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Afsløring:
Fejl i beregninger af points.
Jeg er rystet siger Stjernespilleren, Erling. Uanset hvad jeg foretager mig, har jeg 
stadig en score på minus 1. 
Præsidentkontoret har nødtvunget indrømmet, at der i forbindelse med tordenvejret i sidste 
uge har været nedbrud af Edb-systemerne. Der kan have indsneget sig nogle få ubetydelige 
fejl i pointberegningerne. 
Præsidenten ønsker ikke at udtale sig, før hun har fået en redegørelse fra sin administration. 
NYHEDSBREVET er som så ofte først med offentliggørelsen af den korrigerede resultattavle 
efter spillerunde 9:

Af resultatlisten kan man se, at det betaler 
sig at klage. Erling, Stjernespilleren, nr. 3, er 
tilbage på sin 1. plads, men med -2 i score.

Man ser ligeledes, at mændene dominerer 
spillet. Helt fortjent.

Præsidenten har egenhændigt revideret 
resultaterne og erklærer resultatlisten for den 
officielle – uanset hvad.
Og…?

Resultatlister fra alle kampe ligger som sædvanlig til gennemsyn i papircontaineren ved 
Strandhaven nr. 21. Skulle nogen, mod forventning, have indvendinger mod denne reviderede 
pointtavle, kan man henvende sig til Præsidenten hver dag mellem 10.59 og 11.00.
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Spil-
ler
nr.

Navn Antal 
kampe

Antal 
vund-

ne

Score Place
ring

1 Annette 11 5 -15 6
2 Birger 2 1 2 11
3 Erling 13 7 -2 1
4 Hanne 8 5 27 5
5 Henning 10 6 14 3
6 Kirsten 2 2 10 9
7 Kjeld 4 2 10 9
8 Lise 13 6 -10 4
9 Maria 4 0 -28 12
10 Mona 11 6 -2 4
11 Rita 10 4 -10 8
12 Steen 10 6 16 2
13 Winnie 10 2 -38 10
14 Kurt 6 4 9 7

Yngre, køn mand tilbydes stilling som regnskabsmedarbejder i 
Præsidentens administration.

Det forventes, at du mindst har HD i regnskab og er i stand til 
at regne den ud, når proletariske og koleriske spillere råber 
ad dig.

Løn som forskyldt.

REGNSKABSMEDARBEJDER

I dette nyhedsbrev vil man ikke kunne finde noget 
om spiller nr. 8, Lise.



Niende spillerunde præget af doping. 
Præsidenten førte an.
Lettelse blandt mange af spillerne efter Præsidentens åbenlyse brug af alkohol og 
anden doping ved aftenens kampe.

Ingen tvivl! 
Der har været stor bekymring blandt spillerne efter Præsidentens bastante udmelding om 
afholdenhed og kolde afvaskninger, før, under og efter kampene.
Denne aften viste Præsidenten vejen og skænkede alkohol til hvem, der gad. Det lettede en 
del på stemningen.

Præsidenten var sært vennesæl denne 
aften og gik forrest i brugen af 
stimulerende midler. 
Hun vandt da også begge sine kampe.

Spiller nr. 5, Henning, begik 
også denne aften 2 
eklatante fejl.

Først mødte han frem som 
curlingspiller og begyndte at 
feje banen. 

Da det lidt sent gik op for 
ham, at det var en 
petanqueturnering, der var 
under afvikling, blev hans 
spil så aggressivt, at hans 
kugler for det meste blev 
spillet helt ud af banen, hvor 
de forsvandt i græsset.

Henning sluttede aftenens 
kampe uden point og med 
en negativ score.

Det var faktisk synd for hans 
makker, spiller nr. 13, 
Winnie, der netop denne 
aften var i storform.


