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Karstonia wint AGL-voetbalkampioenschappen op Île de Romanhe.
Hoewel er maar weinig supporters vanuit ons land naar het verre Île de Romanhe afgereisd
waren, werd de ietwat onverwachte overwinning toch “uitbundig” gevierd, zowel thuis als in
de Ilja Romaanse hoofdstad. Maar daar liep de viering uiteindelijk flink uit de hand en greep
de Ilja Romaanse gendarmerie in, nadat fans op de vuist gingen met supporters van andere
deelnemende landen.
Een tiental Karstoniaanse fans werd vanwege openbare dronkenschap en vernielingen gearresteerd en
mochten het land pas na het betalen van forse boetes verlaten. Niettemin was de vreugde groot, want
hoewel de voetbalkampioenschappen van de AGL niet echt vergelijkbaar zijn met het Europees
voetbalkampioenschap of het WK, is het de eerste keer dat Karstonia kampioen van de AGL werd. En
toch begon het voetbalkampioenschap van de AGL niet zo geweldig goed voor het Karstoniaanse
team. Weliswaar won Karstonia in de eerste wedstrijd van Voskië met drie-nul, en in de derde
wedstrijd tegen Chimor met een-nul, maar tegen Insulantis werd slechts gelijkspel gespeeld en verloor
Karstonia van Kronenburg. Karstonia behaalde de eerste plaats in groep 2 dankzij een hoger
gemiddeld aantal punten, maar had bijvoorbeeld Chimor of Insulantis de laatste wedstrijd gewonnen,
was het nog niet zo zeker geweest of Karstonia doorgegaan was naar de semifinale. De coach van ons
land, de Engelsman Dennis Reeves, voerde daarom voor de wedstrijd tegen Seppië een aantal
wijzigingen door en plaatste Mohammed Faruk Aslan en Tiit Vürimä naar de voorhoede. In de eerste
helft stond het met twee-twee gelijkspel, maar in de tweede helft maakte Faruk Aslan de twee
winnende doelpunten, waarmee Karstonia zich in de finale plaatste die daarmee een Scandinavische
aangelegenheid werd, want ook Norland, de kampioen van 2009, wist zich te plaatsen. Opnieuw was
het Faruk Aslan die met zijn sterk aanvallende spel twee doelpunten maakte. Tiit Vürimä en Poul
Johnsson scoorden uiteindelijk ieder nog een doelpunt, waarmee het als feitelijk sterker beschouwde
Norland genoegen moest nemen met een tweede plaats in het klassement.

Karstoniaanse kroonprins treedt in huwelijk met vriend.
Een woordvoerder van het koninklijk huis heeft aangekondigd dat kroonprins Christian, de
oudste zoon van koning Henrik-Otkar en koningin Estrid, begin april van dit jaar in het
huwelijk zal treden met zijn vriend Erik Nylund.
De 32-jarige kroonprins had al jarenlang een relatie met Nylund, die helemaal niet van koninklijke
bloede is, maar heeft thans aangekondigd deze relatie nu officieel te willen maken. Nylund zal na de
voltrekking van het huwelijk de titel prins-gemaal krijgen en deze titel ook behouden wanneer
Christian uiteindelijk het koningschap zal gaan bekleden, en waarmee wordt vermeden dat ons land
dan twee koningen tegelijkertijd zou hebben. Het huwelijk, waarvoor inmiddels al een groot aantal
koninklijke hoogheden en andere internationale gasten is uitgenodigd, zal in de Ulrikakathedraal in
Marckfontänn voltrokken worden.

