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Verbond van Fictieve Staten opgericht.
In januari van dit jaar werd in de Karstoniaanse hoofdstad Marckfontänn een nieuw
cultureel samenwerkingsproject, het Verbond van Fictieve Staten opgericht. Het
voormalige Mård-instituut werd hiermee nieuw leven ingeblazen en zal als centrum voor
het verbond gaan dienen.
Het was een internationaal gezien tamelijk
onopvallende gebeurtenis die nauwelijks
enige opschudding wekte. Na een korte
ceremonie in het gebouw van het Mårdinstituut in de Karstoniaanse hoofdstad,
ondertekenden minister-president Hjalmar
Dahlström en zijn Ilja Romaanse collega
Guillaume Keztil Surt het dokument dat de
oprichting formeel bekrachtigde. Het
Mård-instituut, een voormalig onderdeel
van de inmiddels onofficieel ter ziele
gegane AGL, zal het centrum gaan vormen
van het nieuwe verbond dat zich
uitsluitend zal gaan richten op de culturele
en sportieve betrekkingen tussen de
landen. Met enige economische en
politieke samenwerking zal het verbond
zich niet bezig gaan houden, aangezien met
het floppen van de AGL wel duidelijk
werd dat grootscheepse ondernemingen
tussen landen die zoveel van elkaar
verschillen slechts tot schandalen en
financiële fiasco´s leiden.
Vooralsnog bestaat het verbond uit twee
landen, Karstonia en Île de Romanhe, maar
verwacht wordt dat ook andere staten
eventueel belangstelling zullen tonen.
Seppië, dat vorig jaar benaderd werd,
wilde evenwel afwachten tot bekend is wat
er officieel met de AGL gaat gebeuren.
Aangezien Karstonia en Île de Romanhe
tamelijk ver van elkaar verwijderd liggen
en er nauwelijks enige verbindingen met
de eilandenrepubliek in de Indische
Oceaan zijn, zal veel van de samenwerking
via internet gaan lopen en een gedeelte van

de Karstoniaanse ontwikkelingshulp aan
Île de Romanhe voor de komende jaren zal
dan ook aan de aankoop van computers en
onderwijs in het gebruik van internet
besteed worden, want juist in een land met
een zo slechte infrastructuur kan internet
tal van nuttige functies vervullen. Via een
webbside van het Mård-instituut zal het
verbond en zijn lidstaten nader
gepresenteerd worden.

Sportnieuws
In de finale van het Nieuwjaarstoernooi te
Elysion verloor IF Marckfontänn
verrassenderwijs van Real Milletx IF na
het nemen van strafschoppen. De teleurstelling was groot, ondanks dat IF Marckfontänn een sterk toernooi speelde en
eerder in de halve finale het Seppische
Gioul met 2-0 versloeg. Okthamna Boys
speelde maar zeer matig en de wedstrijd
tegen het Ilja Romaanse Atlethique Estilhe
eindigde in gelijkspel. De dagen van Peter
Larsson als coach van Okthamna Boys zijn
na dit slechte resultaat vrijwel zeker geteld.
Op de winter-OS in Turijn slaagde
Karstonia er in om twee gouden, vijf
zilveren en drie bronzen medailles te
behalen. Het beste persoonlijke resultaat
was dat van Sigurd Oskarsson die een
gouden en een zilveren plak won en Åsa
Valton met een gouden medaille en twee
bronzen (skieën).

