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ZHARR NARGRUND BULLS
FINDER HELD PÅ NY
Efter de sidste 2 kampe havde chaos dværgene ikke satte
de store forventninger op til at komme i semi finalen.
Første halvleg sparkede the Bulls bolden af sted og der
blev en hård kamp om bolden. Gormes Tell (hobgoblin)
blev udvist efter dommeren så ham sparkede "Børge the
Mummy" i maven, sjovt nok får man jo ikke meget at
sparke de død, de kan jo ikke mærke noget.
Chaos dværgene havde deres bøvl med at få mumierne
ned at ligge, men med lidt hjælp fra Gzar the Cruel
(minotaur) fik de deres sag for. Midt i 1. halvleg bød
muligheden for Bulls at score. Det gjorde Hangaz the Fazt
(bull centaur) med en fin fremvisning af behændighed og
styrke. Han løb Svend (ghoul) over ende, samlede bolden
op og gjorde det til 1-0. Den resterende halvleg var
frustrende for begge parter, da de ikke kunne få skabt
noget spil, og mulighederne for at score udeblev.
Dead is Us satte anden halvleg i gang og igen var der
stor tumult omkring midterlinen... Nadrum Blackbladder
(hobgoblin) havde besvær med at finde en åben spiller
og besluttede at løbe selv. Halvvejs mod TD zonen blev
han nervøs over at blive trumlet ned af Svend Åge
(zombie), så han afleverede bolden til Kruger Másiker

(hobgoblin), som forsatte ned og scorede det anden mål.
Kick Off blev til det helt store drama... Mens Dead is Us
holdte øje med bolden flyve af sted stormede The
Bulls modstanderne i jorden! For et øjeblik så det ud til at
The Bulls skulle score igen... Zhark the Dread (bull
centaur) stod til at samle bolden op, da en masse udøde
sprang på ham.
En intens kamp på Dead is Us’ banehalvdel udartede
sig for tredje gang.. Bolden røg fra spiller til spiller. Frem
og tilbage og med et lyd fløjtens piven, kampen var slut.

Denne runde (26/2-2004+1/3-2004)

Næste runde (4/3-2004)

Wellcity Scavengers - Bashin’ Beasts
Bullies and Bootlaces - Norsca Rams (aflyst)
Iron Rock’s Ironmen - Vibrant Greenleafs
The Dead is Us - Zharr-Naggrund Bulls

2-1
(0 - 2)
2-0
0-2

Stilling pulje A:
Hold
Wellcity Scavengers
Norsca Rams
Bashin' Beasts
Bullies and Bootlaces

K
5
5
5
5

TD
12
8
6
1

TDA
3
4
8
12

P
13
10
6
0

Hold
K
The Iron Rock's Ironmen 5
Vibrant Greenleafs
5
Zharr-Naggrund Bulls 5
The Dead is Us
5

TD
9
8
5
3

TDA
4
4
6
11

P
11
9
7
1

Stilling pulje B:

KORT NYT: Bullies & Bootlaces aflyser kamp!
Blood Bowl kommisionen og fans ligeledes er forargede
over holdets kujoni. Kommisionen diskuterer at stramme
reglerne og hæve bøderne. Et enkelt medlem af
kommisionen har foreslået fysisk afstraffelse af træneren.
KORT NYT: Marakhôr på pension!
Marakhôr (1 MVP) fra Vibrant Greenleafs trækker sig
tilbage efter en kort men spændende karriere. Han havde
pladsen som Thrower men en række skader tvang ham til
at blive på bænken. Han fortsætter som træner for ’Leafs.

Odds leveret af Snots ’n’ Gobs Bookmakers Inc.
Wellcity Scavengers - Bullies and Bootlaces
1: even
X: 13,5:1
2:
Bashin’ Beasts - Norsca Rams
1: 1,5:1
X: 6,5:1
2:
The Iron Rock’s Ironmen - The Dead is Us
1: 1,5:1
X: 7,5:1
2:
Vibrant Greenleafs - Zharr-Naggrund Bulls
1: 2,5:1
X: 5:1
2:

Hall of Fame
Flest Touchdowns (6):
Bok Fumblefinger
fra The Iron Rock’s Ironmen
Flest MVP (2):
Sazlin’ac
fra Wellcity Scavengers

10:1
3,5:1
4:1
2:1

