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Fedterøvstillæg
Efter sidste nyhedsbrev indløb følgende meddelelse fra spiller nr. 8, Lise:

Idet jeg ydmygt takker for tilsendte nyhedsbrev, må jeg tilstå, at jeg kun med største angst tænker på at 
møde til diverse torsdagsdueller, idet jeg ærligt erkender, at min evne til at holde grimassen og ikke mindste 
holde min mund hermetisk lukket af for naturligvis altid velbegrundede, men af gode grunde ildehørte be-
mærkninger, ikke er enorm (altså min evne.!!).    
Jeg vil dog forsøgsvist dukke op førstkomne torsdag, og naturligvis gøre mit bedste for at leve op til Fru 
Præsidentens forventninger. 
Venligst Lise.

Som de tilstedeværende ved tredje spillerunde kunne konstatere lykkedes det ikke spilleren at 
holde sin mund! 
Overhovedet ikke! 

Ikke desto mindre har Præsidenten resolveret som følger: ”Spiller nr. 8 har udvist en passende 
ydmyg og underdanig adfærd. Det kan Vi godt lide! Derfor tildeles hun i tredje spillerunde Vor 
stjernespiller nr. 3, Erling. Herefter skulle det ved Vor gunstbevisning blive muligt for spiller 
nr. 8, Lise, at tiltuske sig et par points.”

For at undgå en veritabel mailstorm har Præsidenten ladet meddele, at så let går det ikke næ-
ste gang!

Som det fremgår af resultattavlen 
har Præsidentens nåde hjulpet spiller nr. 8, Lise, 
fra en 9. plads til en 5. plads. 
Hendes hjælper slutter på en 6. plads. 
Skam få den, der tænker ilde herom.

Spil-
lernr.

Navn Antal 
kam-

pe

Antal 
vund-

ne

Score Pla-
ce-
ring

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



POINTBEREGNING
En del spillere bemærkede, at Præsidenten under tredje spillerunde virkede usikker i pointbe-
regningen. 
Det er kun tilsyneladende!
Præsidenten ved naturligvis, hvad Præsidenten gør! 
    

                              

Men Præsidenten har bedt NYHEDSBREVET om at repetere reglerne:

Hver spiller får tildelt et spillernummer, som gælder for hele turneringen. (Nej, 
Annette, spillernummer og placering har intet med hinanden at gøre).
 
I løbet af de første seks spillerunder skal hver enkelt spiller have været på hold med nye med-
spillere hver gang. Det er spillederen, der sammensætter holdene efter en gammel recept.

Efter sjette spilrunde kan man risikere at komme på hold med spillere, som man før har spillet 
sammen med (man må så håbe, at de er blevet dygtigere). Det er ikke så svært som det ly-
der. 
Hav tillid til vore dygtige spilledere! 

Ved afslutningen af et spil konstateres, hvem der har vundet og med hvilke cifre. Det vindende 
hold får differencen mellem cifrene som positiv score, det tabende hold får differencen som ne-
gativ score. Hvor to spillere har samme antal vundne kampe, afgør scoren den indbyrdes 
placering.

Familiestridigheder
I torsdagens turnering dannede spiller nr. 9, Maria, hold med spiller nr. 12, Steen, idet hun hå-
bede på at hun med denne holdopstilling kunne banke sin Fader, spiller nr. 7. 

”Jeg håber, at jeg og spiller nr. 12 kan banke min far og nr. 12’s kone”, udtalte Maria fortrøst-
ningsfuldt før kampen.

Lige lidt hjalp det. Det blev et forsmædeligt nederlag 3 -13 og vinderne så sig ikke for gode til 
at håne taberne.

”Jeg må til at træne den overhånd. Det er den eneste vej frem,” konstaterede spiller nr. 9, Ma-
ria, da kampens resultat forelå. 

Det nyeste billede af vores 
Præsident. Her iført en særlig 
dragt, der bruges ved interna-
tionale stævner. Man bemær-
ker, at Præsidenten mere end 
antyder, at kassen er tom. Spil-
lerne skal således ikke forvente 
store pengepræmier ved afslut-
ningen søndag d. 9. september



M. Alphonse Baldi
NYHEDSBREVET’S udsendte er stadig på jagt efter vores franske kommentator og coach, Mon-
sieur Alphonse Baldi. I Lyon hvor han i en årrække har været President de la Fédération de 
Sociétés de Joueurs de Boules de Lyon, har vores udsendte ikke kunnet spore ham. Mange kil-
der i Lyon påpeger, at han nok er gået i hundene.
Andre mener at vide, at han har slået sig ned i Algier. Eftersøgningen fortsætter.


