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Ny spiller tævede konen 
to gange samme aften !

Den nye spiller, Kurt, har fået spillernummer 14. Han havde ønsket at komme ind i 
spillergruppen alfabetisk efter spiller nr. 7, Kjeld. ”Jeg hader at komme under konen, så jeg vil 
ind i den alfabetiske rækkefølge,” udtalte han ved spillets begyndelse.

Imidlertid er det kommet Præsidenten for øre, at flere spillere er ved at brodere deres 
spillernummer på deres bedste T-shirt, så en ændring af spillernumre vil ødelægge dette 
prisværdige initiativ.

”OK, så tæver jeg hende bare, så kommer jeg over hende i placering,” sagde, Kurt, spiller nr. 
14, og kastede sin første kugle til en kælen placering op ad grisen (Nej, her menes ikke konen, 
men målkuglen).

Den omtalte spiller nr. 13, Winnie, måtte indkassere hele to nederlag denne aften. Hun havde 
nu heller ikke den store støtte i sine holdkammerater spiller nr. 1, Annette og spiller nr. 8, 
Lise, der ikke havde fattet hvilken symbolsk betydning kampene havde. Spiller nr. 1. blev 
antruffet i Strandhaven efter mørkets frembrud. Hun gik rundt på må og få og hvislede 
forbandelser over sine rustne kugler. 

Aftenen var en stor triumf for stjernespilleren nr. 3, som nu fører turneringen. ”Det har jeg 
rigtig godt af,” kommenterede Erling.

Som  turneringsskemaet  tydeligt  viser,  er 
spiller nr. 3, Erling, nu på en førsteplads efter 
en solid indsats gennem alle fire spillerunder.

”En lignende indsats kunne jeg tænke mig fra 
visse  andre  af  turneringens  spillere.  Jeg 
synes det var et utilfredsstillende fremmøde” 
udtalte Præsidenten efter fjerde spillerunde. 

Hun var  der  nu  ikke  selv,  men  foretrak  at 
spise kalvefrikassé i privaten.
 

Deres udsendte (med skjult 
kamera).

Spiller
nr.

Navn Antal 
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vund
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Score Place
ring

1 Annette 8 3 -18 5
2 Birger 2 1 2 10
3 Erling 1 5 5 1
4 Hanne 4 2 12 8
5 Henning 4 3 17 4
6 Kirsten 2 2 10 9
7 Kjeld 4 2 10 9
8 Lise 8 3 -19 6
9 Maria 4 0 -28 13
10 Mona 6 4 8 3
11 Rita 4 1 -13 11
12 Steen 6 4 13 2
13 Winnie 6 1 -26 12
14 Kurt 2 2 13 7


