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Godt nytår til alle
af Le Président, Henrik Wolfhagen

Så er vi gået i gang med en ny
sæson, og det nummer af La
Boulette, som du sidder med
skulle have været ude før jul –
men sådan er der så meget, når
vi alle gør arbejdet for sjov. For-
sinkelsen er udelukkende min
skyld, så I må ikke tro det er re-
daktionen, der er sløve.
Vinterspillet på banen har for mit
vedkommende ligget lidt stille i
år – men jeg har fornemmet, at
jeg ikke har været helt alene om
det. Så mon ikke vi går rundt og
glæder os til lysere og varmere
dage, hvor vi kan hygge os sam-
men med kuglerne? Jeg gør i
hvert fald.
Og så ser jeg frem til en tur til
Sverige den 16.2., hvor jeg skal
følge Susanne R. og Birgits før-
ste forsøg i landsholdstrøjen. Det
kunne være sjovt, om flere af
vores spillere – og her tænker jeg
især på juniorerne – kunne have
lyst til at gøre dem kunsten efter.
Men jeg ser også frem til en ny
sæson, hvor en af mine fokus-
punkter bliver, hvordan vi sikrer
en spille- og medlemsmæssig
fremgang. Det sidste tror jeg vil
lykkes, hvis vi fortsat byder alle

nye spillere positivt velkomne og
har et godt tilbud med masser af
aktiviteter, hvor alle kan være
med. Den spillemæssige frem-
gang er værre. Det skal ikke være
nogen hemmelighed, at jeg godt
kunne tænke mig noget mere tek-
nisk træning – både med hensyn
til indlæg og skud. Enhver kan jo
starte med at stille sig selv spørgs-
målet: Har jeg lært noget nyt i lø-
bet af det sidste år? Er svaret ja –
er alt godt. Måske gider du heller
ikke, det er også tilladt, men el-
lers hører det med til en idræts-
forening, at man hele tiden stræ-
ber mod at blive bedre – hver fra
sit niveau. Og til det hører træ-
ning. Og træning er ikke kun at
spille kampe. Men måske har an-
dre en holdning hertil.
Vi har været så heldige, at Jack af
forbundet er blevet inviteret til et
trænerkursus i Sverige. Måske
bringer han nye impulser med der-
fra. Og skulle andre have lyst til
at lære noget i den retning, så til-
byder DGI løbende træner-
uddannelse. Klubben betaler
gerne Jeres deltagelse – vi regner
så med at I gerne bagefter vil give
lidt viden fra Jer.
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   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

forslag til, om der er andet indhold,
vi skal have med – det kunne f.eks.
være La Boulette. Men giv mig et
praj, så kigger jeg på det.

Til slut har vi også i år tænkt os, at
præsentere det sædvanlige fyldige
program for klubbens egne turne-
ringer. Sidste år havde vi næsten
deltagerrekord på flere af dem –
og det vil da være dejligt at se
endnu flere i år. Det styrker klub-
ben, sammenholdet og fornøjel-
sen.

God kamp på banerne.

Det ville da også være dejligt, om
vi så lidt flere af spillerne til tur-
neringer ude omkring. Det er for
mig en stor inspirationskilde at se,
hvordan de dygtigste spillere gør.
Og hver eneste turnering giver jo
noget erfaring, der gør dig til en
bedre petanquespiller. Det gælder
både for DPF og DGI-turneringer.

Når det er sagt ved jeg godt, at de
fleste af jer har rigeligt at se til –
og det skal da også være op til den
enkeltes lyst og tid, men vi kunne
jo evt., som engang for mange år
siden, tage et stort hold ind til bare
en turnering, f.eks. Øbro Open
eller den formidabelt hyggelige
turnering, København Open.

www.ledoejepc.dk

Jeg har i julen brugt noget tid på
at få hjemmesiden til at fungere.
Den er bestemt ikke færdig, men
det er min tanke, at jeg vil sørge
for, at alle invitationer m.v. der
kommer ind med tiden bliver lagt
ind på hjemmesiden, så I alle kan
følge med. Så kan I se, om der er
turneringer, I har lyst til, og selv
melde Jer til. Jeg modtager gerne
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Tuborg Fondet gav 10.000
af Le Président, Henrik Wolfhagen

Det var en herlig efterårsdag den 10.
oktober 2002, hvor vi fik besøg af
Tuborg Fondets repræsentant, Finn
Terkelsen. Han kom for at overrække
os de 10.000 kr., som Fondet havde
bevilget til vores baneanlæg som en
af de allerførste sponsortilsagn.
Tuborg Fondet var dermed en af de
væsentlige faktorer til at vi i sin tid
turde igangsætte anlægget.

Vi havde håbet, at de havde været
istand til at komme til vores officielle
indvielse, men det var ikke muligt,
hvorfor vi havde arrangeret denne
særlige sammenkomst. Heldigvis
bakkede mange af jer op, trods det
noget uhensigtsmæssige tidspunkt.
Tak for det!

Præsidenten og de øvrige fremmødte
takkede Fonden for støtten, og der

blev skålet i bryggeriets gode humle,
der var indkøbt til dagen.

Herefter fik Finn Terkelsen lov til at
prøve at kaste nogle kugler – han
havde dog ikke tid til en egentlig
kamp. Han udtrykte ros til anlægget
og dets unikke udformning og pla-
cering – så selv for ikke-petanque
spillere er de kvaliteter åbenlyse. Lad
os håbe vi også fremover altid vil
sætte pris på dem.

Når året er lidt videre, skal vi have
taget fat på de sidste ting omkring
banen. Vi skal have lyset, græsset,
overfladerne, beplantningen, bæn-
kene og ikke mindst alle sponsors-
kiltene på plads. Det skylder vi hin-
anden og dem! Jeg håber, I sammen
med bestyrelsen og baneudvalget har
mod på og kræfter til, at vi tager dette
sidste hug!
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Hyggeligt som altid - årets 2. venskabsmatch
af Jens Jørgen Nygaard, Chef de Delégation

Der har været store vanskeligheder
med at finde en kampdato for årets
anden venskabsmatch mellem LPC
og vore venner fra Nøddebohave.
Til tider havde man på fornemmel-
sen, at NPC bare skød det hele ud,
så det nok ikke blev til noget!
Men de to fremragende Chefs de
Delégation, Irwing, NPC, og Jens
Jørgen, LPC, fandt at tiden var
moden, da kalenderen bevægede
sig ind i november - 3/11 blev da-
toen.

Begge klubbers spillere og
supporters var spændte. Ville det
betyde noget for udfaldet, at der nu
blev tale om en vinterkamp? Nor-
malt spiller vi jo mod hinanden un-
der varmere himmelstrøg - i hvert
fald om sommeren. Ville
Nøddebohave bedre kunne stå di-
stancen under de nærmest sibiriske
klimaforhold, der hersker på Dan-
marks smukkeste pétanque stadion
her op mod jul?

Det var to stærke mandskaber, der
marcherede ind på banen ledsaget
af morgenhoste og hornmusik. Der
blev spillet 4 runder á 6 tripler. Ef-
ter 1. runde kunne sejren gå til
begge hold: 4-2 til LPC.

Den samme lille forskel efter 2.
runde: 8-4. Men så slog kulden
Irwings tropper helt ud - eller også
var det frokosten?: Efter 3. runde:
13-5 - og 4. runde tog LPC blankt
til slutresultat 19-5 til landsbyens
førende klub. Det var en stolt vin-
der-chef, der sagde tak for kam-
pen til en noget slukøret Irwing fra
NPC.

Han forsøgte sig med diverse und-
skyldninger, men afsluttede så
som et mandfolk med disse bevin-
gede - og rigtige - ord: Det har som
sædvanlig været en hyggelig og
sjov dag, hvor fællesskabet mel-
lem de to klubber er i centrum!

Tak for en dejlig dag til vore ven-
ner fra Nøddebohave - og LPC
bakker op om det hyggelige og
derfor også om mottoet: Tab og
vind med samme sind - hvis LPC
vinder!

En stor tak til Ulla (Friis), der
havde sørget for engros indkøbet
af tørre
og våde varer til den gode frokost
- og i øvrigt tak til alle andre, der
gjorde, at det atter var dejligt at
være deltager på et af de to hold.
Glædelig jul og godt nytår
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Petanque-Tur til Stavnsnäs 9. - 11. maj 2003
af Søren Lindeløv

Kære petanquespillere.

Årets tur til Stavnsnäs foregår i
år i weekenden 9. - 11. maj, og
det er nu tid til tilmelding. Vi har
huset fra fredag kl. 16.00 til søn-
dag kl. 16.00.

I maj 2002 var vi 23 personer -
16 voksne og 7 juniorer - på en
særdeles hyggelig petanquetur.
Selvom vejret ikke var det bed-
ste, fik vi alligevel så mange gode
kampe, som vi kunne ønske os,
og lækker grill-middag lørdag
aften.

Deltagerne skal selv betale alle
udgifter. Inkl. leje og alt, hvad
man kunne spise og (ikke
mindst!) drikke samt lidt "mun-
tert køkken", kom det sidste år
til at koste godt 500 kr. pr. vok-
sen og godt 300 kr. for juniorer
+ transport.

Den samlede husleje skal beta-
les forud til Ungdomsskolen i be-
gyndelsen af marts, mens vi ef-
ter turen afregner for fortæring
og drikkevarer. Som sidste år fin-

der vi en passende fordeling af
disse udgifter.

Vi vil gerne have tilmelding, gerne
pr. mail, og forudbetaling af hus-
leje til undertegnede senest 2.
marts.

Yngre juniorer til og med 14 år
skal betale 100 kr., mens andre
skal betale 200 kr. Betaling kan
foretages kontant eller til giro 4
06 92 85.

Der er ikke ubegrænset plads på
Stavnsnäs. Med op til 25 deltagere
vil der være passende plads både
inde og ude. Vi benytter "først til
mølle" princippet.

I begyndelsen af maj holder vi et
møde eller to omkring de prakti-
ske ting med indkøb og koordine-
rer transporten.

De bedste petanque-hilsener
Britta og Søren Lindeløv
Haretoften 10, Ledøje, 44 65 74
05, sli@mail.dk.
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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

Baneindvielse og Doublepokalturnering
af Birgit Auerbach

Vi nåede det mål som mange
havde tvivlet på, nemlig at få ind-
viet vores nye baner i denne
sæson.Det lykkedes søndag den
29. september 2002 kl. 10.00 på
en solrig dag.

Der var guldbroncerede kugler
på en rød pude og velkomst ved
Le Présidènt, Henrik Wolfhagen
samt officiel indvielse af forman-
den for Dansk Pétanque For-
bund, Preben Fuglsang. Banerne
og især den smukke beliggenhed
blev rost i høje toner.

Der var en hilsen fra DGI Ros-
kilde Amt og vores egen formand
for teknisk udvalg Anker Bay
Rasmussen. Jens Jørgen Nygaard

var der i sin egenskab af borgme-
ster og overrakte et bidrag til in-
skription på den store sten ved
indgangen. Vi fik gaver fra Led-
øje Bylaug og fra Ballerup
Petanqueklub.  Fra Nøddebo-have
fik en meget fin dirigentklokke.

Gæsterne blev budt på et glas Ric-
ard i bedste franske stil og vores
køkkenpiger stillede igen op med
forplejning  dagen igennem og
sponsorerne blev beværtet gratis.

Klubbens doublepokalmesterskab
blev afviklet samme dag, og det
var Paul Erik Styrk og Dan Knud-
sen, der løb af med sejren. Men
vi nød at spille på de nye baner
selv om belægningen var lidt frisk.

Det blev en særdeles festlig dag.
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Kort
og
Godt
om Arrangementer i sidste halvår 2002

Sankt Hans Fest
Sankt Hans festen d. 23. juni 2002 var igen et hyggeligt
tilløbsstykke. Som de tidligere år, stod petanqueklubben
for Café Heksen og serverede kaffe, the, små skarpe, kager
og lagkager. Ligeledes var der igen i år pølsebod, ægge-
kast, fodbold og "slå søm i". Det gav klubben en indtægt
på ca. 1.500,- kr.

Støtte til Ledøje Forsamlingshus
Den 18. august 2002 samledes mange glade mennesker til
den traditionsrige petanqueturnering til fordel for Ledøje
Forsamlingshus. De mange fremmødte fik som altid en
pragtfuld oplevelse på tværs af evner, alder og hele lands-
byen. Jens og Merete i forsamlingshuset sørgede igen, igen
for dejlig forplejning af vådt og tørt. Det store fremmøde
betød også et indkøb af andele i forsamlingshuset på ca.
2.300,- kr.

Vågen By-arrangement
Den 23. august holdt kommunen Vågen By. Stort set alle
foreninger i kommunen have aften åbent med arrangemen-
ter. Ledøje Petanqueklub var selvfølgelig på banen. Vi
skulle have haft en virkelig stormester til at vise os, hvor-
dan man laver skud i klasse, men desværre måtte han melde
afbud. LPC lavede alligevel en skudkonkutence, og der
var enorm interesse. Folk nærmest størmmede til. Banerne
var oplyst af fakler og projektører, og der solgtes øl, vand
og vin. Der var en absolut publikumssucces.

Fortsættes næste side...



Singlemeskerskab og Skyttemesterskab
Den 15. september 2002 mødte medlemmerne talstærkt
op til disse mesterskaber. Der blev kæmpet bravt på ba-
nerne og det halvkolde vejr, gav run på vore altid søde
cafeteriapiger efter de varme drikke og lune retter. Single-
mester blev Sebastian Johansen og Skyttemesteren 2002
blev Finn Pedersen
Andespil
Den 24. november 2002 stod den så på den efterhånden
traditionelle ændring af denne måneds rødvinsturnering til
Andespil. Finn og Hanne Pedersen sørgede for at alle holdt
varmen ved at servere glögg og brunkager. Der var igen
mange tilmeldinger, så der var rift om juleænderne, men
"kun" 4 vindere gik glade derfra. Desværre har redaktio-
nen ikke kunnet skaffe navnene.
Champagnegaloppen
Den 29. december 2002 stod der så champagneflasker på
højkant i stedet for rødvin. Atter en gang det store frem-
møde - var det nu på grund af muligheden for at vinde
champagne, eller var det fordi Finn og Hanne denne gang
stod for servering af grogg? I al fald endte 4 som glade
boblevandsindhavere, mens der var præmier til 3 juniore.
Igen nul navne, desværre.
CSIT i Tunesien
Desværre blev der ikke som planlagt noget ud af CSIT-
turneringen for LPC's vekommende i 2002. Først havde Tu-
nesien fastsat en dato, og en del fra Ledøje satte næsen op
efter deltagelse. Så måtte der ikke komme kvinder med, og
LPC sagde fra i protest. Så måtte kvinder alligevel deltage,
og man fastsatte et antal deltagere. Så flyttedes datoen at-
ter en gang, og herefter gav LPC op!
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La Boulette - "Det nåede vi ikke"
af Jeanette Hvass

Det kære barn "La Boulette" giver
som alle andre børn i lømmelalde-
ren jævnligt problemer. Da alle ar-
bejder med klubben og bladet for
sjov, kan det til tider være svært at
få de ønskede artikler i hus til ti-
den. Når det så er på plads, så gi-
ver teknikken sig til at drille. Der-
for er La Boulette blevet forsinket
flere gange i 2002, og det sidste
nummer måtte helt opgives for-
stået på den måde, at det nu er la-
vet som en kombination med nr. 1
i 2003 - du sidder med bladet i hån-
den!

LPC's bestyrelse og redaktion har
en bøn til jer alle.
Vi savner en eller flere personer,
som gider give sig tid - en halv
time? - til at skrive lidt om de ar-
rangementer vi afholder i og om-
kring klubben. Der skal absolut
ikke skrives helsides indlæg, men
vi vil gerne have et indtryk af Je-
res oplevelse af tingene. Vi bliver
lidt trætte af at høre os selv!!
Ofte får vi desværre nej, når vi
spørger om folk har lyst. De siger,
at de ikke du'r til at skrive! Så slemt
skal man nu ikke tro, at det er. Jea-
nette hjælper meget gerne med at
redigere, tjekke stavefejl og give

gode råd. Opsætningen skal der slet
ikke tænkes på - den vil Jeanette
og Sven Eric faktisk meget gerne
have for sig selv. Så slipper de nem-
lig for konverteringsproblemerne
fra program til program.

Vi savner da også at høre lidt om
alle de turneringer, I deltager i -
også juniorerne. Hvordan er det at
vinde en medalje ved DM?

Flere har haft nogle herlige ferie-
oplevelser med petanque som en
delingrediens. Hvor foregik det?
Hvordan foregik det?

Vi savner også små søde tegninger
og billeder til bladet. Når I støder
på nogle, så send dem til Jeanette.

Med dette blad må vi desværre
skære omtalen af en del arrange-
menter fra efterår og vinter 2002
ned til meddelelser: Kort og Godt
- se andets steds i bladet her.
Det ønsker vi brændende at få la-
vet om på. Hjælp os, prik Jeanette
på skulderen efter næste arrange-
ment, og glæd alle ved at sige:
"Hør du, jeg har faktisk mod på at
skrive lidt men godt om i dag."
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Nyt medlem af DAI's forbundsledelse
af Jens Jørgen Nygaard

Ved DAI's kongres d. 23. novem-
ber 2002 i Idrættens Hus blev
Chef de Delégation, Jens Jørgen
Nygaard,  LPC, valgt til DAI's
øverste organ: Forbundsledelsen.

Den består af den nyvalgte for-
mand, Thomas Bach, og fire
medlemmer.

LPC har haft stor glæde af klub-
bens medlemskab af DAI, og sam-
arbejdet skulle gerne udbygges
med Jens Jørgen Nygaard i
Forbundsledelsen.

DAI er med 91.000 medlemmer
det 7. største specialforbund i
Danmarks Idræts Forbund (DIF).

DATEA

Professionel ejendomsforvaltning
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LPC's Aktivitetskalender 2003:

Februar:
søn. 23. kl. 14.00 Rødvinsstævne
Marts:
lør.  22. kl. 10.00 Triplemesterskab
lør.  22. kl. 18.30 Petanquefest
søn. 30. kl. 14.00 Rødvinsstævne
April:
lør.    5. Øbro åben triple
søn.  6. kl. 13.00 Søndagsturnering
søn. 20. kl. 10.00 Påsketurnering med fælles frokost
lør.  26. 1. runde Divisions & Regionalspil
søn. 27. 1. runde Divisions & Regionalspil

(hjemmebane)
Maj:
søn. 4. Evt. Nøddebohave
9.-11. Petanque-weekend i Stavnsnäs
fre.16. Dm i Præcisionsskydning
søn. 25. kl. 10.00 Doublemesterskab
Juni:
søn. 1. 2. runde Divisions & Regionalspil
tor. 5. kl. 13.00 Ægteskabsturnering
lør. 7. Hedebo Open triple
søn. 8. Hedebo Open double
14.-15. DM i Triple
søn. 22. kl.11.00 Sponsorstævne
man. 23. Sankt-Hans fest ?
søn. 29. kl. 15.00 Rødvinsstævne
Juli:
søn. 27. kl. 15.00 Rødvinsstævne

K
lip ud og

gem
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LPC's Aktivitetskalender 2003:

August:
lør. 2. DGI Landsstævne i Køge ( 6`tet)
søn. 3. DGI Landsstævne i Køge (double)
søn. 10. kl. 10.00 Støttestævne for Forsamlingshuset
16.-17. Dm i Double
lør. 23. 3. runde i 1. Division
søn. 24 3. runde Divisions & Regionalspil

(hjemmebane)
søn. 31. kl. 15.00 Rødvinsstævne
September:
søn. 7. kl. 10.00 Søndagsturnering & skytte-
mesterskab
søn. 21. kl. 10.00 Singlemesterskaber
27.-28. Slutspil landsturneringen
Oktober:
søn. 5. kl. 10.00 Doublepokalturnering
søn. 26. kl. 14.00 Rødvinsstævne
November:
fre.  7. kl. 18.00 Generalforsamling
søn. 30. kl. 13.00 Andestævne
December:
Lør. 6. kl. 10.00 Julefrokostturnering med fællesspis-
ning
søn. 28. kl. 13.00 Champagnestævne

K
lip

 u
d 

og
ge

m

Søndagstræning:
Februar-April kl. 14.00
Maj-August kl.
15.00
September-Oktober kl. 14.00
November-Januar kl.
13.00



   14.

Spørgsmål og sidste nyt til medlemmerne
af Le Présidént, Henrik Wolfhagen

DGI har bevilget os et anlægslån
på kr. 30.000 til at færdiggøre ba-
nen med beplantning m.v. VI kan
ikke få kommunegaranti, så vi skal
søge amtsforeningen. Det sker i
den nærmeste fremtid.

Bestyrelsen har drøftet, om vi fort-
sat skal deltage i Sankt Hans ar-
rangementet som medarrangør.
Det er stort set kun bestyrelsen der
bidrager i vores forening, og vi har
egentlig arbejde nok i at lave hele
det årlige program. Det sociale
udbytte er højt, men kan vi for-
svare at bruge kræfter på noget,
som ikke rigtig giver det store
overskud og som vi kun er ganske
få, der bidrager til. Hvad synes I
medlemmer?

Et andet spørgsmål som medlem-
mer skal til at forholde sig til er
følgende: Dansk Petanque For-
bund udgiver et blad, der postom-
deles til alle licensspillere. Alle
andre medlemmer kan hente det i
klubhuset, hvor jeg lægger det, når
det kommer. DPF spørger os nu,
om vi vil beholde bladet – eller
om de istedet skal satse på at lave
et elektronisk blad på forbundets
hjemmeside. I kan i øvrigt se den
nye, flotte hjemmeside på:
www.petanque.dk

Hvad synes I? Vil i beholde bla-
det? Vi skal give svar engang i
april.

Le Président
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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

Foråret melder
sig  snart så mød

op på banen til
Pétanque, hygge

samt arbejde med
at få banerne

hurtigt klar til
sommerens dyster
og arrangementer.

Stik ikke hoved
i busken
men mød
op når
klubben
kalder.
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Rodeskuffen

NY SÆSON - NYE HOLD
Spillerudvalget er i fuld gang med holdsammensætningen
for denne sæson. Der bliver et 1. divisionshold, to regional-
hold og fem DGI-hold (heraf de to fra Nøddebohave).
Spillerudvalget lader høre fra sig, så snart alle puslespils-
brikkerne er samlet til en helhed.

BANERNE
DGI har bevilget et anlægslån på kr. 30.000, hvis klubben
kan stille en amtsgaranti. Lånet løber i max. 5 år og udbe-
tales ved færdiggørelsen.
Baneudvalget begynder snart planlægningen af det fremti-
dige arbejde omkring anlægget. Det handler både om fær-
diggørelse, økonomi, flere sponsorer samt vedligeholdelse.
Det hører I nærmere om i den kommende tid.

NYT KLUBTØJ
Jack Pedersen og Benny Johansen er i fuld gang med at
undersøge mulighederne for at få nyt klubtøj hjem med
nyt design og nyt sortiment. Der bliver blandt andet kigget
på poloshirts, rullekravebluser, fleeze/windbreaker, jakke
med aftagelige ærmer, m.m.
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EFTERLYSNING
Vi sviner som bare pokker, når vi i dårligt føre slæber det
halve petanqueanlæg ind i klubhuset ad havedøren. Det
vil vi så gerne lave om på. Er der nogen som har: en stor
Elefantrist, et Skopindsvin og en Støvleknægt liggende,
som de kan donere til klubben? Det ville alt sammen holde
huset mere rent, hvis vi kunne aflevere mudderet ved ind-
gangen.

Rodeskuffen

WWW.LEDOEJE.DK
HUSK at bruge vores fine nye hjemmeside. Le Président,
Henrik Wolfhagen, vil meget gerne høre "Ris, Ros, og Re-
former".

MEDLEMS-OPLYSNINGER
Vil I ikke nok tjekke alle jeres oplysninger i medlemslisten.
Den fik I udleveret hele tre gange sidste år (2 gange trykt i
selve La Boulette og 1 gang som seperat tillæg). Tjek ven-
ligst:
Navn, Adresse, Telefon, Mobiltelefon og E-mailadresse.
Send rettelserne til Jeanette:

Ristoften 5 i Ledøje eller isolering@vip.cybercity.dk
Forkerte adresser og numre betyder forsinkede og enkelte
gange endda manglende informationer til Jer om arrange-
menter og andet godt og rart.
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KONTINGENT OG LICENSER
LPC har lige nu 106 medlemmer. Kontingentsatser 2003:
Senior kr. 250, Junior/passive kr. 125 og Seniorlicens kr.
140.
Om kort tid kommer girokortene ud med de oplysninger,
som Le Tresoriér har lige nu.
Hvis der er ændringer til disse, så anfør det på girokortets
øverste halvdel (den modtager klubben) og husk evt. også
at rette beløbet (blev junior til senior i år?).
Betaler man via netbank, er det vigtigt, at få betalingen
specificeret - hvem betaler for hvem og hvor meget?

---og se nu at få betalingen ekspederet hurtigt i år !!!

Rodeskuffen

DEADLINE
på La Boulette nr. 2, 2003 er sat til

den 19. maj, 2003
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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Rodeskuffen

HOLDRESULTATER 2002
1. division: LPC's hold blev en rigtig flot nr. 3 - så der var
broncefest til den store guldmedalje!

2. division: Holdet rykkede desværre ned, og LPC er såle-
des ikke længere med i 2. division.

Regionalspillet: Desværre nåede ingen af de deltagende hold
så langt, som til en oprykning.

DGI-holdene: Ud af vore 4 hold gik de 2 hold videre til
slutspillet, men opnåede desværre ikke at komme i medalje-
rækken. Det ene hold i slutspillet var fra Nøddebohave.

HVEM ER KLUBMESTRENE ?
Redaktionen savner en samlet liste over alle mestrene gen-
nem hele klubbens historie. Nogle kan findes i referater og
andet, men andre står lidt hen i det uvisse, både seniorer og
juniorer.
Alle jer, der har vundet et mesterskab i klubben - uanset
typen - kan I ikke sende Jeanette en mail om dette?
Skulle en sjæl have en eller flere lister, notater, el.lign. ved-
rørende ovenfor nævnte, så send Jeanette en kopi.
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Referat af generalforsamling
 Ledøje Petanque Club, den 1. november 2002

Der var fremmødt 54 medlem-
mer til spisning kl. 18.30, hvor-
efter generalforsamlingen blev
afholdt.
Le Président Henrik Wolfhagen
bød velkommen til den 8. ordi-
nære generalforsamling i LPC.

1. Jens Jørgen Nygaard blev
valgt til dirigent.

2. Birgit Auerbach blev valgt
til referent og som stemmetællere
Paul Erik Styrk og Dan Knudsen.

3. Le président’s beretning .
Dette år kulminerede med åbnin-
gen af de nye baner - efter 8 års
arbejde, det har kun været mu-
ligt fordi vi har en stærk klub ånd.
Der er også afholdt diverse arran-
gementer Vågen by – Stort
hjemmebanestævne – Sankt
Hans – Støttestævne – Fætter BR
så der har været rigeligt at tage
fat på og nu kan vi også tilbyde
franskundervisning.
Årets mestre blev i triple : Frank
Johansen, Jesper Poulsen og Finn
Pedersen. Doublemestrene blev
Dan Knudsen og Thomas Kuster.
Singlemester blev Sebastian
Johansen og Skyttemester blev

Finn Pedersen. Endvidere har an-
dre af klubbens medlemmer op-
nået fine resultater. Sølvmedalje
i 1. division, 2 kvinde-
præstationer, 2 juniorer har fået
sølvmedaljer i det hele taget er
juniorerne i DPF på vej frem.
Vi har et dejligt samarbejde med
Nøddebohave.Alle skal have tak
for deres indsats stor som lille.
Næste sæson byder både på til-
bud om træner og lederkursus, af-
holdelse af sponsor turnering og
de tilbagevendende arrangemen-
ter i DPF,  DAI og  DGI.
LPC har p.t. 104 medlemmer.
Beretningen blev godkendt med
klapsalver.

4. Regnskabet blev godkendt
med et overskud på kr.
119.628,12.
5. Der var indkommet 1 for-
slag fra bestyrelsen  gående ud på
at hvis andre pétanque klubber fra
kommunen ønsker at blive med-
lem af LPC så vil de blive godt-
gjort kr. 50,- pr. medlem.  Dette
blev godkendt.

6.  Budget 2002/2003 blev god-
kendt og kontingentet uændret kr.
250,- /125,- og licens kr. 140,-
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Baneudvalg: Lars Friis
Jeanette Hvass
Fransk Johansen
Benny Johansen
Ejnar Jørgensen

Ungdomsudvalg: Jack Pedersen
Boris Kjeldsen
Dina Johansen

10. Valg af 2 revisorer genvalg
af Birgit Tygesen og Anker Ras-
mussen.
Valg af 2 revisorsuppleanter Ejnar
Jørgensen og Ulla Friis.

11. Vinderne af den løbende
doublepokalturnering blev Paul
Erik Styrk og Dan Knudsen.
Uddeling af Johnnys Humørpokal
2000 – Doneret af Johnny’s for-
ældre. Den gik i år til Karin Ras-
mussen – der altid har et smil pa-
rat, hendes gode humør på banen
også når Karin ikke vinder.
Hanne Madelung blev udnævnt til
årets LPC- medlem – suverænt ud-
valgt af le président, en tradition
der er gået videre fra den gamle
président, det var også velfortjent,
Hanne sørger for at der er et vel-
assorteret udvalg i vores ”cafete-
ria”.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlem-
mer for en 2-årig periode. Benny
Johansen ønskede ikke genvalg, men
le trésorier P. C. Pedersen var villig
til at fortsætte.
Nyt medlem i bestyrelsen blev René
Madelung.

8. Valg af 2 suppleanter til besty-
relsen 1. suppleant blev Jeanette
Hvass og 2. suppleant Bent Rasmus-
sen.

9. De nye udvalg består af :
Spillerudvalg: Jack Pedersen

Dan Auerbach
Jeanette Hvass
+ holdlederne

suppleanter: Erik Frimann
Birgit Tygesen

Festudvalg: Ulla Friis
Hanne Madelung
Karna Rasmussen
Karin Rasmussen
Anne Johansen
Hanne Pedersen
Anker Rasmussen

Klubhusudvalg: Susanne Kjeldsen
Jesper Poulsen
Finn Pedersen
Karin Rasmussen
Hanne Madelung
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Tak for det og TILLYKKE.
Lars fik en velfortjent ”trøste-
præmie” som tak for sin store
indsats med anlægning af ba-
nerne for at holde os alle sam-
men til ilden.

12.Eventuelt:
Le président foreslog at vi la-
vede en mindetavle med de ”kå-
rede”  åretsmedlemmer.
Thomas Kuster – afgående for-
mand for spillerudvalget blev
hyldet af spillerudvalget.
Vores hovedsponsor Willy C.
Petersen donerede tømmeret og
arbejdet med bobkat meget flot,

så er der den regning mindre.
Jesper Poulsen efterlyste flere
nøgler til klubhuset.
Lars Friss takkede for opbaknin-
gen og samarbejdet med
sponsorerne bl.a. Christoffer.
Søren Lindeløv proklamerede at
næste Stavnsnäs tur er sat til 2.
weekend i maj.
Jens Jørgen Nygaard fortalte at
han stillede op til en bestyrelses-
post i DAI.

Le président takkede til slut for
god ro og orden.

Dirigent: Jens Jørgen Nygaard
Referent: Birgit Auerbach

               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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Bestyrelse:
Le Président:
   Henrik Wolfhagen
   Ledøje Bygade 4
   2765 Smørum 4468 3525 hw@sotofte.dk
Viceprésident:
   Susanne Skødt Kjeldsen 4465 9200 sussk@mail.tele.dk
Tresorier:
   P.C. Pedersen 3325 9365 pc@pedersen.dk
Secretaire
   Birgit Auerbach 4465 7959 birgitdan@mail.tele.dk
  Rene Madelung 44664700                  madelung.ledoje@get2net.dk

La Boulette udgives af Ledøje Pétanque Club

Faste udvalg:
Spillerudvalg
Ungdomsudvalg
Klubhusudvalg
Baneudvalg
Festudvalg

Annoncer:
Jeanette Hvass 4497 5481 isolering@vip.cybercity.dk
Susanne Skødt Kjeldsen 4465 9200 sussk@mail.tele.dk

Redaktion:
Redaktionschef:
   Sven Eric Archen 4497 5840 achen@mail.tele.dk
Redaktionel medarbejder:
   Jeanette Hvass 4497 5481 isolering@vip.cybercity.dk
Ansvarshavende:
   Henrik Wolfhagen 4468 3525 hw@sotofte.dk

Artikler, historier,  billeder etc.:
Sendes til Jeanette Hvass
isolering@vip.cybercity.dk som
vedhæftet fil eller på diskette til
Riftoften 5, Ledøje
2765 Smørum
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