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Fra Råjord til Pétanque Stadion

Fortsættes på side 5



   4.

Skulle man i disse dage på sin færd
rundt i Ledøje møde en enkelt el-
ler to, der stolt går rundt og knej-
ser med nakken, så tro mig om de
ikke er medlem af den herværende
petanque club.
Jeg er stolt! Og det bør resten af
medlemmerne også være. Det an-
læg, vi igennem flere år har drømt
om og kæmpet for, er nu kommet
så langt, at vi kan foretage den of-
ficielle indvielse. Og vejen hertil
har været lang – af og til trang –
men sikke et mål!
Jeg skal ikke være den, der hæv-
der at kende historien om banerne
i deltaljen. Men min historie er den
følgende: I virkeligheden skal vi
skue nogen år tilbage. Det tog ikke
lang tid efter klubbens start i 1995,
at bestyrelsen med klubbens drif-
tige og visionære første præsident
og nuværende borgmester, Jens
Jørgen Nygaard, kunne konstatere,
at medlemstilgangen var større
end pladsen på de 3 baner, der var
blevet anlagt ved den gamle præ-
stegård og med Ledøje Bylaugs
hjælp, kunne rumme. Så der måtte
tænkes større tanker. Og på den
baggrund blev drømmen om et
større baneanlæg skabt. Samtidig
blev der fra starten lagt an til den
opsparing – i første omgang for at

Tillykke til os alle!!
få sat lys på banerne om aftenen
– som er grundlaget for, at vi
kunne komme igang.
Rigtig stærkt gik det så, da kom-
munen velvilligt stillede klubhus-
faciliteter til rådighed i Andedam-
men. Der blev diskuteret livligt
om hvilke muligheder, der var for
at lægge baner i haven, men lige-
gyldig hvordan sagen blev vendt
var det begrænset, hvor mange
baner vi ville kunne få ud af det.
Hvem der fik idéen om at spørge
familien Lindstrøm på
Øbakkegård, husker jeg ikke.
Men jeg ved, at vi i klubben er
familien dybt taknemmelige for,
at de på denne måde har valgt at
tage byen ind på deres jord. Vi har
forsøgt at gøre os fortjent til det,
ved at lave et anlæg, der passer
sig smukt ind i terrænnet. Vi hå-
ber, I aldrig fortryder Jeres stor-
sind.
Før banerne kunne realiseres,
skulle vi igennem en ændring af
lokalplanene for Ledøje Landsby.
Der er næppe nogen af byens ind-
byggere, som ikke er opmærksom
på de tvister, det gav anledning til.
Vi skal i klubben være de første
til at begræde, at vores ”lege-
plads” skulle
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give anledning til så stærke følel-
ser. Vi kan ikke omgøre det, der
er sket og sagt – men vi håber, at
modstanderne af banen vil kunne
sige: Det var nu alligevel ikke så
slemt som frygtet. Vi vil gerne
række en hånd ud til godt nabo-
skab med både de nærmest belig-
gende og den resterende by. Og så
skal der lyde en tak til de i Byrå-
det, der troede på vores idé og godt
ville støtte vores ønske. Det var
ikke nødvendigvis den nemmeste
og populæreste beslutning at tage!
Et besøg på baneanlægget vil
kunne forvisse enhver om, at der
er blevet flyttet en del jord og
banemateriale. Præcist hvor me-
get ved jeg ikke, men mon ikke et
sted omkring en 1.200 m3 ram-
mer meget godt. Det er altså ikke
noget, man klarer med en trille-
bør. Så der skulle maskiner og folk
til. Det havde været en helt umu-
lig opgave, hvis ikke klubben
havde mødt en ufattelig velvilje
hos de lokale erhvervsdrivende.
Den vilje I har vist til at få noget
igang lokalt, den kan ikke værd-
sættes højt nok. I foreningslivet
kan man i de fleste tilfælde godt
skaffe mandskabet – men uden
penge og offervilje fra Jer var det
aldrig gået.
Vi vil godt takke sponsorerne
mange gange. Vi håber I selv vil

føle glæde over det smukke an-
læg i har bidraget til. Og så håber
vi i klubben at kunne byde Jer vel-
kommen til sponsor-
arrangementer i fremtiden.
Petanque handler om samvær –
om konkurrence - og om præci-
sion. Evner I udfordres på i Jeres
daglige virke – så der skulle være
håb for også en spillemæssig suc-
ces.
Sidst, men bestemt ikke mindst,
har et stort antal af klubbens med-
lemmer bidraget til arbejdet. Fore-
stået af et utrætteligt baneudvalg.
Det har været lige fra
planlægningsprocessen og til det
mere fysiske arbejde med skovl og
trillebør. Tak til alle Jer, der bi-
drog. Direkte og indirekte. Vi kan
med sandhed være stolte af resul-
tatet.
Det sidste  har vi også fået bekræf-
tet af udenbys folk. Næppe havde
vi fået lagt grus på banerne, før vi
tyvstartede med et divisions-
stævne hernede – og siden er
snakken gået i petanque-kredse
om det smukkest beliggende an-
læg i Hovedstaden – eller måske
i hele landet. Jeg har sågar hørt
udtrykt, at der var så smukt i Led-
øje, at en inkarneret bybo måske
kunne overveje at flytte herud. Så
har vi alle fået reklame for
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hele investeringen. Det er dejligt,
at også andre sætter pris på stedet.
Petanque er en idrætsgren – men
det er også hygge. I Ledøje
Petanque Club vil vi fortsat be-
stræbe os på, at begge elementer
får en fremtrædende plads. Vi øn-
sker at have rum til en elite af dyg-
tige spillere, men samtidig at have
plads og respekt for alle de, der
troligt møder op på søndage for
hyggens og samværets skyld. Det
er gennem samværet med andre
mennesker, at vi får skabt den kul-
tur og det sammenhold, der gør os
til dem vi er. Vi har brug for net-
værket og kendskabet til hinanden,
for derigennem at blive mere end
blot nogen, der bor bag en tilfæl-
dig gadedør.

I klubben tror vi på, at vi har bi-
draget og fortsat kan bidrage po-
sitivt til Ledøjes dagligdag. Vi vil
gerne byde alle indenfor, der har
lyst til at være i vores kreds. Den

er ikke lukket – tværtimod. Og
skulle det forfærdelig ske, at vi
måtte vokse ud af vores nye an-
læg – sådan rent pladsmæssigt –
ja så må vi jo se på den udfor-
dring bagefter.

Som det kan konstateres, så
mangler der fortsat enkelte ting
til anlægget. Vi skal have sat
nogle planter, der skal sås græs
og sættes borde, bænke og lys op.
Lige nu har vi brugt de indsam-
lede midler, men tro mig: Resten
kommer i løbet af vinteren og in-
den den kommende sæson.
Skulle nogen have lyst til at bi-
drage til opgaven – så er vi na-
turligvis taknemmelige herfor.
Der er også plads til flere spon-
sorer.

Tak til alle der har bidraget. Tak
til Jer, der støttede. Men først og
fremmest tak til medlemmerne
for sammenholdet omkring op-
gaven. Vi er stolte af resultatet.
Tillykke med det allesammen.

Henrik Wolfhagen
Le Président
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Sammen med Ledøje Petanque Club har en
lang række sponsorer gjort opførelsen af det
nye baneanlæg muligt - men der er plads til

flere:

   Generel pengegave kr. 10.000 modtaget fra Tuborgfondet.

De 12 baner til hver en værdi af
kr. 4.000 er sponseret af:
Willy C. Petersen
SPH Sanitet
Assist PC
Ledøje Gulvservice
P.O. Auto
Smørum Auto
Ledøje Isolering
Gammelgård Hestepension
Tækkemand John Briston
Fyr og Flamme
Stutteri Brydegård
Hard’n Software

Foreløbigt er 5 Haveborde med
bænke til en værdi af kr. 3.000
sponseret af:
B-One
Snedkermester Finn Pedersen
Malerteam Henrik Munck
Benny Johansen & Sønner
J.E. Electric

Alle disse sponsorer skal have
tusind tak for hjælpen. Uden dem,
intet nyt baneanlæg. Der er dog
plads til flere. Det er stadig muligt
at tegne følgende genstands-sponso-
rater:
1 Havebord med 10 siddepladser,
3 Bænke med hver 5 siddepladser,
11 Lamper
10 Askebægre.

Foreløbigt er 3 Bænke til hver en
værdi af kr. 2.000 sponseret af:
Jan fugl
Henrik Wolfhagen/Birgit Tygesen
Benny Johansen & Sønner

Foreløbigt er 4 Lamper til hver en
værdi af 2.000 sponseret af:
Benny Johansen & Sønner
Jeanette Hvass
CR-Elteknik
Malerteam Henrik Munck

Sponsoraftaler ligger klar i klubhuset på
indvielsesdagen d. 29. september 2002.
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Banen ved Præstegården
indviet i maj måned 1995

af Borgmester John Petersen
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Stavnsnäs 1998
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Danmarks-
serien 1998
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Indvielse af
Nøddebohaves
Pétanquebane
samt den årlige

dyst i 1999.
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Kom i  1. Division i 1999

- og så festede de!
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Stolte vice-verdensmestre:
Birgit Tygesen og Susanne Ryberg

på podiet ved præmieoverrækkelsen.
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Venskabskamp i
Nøddebohave
d. 9. Juni 2002
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7. april 1995
Ledøje Petanque Club (LPC) holder
stiftende generalforsamling.

Maj 1995
LPC tæller 25 medlemmer.

Petanque- banen ved den
gamle Præstegård

indvies. Der indføres en månedlig
Rødvinsturnering sidste søndag i
måneden.

16. september 1995
Det årlige Klubmesterskab i single
gennemføres for første gang.
LPC har nu 50 medlemmer.

1. januar 1996
LPC bliver medlem af Dansk Petan-
que Forbund (DPF).

Marts 1996
LPC har nu 4 licensspillere (DPF).

12. maj 1996
LPC deltager i Kulturby 96.

Juni 1996
LPC påbegynder for første gang
gennemførelsen af den årlige dou-
blepokalturnering.

August 1996
LPC indfører særligt klubtøj med
klub-logo.

Forår 1997
LPC stiller for første gang op i re-
gio nalturneringen under DPF.

August 1997
LPC arrangerer for første gang det
årlige støttestævne for Ledøje For-
samlingshus.

Oktober 1997
LPC rykker op i 3. division, Dan-
marksserien under DPF.

November 1997
LPCs doublepokalturnering ændres
til Klubmesterskab i double.

Historisk oversigt for Ledøje Petanque Club.
Forår 1998

LPC optræder første gang i de lokale
medier - og har optrådt dér jævnligt
siden(aviser og TV).

Marts 1998
LPC har nu 17 seniorlicenser og 10
juniorlicenser (under DPF).

April 1998
Nye baners eventuelle placering
drøftes seriøst første gang.

Maj 1998
Den årlige tradition med en tur til
 Stavnsnäs i Sverige grundlægges.

Maj 1998
LPC arrangerer for første gang den
årlige Fætter BR-Cup-et junior-
landsstævne.

Juni 1998
LPC tæller nu 75 medlemmer (næsten
1/10-del af byens indbyggere!!).

23. juni 1998
LPC deltager for første gang i samar-
bej det omkring Ledøje Bylaugs årli-
årlige Sankt Hans Fest, sammen med
Ledøje Forsamlingshus.

21. august 1998
LPC deltager i Kommunens første
Vågen By-arrangement ( hvert 2. år).

September 1998
LPC kommer i 2. divivion (DPF).

3. januar 1999
LPC spiller nu også i EuroCup.

Februar 1999
LPC har nu 35 seniorlicenser og 16
juniorlicenser under DPF.

15. februar 1999
LPCs klubblad "La Boulette" (=lille
kugle) udkommer for første gang.

fortsættes på side 21
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28. marts 1999
LPC gennemfører sit første årlige

triplemesterskab.
Forår 1999

Forhandlingerne om det nye banean-
lægstarter og kommunen er positiv.

11. april 1999
LPC er for første gang værter for et
breddestævne under DPF.

14. april 1999
LPC kommer med på ww.infosport.dk.

17. april 1999
LPC deltager i arrangement for Kom-
munens venskabsby Dassel fra
Tyskland.

31. maj 1999
LPC og Nøddebohave spiller for før-
ste gang de nu halvårlige venskabs-
kampe.

5. juni 1999
LPC gennemfører sin første ægte-
skabsturnering.

Efterår 1999
LPC indfører en vandrepokal til sin
Doublepokalturnering.

Efterår 1999
LPC-medlem modtager "Henriette og
Jacquelines Humør Trofæ 99" i
Hedebo.

4. september 1999
LPCs juniorer tager for første gang
bronche i DM i Triple.

September 1999
LPCs juniorer tager for første gang

sølv i DM (DPF) i double.
September 1999

LPC er nu i 2. division (DPF).
23. september 1999

LPC gennemfører sin første triple-
turnering for både seniorer og
juniorer.

Januar 2000
LPC optages i DAI (Dansk Arbejder
Idræt).

25. marts 2000
Klubhuset "Andedammen" indvies.

1.-4. juni 2000
LPC deltager i CSITs (DAI's interna-
tionale storebror) første VM i Alfort-
ville, Paris, og endte med en dame-
double som viceverdensmestre.

August 2000
LPC får sin første informationsfolder.

September 2000
LPC er nu både i 1. og 2. division.

Efterår 2000
Der er indsigelser mod lokalplanen
mod det nye baneanlæg.

November 2000
LPC får en ny årlige tradition - udde-
ling af "Johnny's Humørpokal".

Forår 2001
Byrådet vedtager udlæggelsen af de
nye petanquebaner.

Forår 2001
Jagten på udenbys sponsorer går
ind.

9. juni 2001
Tuborgfondet bevilger os kr. 10.000,-

November 2001
Licensspillere fra venksabsklubben
Nøddebohave optages i LPC.

Forår 2002
Jagten på Ledøje-sponsorer går ind.

Forår 2002
LPC bliver medlem af DGI (Dansk
Gymnastik- og Idrætsforbund).

April 2002
LPC har nu 100 medlemmer.

Hele sommeren 2002
Der knokles for at udgrave, nivellere,
kante og belægge 12 nye baner.
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Tripelmesterskaber,
Singelmesterskaber

og
Skudmesterskaber

2002
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  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

31.august- 1.september 2002
Det nye baneanlæg tages i brug ved
et fælles stævne for 1. division,
2. division og regionalholdene.

28. september 2002
LPC deltager i slutrunden for DGI-
holdturneringen.

29. september 2002
Det nye baneanlæg har officiel
indvielse med sponsorer og byens
orgere.

Efterår 2002
Det 2. VM i CSIT gennemføres i Tu-
nesien med 4 hold fra LPC.

Historisk oversigt
fortsat:

   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

„Hvor blev han af?“
„Du skal se, han er nok
gået hen til  Klubhuset
for at få sig noget
lækkert!“
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               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

 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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Divisionsspil for
2. Division

og
Regonalspillets

3. Runde
2002
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  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

DATEA

Professionel ejendomsforvaltning
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