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1962 .....
 USA skickade en raket till månen – den missade med 30 000km.
 Embargot mot Kuba börjar
 Hulken ses på TV för första gången
 Marilyn Monroe dör tragiskt
 Pingvin Rugby Club grundades.

Följ Pingvin på Facebook
Även om det är alla
involverades ambition att
uppdatera hemsidan så
ofta vi kan, blir inte alltid alla nyheter
dagsfärska. För att bättre och snabbare nå ut
med information finns därför även Pingvin på
Facebook. Här dyker evenemang, bilder och
rykande färska kommentarer upp titt som tätt i
kombination med den information som också
återfinns på hemsidan.
(Osäker på hur man gör? Gå in på Pingvins
Facebooksida på vänstra sidan av hemsidan
www.pingvin.nu eller direkt till Pingvin på
Facebook och tryck på Gilla (Like) knappen så
får du genom ditt Facebook konto ta del av all
information.)

Pingvin Under 30 mot Över 30
Förra veckans efterlängtade match blev en
succée internt för klubben. Efter mycket
nervösitet, smygträning, taktikspioneri och
hänsynslös värvning av undangömda spelare,
samlades till slut 53 spelare på Pilevallen för att
göra upp. Även om Pingvins gamla
klungspelare stundtals kunde visa varför
Pingvin förr var så känd för sin klunga, var det
de unga spelarna som rundade gubbarna och
vann matchen med 41-26 (troligtivs - då det

exakta resultatet i skrivande stund är omtvistat).
Matchen spelades i bästa rugbyanda och
åtnjöts av en fullsatt, soldränkt läktare.
Rugbykänslan var total och läktaren, hurrade,
skrek och skrattade om vartannat.
Att kunna skaka fram så många sugna spelare
är en eloge till organisatörerna av matchen och
ger stort hopp inför jubileumsårets
Elitseriematcher, B-lagsmatcher och Old
Boysmatcher.
Kvällen som följde kantades av utdelning av
drickbara priser till olika spelare och Fijiansk
matlagning – ”Lovo”, där maten traditionellt
tillagats på heta stenar i en täckt grop.

VM Bruncher 16 + 23 oktober
Två halvleksbruncher i
sann flottig Engelsk
anda arrangeras på
Pingvin Rugby Club
under
rugby
VMs
slutspel. Den första
planeras till semifinal 2 som visas LIVE
söndagen 16 oktober kl. 10:00 på klubben. Den
andra planeras till VM finalen som visas LIVE
söndagen den 23 oktober kl. 10:00.
Självkostnadspriset blir troligtvis 50 kronor och
anmälan göres snarast till Brian eller Nicki (se
kontaktdetaljer längst ner i nyhetsbrevet).
Givetvis visas även semifinal 1 på klubben på
lördagen den 15:e kl. 10:00......

För köp eller mer info – kontakta Britt på
prcbritt@hotmail.com.

Pingvins julfest – lördagen den 10 december
Året börjar närma sig sitt slut. Och vad vore
nedräkningen inför jubileumsåret utan Pingvins
traditionella julfest – lördagen den 10
december. Missa inte detta spektakulära,
kulinariska och mycket underhållande
evenemang - boka datumet redan nu. Priset
kommer precis som förra året att vara 200 kr
per person. Förra året fick vi säga nej till de sist
anmälda efter att ha nått 50 deltagare. Anmäl er
redan nu till James eller Nicki (anmälande är
dock väldigt, absolut, definitivt bindande...)
Mer information kommer på hemsidan inom
kort......

Pingvins Supporterlotteri – lediga lotter
Nu finns det lediga lotter i Pingvins
Supporterlotteri. Ett superbra sätt att stödja
klubben för endast 150 kr och med chans till
finfina priser vid dragningarna (bla under
Årsmötet.....)

Några axplock ur jubileumsårets aktiviteter
Här kommer att följa en uppradning av alla jubileumsevenemang - försök hålla er lugna! Men tills dess, några kommande
evenemang:
 Lördag 15/10 kl 10:00
VM semifinal 1 LIVE
 söndag 16/10 kl 10:00 VM semifinal 2 LIVE samt VM Brunch
 söndag 23/10 kl 10:00 VM final LIVE samt VM Brunch
 Lördag 10/12 kl 18:00
Pingvins Julfest

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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Kontaktpersoner :
Brian Mansell Tel. 0708 301 451
James Mansell Tel. 0706 718 927
Nicki Mansell Tel. 0733 026 188
Eric Malmberg Tel.
Roger Brobeck Tel.

