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Læserne bestormer NYHEDSBREVET
Redaktionen har arbejdet på højtryk for at sikre ytringsfriheden. 
Et ukendt antal (Vi er mange, der mener…) spillere har henvendt sig til Præsidenten for at få 
flyttet sidste spilledag fra søndag d. 9. september til søndag d. 16. september. ”Jeg ved sør’me 
ikke om mine minifrikadeller kan holde sig en hel uge,” siger en bestyrtet Præsident, ”men, all 
right, jeg vil bare ikke have klager i forbindelse med eventuelle udbrud af botulisme (Der findes  
syv typer Cl. Botulinum: A, B, C, D, E, F og G, som producerer forskellige giftstoffer (toksiner). Oftest er det typerne A, 
B og E, der giver sygdommen botulisme - også kaldet pølseforgiftning - hos mennesker. Type A og B findes ofte i jord 
og type E i havvand.). 
Svaret er, så vidt NYHEDSBREVET kan forstå, at de absolut sidste kampe afvikles den 16. sep-
tember med en påfølgende frokost fremstillet og fortæret af spillerne.

Nepotisme og fedterøve
En læser, der ønsker at være anonym, har sendt NYHEDSBREVET følgende:

Jeg må udtrykke min dybeste mistillid til regnskabsafdelingen. Vi 
så også at resultaterne blev udregnet midt
under turneringen, og med et kraftigt forbrug af alkohol.
Det burde ikke kunne lade sig gøre at 2 spillere med forskellig 
score kan få samme placering. Men efterfølgende forstår jeg at 
Lise i nr.4 bestak bestyrelsen med adskillige flasker vin., det er 
nok derfor at der skulle
være tys tys om Lise i det seneste nyhedsbrev.
Anonym spiller fra nr. 6.

Forelagt det anonyme læserbrev udtaler Præsidenten: ”Visse, vasse, sådan er reglerne nu en-
gang. Selvfølgelig kan man score mig med lidt billig syditaliensk rødvin. Det har jeg da aldrig 
lagt skjult på. Men fejlen, som læserbrevet så rigtigt påpeger, vil snarest blive rettet. Det skal 

jeg personligt sørge for! 
Desværre mangler der hænder i administrationen for 
øjeblikket og mine egne er optaget af så mange an-
dre gøremål.”

Stjernespilleren, nr. 3, Erling, forsøger sig med et scoretrick, 
der - desværre for ham – viste sig at have kaffe som sin vigtig-
ste bestanddel. Resultatet kan ses andetsteds i NYHEDSBRE-
VET.



Tiende spillerunde
Desværre var denne spillerunde skæmmet af udbredt hooliganisme blandt tilskuerne. 
Det kostede de talentfulde spillere nr. 10, Mona, og nr. 12, Steen, en oplagt sejr.

”Hvis vi havde vidst, at vi skulle kæmpe mod både spiller nr. 1, Annette, og spiller nr. 5, Hen-
ning, samt sidstnævntes kone og en nabokones helt uacceptable opførsel, ville vi have meldt 
os til turneringen i Greve Strand i stedet,” siger spiller nr. 10 Mona. ”Dernede har de ry for en 
passende opførsel under kampene. Strandhavens turnering er efterhånden overtaget af volde-
lige elementer, der skyder deres kugler ud blandt sagesløse tilskuere, mens deres koner råber 
skældsord efter modstanderne. Det er en skændsel for dette elegante spil”

Det fremgår af skemaet, at det er dårlig økonomi at hælde kaffe på Præsidenten. Hun er helt 
klart til øl! 
Stjernespilleren, spiller nr. 3, Erling, er derfor ikke længere stjernespiller! 
Det er derimod spiller nr. 5, Henning, med god hjælp fra sin morgenbadeveninde, spiller nr. 8, 
Lise, der aftenen igennem var usædvanlig 
grov i kæften over for hans modstandere. 
Flere gange under aftenens kampe blev hun 
kaldt op til dommerbordet til irettesættel-
ser. ”Fuck jer, narrøve” var hendes umid-
delbare reaktion. Hendes sag er omgående 
videresendt til Dansk Petanqueforbunds 
eksekutivkomité. 
Aftenens tredje kamp var godt i gang mel-
lem de to vindende hold, da det begyndte at 
regne, og Præsidenten så sig nødsaget til at 
aflyse resten af kampen. ”Jeg blev simpelt-
hen så våd,” sagde hun, ”og det selvom jeg 
havde både paraply og alting.
Man bliver altså også snavset, når kuglerne 
sådan ruller på det våde grus. Det kan jeg jo
ikke byde spillerne.”

Spil-
ler
nr.

Navn Antal 
kampe

Antal 
vund-

ne

Score Pla-
ce-
ring

1 Annette 12 6 -7 5
2 Birger 2 1 2 12
3 Erling 14 7 -13 3
4 Hanne 9 5 16 7
5 Henning 11 7 22 1
6 Kirsten 2 2 10 10
7 Kjeld 4 2 10 10
8 Lise 14 7 1 2
9 Maria 4 0 -28 13
10 Mona 12 6 -10 6
11 Rita 11 5 1 8
12 Steen 11 6 8 4
13 Winnie 10 2 -38 11
14 Kurt 6 4 9 9

Spiller nr. 10, Mona, spillede i øvrigt som en brækket arm i tiende 
runde af Strandhavens Petanqueturnering. Voldsomme smerter i høj-
re håndled forhindrede spilleren i at foretage de præcise skruninger, 
der ellers kendetegner hendes spil. Og meget hjælp havde hun ikke 
af makkeren spiller nr. 12, Steen.

Spiller nr. 10, Mona, plaget af et 
læderet håndled

Spiller nr. 8, Lise (th.), modtager sin fjerde advarsel ved 
dommerbordet.
Fra venstre ses Præsidenten, den ældste og en spillerre-
præsentant. Der kan blive tale om en uges karantæne i 
Brønderslev, hvis forbundet følger indstillingen fra Præsi-
denten.


