
Denne runde (5/2-2004+9/2-2004) 
 
Bullies and Bootlaces - Wellcity Scavengers 0 - 3 
Norsca Rams - Bashin’ Beasts 2 - 0 
Vibrant Greenleafs  - The Iron Rock’s Ironmen 1 - 2 
Zharr-Naggrund Bulls - The Dead is Us 2 - 1 
 
Stilling pulje A: 
 
Hold K TD TDA P 
Wellcity Scavengers 2 5 2 4 
Norsca Rams 2 4 2 4 
Bashin' Beasts 2 2 2 3 
Bullies and Bootlaces 2 0 5 0 
 
Stilling pulje B: 
 
Hold K TD TDA P 
The Iron Rock's Ironmen 2 2 1 4 
Zharr-Naggrund Bulls 2 2 1 4 
Vibrant Greenleafs 2 5 2 3 
The Dead is Us 2 1 6 0 

Næste runde (12/2-2004) 
 
Odds leveret af Snots ’n’ Gobs Bookmakers Inc. 
 
Bashin’ Beasts - Wellcity Scavengers 
 1: 4,5:1 X: 7:1 2: 1,5:1 
Norsca Rams - Bullies and Bootlaces 
 1: 1,5:1 X: 6,5:1 2: 4,5:1 
The Dead is Us - The Iron Rock’s Ironmen 
 1: 2,5:1 X: 4:1 2: 2:1 
Zharr-Naggrund Bulls - Vibrant Greenleafs 
 1: 2:1 X: 3,5:1 2: 2,5:1 

Hall of Fame 
 

Flest Touchdowns (3): 
Ancalperiën 

 fra Vibrant Greenleafs 
 

Flest casualties (3): 
Drong Ironsmasher 

fra Norsca Rams 
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’WELLCITY SCAVENGERS’ 
FEJER ’BULLIES’ AF GADEN 3-0 
Det så ikke godt ud for Bullies & Bootlaces, for 
selvom om de havde hjemmebanefordel, 
havde de også to spillere ude på langs. 
 
    Kampen gik så småt i gang, og det var WellCity 
Scavengers, der skulle lave Kick-off! B&B satte en tung 
linje op mod WellCity’s ”tunge drenge”. Kampen startede 
som normalt, halvdelen af B&B´s hold, lå ned efter 
WellCity’s første tur, og det gik ikke meget anderledes i 
de følgende minutter. 
    Omkring midt i første halvleg lå 5 B&B’er besvimede i 
deres holdgrav, og WellCity havde lige scoret deres 
første TD! Tiden gik, og pludseligt fik B&B’s thrower fat i 
bolden, heldigvis for WellCity, kunne trænerens bedste 
blitzer og en af hans ghouls nå. Throweren kastede 
bolden og et øjeblik så det sort ud for WellCity, men med 
et spring og perfekt timing hoppede en Ghoul op og greb 
bolden lige da den fløj over hovedet på ham! Runden 
efter, scorede WellCity endnu et TD! Resten af halvlegen 
så det mere og mere sort ud for B&B da endnu flere af 
hans spillere var slået ud. 

    I anden halvleg gik det bedre for B&B, men ikke nok til 
at de kunne bryde igennem WellCity’s erfarne forsvar! 
Der var dog et tidspunkt, hvor B&B var på WellCity’s 
banehalvdel, men lige da B&B skulle til at score TD faldt 
spilleren over sine egne ben! Til stor forvirring for 
dommeren! WellCity fik igen fat på bolden og spænede 
ned mod TD zonen! Men hvad var det - lige inden de 
skulle score TD, standsede runner’en op, og så ud som om 
han ventede på et eller andet? Minutterne gik og 
runneren, stod der stadig mens de mange tilskuere råbte 
skældord, men lige inden dommeren fløjtede, løb han 
med lysets hast mod mållinjen og scorede Scavengers’ 
tredje TD! 
    Efter kampen forsøgte BloodDragon at få en udtalelse 
fra vinderholdet: 
    - Arrgghhhh… Ohhhaaaa… 
    Vi fandt dog hurtigt en anden spiller og spurgte efter en 
kommentar: 
    -Jaaa… De var da meget fair, bortset fra, da B & B var tæt 
på at score… Jeg sværger! Vi rørte ikke ved ham! Vi kan da 
ikke gøre for, at han ikke kan løbe, uden at smadre hovedet, 
langt ned i jorden?”  


