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1962 .....
 9-årig grundskola och betygsskalan 1-5 införs i Sverige.
 Frankrike vann Eurovision Song Contest med låten ”un premier amour” framförd av Isabelle Aubret.
 Einar Örn, den berömda Isländska sångaren föds.
 Pingvin Rugby Club grundades.

Slut på detta år – jubileumsåret nästa!
2011 drar sig mot sitt slut och alla i Pingvin
Rugby Club lugnar ner sig inför julhelgen och
laddar sina batterier inför nästa års rugbyspel
och jubileumsfirande. Året har varit spännande
och nästa år erbjuder ännu mer spänning.
Förutom de vanliga nagelbitande matcherna
som skall spelas av våra duktiga herrar, damer
och ungdomar under 2012, hoppas vi även att
våra speciella jubileumsaktiviteter skall locka
folk till Pilevallen.
Här
följer
några
jubileumsplanering:

axplock

ur

vår

Tor 19 januari kl.18:30 - Old Boys & Girls Dinner
Nostalgisk middagsträff med samkväm och bildvisning
från arkiven. Ta gärna med egna gamla bilder till vår
jubileumsbok.
Anmälan
till
Brian
Mansell
(brian@mansell.se, 0708-301451)
Vi återkommer med menyn i senare nyhetsbrev.

Lör 28 januari – årsmöte och årsfest
Det sedvanliga årsmötet och klubbmötet – fast med
officiell
avspark
av,
och
information
om,
jubileumsfirandet. Missa sedan inte jubileumsfesten på
kvällen med mat, sång och festligheter!! Anmälan till
Nicholas Mansell (nicholas@mansell.se, 0733-026188)
Mer information om menyn kommer på hemsidan.

Tor 16 februari kl.18:30 - Old Boys & Girls Dinner
Nostalgisk
middagsträff
med
samkväm
och
internationella landskamper från arkiven. Anmälan till
Brian Mansell (brian@mansell.se, 0708-301451)
Vi återkommer med menyn i senare nyhetsbrev.
Februari och mars - Six Nations LIVE på klubben
Vi återkommer på hemsidan med sändningstider.
5 – 6 april - Pingvin Easter Games
Det sedvanliga internationella påskspektaklet extra
kryddat av Old Boys matcher och jubileumstokigheter.
Maj - Kick Off fest
A-laget ordnar temafest för att fira starten av säsongen.
Exakt datum fastställs när nya serien – och därmed
PRCs första hemmamatch - publiceras av svenska
Rugbyförbundet.
29-30 juni - Pingvin RC vs HSBC Penguins
Pingvins moder och inspiration kommer till Trelleborg
med ett herrlag och ett Old Boys lag för att hedra vårt 50
års jubileum. Penguins är ett internationellt tourlag
uppbyggt av gästande professionella spelare. Klubbens
uppgift är att sprida och fostra rugbykulturen och dess
kamratskap genom matcher och träning. Läs mer om
Penguins här: http://www.penguinrugby.com/home.asp
27-29 juli – Pingvin RC vs Aspatria RFC
George Doggarts moderklubb besöker Trelleborg med
två lag för härlig sommarrugby. Golfare efterlyses för
bistånd att underhålla Aspatrias Officials.
19 oktober – Pingvins 50års jubileumsfest
Röda mattan, lyxbilar, societetsgrädden, högtidskläder
och massor med utmärkelser. Pingvins jubileumsbok
med minnen, referat, berättelser, statistik och bilder från

klubbens första 50 år kommer även att släppas i
samband med denna fest. Missa inte denna helkväll av
rugbyfirande och återseendet av tillresta lagkamrater från
vårt avlånga land!!!
Mer information om festen och hur man anmäler sig
kommer under året.
November – Pingvins Jubileumsresa
Klubbresan kommer att gå till Storbritannien och
målsättningen är att ta med ett flertal olika lag och
supportrar. Det kommer att bli en långhelg av
rugbykultur. Mer information kommer under året.

Givetvis väntar fler spännande aktiviteter som
ännu bara är i planeringsstadiet. Dessutom
kommer klubben att sälja specialdesignade
jubileumsmatchtröjor, slipsar m.m. under året.
Vår målsättning är att jubileumsåret skall bli ett
minne för livet och vi hoppas att ni alla vill vara
med och fira!!

Salami- och kalenderförsäljningen en succé
Vår salamiförsäljning gick jublande bra. 305 st
sålda och 20.000+ till jubileumskassan. Bästa
säljarna var: Therese Nilsson, Alex Andersson,
Sara Åkerman och Mark Stacey. Bra jobbat!!
Klubbens jubileumskalendrar har med undantag
för ca 20 heta exemplar sålt slut inför julen. 330
sålda och 25 000+ till klubben. Bra jobbat alla
som jagat runt bland nära, kära, vänner och
bekanta. Tack även till alla ni som stått i
snålblåsten utanför Valen och sålt kalendern.
Stort tack till alla som köpt och sålt – och
därmed stött Pingvin Rugby Club inför
jubbileumsåret!!
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Old Boys & Girls
Som nämnts kommer det arrangeras en del Old
Boys & Old Girls träffar både på plan och på
klubben och andra platser under året. Vi
kommer att spela matcher, titta på gamla
arkivbilder för att identifiera spelare, se på
matcher och äta goda middagar (samt
eventuellt dricka öl om någon tvunget vill…).
Håll därför korpgluggarna öppna på hemsidan,
Facebook och Nyhetsbreven efter mer info
under jubileumsåret som kommer.

Pingvins julfest – oväntat törstig tomte
Pingvins traditionella julfest firades av ett
trettiotal jultörstande medlemmar lördagen den
10 december. Kvällen
bidrog i bästa julanda
med minst 2 extra kilo
inför julhelgen samt flera
trevliga minnen. Ett av
dessa var helt klart den
oväntat törstiga tomten
som kom på besök och
delade ut julklappar till
alla som vågade sitta i hans knä.

Pingvins Supporterlotteri – lediga lotter
Trots alla finfina priser som i skrivande stund
delas ut till de lyckliga vinnarna från den
senaste dragningen, finns det fortfarande lediga
lotter i Pingvins Supporterlotteri. Nästa dragning
är årsfesten i januari. Ett superbra sätt att
stödja klubben för endast 150 kr och med
chans till finfina priser vid dragningarna.
För köp eller mer info – kontakta Britt på
prcbritt@hotmail.com.
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Några axplock ur jubileumsårets aktiviteter
Här kommer att följa en uppradning av alla jubileumsevenemang - försök hålla er lugna! Men tills dess, några kommande
evenemang:







Torsdag 19 januari kl.18:30 – Old Boys & Girls middag på klubben
Lördag 28/1 kl. 13:00 - Pingvins Årsmöte följt av klubbmöte och slutligen Årsfest kl. 19
6 Nations på TV från 4 februari
Torsdag 16 februari kl.18:30 – Old Boys & Girls middag på klubben
5 april Påsk turneringen
Maj, juni, juli, augusti – familjgrillning

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 samt till Er som har
mejl
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