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 Första gången för Hasse Alfredsson och Tage Danielsson i Gröna Hund - på Gröna Lund - Lindeman föddes.
 Tolv Östtyskar lyckas rymma genom en tunnel under Berlinmuren
 Första James Bond filmen " Dr No" (Agent 007 med rätt att döda) hade premiär
 Arlanda flygplats invigdes
 Liza Marklund, Nanne Grönvall och Mauro Scocco föddes
 Pingvin Rugby Club Grundades

Herrarnas första hemmamatch – lördag 19/5
Pingvins A-lags seriespel börjar hemma den
19/5 mot Lugi Lions RC kl. 14:00. Förutom
säsongens första Kick Off match kommer
klubbens jubileumsgrupp att anordna en
grillbuffé som inte är av denna värld (se nedan).
Därefter inbjuder herrarna alla medlemmar på
Kick Off fest i sann Pingvinanda.

Familjegrillning 19/5
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
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). Som på alla samlingar i år
kommer vi att visa foto och klipp från klubbens
50 år.

Jubileumskläder
Leveransen är på gång och kläderna bör vara här
inför herrarnas första hemmamatch och
familjegrillningen den 19/5.
Det blir en matchtröja som våra jubileumsmatcher
spelas i. En tenniströja - före eller efter alla matcher.
En jubileumsslips för matcher och jubileumsfesten i
oktober. Knappar är redan utdelade och bör lämnas
ut till så många som möjligt.
Målet med kläderna är att komma in i
jubileumsstämning och fira PRC på trevligaste sätt.
Kläder kan köpas av alla medlemmar och
supporters.

Pubgolf - lördag 9 juni kl. 18:00
Alla medlemmar inbjudes till pubgolf lördagen den 9
juni. Detta förnäma spel spelas med fördel iklädd så
riktig (läs: traditionell) golfklädsel som möjligt och
spelas runtomkring Trelleborgs olika pubar (läs: hål)
och serveringar. Rugbydrycker skall drickas på så få
”slag” som möjligt och alla omöjliga typer av lokala
regler kan förväntas.
Green Fee blir ca 400 kr per person.

Caddies och fans kan
medfölja
för
självkostnadspris
men
ombedes hålla sig lugna
och
klädda
i
reglementsenlig klädsel.
Om antalet anmälda
uppfyller
förväntan
kommer en dam och en
herrserie att spelas.
Vi träffas för betalning och utdelning av Score Cards
på klubben kl. 18:00.
Anmälan till James Mansell på 0706-718927 eller
james(at)mansell.se

Penguins update
Tiden närmar sig fort! Den 28:e juni – 4 juli kommer
Penguins till Trelleborg för att spela
jubileumsmatcher mot Pingvins herrar, Old Boys
och President’s Select XV.
Vi kommer att samlas för en informell stund på
klubben i samband med träningen 18:30 den 28:e
och sedan grilla och prata lite runt baren.
Den 29:e kommer några ur Pingvins styrelse och A
lag (kaptener, lagledare m.fl) arrangera en frukostbrunchträff med Penguins på nya Stadts/City hotel.
Därefter blir det lite strosande och guidande i
Trelleborg med omnejd fram till kl. 18:00 då Old
Boys matchen spelas. Efter matchen arrangeras
mat och fest för Old Boys.
Lördagen den 30:e kör vi samma race igen, med
Old Boys spelare som träffar Penguins Old Boys
kring frukost/brunch.
Anmäl intresse att hjälpa till att vara värdar för
Penguins under dessa dagar till Brian på 0708301451 eller Brian(at)mansell.se.

bekräftelse att vi ha faktiskt spelat rugby i Trelleborg
under 50 år. Vi ska även ha en VIP inbjudan i
samband med grillningen – där vi hoppas att många
av vår sponsorer dyker upp.
Efter matchen följer en mer formell bankett och
många fina tal.
Den sista Penguinsmatchen blir onsdag kväll den 4
juli mot Presidents XV. Per Sjöbeck ska hitta lite
förstärkningar för denna match.

Inackordera en Penguinspelare!
Vi söker spelare och medlemmar som kan hjälpa
oss inackordera Penguinspelare under några dagar
av deras vistelse i Trelleborg. Detta gäller tisdag
och onsdag kväll 3-4 juli.
Anmäl intresse till Brian på 0708-301451 eller
brian(at)mansell.se

Jubileumsfotografering - 30 juni kl. 16:30
Inför Pingvins jubileumsbok skall vi försöka få till
stånd den största medlemsbilden någonsin. Absolut
alla medlemmar, spelare och supporters som finns
och funnits genom tiderna inbjudes att delta i denna
fotografering som kommer att ske framför läktaren
på Pilevallen direkt efter Penguinsmatchen lördagen
den 30:e juni kl. 16:30. Så boka in det i kalendern
och hjälp till att sprida ordet till alla Pingviner – unga
som gamla!

Det blir Academy Training under lördagen den 30:e
för ungdomar i Skåne. Sedan hoppas vi på en
dammatch innan A laget spelar mot Penguins kl.
15:00 på lördagen.
Under dagen kommer Pingvins Grand Old Boys att
vara tillhands präktigt klädda som formell
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Några axplock ur kommande jubileumsårets aktiviteter
 Lördag
19 maj kl. 13:00 – Familjegrillning
 Lördag
19 maj – Kick Off fest – direkt efter herrarnas första hemmamatch
 Lördag
9 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
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
Vill du inte ta emot fler NYHETSBREV? Ingen fara – maila oss på info@pingvin.nu så tar vi genast bort dig från listan.
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