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1962 .....
 Kuba och Sovjetunionen ingår ett handelsförbund
 Rwanda och Burundi blir självständiga
 Rymdsonden Mariner 2 passerar Venus
 Pingvin Rugby Club grundades.

Pingvin 50 år!!!!
Ingen kan väl missat att Pingvin fyller 50 år som
rugbyklubb. Det är alltså 50 år sedan Wolfgang
Österling och hans muntra mannar sparkade
igång rugbysagan i Trelleborg. Pingvin har
redan nu sparkat igång sitt 50-årsfirande med
nostalgiska Old Boys middagar och en årsfest.
Under jubileumsåret stundar sedvanliga
turneringar och spel i olika serier. Men även
andra
jubileumsaktiviteter
såsom
jubileumsmatcher mot HSBC Penguins och
Aspatria RFC, en jubileumsresa, utgivande av
Pingvins jubileumsbok, pubresor, pubgolf, LIVE
rugby sändningar, familjegrillkvällar och den
stora jubileumsfesten.
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!!
Håll därför korpgluggarna öppna på hemsidan,
Facebook och Nyhetsbreven efter mer info
under jubileumsåret.

Årsmötet – stort deltagarantal
Pingvins styrelse vill passa på att tacka för det
stora intresse medlemmarna visade under
årsmötet
lördagen
den
28
januari.
Deltagarantalet liksom intresset var stort, vilket
lovar gott inför jubileumsåret. Likaså tackas
styrelsen och valberedningen för den utförliga
planeringen och det smidiga genomförandet av
årsmötet.
Styrelse fick även beröm för ett solitt
ekonomiskt resultat, uppnått mest p.g.a.
besparingar inom Trelleborg Rugby Festival
och ungdomsresorna, då vi bara hade ett lag –
ett dystert tecken för framtiden.
Under 2012 sitter Per Sjöbeck kvar som
ordförande med samtliga styrelsemedlemmar
kvar på sina poster. Tillkommande är Helen
Nilsson, såsom sekreterare.
Inte heller genomfördes någon höjning av
medlemsavgiften, vilken för nuvarande ligger på
1200 kr för aktiva seniorer, 500 kr för juniorer,
B-lagsspelare, Old Boys & Girls, 400 kr för
ungdomar samt 200 kr för stödmedlemmar.
Therese Nilsson valde att förstärka
sponsorgruppen bestående redan av Brian
Mansell och Lars Tunestål.

På tränarsidan kan nämnas att Tomasi
Tamanivalu blir ny tränare för herrarna,
assisterad av Mark Stacey och Rhodri England
som båda gjorde ett kanonjobb under förra året.
Rhodri England kommer även att leda Pingvins
satsning på juniorer och damer tillsammans
med Dave Croall och Nicholas Mansell - med
förhoppningsvis samma goda resultat som hos
herrarna under 2011. På ungdomssidan är
fortfarande inte alla tränare tillsatta, men Britt
Westesson kommer att ta hand om U15 och
U17 flickorna medan Dave Croall och Daniel
Sörensson tar hand om U13.

festligheterna. Inte minst genom de olika
tävlingsaktiviteter som gästerna utsattes för. Än
idag saknas två kronor i kassan och flertalet
medlemmar har bokat tid hos optiker för att
kontrollera sin syn. Huruvida rätt lag vann kan
ältas i all evighet, men då skribenten ifråga
tillhörde det lite bättre laget antas officiellt rätt
lag ha vunnit.

Old Boys Dinner

Under klubbmötet diskuterades förbundets olika
förslag på ny serie och en viss oro
konstaterades kring spelordningen 2012.
Brian Mansell tog även tillfället i akt att
presentera
Pingvins
olika
planerade
jubileumsaktiviteter som mottogs med
spänning.
Utmärkelser delades ut till Alexander
Andersson för Årets Herrsenior, Mimmie Linde
för Årets Damsenior, Alfred Meitman och Frida
Nilsson för Årets Juniorer. Ordförandens
Hederspris tilldelades Rhodri England för bl.a
hans bedrifter att lyfta upp Pingvins herrar till
Elitserien igen. Sonessons Hederspris
tilldelades Birgitta Fällström och Hjalmar
Edensten.

Årsfesten – rätt lag vann?
Som en kickstart på 50 års firandet, beslöt
styrelsen att bjuda de 50 först anmälda
medlemmarna på middagen - vilket var mycket
uppskattat. Årsfesten arrangerades av
styrelsen, tillsammans med baransvariga –
Nicholas Mansell och Johan Vuris – samt
damlaget som satte sin prägel på
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Den första Old Boys middagen med inriktning
på åren 1962-1972 blev riktigt lyckad. Trots 5
återbud samlades ändå 19 gamla rävar med
Wolfgang i spetsen. Till viltgrytan och ölen blev
det mycket skratt och gamla minnen. Gamla
foton såg dagens ljus och flera utredningar
kring personerna på bilderna samt tidpunkten
de var tagna upptog kvällen. Stämningen höll
ända till 22:00 – långt längre än arrangören
Brian Mansell trodde var möjlig en torsdag
kväll.
En trevlig gammal tradition avdammades,
nämligen att ge en vandringstrofé i form av en
porslinspingvin till en spelares nyfödda barn.
Arrangörerna försökte anteckna så mycket av
de trevliga gamla minnena och anekdoterna
som möjligt för eventuellt införande i
jubileumsboken.
Nästa Old Boys middag – med inriktning på
åren 1972-1982 är utlyst tills den 16 februari kl.
Kontaktpersoner :
Brian Mansell Tel. 0708 301 451
James Mansell Tel. 0706 718 927
Nicki Mansell Tel. 0733 026 188

18:30 – alla silverpingvinare är hjärtligt
välkomna! Kontakt Brian Mansell för bokning av
middagen brian@mansell.se eller 0708-301451
Six Nations – LIVE rugby på klubben
Till helgen kör Six Nations igång. England,
Skottland, Wales, Irland, Frankrike och Italien
gör upp om vem som är bäst. Följ Six Nations
matcherna på klubben. Datum och kick off tider
finns på hemsidan.

Några axplock ur jubileumsårets aktiviteter
 Lördag-söndag 4-5 februari – Six Nations omgång 1. LIVE rugby på klubben.
 Lördag-söndag 11-12 februari – Six Nations omgång 2. LIVE rugby på klubben.
 Torsdag 16 februari kl.18:30 – Old Boys & Girls middag på klubben. Middag, mingel och minnen. Åren 1972-1982
 Lördag-söndag 25-26 februari - Six Nations omgång 3. LIVE rugby på klubben.
 Lördag-söndag 10-11 mars - Six Nations omgång 4. LIVE rugby på klubben.
 Torsdag 15 mars 18:30 – Old Bpys & Gilrs middag på klubben. Middag, mingel och minnen. Åren 1982-2002
 Lördag-Söndag 17 mars – Six Nations omgång 5. LIVE rugby på klubben.
 Fredag-lördag 6-7 april – Pingvin Easter Games
 Maj – Familjegrillning
 Maj – Kick Off fest – direkt efter herrarnas första hemmamatch
 Juni – Pubgolf
 Juni - Familjegrillning
 29-30 juni - Jubileumsmatcher, Pingvin RC vs HSBC Penguins
 Juli – Touchturnering, öppen för alla spelare och åldrar
 Juli – familjegrillning
 Fredag-söndag 27-29 juli, Jubileumsmatcher, Pingvin RC vs Aspatria RFC
 Augusti – Trelleborg Rugby Festival, Pingvins årliga internationella ungdomsturnering
 September – Pubresa. Följ med bussen till pubar, krogar och värdshus du annars aldrig besöker.
 Torsdag 18 oktober – Pingvins jubileumsbok släpps.
 Lördag 20 oktober, 19:00 – Pingvins Jubileumsfest
 November – Pingvins Jubileumsresa
 Lördag 1 december - Julfest
Mer information, anmälningsuppgifter m.m. finns på hemsidan www.pingvin.nu
Missat ett NYHETSBREV? Ingen fara, läsa dem på hemsidans Arkiv
Har du fått detta NYHETSBREV av någon annan, men vill ha det skickat direkt till dig? Anmäl ditt intresse till
info@pingvin.nu
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Pingvin Rugby Club
Box 3026
231 03 Trelleborg
Tel.0410-10350
e-mail: info@pingvin.nu
URL: www.pingvin.nu

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

