Præsidentens smukke tale.

Stjernespilleren var tilfreds med sin sejr.
Den har jeg så rigeligt fortjent, udtalte han
til NYHEDSBREVET.
De utilfredse spillere var på det tidspunkt 
dæmpet ned med alkohol.

Den nye Præsident udpeget

Da den afgående Præsident skønnede, at spillerne var 
blevet tilstrækkeligt berusede, så hun sit snit til at udpege 
sin efterfølger, uden at det kom til tumultagtige scener.
I sin motivation kom Præsidenten ind på sin egen ambition 
om at blive Præsident for en rockerbande.
Hun nævnte den nye Præsidents ihærdighed og evne til at 
rejse sig fra et kortspil og sekundet derefter at stille op til 
petanque. 
Den nye Præsident er spillevende, sagde Præsidenten, og så 
er det en person, der har gode hænder.
Herefter lagde den afgående Præsident i et gribende øjeblik 
sin præsidentkæde om halsen på spiller nr. 8, Lise.

Det var en synligt bevæget spiller, der 
modtog den præsidentielle kæde med 
ret til at benytte sig af prærogativer.

(I redaktionens ordbog står dette ord 
umiddelbart før ordet præsenil.)



Dramatisk opgør om de sidste points
Spillerne var ude i et benhårdt slagsmål om de sidste points. Ingen ønskede at gå vinteren i 
møde med en vanærende placering i turneringen. Adskillige lovede sig selv, at det var sidste 
gang de tog på ferie i turneringssæsonen. 

Det var sgu´ en meget god ferie, siger spillerne nr. 5 og nr. 11. Vi var da både i Frankrig og 
Italien, men en 4. og 5. plads er noget under den målsætning vi havde efter vinterens 
styrketræning, så vi overvejer at rejse i vinterhalvåret for eftertiden.

 

Spiller nr. 11, Rita, iført en knaldgul
vest fra H2O, fanget i et eftertænksomt 
øjeblik under søndagens turnering.
Det forlyder, at hun fremover vil lægge
sin ferie i vinterhalvåret. Vi skal have et møde med vore 
sponsorer i løbet af næste uge, så må vi se, hvad de siger, 
fortæller hun NYHEDSBREVET

Turneringens første dødsoffer
Stjernespilleren hensynsløs i sin kamp for sejr
I den anden – eller var det den tredje kamp? – blev turneringen ramt af et tragisk dødsfald. En 
regnorm, der tilfældigt lagde sin vej forbi banen, blev et uskyldigt offer for Stjernespillerens 
frygtede kugler.
Jeg beklager naturligvis det skete, siger Stjernespilleren til NYHEDSBREVET, men jeg kunne jo 
ikke vente hele dagen på, at den skulle passere banen. 

Vi har længe frygtet det ville ske, siger direktøren for Dyrenes Beskyttelse, hvorfor skal der 
altid lig på bordet, før myndighederne får øjnene op for problemerne. Vi ønsker forbud mod 
dette bestialske spil, indtil banerne bliver sikre for vore medskabninger.

Meget imod NYHEDSBREVETS sædvanlige 
høje etiske standard, bringer vi her et billede 
af den stakkels orm, der måtte lade sit liv i en 
grusom sport.

Spillerne var forfærdede, da ulykkens omfang gik op for dem.

Jamen, vi overvejer da, om vi 
fortsat kan rejse på ferie midt i en 
krævende turnering, siger 
Græshyleren, her iklædt et elegant 
blåt bomuldssæt fra Sportsmaster 
med hvide besætninger.

(Arkivfoto)



Utilfredse spillere
NYHEDSBREVET har foretaget en rundspørge blandt de spillere, der var på banen i søndags. Et 
flertal af spillerne synes at banen er bulet og skæv. Savannen er frygtet af selv de bedste 
spillere. Toiletforholdene er heller ikke optimale, mener de spillere, som NYHEDSBREVET har 
talt med. Der forestår et større genopretningsarbejde for den nytiltrådte Præsident.

Jeg synes bestemt ikke jeg får nok ud af mit raffinerede underhåndskast, siger 
spiller nr. 13, Winnie, der klædt i diskret blåt med en livlig tværstribet bluse. 
Den bane modarbejder mig hele tiden og jeg tror, at 95% af mit 
utilfredsstillende resultat, skyldes den dårlige vedligeholdelse af banen. Jeg ser 
gerne en udvidelse af banen til begge sider. Vi skal vel alle være her.

Jeg medgiver gerne, at banen efterhånden er noget ramponeret, 
siger den afgående Præsident, iklædt royal purpur med 
matchende tørklæde. Det bliver imidlertid en sag for min 
efterfølger, der sikkert brænder for at forbedre forholdene for 
spillerne.

Hvis vi lige må få et ord indført indskød de to gentlemen 
herunder, spiller nr. 14, Kurt, med passende beklædning til 
vejret. Dog med en cap, der burde være et nummer større. 

Stjernespilleren med lun polstret vest med aftageligt foer. Begge i en noget 
uvant situation. Der var kun kaffe denne søndag formiddag. 
Om vi er utilfredse? Mon ikke, lød det som med én mund. Vi spiller ikke op til 
vores bedste på kaffe.

Deres kvindelige modspillere (t.h.), Mona i nobelt, 
maritimt blåt fra Hennes og Mauritz hvorimod Lise, 
der i modsætning til de øvrige spilleres afdæmpede 
farver stillede op i kulørt hippiejakke.

De var mest utilfredse med 
toiletforholdene. Mændene 
går bare om bag en busk, vi 
må gå helt hjem. Det kan 
ikke være meningen, at vi 
skal have dårligere forhold 
som kvinder.

Stjernespilleren var så sikker på sin sejr,
at han med en vis arrogance vendte ryggen 
til spillet, mens han indtog sin morgenkaffe.

Den gamle redaktør i et par trendy
hængerøvsbukser fra Kirkens Korshær, 
erklærede sig overvejende tilfreds.
Det er det, jeg er ansat til at være,
forklarede han. Præsidenten bliver skidesur, 
hvis ikke jeg er positiv 

D
Den kommende Præsident 

overvejer placeringen af 
dametoilettet



Spiller nr. 1. beklager sig over manglen på askebægre langs 
banen. 

Jeg er sikker på, at jeg kunne kaste mine jordstrygere mere 
præcist, hvis jeg kunne lægge min smøg fra mig, inden jeg kaster, 
siger hun. Det sker tit at jeg får røg i øjnene i det afgørende 
øjeblik. Desværre er der kun begrænset forståelse for os rygere. 
Det ville være fint med et askebæger på stativ i hver ende af 
banen.

Annette i mørk pullover fra Gant med en 
dristig udskæring, der afslører hendes 
amulet, der dog kun havde kraft nok til en 7. plads 

Turneringen er slut. Her er resultatet.

Den afgående Præsident vil i nær 
fremtid lade grundejerforeningens 
revisor og revisorsuppleant 
gennemgå de pointskemaer, der 
ligger til grund for det endelige 
resultat.
Det ændrer nok ikke noget.

NYHEDSBREVET
ønsker sine læsere god vinterdvale

Spil-
ler
nr.

Navn Antal 
kampe

Antal 
vund-

ne

Score Place
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1 Annette 21 10 -16 7
2 Birger 6 3 -4 12
3 Erling 27 16 6 1
4 Hanne 18 9 21 8
5 Henning 16 10 24 5
6 Kirsten 4 3 11 11
7 Kjeld 6 3 11 11
8 Lise 24 13 27 2
9 Maria 6 1 -27 13
10 Mona 23 10 -10 6
11 Rita 16 10 30 4
12 Steen 22 12 6 3
13 Winnie 20 5 -48 10
14 Kurt 20 9 -45 9


