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1962 .....
 Serietidningen ”The Incredible Hulk” utav Stan Lee och Jack Kirby kommer ut för första gången.
 Continental Airlines Flight 11 kraschar nära Unionville Missouri efter en bombdetonation på toaletten.
 Påven Johannes XXIII bannlyser Fidel Castro.
 Telstar sänder den första trans-atlantiska TV signalen.

Håckes Cup
Håckes Cup spelades i helgen i Wexiö. För de
som inte vet är Håckes Cup en 7-manna
turnering inomhus på konstgräs för herrar och
damer. Pingvins damlag ställde upp, och likaså
gjorde ett flertal herrar i det kombinerade
skånelaget Scania RC. Damerna som bestod
av både äldre och yngre spelare kämpade
tappert och vann två samt förlorade två
matcher. Scanialaget vann å andra sidan
finalen mot Stockholm Exiles med 19-17 och
blev guldmedaljörer.

Old Boys Dinner #2 - ytterligare en fullträff

Middagen den 16:e februari blev en fullträff med
ännu fler deltagare än förra gången. Arkivbilder
från 1962 fram till 1982 (och lite till) visades och
diskuterades. Maten som serverades utav Tre
Lyktor var denna gång ärtsoppa med korv och
fläsk samt pannkakor.
Än en gång hade vi svårt att köra ut folk från
klubblokalen framåt småtimmarna – vilket vi ser
som ett gott tecken, då samtalsämnena inte
tycktes ta slut.
Men den stora överraskningen var allt det nya
material som folk hade tagit med sig i form av
foton och tidningsurklipp. Det blir en mäktig
uppgift att digitalisera allt till nästa träff……
Erik och Brian fortsätter med detta samt att
skanna artiklar från Allehandas arkiv. Målet är
som tidigare sagts att alla inlämnade foton och
artiklar från 1962-2012 rörande Pingvin skall
bifogas jubileumsboken i form av en CD skiva.

Six Nations
Matcherna fortsätter att
visas på klubben enligt
följande spelschema och
nästa omgångar är 10-11
mars och 17 mars.

Old Boys Dinner #3 – torsdag 15/3
Denna middag blir sista träffen i Fas 1 av
50 årsjubileet. Sedan övergår vi till Fas 2 Familjegrillning - läs mer lite längre ner.
Under denna middag skall vi visa foto från 1962
fram till dags dato och ha alla tidigare
insamlade/kopierade/skannade tidningsklipp
snyggt samlade i pärmar som alla kan bläddra i.
Maten denna gång blir Dansk Fleskesteg.
Vi ska också visa små filmsnuttar från 1963 och
1973.
Vi hoppas att jubileumslipsen är klar i tid till
detta möte.
Anmäl er som vanligt till Brian Mansell
(brian@mansell.se, 0708-301451)
Återigen vill vi påminna alla om att skicka oss
era (och era gamla lagkamraters) senaste emailadresser.

Familjegrillning
Fas 2 utav Pingvins 50 årsjubileum övergår nu
från insamling av foto och tidningsklipp till
bredare klubbgemenskap och förberedelse för
mötet med
HSBC
Penguins i juni,
jubileumsfesten
i oktober och
sedan
klubbresan i
november. Familjegrillningen, blir precis det, vi
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ska samlas runt grillen som en stor
Pingvinfamilj. Old Boys, A-lag, B-lag, damlag,
juniorer, ungdomar, föräldrar, äkta hälfter absolut alla!
Pingvin har samlat en särskild grupp som ska
se till att grillningen blir något utöver det vanliga
- en riktig festmiddag (givetvis utomhus om
vädret tillåter).
Foton och gamla rugbymatcher kommer att
rulla på projektorn, pärmar med insamlade
tidningsklipp komma att vara framme. Vi
kommer även att ha jubileumsmatchtröjan,
jubileumspikén och jubileumsslipsen till
försäljning samt en hel del annat.
Preliminära datum för dessa familjegrillningar
är:
Lördag 19:e maj kl. 13:00 - fiskmeny
Fredag 29:e juni kl. 18:00 - köttmeny
Lördag 29:e juli kl. 14:00 - hamburgare / kebab
Lördag 25:e aug kl. 14:00 - räkfrossa

Efterlysning
Ett foto från 28/5 1964 när Penguins var på
besök i Trelleborg efterlyses. Grundaren - Tony
Mason - presenterade klubben genom
Wolfgang Österling - en glaspingvin. En tidning
- kanske Allehanda - tog en bild.
Wolfgang lånade bilden till Penguins för deras
50 års jubileumsbok, men den försvann.
Kanske finns det någon medlem där ute som
sparade bilden i sitt fotoalbum?
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Några axplock ur kommande jubileumsårets aktiviteter
 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.
 Lördag
19 maj kl. 13:00 – Familjegrillning
 Lördag
19 maj – Kick Off fest – direkt efter herrarnas första hemmamatch
 Lördag
xx juni - Pubgolf
 Fredag
29 juni kl. 18:00 - Familjegrillning
 Fredag
29 juni kl. 19:00 – Jubileumsmatch Pingvin Old Boys vs HSBC Penguins Old Boys
 Lördag
30 juni kl. 15:00 – Jubileumsmatch Pingvin RC vs HSBC Penguins
 Lördag
xx jul - Touchturnering, öppen för alla spelare och åldrar
 Lördag
29 juli kl. 14:00 – familjegrillning (ev. samtidigt som touchturneringen)
 Lördag-Söndag 18-19 Augusti Trelleborg Rugby Festival, Pingvins årliga internationella ungdomsturnering
 Lördag
25 augusti kl. 14:00 – Familjegrillning
 Lördag
xx 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
 Torsdag-Söndag xx november - Pingvins Jubileumsresa
 Lördag
1 december - Julfest
Mer information, anmälningsuppgifter m.m. finns på hemsidan www.pingvin.nu
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