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Præmiehøstere ved
Fætter BR-Cup 2002



2.

En dejlig forsommer
Le President har ordet

af Henrik Wolfhagen

De sidste par måneder bør indskrive sig i
klubbens historiebøger. Vi er kommet i
gang med anlægget af vores nye baner.
Vi har haft masser af deltagere til vores
interne stævner, og vi har fået et par af
vores medlemmer, Susanne Ryberg og
Birgit Tygesen sammen med Jaqueline
Jensin fra Romaneé, udtaget til Dansk
Pétanque Forbunds bruttolandshold for
damer. De var faktisk kun 2 sølle point
fra at blive udtaget til at repræsentere
Danmark ved VM i Canada. Godt gået!

I forbindelse med vores nye baner har vi
søgt Byrådet om et lån på 60.000 kr. Et
mindre beløb men nok til, at vi ville have
stor sikkerhed for, at vi kunne lave hele
anlægget på en gang. Men Byrådet vil
ikke hjælpe os. Vi har tidligere sagt, at vi
selv kan betale, så de vil ikke hjælpe. Al-
ligevel skal anlægget nok blive færdigt.
Det betyder til gengæld, at alle klubbens
medlemmer gerne må bidrage med at
rette henvendelse til sponsorer om støtte,
eller bare melde sig til at tage fat selv.
Der er meget vi selv kan gøre. Er der
nogen af jer, der har lyst til at hjælpe, så
kontakt baneudvalget ved Lars Friis el-
ler Benny Johansen.

Vores lokale fjernsyn (TVDanmark 2’s
lokalrapport) har netop bragt et indslag
om banerne og den manglende kommu-
nale hjælp. Jeg synes, at de af klubbens
medlemmer, der også er medlem at et
parti, bør rejse sagen dér. Kan det passe,
at man ikke anerkender os som idræts-

forening, og at man ikke vil støtte et an-
læg – fordi det ikke ligger i Smørum? Se
bare hvordan kommunerne omkring os
betaler nyt lysanlæg til Skovlunde
Petanque og nye baner til Jonstrup. Vi
skal vel ikke til at drømme om en
kommunesammenlægning – vel?

Men vi lader ikke mismodet gribe os. Vi
regner med at banerne er så langt, at vi
kan bruge dem til Vågen By arrangemen-
tet den 23. august. Her inviterer vi en
masse unge og voksne til skyde-
konkurrence, som vi forhåbentlig kan
afvikle på de nye baner. Vi håber, at en
lang række medlemmer vil give os en
hånd ved arrangementet.

Og så regner vi med en officiel indvielse
af baneanlægget i forbindelse med vores
eget single- og skudmesterskab den 15.
september i år. Men inden da, skal vi have
afviklet det traditionelle støttestævne til
Forsamlingshuset den 18. august. Jeg
håber, at I alle vil bakke op og få venner
og bekendte med. Det er vores mål, at
støttestævnet skal være det største no-
gensinde. Lad os vise vores omverden,
at petanque er en idræt, der samler - og
at vi støtter lokalsamfundet både direkte
og indirekte.

Og så håber jeg, at I alle vil nyde som-
merens mulighed for at få spillet en masse
kuglespil derude. Kun ved at træne bli-
ver vi bedre – og så er det jo pokkers
hyggeligt.
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Nødråb fra Festudvalget
af Ulla Friis m.fl.

Festudvalget har mange opgaver. Vi ar-
rangerer fester og er med ved alle stæv-
nerne, og dem er der mange af i løbet af
et år. Der ligger et stort arbejde bag hvert
eneste arrangement, men vi synes, det
er vigtigt, at klubben har det godt, og at
alle gamle som unge kan have det hyg-
geligt sammen.

Men vi skal tage os i agt for
Tordenskjolds soldater. De kan godt
blive lidt trætte en gang imellem. Der-
for ville det være godt at få nogle flere
ind i festudvalget, så man kunne skiftes
til at stå for de forskellige arrangemen-
ter.

Hanne Madelung stod ved double-

mesterskabet helt alene i Andedammen
hele dagen og trakterede os alle: En
kæmpe stor tak og et stort knus til Hanne.

Næste gang vi holder stævne, kan det
være, at der ikke er nogen i Andedam-
men til at lave frokost og hygge om os.
Vi i festudvalget vil jo også gerne spille.

Alle har aktivitetskalenderen over årets
arrangementer, så hvis der er en dato, der
passer ind i din kalender, så giv os be-
sked. Tænk over det.

Vil du have indflydelse, synes du at no-
get kan gøres anderledes, eller vil du bare
have en hyggelig dag – så meld dig. Du
vil få en utrolig dejlig og begivenhedsrig
dag.
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Fætter BR-Cup 2002
af Thomas Kuster

Igen i år har vi afviklet Fætter BR-Cup
med succes.
Turneringen blev afholdt lørdag den 8.
juni på vores egne baner. Der var tilmeldt
11 hold, 5 puslingehold (de er mellem 0
og 11 år) og 6 juniorhold (de  er mellem
12 og 18 år).  Spillerne kom fra Høng,
Slagelse, Brøndby Strand, Hedebo, Hel-
singe og Ledøje. Vejret var fantastisk,
strålende solskin hele dagen, alle var i
godt humør, og alle var tændt på at
kæmpe for at vinde de flotte præmier.
Jeg tror vi var ca. 40 personer, både spil-
lere, forældre og ikke mindst hjælpere.

Vi startede præcis kl. 10.00, hvor hver
pulje spillede alle mod alle, det vil sige,
puslingerne havde 4 kampe, og junio-
rerne havde 5 kampe. Vi afviklede 2
kampe om formiddagen. Dan A. havde
som  spilleleder godt styr på alle kam-
pene.
Kl. 12.30  spiste vi frokost. Frokosten
blev afholdt på græsplænen ved klub-
huset, hvor Hanne M., Birgit A. og Bir-
git T. lavede grillpølser, pomfritter og
bøfsandwich. Alle var sultne, og der var
lange køer ved madstedet.
Kl. 13.30 var der spillestart igen, hvor

vi afholdt de sidste 3 kampe. Der var
nogle meget spændende og gode kampe.
Kl. 16.00 var der præmieoverrækkelse,
hvor der blev uddelt pokaler og læder-
fodbolde.

Der var mange forældre, der kom til os
for at sige, at de igen til næste år vil del-
tage i denne sjove og spændende turne-
ring. Så vi havde en rigtig god dag, både
med hensyn til vejret, med hensyn til kam-
pene og ikke mindst med hensyn til hyg-
gen.

Jeg vil sige en stor tak til Dan Auerbach,
for den gode måde han styrede spillerne
og resultaterne på.

Jeg vil sige en stor tak til køkken-
hjælperne, det er både Hanne Madelung,
Birgit Auerbach og Birgit Tygesen.

Jeg vil sige tusind tak til alle de andre,
der har deltaget, hjulpet og heppet på
denne dejlige dag.

Vi skal heller ikke glemme, at der kom
næsten 2.000 kr. i lyskassen, som går til
vores nye baner.

 L edł j e Gul vs er v i ce 
   G ulvafs l ibning/afs l ibning af t r apper , 
 laker ing, o l i ebehandling, ludbeh andl ing 
               R ing for  gr at is  t il bud  

  T l f . 4497  9995  
M obil . 2372 7 396  

         L edł je G ulvser vi ce v/Jan C hr ist iansen  
         L edł j e S ł nder gade 3  *  2 765 S m ł r um  
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Fætter
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CSIT i Tunesien
af Henrik Wolfhagen

Det var med stor ærgrelse, at vi aflyste
vores bredde- og udtagelsesstævne til
Tunesien den 8. juni.

Vi havde kun modtaget i alt 9 tilmeldin-
ger og samtidig fik vi melding fra DAI
om, at Tunesien ikke havde lyst til at se
damer spille petanque.

Stor var derfor glæden, da jeg i den for-
løbne uge fik meddelelse fra DAI om, at
man har fået alt på plads med Tunesien,
herunder at der kan deltage damer. Så
DAI har besluttet at sende en delegation
til stævnet den 17. – 22. september be-
stående af 2 damedoubler og 4 herre-

doubler. Af disse får vi lov til at stille de
4.

Der vil blive aftalt et træningsmøde mel-
lem vores interesserede doubler og de to
andre klubber, der gerne vil stille hold.

Herefter må det besluttes, hvem der skal
afsted. Men Ledøje Petanque Club kan
forhåbentlig gøre en god figur.

DAI støtter hver spiller med det beløb, vi
skal betale for deltagelse. Deltagerne skal
så selv betale rejsen. Selve arrangemen-
tet er i Tunis by, så vidt vides.

Held og lykke til vores deltagere.

DATEA

Professionel ejendomsforvaltning
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Vedr. sponsorkontrakter er vi ved at
lægge sidste hånd på værket, så mange
af jer (og mange andre) kan vente besøg
desangående i den nærmeste tid. Kom-
munen var jo så gavmilde, at de ikke en-
gang ville låne os 60.000,- til etablerings-
omkostningerne, så vi håber på fortsat
velvilje fra mange andre. Vi har allerede
fået mange tilsagn om støtte, så vi er for-
trøstningsfulde i opgaven om at rejse pen-
gene.

Jeg vil gerne bruge denne lejlighed til at
udtrykke min taknemmelighed over til-
sagnene. Vi mangler dog stadig en del før
vi er ved målet.

De nye baner
af Lars Friis

Som de fleste af jer ved, er vi gået godt
i gang med at få udgravet de nye baner.
Når de 3 kasser er udgravet, skal vi have
placeret kantmateriale, som består af
meget store asorbetsveller, der engang
har været brugt til havnetømmer. Disse
leveres af Jørgen fra Brydegården. De
er magen til de sveller, vi har på vores
nuværende bane blot noget større. De
holder med garanti flere hundrede år, så
vores børnebørns børnebørn får også
glæde af dem.

Til selve udlægningen af svellerne får vi
brug for alle de frivillige, der kan skaf-
fes (svellerne er meget tunge). Derefter
får vi leveret drænmateriale og stabil-
grus, som også udlægges af entrepre-
nøren.

Til sidst skal der udlægges overflade-
materiale, som det er besluttet skal be-
stå af: 1 banekasse med skærver, 1 bane-
kasse som de nuværende baner, og 1
banekasse som grusbanen i Smørum.

Så mangler vi kun at gøre hele arealet
pænt, få jorden fræset 3-4 gange, sået
græs, lavet bænke og borde, gravet led-
ninger til lys ned, lave lamper og aske-
bægre – og så holde indvielse forhåbent-
ligt midt i september.

Senere sidst i oktober skal der plantes
buske rundt om arealet. Alle disse op-
gaver skal vi nok bruge en hånd til.

Når vi får brug for de hjælpende hæn-
der, som jo vil ske i flere omgange, skal
I nok få en indkaldelse.

   Brug dit Forsamlingshus.    Et hus
med atmosfære     v/ Merete  Millard
   og traditioner.              Øbakkevej 6
   Også mad ud af huset.      2765 Smørum
   Ring og få et tilbud       Telefon: 449737455
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Oprydnings Udsalg
Der skal kostes ud i klubbens gemmer. Det gælder også tøjlageret.
Derfor sætter vi nu tøjet på udsalg.

Vi halverer ganske enkelt priserne!
Så det er altså nu, man skal ud af starthullerne, hvis man vil have klubtøj
til fabelagtigt lave priser. Nedenfor kan man se, hvad der er på lager, og
hvad det koster.

TYPE: STR.: STK: FØR: NU:
Sweatshirts 5-6 år 2 200,- 100,-

7-8 år 1 200,- 100,-
M 1 250,- 125,-
L 7 250,- 125,-

XL 4 250,- 125,-

Poloshirts S 8 200,- 100,-
M 4 200,- 100,-
L 1 200,- 100,-

Kasketter - 23 60,- 30,-

Endvidere sælger vi stadig vores smukke emblemer (med pin til tøj,
kasketter, tasker, mv.) til normalpris kr. 25,- pr. stk.

Udsalget gennemføres søndag DEN 30. JUNI 2002.
Udsalgsvarerne kan KUN købes af Jeanette Hvass i tidsrum-
met 14.30-17.00 efter "FØRST TIL MØLLE"-princippet.
Man stiller sig pænt i KØ, og der er KONTANT afregning.
Varerne kan IKKE forudbestilles.
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Juniortræning på Fransk manér
af Susanne Ryberg

Fredag den 31. maj havde DPF's (Dansk
Petanque Forbund) Ungdomsudvalg ar-
rangeret juniorsamling. Efter at have
konstateret, at der ikke var nogle fra
Ledøje, der var inviteret, kontaktede jeg
udvalgets formand Helle Bonde. Hvor-
for havde man ikke forespurgt klubbens
formand, om han havde nogle juniorer,
som man ville sende til en sådan sam-
ling. Ledøje har trods alt rigtige mange
gode ungdomsspillere. Efter en længere
samtale om ungdomsarbejdet i DPF, tog
Remi og Mette til Hedebo for at deltage
i træningen.

Ved ankomsten til Hedebo blev der ud-
delt en T-shirt fra ungdomsudvalget
samt et navneskilt til hver.

Programmet for dagen var, at efter an-
komsten og morgenmaden skulle der
trænes og undervises af de 3 franske
mestre, Michel Loy, Eric Sirot og Pasal
Verbrege fra Star Marster's Petanque
Klub i Paris. Der var forskellige øvelser
i indlæg, skud efter forreste og efter ba-
gerste kugle samt efter grisen. Kl. 13.00
var der frokost: En pæn buffet der var

specielt tiltænkt de unge mennesker. Bag-
efter var der kamptræning, og da VM's
åbningskamp skulle spilles, blev spillet
indstillet, og for de, som havde lyst til at
se fodbold, var der stillet et stort tv op.

Da fodbolden var overstået, blev der at-
ter taget fat på træningen. Her spillede
juniorerne sammen i flere forskellige kom-
binationer. Der blev snakket på kryds og
tværs af klubberne, og vores juniorer fik
nogle gode kontakter med de andre
ungdomsspillere.

Efter aftensmaden spillede Remi og Mette
med i en intern turnering for juniorerne
samtidig med, at der var en mix-turne-
ring for senior spillere i gang. Det hele
sluttede kl. 20.00 efter en lang og lærerig
dag, så de juniorspillere, der skulle spille
med i Hedebo Open, kunne være friske
til en ny spilledag.

Et godt initiativ fra Ungdomsudvalget,
som vi alle bør bakke op om, så vores
juniorspillere kan markere sig indenfor
Dansk Petanque.
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Aktivitetsplan 2002 for LPC

Søndag den 30. juni kl. 14.30-17.00 Udsalg af LPC-klubtøj
Søndag den 30. juni kl. 15.00 Rødvinsstævne
Den 27.-30.- juni DGI-Landsstævne på Bornholm

Søndag den 28. juli kl. 15.00 Rødvinsstævne

Lørdag den 17. august DM Double
Søndag den 18. august DM Double
Søndag den 18. august kl. 10.00 Støttestævne for Forsamlingshuset
Fredag den 23. august "Vågen by" kl. 18.00 --- samt

skyttearrangementer.
Lørdag den 24. august København åben u/licens double
Søndag den 25. august København åben u/licens trible
Søndag den 25. august kl. 15.00 Rødvinsstævne
Lørdag dem 31. august 3. runde af divisionspil

Søndag den 1. september 3. runde af divisionspil
Lørdag den 7. september DM Mix og Single
Søndag den 8. september DM Mix og Single
Søndag den 15. september kl. 10.00 Officiel åbning af LPC's nye banean-
læg,

Singelmesterskab og Skyttemesterskab
Lørdag den 21. september 4. runde af divisionspil
Søndag den 22. september 4. runde af divisionspil
Den 27.-29. september CSIT-mesterskab i Tunesien
Søndag den 29. september kl. 10.00 Doublepokalturnering
Søndag den 27. oktober kl. 14.00 Rødvinsstævne

Fredag den 01. november kl. 18.30 Generalforsamling
Søndag den 24. november kl. 13.00Andestævne

Søndag den 29. december kl. 13.00 Champagnestævne

NB: Almindelig søndagstræning er på følgende tidspunkter:

Januar til og med Marts fra kl. 14.00
April til og med September fra kl. 15.00
Oktober til og med December fra kl. 14.00
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Rodeskuffen

Klubben har et STORT ØNSKE
Er der nogen, der har et ikke alt for voldsomt stort, aflåseligt skab med
tilhørende nøgle, som de ikke bruger til noget? Vi har et stort behov for
at få et sådant skab i klubben, og det skal stå på formandskontoret. Vi
har såmen ikke de store krav til udseende, det skal dog være i en fornuf-
tig stand. Kan man hjælpe  klubben med dette, så kontakt Jeanette Hvass
(se nedenfor).

MOBIL-telefonnumre,
e-mail-adresser og medlemsliste

Nu mangler der ikke så mange e-mail-adresser, men til gengæld efterlyser
vi nu mobilnumrene. Fødselsdagene vil fremover ikke være at finde på
medlemslisterne - kun kassereren har disse oplysninger til brug for forsik-
ringen.
Send jeres rettelser og tilføjelser til Jeanette (se ovenfor).

DEADLINE
på La Boulette nr. 3 - år 2002 er af bestyrelsen fastsat til

d. 16. september 2002.
Alle indlæg til bladet er hjertelig velkomne, og de bedes sendt til Jea-
nette. Send dem som en vedhæftet fil via e-mail eller på en diskette.
Skriv indlægget helt UDEN formatering (tabulatorer, indryk, o.s.v.), det
giver alt for meget arbejde at rette tingene til, da konverteringen mellem
diverse programmer tit laver rod i det.

Jeanette Hvass - Ristoften 5, Ledøje - 2765 Smørum
isolering@vip.cybercity.dk - Tlf. aften: 4497 5481 @
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Stavsnäs 2002
af Henrik Wolfhagen

Stavnsnäs-turene har nu i en række år
været et fast indslag i klubbens aktivite-
ter takket være Sørens og Brittas initia-
tiv. Så I år besluttede jeg, at det var på
tide, at sætte en weekend af og tage med.
Det bliver ikke sidste gang!

Det startede mægtigt fint fredag aften.
Taxaen blev fyldt – inklusive kabinen –
der skulle jo også medbringes lidt humle
og vand - og kursen sat mod Markaryd.
Thomas og jeg fordybede os i et eller
andet, og pludselig blev det den lange,
pæne tur i stedet for den hurtige tur –
men sådan er det bare med Sverige. El-
lers var det kun et rådyr, der sprang ud
foran bilen, der prøvede at spolere fe-
sten.

Vel arriveret havde de tidligt ankomne
sørget for god mad, og det varede vist
heller ikke længe før kuglerne kom ud
at oppakningen. Ungdomsskolen havde
i en misforstået vedligeholdelsesindsats
gjort parkeringspladsen til en skærve-
bane, hvilket ikke alle turdeltagerne satte
pris på – men spillet blev der alligevel,
og vi vænnede os alle til underlaget.

Stavnsnäs-turen indebærer en god blan-
ding af masser af petanque, fællesskab,
hygge, mad og drikke. Og fredag aften
blev der specielt fra kvindernes side gået
til stålet – og det var ikke på banen. Så
de var lidt klatøjede og dét, der er værre,
da vi lørdag tog fat på at spille igen.
Alligevel blev det til en række meget
spændende dyster.

Jeg havde også medbragt et sæt

skyderinge, som "Forbundet" har stillet
til rådighed for os til brug for ungdoms-
arrangementet, der afvikles til Vågen By.
Så vi fik lavet det interne, uofficielle
skyttemesterskab på Stavnsnäs med Ja-
kob i vinderrollen med 28 point! Ingen
dårlig score den første gang, dét prøves.

Hen på eftermiddagen fandt jeg mig selv
i køkkenet – forberedende det store fest-
måltid – klædt ud som den svenske syn-
gende kok fra Muppet Show. Det ryk-
kede virkelig i det køkken! Så sig ikke at
madlavning behøver være kedeligt.

Det endte selvfølgelig også i en smadder-
hyggelig aften med masser af mad og hyg-
gelig fællessang. Og undervejs havde
ungerne lavet et udfordrende natløb, som
stillede de voksne på svære opgaver.
Undervejs fik vi også lige lidt vand – det
regnede faktisk temmelig meget den af-
ten – hvilket forhindrede de natlige ud-
foldelser med kugler i projektørlys. Må-
ske var specielt naboerne glade for det!

Søndagen forløb, som søndage derpå gør.
Stille og fattet – med et vist tilsnit af
målrettethed. Alt i alt en fin tur, som jeg
forhåbentlig kan tage med på igen næste
år. Så håber jeg blot, at de på Ungdoms-
skolen finder ud af, at man kan købe
skumgummimadresser med lidt mere
vægt. Jeg tror de fleste om søndagen tro-
ede, de var blevet til prinsesser. Vi have i
hvert fald mærket hver en knast i senge-
bunden!

Tak for initiativet! Vi glæder os til at
komme igen.
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DGI hold
af Thomas Kuster

Som nogle ved, er vi blevet medlem af
D.G.I., det står for Danske Gymnastik-
og Idrætsforeninger. Denne institution
har en underafdeling, som tager sig af
Pétanque. Denne afdeling arrangerer
nogle stævner og ikke mindst nogle lø-
bende turneringer, som vi kender det fra
Dansk Pétanque Forbund. DGI Roskilde
afdeling har 14 puljer, hvor der  i hver
pulje spilles mod 3 andre klubber.

Vi har meldt os til i 4 puljer, 2 fra vores
venskabsklub Nøddebohave, og så har
vi 2 egne hold. En pulje består af 4 hold,
hvor alle skal spille mod alle - både en
udekamp og en hjemmekamp. På hvert
hold er der 6 spillere. En kamp består af
2 tripelkampe, 3 doubelkampe og 6 sing-
ler. Det vil sige, at hver spiller har 3
kampe, men for at gøre det ekstra sjovt,
så foregår holdopstillingen gennem lod-
trækning, man kan ikke selv bestemme,
hvem man spiller sammen med.

Som sagt har vi i LPC 2 hold: Et junior-
hold som styres af Jack og Dina, og et
seniorhold som styres af Thomas.
Vores forårssæson er lige afsluttet, og vi
har i løbet af de sidste 2 måneder spillet 3
kampe. Det har været rigtig sjovt og
spændende. Det ene af vores hold har
vundet alle sine kampe, og det andet hold
har vundet én kamp. Det er nogle rigtige
hyggekampe, hvor hygge, samvær og
fællesskab har 1. prioritet.

Alle deltagere på vores hold, synes det
er sjovt og afslappende at spille på disse
hold, og vi får noget kamptræning.
Hvis nogle er interesseret i at spille på et
af DGI holdene, så må I meget gerne kon-
takte undertegnede. Til næste år regner
jeg med, at vi stiller med endnu flere hold
i DGI regi. Forresten, der kræves ikke
licens for at være med på et DGI hold.

Ha' en rigtig god sommer alle sammen.

  BALTHASAR-GRUPPEN
                    Jens Jørgen Nygaard - cand. pæd.

                     Ledøje Bygade 26 - 2765 Smørum - Telefon 44 97 94 50 - Telefax 44 97 94 55
          Giro 4 54 49 27 - Telefon (privat) 44 97 87 82 - Mobiltelefon 20 43 61 85
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Ægteskabsturnering traditionen tro den 5. juni
af Birgit Auerbach

Hele 16 "ægteskaber" stillede op. Le
Président var meget glad for det store
fremmøde, og vejret kunne vi ikke klage
over: Sol over Ledøje.

Vi spillede på tværs på vores egne baner
og på parkeringspladsen.

Jack styrede spillerne med hård hånd.
Der var tid, når et hold havde nået 13
point.

Hovedformålet var at hygge os med spil-
let, men det gjorde jo heller ikke noget
at lægge godt ind. Der blev talt med store

bogstaver ind imellem, især når kuglerne
trillede ud af banen.

Det blev Lars og Ulla mod Henrik og Bir-
git, der sluttede dagen i en forrygende
finale, og sejren gik til Lars og Ulla.
Tillykke!!

Der var præmieoverrækkelse i klubhuset.
Derefter grillede vi vores medbragte mad,
og så vidt jeg ved, var der stadig 16 æg-
teskaber ved dagens slutning.

Endnu en rigtig dejlig og hyggelig
petanque eftermiddag/aften.

  E-mail : bjs @ adr.dk
 Hovedkontor:  Køge: København:
  Kirkevej 8B  Glentevej 30     Australiensvej 20
 2765 Smørum 4600 Køge           2100 København Ø
 Tlf. 44 87 00 71 Tlf. 56 63 52 20  Tlf. 38 28 20 70
 Fax 44 65 06 96 Fax 56 63 53 20                 Fax 39 29 62 70



15.

Fluen på væggen
af Jeanette Hvass

Meget ofte tænker jeg på, hvad fluen på
væggen mon tænker, og hvad den har
oplevet. Trods et langt kortere liv,  ser
og hører den som nok en hel del mere
end os langtids dødelige tobenede.  Dét
kunne være skægt at høre om!

Befinder man sig på petanquebanen i
Ledøje om søndagen, så oplever dog selv
de tobenede alligevel en hel del sjove
ting. Her er et ganske lille udpluk.

Hvorfor Finn spiller petanque, ved jeg
egentlig ikke. Han burde vel være sprin-
ter. I al fald får han dagens motion hver
gang, når han render grisen op og når at
forsøge at tale sin egen lige kastede kugle
ind på plads. At han gider!

Og så er der Dan. Han burde vel være
spydkaster. I al fald er byens solsorte og
lavtflyvende svaler hver gang i farezo-
nen, når han sætter sit humør til at kaste
sine petanquekugler op i de højere luft-
lag! At det rent faktisk lykkes ham at lave
noget godt på banen med det højtfly-
vende spil, forundrer tilskuerne oftere
end jævnligt.

Og så er der Jan. Han må have været tyr
eller hanhund i et tidligere liv. I al fald
opfører han sig som en rasende tyr eller
en hanhund, der lige har niflet, hver gang,
han stiller op i cirklen og karter gruset
væk med skiftevis højre og venstre fod,
før han  lægger an til kast. At der er så
store huller i hver ende af banerne, er
altså ikke så sært.

Og så er der Thomas. Han burde vel være
en slags mimiker. I al fald skal man lede
længe efter så finurlige grimasser, som
dem, han kan lægge ansigtet i, lige inden
han forsøger at lægge en kugle klods på
grisen eller lave en carot. Vi andre ser fa-
scinerede til.

Og så er der Knud. Han må være radikal.
I al fald tager han sig god tid til at træffe
beslutning om, hvorvidt han nu gider
smide sin kugle ud med højre eller ven-
stre hånd. Et eller andet sted er vi andre
vel lidt misundelige, men han ku' nu godt
speede beslutningsprocessen lidt op.

Og så er der René. Han burde vel være
en slags komiker. I al fald har han mindst
et par gange stillet haneflot op i cirklen,
taget ørnesigte, svinget armen gibbon-
langt bagud til kast, og tabt kuglen - næ-
sten - over fødderne på sine MEDspillere,
så de sprang rundt som kakerlakker. Det
har hver gang fået ham og hans hold  til
at bryde hulkende sammen af grin.

Mangler der eksempler? - sikkert ja! Men
så skulle også I tage at fare i blækhuset
og skrive en "flue" med dem. Selvironi
og dansk humor må meget gerne komme
i højsædet og til orde i dette blad. Dét
både griner og lærer vi andre af.

Denne "flue" er skrevet af hende, som al-
tid scorer absolutte topkarakterer i Stil,
ustabile mellemkarakterer i  Indlæg,   flest
bundkarakterer i Skud, og som altid fly-
ver i flint over egen Uduelighed !!!
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Nøddebohave
af Pétanqueklubben Nøddebohave

Atter i år havde vi besøg af vores ven-
ner fra Ledøje Petanque Club - søndag
den 9. juni 2002.
18 elitespillere plus 1 reserve - han hed
vist nok Jens Jørgen.
Vejret var som bestilt (flot).

Vi havde sat os for, at vi som altid skulle
udvise stor gæstfrihed, ved at lade dem
vinde de fleste kampe, dog ville vi sta-

tuere et eksempel på vores egentlige
styrke, ved at vinde bare en kamp, 13-0.
Så vi satte vores "dårligste" hold op i mod
Thomas, Henrik og Sven Eric, og det blev
som omtalt 13-0.

Tak for besøget, Vi glæder os til at be-
søge jer. HILSEN TIL JER ALLE FRA
OS.

Sol over Nøddelunden
af Jeanette Hvass

Så tar' vi cyklerne frem...atter en gang,
for nu var det atter blevet tid til en tur til
venskabskamp i Nøddebohave. Om so-
len altid skinner over Nøddelunden  vi-
des ikke, men den gør det trofast til disse
venskabskampe. Og som altid havde
Nøddebohave stillet pavilloner og stole
op, og alt i alt sørget for både svalende
skygge og masser af råhygge rundt om
banerne.

Efter det sædvanlige indledende halløj
med Chef de Délégation (en fræk Jens
Jørgen) og Irwing, indtog man den obli-
gatoriske Gammel Dansk.

I år havde de lavet nogle af de sværeste
baner tænkes kan - på det græsbeklædte
månelandskab for enden af banerne, for-
uden de almindelige 3 grusbaner. De tog
hævn for skærverne ved Forsamlingshu-
set.

I højt humør (hos dem på grusbanerne)
gik vi i gang med den første omgang med

to runder tripler. Vi vandt nu alligevel hele
første omgang, men de gav os væsentlig
mere kamp til stregen end tidligere. Må-
ske skulle vi alligevel ikke have optaget
dem i klubben her?

Herefter gik vi over til dagens højde-
punkt. Frokost! Sildemadder, snapse,
madpakker og kaffe med kage. Højt hu-
mør, skåleviser og masser af sludder, slad-
der og sjove historier. Man var ikke alt
for villige til at tage hul på anden om-
gang.

Den vandt vi også, men som det kan læ-
ses ovenfor, så var det ikke let, og det
kostede kys til Fanny. Puh-ha, de har vist
fået for meget træning der ude.

Efter en hel masse hyggesnak, en del eks-
tra spil (som de vandt flest af!), og en
masse farvelknus, cyklede vi lidt rystede
med alligevel glade hjem. Vi glæder os til
vi ses igen, men...vogt jer! Vi går i træ-
ningslejr inden - ellers haler I for meget
ind på os. TAK FOR KAMPEN.
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LPC's Doublemesterskab
af Susanne Kjeldsen

Søndag d. 2 juli gik det så løs igen med
et mesterskab. Der var mødt 42 glade
mennesker op på en dejlig solskinsdag
for at finde ud af, hvem der var den bed-
ste og stærkeste double den dag.

Vi var ialt 17 senior hold og 4 junior hold.
Nøddebohave stillede med flere stærke
hold. Det var mange gode kampe og
overraskende resultater, som var med til,
at dagen blev rigtig god.

I frokostpausen blev vi bespist med ki-
neser mad og dejlige pølser, som Hanne

Madelung så flot serverede, og hun kla-
rede hele køkkenet alene den dag. Stor
tak til Hanne.

Finalen for seniorer stod mellem de
stærke hold, Ejnar og Rene mod Tho-
mas og Dan K. Det blev Thomas og Dan
K., der efter en flot og velspillet kamp
kunne kalde sig doublemestre.

Hos juniorene var der også mange flotte
kampe, og mestrene blev Christian og
Jonas, som vandt over Anders og Kennie.

     Snedkermester
      Finn Pedersen    Finn Pedersen    Finn Pedersen    Finn Pedersen    Finn Pedersen

Ledøje Sdr.gade 9A Tlf.:     44 97 46 24
Ledøje Mobil: 20 81 46 24

                   2765 Smørum

           Til kugler og træ er jeg en haj
          Stol altid på min tommestok og maj
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