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Familiefejden fortsætter
Den jourhavende spilleder valgte torsdag aften at skille ægteparret, spillerne 13 og 14, fra 
spillets begyndelse. Desværre kunne - eller ville han ikke - forhindre dem i at spille mod 
hinanden, hvilket resulterede i endnu en afklapsning af fruen. Det forlyder, at vi snart vil se 
polske håndværkere indrette et ekstra soveværelse i Strandhaven 6. 

Stjernespilleren, nr. 3 Erling, formåede at fastholde sin førsteplads trods et forsmædeligt 
nederlag til spillerne 1 og 5, Annette og Henning. 

Spiller nr. 7, Lise, er tilsyneladende ved at sætte sit fedterøvstillæg over styr. Ifølge 
redaktionens kilder har hun udviklet en særlig dansende og feminin stil, som har vakt 
berettiget opsigt hos tilskuerne. ”Hun skulle hellere koncentrere sig om spillet,” vrissede spiller 
nr. 13, Winnie, der havde hende som makker denne aften.

Præsidenten vender tilbage
Heller ikke denne torsdag var Præsidenten til stede. Hun var til grisefest i Kokkedal. 
”Når jeg nu kommer tilbage fra Bloksbjerg, skal jeg den onde hyle mig vise, hvem der er 
Præsident i denne konkurrence og få lavet mig nogle nemme point. Nu ved jeg hvilke spillere 
man kan regne med og hvilke man skal undgå at komme på hold med” udtaler Præsidenten. 
Det bliver interessant at se, hvordan Præsidenten vil bruge sin viden.

”Det er ikke alle spillere, der passer deres spil. Det er Vi temmelig utilfredse med” siger 
Præsidenten lige inden afgang sydpå. ”Jeg vil overveje sanktioner over for spillere, der fiser 
den af og ikke gør sig fortjent til deres point, men nu må jeg af sted, grüss gott”. 
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nr.
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Antal 
vund

ne

Score Place
ring

1 Annette 9 4 -12 5
2 Birger 2 1 2 11
3 Erling 9 5 -1 1
4 Hanne 4 2 12 8
5 Henning 5 4 23 2
6 Kirsten 2 2 10 9
7 Kjeld 4 2 10 9
8 Lise 9 3 -23 7
9 Maria 4 0 -28 13
10 Mona 7 4 2 4
11 Rita 5 2 -9 10
12 Steen 6 4 13 3
13 Winnie 7 1 -30 12
14 Kurt 3 3 17 6


