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Svømmende grise og dygtigt lederskab
Den syvende spillerunde blev af flere grunde en pauver affære. Dels høvlede regnen
ned hele dagen, dels var kun én spiller mødt frem
Vejret var måske ikke det bedste til petanque. Banen var
vel heller ikke optimal, men ikke desto mindre er det
skuffende, at så få spillere viste den rette sportsånd og
trodsede vejret. Selv om rødvinen bliver en anelse tynd
sådan dag.
Den eneste spiller, der mødte frem til denne spillerunde,
var Præsidenten, iført korrekt anlagt regnslag og røjsere.
Det er sjældent man i petanquekredse oplever, at så
højtstående dignitarer udviser lederskab og
sportsmanship.
Præsidenten udfordrede samtlige tilmeldte spillere, men da
ingen af dem modtog udfordringen, gør Præsidenten krav
på at have vundet mindst tre spil, fordi modstanderne ikke
mødte op.
Sagen er sendt til vurdering i Dansk Petanqueforbunds
disciplinærkomité, der ventes at afvise kravet, fordi det
kan dokumenteres, at grisen var på dybt vand og
svømmede hid og did, hvilket muligvis er dyrplageri og
under alle omstændigheder strider mod de internationale
regler.

Læserne raser efter NYHEDSBREVETS afsløring
De særlige regler for afholdenhed vækker vrede. Præsidenten påtænker
en
tilpasning af reglerne.
NYHEDSBREVET er kommet i besiddelse af et delvist anonymt brev, der i den
forløbne uge har været rundsendt til spillerne. Heri trues Præsidenten med
offentliggørelse af hendes noget lemfældige omgang med alkohol.

Den delvis anonyme brevskriver fanget af
vores udsendte paparazzi i færd med en
kriminel handling

Præsidentens pressetalsmand meddelte her til formiddag, at Præsidenten naturligvis ikke lader sig true, men
alligevel overvejer om reglerne ikke bør tilpasses de faktiske forhold.
En erfaren iagttager siger til NYHEDSBREVET, at det er et klogt udspil. ”Præsidenten kan næppe tåle at få
blotlagt sit privatliv med dets udskejelser på så vitale områder, som der her er tale om.”

