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Umådeholdent alkoholforbrug under Præsidentens fravær 
Præsidenten var atter en gang fraværende under turneringen. Hun deltog i Møn 
Open, som handler om fortæring af stegte ål og kun på et absolut teoretisk plan har 
noget at gøre med petanque.

NYHEDSBREVET havde valgt at sende sin reporter til Møn, hvorfra han har hjemsendt en 
spændende og afslørende reportage om Præsidentens shopping på Steges fashionable 
hovedstrøg. Reportagen ligger i øjeblikket til godkendelse hos Præsidenten. Vores faste 
reporter har således ikke kunnet skrive en af sine gribende beretninger fra aftenens kampe. 

Imidlertid foreligger der et sobert referat fra spillederen af 8. runde 
hr. Henning Bruun Larsen, der selv deltog med et solidt udbytte:  

Der blev spillet 2 spil denne grå aften, hvor der indimellem kom 
lidt dråber fra oven.
Som det fremgår af vedlagte fotos, blev der spillet bravt, 
selv nr. 14, Kurt med støttepædagog var repræsenteret og gjorde 
det rigtig godt.
De verbale bølger gik ind imellem lidt højt på grund af det tætte 
spil, det tangerede faktisk næsten til mobning.
Der var forlydender om at grunden til præsidentens fravær denne 
aften var ”fugtige ål” udenfor området, og derfor var spillerne 
uforstående overfor de tidligere hentydninger omkring 
alkoholnydelse på en spilleaften, hvor motionen er 
i højsædet.
Så derfor tog vi en flaske ekstra denne aften.

Spiller
nr.

Navn Antal 
kampe

Antal 
vund

ne

Score Place
ring

1 Annette 11 5 -15 4
2 Birger 2 1 2 10
3 Erling 11 5 -1 3
4 Hanne 6 4 15 5
5 Henning 9 7 20 1
6 Kirsten 2 2 10 9
7 Kjeld 4 2 10 9
8 Lise 11 3 -23 8
9 Maria 4 0 -28 12
10 Mona 11 5 -1 3
11 Rita 9 3 -6 7
12 Steen 8 5 16 2
13 Winnie 9 1 -30 11
14 Kurt 5 3 17 6

Som det fremgår af skemaet har 
hr. Henning Bruun Larsen på den 
mest ubehagelige måde konsolideret 
sin førerstilling.

Det er tydeligt at spiller nr. 8; Lise, 
har oppet sig efter NYHEDSBREVETS 
påpegning af, hvor let et 
fedterøvstillæg kan fordufte. 

Spilleren optræder i uskyldshvidt 
efter sit ophold i en jysk 
træningslejr. 

Der er rejst tvivl 
om, hvorvidt denne 
spiller har samlede 
ben, som reglerne 
foreskriver.


