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KRÆNKE DERBY FOR HØREHÆMMEDE
Tekst og ide: Søren Vandkær
Scene: Sportskommentator kommenterer ”Krænke Derby 2020”. Spilles af 2, den ene
kommenterer og den anden tegnsprogstolk. (evt kan tegnsproget droppes helt)
Kommentator:
Så siger vi velkommen til Dansk Krænke Derby 2020 for hørehæmmede, direkte fra
Jydsk Væddeløbsbane.
Et traditionsrigt løb hvor store anerkendte krænkelser har vundet historiske sejre. Ja,
hvem husker ikke HALE-NEGERS mange triumfer? HALE-NEGER indgik senere i
et flot avlsarbejde, og er stamfar til mange af de krænkelser, vi møder i de store
internationale løb i dag. (resten af sketchen er evt med tegnsprog)
Og så går starten – JULEMAND lægger hårdt ud og dernæst SLASKEPAT. LILLE
DILLERMAND kom også godt fra start og går hårdt til SORTE SAMBO. LILLE
DILLERMAND har længe set skævt til SORTE SAMBO. SORTE SAMBO er bare i
en bedre fysisk stand, en stand LILLE DILLERMAND har svært ved at opnå.
SORTE SAMBO afviser behændigt LILLE DILLERMAND. Øjeblik - UNG
BLOND PIGE har endnu ikke forladt startboksen. Den virker lidt desorienteret.
Måske er presset for stort i et felt med mange erfarende krænkelser.
Hvad nu? - det er FAT SHAMING, der når op på siden af BAGDØRS-INDIANER.
BAGDØRS-INDIANER presser konstant MANDEPAT bagfra. FAT SHAMING
presser nu også MANDEPAT. MANDEPAT bliver voldsomt klemt. Men nu afviser
MANDEPAT dygtigt FAT SHAMING. SLASKEPAT kan ikke længere klare presset
og dasker gennem feltet.
LILLE DILLERMAND glider nu også ud, var ellers helt oppe en kort stund, men må
slippe og lægge sig i slipstrømmen af SLASKEPAT. Det er bestemt ikke en
ønskeposition for LILLE DILLERMAND….. men så kommer LILLE
DILLERMAND igen og kommer forbi SLASKEPAT. JULEMAND, der kom godt
fra start, er stadig godt med - BAGDØRS-INDIANER har nærmest hægtet sig bag på
MANDEPAT.
SORTE SAMBO har stadig kontakt, men hvad nu.. Det er EN UNG BLOND PIGE,
der løber den modsatte vej rundt. Altså imod løbsretningen. Hun er nu indfanget.
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Så nærmer feltet sig mållinjen - det er meget tæt. LILLE DILLERMAND har igen
kæmpet sig helt op og fører nu med et halvt hoved – og NU passerer de mållinjen.
Først LILLE DILLERMAND, dernæst MANDEPAT skarpt forfulgt af BAGDØRSINDIANER
LILLE DILLERMAND er vinder af Dansk Krænke Derby 2020. Så er det SLUT
med at sige DILLERMAND. LILLE DILLER….HØN vinker stolt til publikum.

