Pingvin Rugby Club
Grundad 18 oktober 1962

NYHETSBREV
#1, september 2011
1962 .....
 Lt. Col. John H. Glenn, Jr., är den första Amerikanen i omloppsbana runt Jorden – tre gånger på 4 timmar och 55
minuter.
 Brittiska popgruppen Beatles provspelar på skivbolaget Decca som säger nej till skivkontrakt..........
 Sverige vinner VM-finalen i ishockey, varvid Lennart Hyland i ett klassiskt referat beskriver hur pucken "gliiider in i
mååål"........
 Pingvin Rugby Club grundades.

Nyhetsbrev – förhoppningsvis inte en plåga
I samband med Pingvin Rugby Clubs 50 års
jubileum nästa år, planeras en mängd roliga
aktiviteter för alla medlemmar, spelare och
publik. Meningen är att jubileet av vår
fantastiska klubb skall sätta tydliga spår i varje
persons liv.
Genom vårat nyhetsbrev vill vi nå ut till så
många Pingvin- och rugbysupportrar som
möjligt för att berätta och locka till nästa års
olika evenemang.
Vi hoppas att nyhetsbreven kommer att ge er
trevlig läsning. Vi ser gärna att ni hjälper till att
sprida dem till fler – genom vidarebefordring
eller anmälande av era emailadresser till oss på
info@pingvin.nu.
Rugby World Cup 2011 – rakt in i klubbens
TV soffa!
Pingvins s.k. ”TV
Träffar” börjar med
sändningar från Rugby
VM i Nya Zeeland. Vår
målsättning är att visa
så mycket topprugby
som möjligt under VM
under så sociala former
som möjligt. Då vi dras
med en 11 timmars tidsskillnad mellan Sverige
och Nya Zeeland kommer vi att visa några

matcher LIVE på helgmorgnarna (kanske till lite
Pingvinfrukost?) medan resten av matcherna
visas senare på dagarna eller kvällarna genom
ITV Player etc.
I samband med matchvisningarna ämnar
klubben arrangera mat för självkostnadspris
samt
matchtävlingar,
temakvällar
och
naturligtvis de traditionella rugbydryckerna.
Håll er uppdaterade på vår VM sida
http://pingvin.nu/revision/RWC2011/RWC2011.
html. Där finner ni alla klubbens
”sändningstider” av matcher från rugbyVM.
(OBS visningstider kan ändras eller tilläggas för
att tillgodose möjlighter till LIVE matcher.)
Vi hoppas att ung, som gammal, som ny, som
festprisse kommer till TV Träffspremiären på
klubbhuset lördagen den 10:e september
(matcher kl. 12:00 – 20:00) och söndagen den
11:e september (matcher 10:30 - 18:30).

Sista hemmamatcherna för herrarna och
damerna – lördag 10 september
På lördag spelas sista seriematchen för
herrarna i år - mot Trojan kl 15:00 på Pilevallen.
Efter det är det Elitserien igen som gäller. Även
Pingvin / Malmö damerna spelar sin sista
hemmamatch mot Enköping på Pilevallen kl
13:00. Båda lagen behöver era röster på
läktaren och er närvaro i baren!

Jubileumsnyheter
Just nu planerar vi för ett späckat jubileumsår
med de sedvanliga seriematcherna, Trelleborg
Rugby Festival och Easter Games, men även
gästande internationella lag, julfester, TV
Träffar, jubileumsvaror i PRC Butiken, en
klubbtour, publicerandet av Jubileumsboken, en
stor jubileumsfest och mycket, mycket annat.
Självklart vill vi engagera alla medlemmar i
firandet av klubbens fantastiska 50 år!
EFTERLYSNING: Vår ambition är att publicera
den mytomspunna och länge efterlängtade

jubileumsboken under den senare hälften av
2012. Som en första efterlysning uppmanar vi
alla medlemmar att kontakta oss om ni har
spännande foto vi bör ta del av eller som
kanske har en intressant historia bakom. Alla
som känner på sig att de har fotoarkiv hemma
och vill dela med sig av dem, snälla kontakta
James Mansell eller Erik Malmberg för hjälp att
kopiera foto för användning i boken.
Det kanske finns något DU tycker vi ska göra
under jubileumsåret? Var inte blyg, skicka er
idéer och kommentarer till info@pingvin.nu

Några axplock ur jubileumsårets aktiviteter
Här kommer att följa en uppradning av alla jubileumsevenemang - försök hålla er lugna!




Har du fått detta NYHETSBREV av någon annan, men vill ha det skickat direkt till dig? Anmäl ditt intresse till
info@pingvin.nu
Vill du inte ta emot fler NYHETSBREV? Ingen fara – maila oss på info@pingvin.nu så tar vi genast bort dig från listan.
Mer information och detaljer om evenemangen under 50års jubileet kommer snart på www.pingvin.nu
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