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Så nærmer vi os med hastige skridt
Sankt Hans, og dermed den årlige
sommerpause for klubbens aktivi-
teter. Men det har da været et for-
rygende godt forår.

Velbesøgte stævner til både triple-
og doublemesterskab, påske-
turnering og ægteskabsturnering.
Tak fordi I altid er flittige til at
møde op, og fordi I er med til at
skabe den gode stemning. Man kan
ikke undgå at blive stolt af at være
med i en klub, hvor vi har det så
rart sammen.

Men intet sødt uden lidt surt: Klub-
bens medlemmer må godt forbedre
sig på at betale, hvad man skylder.
Både kasserer og klubhusudvalg er
lidt trætte af at skulle være inkas-
satorer. Bliv bedre til det!

Inden vi alle kan gå på en velfor-
tjent sommerferie skal vi lige igen-
nem et sponsorstævne og Sankt
Hans. Sponsorstævnet laver vi for
at pleje de mange gode støtter vi
har haft til baneanlægget, og som
vi håber på, vi fortsat kan få til at
hjælpe os. De skal derfor plejes
den 22. juni, hvor vi derfor ikke
har søndagstræning.

God petanquesommer
af Le Prédident, Henrik Wolfhagen

Sankt Hans aften bliver der bål ved ba-
nerne, og vi håber vi får en hyggelig af-
ten sammen med mange andre fra byen.
Der bliver tændt grill på gårdspladsen kl.
19.00 til det medbragte kød. Øl, vin og
kaffe m.v. kan købes i cafeteriet. Bålet
tænder vi kl. 22.00, og vi håber på Jens
Jørgen kommer forbi og taler til os.

Ellers har jeg kun at sige tak for forårs-
sæsonen. I idræt går det op og ned, og
sådan er det også med de forskellige hold
vi har i henholdsvis landsturneringen i
DPF og i amtsturneringen i DGI. Men
jeg tror, at alle gør deres bedste og mo-
rer sig med det.

Til august ses vi til nok en gang støtte-
stævne for forsamlingshuset. Det løber
af stablen den 10. august ved Forsam-
lingshuset. Dette stævne er åbent for alle,
begyndere som de meget øvede, så tag
din nabo med. Måske kan de lokkes med
i spillet.

Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig god
sommer med masser af hygge, kuglespil
og anden afslappende aktivitet.
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Klubhuset "Andedammen"
af klubhusformanden, Susanne Kjeldsen

Udover alt dette har vi fået to dejlige
piger til at stå for rengøringen af vo-
res  klubhus en gang om måneden. De
vil vaske gulv, ordne toiletter og dét,
der ellers måtte kunne nås på to timer.
Det er selvfølgelig langt fra nok, og
derfor beder jeg alle, der bruger loka-
let, om at RYDDE OP EFTER JER.
Det tager ikke lang tid lige at feje gul-
vet, rydde op i køkkenet eller stille sto-
lene op. Det har stor betydning for de
næste, der skal bruge lokalet, at der er
pænt.

Så har Finn og jeg lige en kedelig ting.
Det kniber med at få skrevet eller be-
talt de drikkevarer, som klubhuset står
for. Derfor hjælp hinanden med lige at
få skrevet i bogen (dog helst betalt)
hver gang, I tager noget og ikke, når I
er på vej hjem og ikke kan huske, „tog
jeg 3 eller 5 øl/sodavand“.  Overskud-
det for salget af drikkevarer går til for-
bedringer og rengøring af vores klub-
hus.

Nu er der mange hold i gang med at
spille DGI, og som formand for
klubhuset synes jeg, det er en god
ide, hvis alle holdledere får skrevet
sine hjemmekampe på klubhus ka-
lenderen. I øjeblikket vil I nogle
gange møde andre, der holder møde
i vores klubhus. Det er fordi vi er en
klub, der gerne hjælper andre klub-
ber og foreninger med lokaler. Styre-
gruppen mod motorvejen er feks.
nogle af dem I kan møde. En ordent-
lig udfyldt kalender hjælper os me-
get, når nogle spørger, om der evt.
kan afholdes et møde eller lignede.

Der er mange nøgler til vores klub-
hus, og de er hos følgende: Ejner,
Benny, Ulla, Henrik, Paul-Erik,
Rene, Finn, Jack og  Susanne. Der
er nogle få stykker, som ikke har
nøgle til køleskabet, men Finn og
jeg arbejder på, at de får det inden
for kort tid. Jeg beder til, at alle, der
har nøgler, passer godt på dem.

Brug fagmanden, når der skal isoleres. Tilbud afgiver vi gratis og uforpligtende.

Alt i teknisk isolering - også private huse.Ring og bestil tid til besigtigelse.

Ledøje Isolering Aps
af 1986 v/Jesper Poulsen

Ristoften 5, Ledøje, 2765 SmørumIL
Mobil: 4092 7162  -  Tlf.: 4497 5481  -  Fax: 4497 5487

isolering@

vip.cybercity.dk

Aps
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Når traditionen sættes til vægs...
af Jeanette Hvass

"Jamen vi plejer da at..." var helt sat
ud af spillet ved søndagsturneringen
6. april. Spilleudvalget ville prøve
at skabe et anderledes koncept for
en almindelig søndag.  Ingen kunne
vide sig sikker på noget som helst.

Første ændring var, at man skulle ry-
ste op med kr. 30 pr. næse for delta-
gelsen. Pengene skulle udelukkende
bruges til præmieindkøb. 28 forvent-
ningsfulde medlemmer deltog -
nogle direkte indkaldt, fordi der
manglede et par deltagere for at få
14 doubler til at gå op.

Næste ændring var, at spilleledelsen
delte folk op i stærke og mindre
stærke spillere. Derefter "parredes"
de med hinanden - og selvfølgelig
gav det grundlag for nogle gevaldige
grin - og dem kom der flere af.

Man havde altså fast makker for hele
dagen. Efter lidt forvirring om hvem,
som trak hvilke numre, og hvem der
skulle "parre" sig med hvem, forvir-
rede spillededelsen  hele selskabet
ved at bede dem trække et hold-
nummer, som vi aldrig brugte til
noget som helst ! Langt om længe
kunne vi komme i gang med at
spille.

Tredje ændring var jo så, at holdene
trak hinanden tilfældigt via numre for
hver runde, hvor vi normalt trækker
nye makkere for hver runde.

Den fjerde ændring var, at rundernes
spilleform var til ændring hele tiden -
spilleledelsen besluttede det fra runde
til runde efter et kig på uret.
I 1. runde fik alle lov til at spille til
13 point, i 2. runde spilledes på tid i
25 min., i 3. runde også på tid i 35
min. og i 4. runde spillede man til -
ikke den første match, men - den an-
den match havde nået 13 point.
Alt blev ført behørigt på tavlen un-
dervejs, og så nåede man til den store
sammentælling. Den var nødvendig.

Den femte ændring var nemlig at præ-
mierne dryssede jævnt ud over plad-
serne: 1, 2, 4, 8, 10 og 13. Som om vi
ikke havde skabt forvirring nok, måtte
de to hold med laveste placering ka-
ste kugler for at finde frem til præmie-
modtagerne for plads 13 - de stod
nemlig lige i point og score.

Den sjette ændring stod Finn og
Hanne Pedersen faktisk for. De havde
nemlig sponseret en gave til det før-
ste hold, som fik et æg. Utroligt nok
faldt der ingen æg den dag. Præmien
gik derfor til det største tab, som var
13-1.
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Skal du have kørt noget smart eller sart
- ja så er Jan Fugl parat!

LEDØJE TRANSPORT
v/Jan Fugl Rasmussen, Præstetoften 17, Ledøje, 2765 Smørum

Tlf.: 4465 0164      -      Mobil: 2176 0365

Ledøje Ridecenter
Stutteri Brydegaard

Lisbeth Erichsen og Jørgen Schultz Petersen

Nybøllevej 1 A - 2765 Smørumm - Tlf. 4497 9848

Trods en del forvirring fornemmede
spilleledelsen, at hvis ikke alle så de
fleste havde en god oplevelse med at
spille fast makker med forskel i styr-
ken. Der blev givet mange gode og
velmenende råd, selvom alle langt fra
blev fulgt.

Der blev grinet, pjattet og lavet rigtig
mange narrestreger trods kulden. Det
føj med vittigheder og gode ideer.
F.eks. mente Finn P., at man burde
skaffe en pølsevogn til at komme og
stille op om søndagen i

petanquetiden. Henrik W. tog ham
på ordet - og tilbød ham konces-
sionen for 25.000 kr. om året. I skal
nok ikke forvente varme pølser om
søndagen!

Trods begyndervanskeligheder vil
successen med at bryde "Jamen vi
plejer da at..." derfor blive genta-
get - hvornår er ikke fastlagt endnu.

PS: De 30 kr. man indbetalte til
præmiepuljen gav faktisk et lille
overskud. Det overføres naturligvis
til næste gang. Så sættes gebyret
bare ned dén dag.
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Fortsættes næste side...

Triplemesterskabet 2003
Triplemesterskabet afholdtes lørdag den 22. marts 2003 og ikke
færre end 13 hold deltog. Resultatet blev som følger:
1) Harboe drengene Boris, Kasper og Sebastian.
2) Jonas, Benny og Thomas.
3) Henrik, Lars og Birgit.
4) Dan A., Paul-Erik og Jack.
Det blev en lang og hundekold dag, hvor finalen først blev påbe-
gyndt hen under aften. Efterfølgende var der Petanquefest, men
mange deltagere var trætte efter en lang dag, så efter den kinesi-
ske middag gik mange hjem. Det var synd og skam, og LPC vil
fremover søge at få afviklet de interne turneringer i en form, så
finalen ikke påbegyndes så sent..

Søndagsturnering i april måned
Spilleudvalget ville prøve noget nyt, så den almindelige søndags-
træning var den 6. april 2003 udskiftet med en regulær søndags-
turnering med helt nye og utraditionelle regler. Se artiklen side
4.

Påsketurnering med fælles frokost
Søndag den 20. april 2003 havde spilleudvalget igen indført en
nyhed. Denne gang stod den på påsketurnering med fælles fro-
kost indlagt. Vejret var dejligt og alle mødte frem med det høje-
ste tænkelige humør. Jack styrede turneringen med kompetence
og hård hånd. Man trak tilfældige modstandere for hver kamp.

Kort
og
Godt
om Arrangementer, Mesterskaber og
Turneringer i første halvår 2003
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Fortsættes næste side...

...fortsat

Grisen var sat i stald, så der skulle skydes efter påskeharen. De
stakkels små chokoladeharer blev hurtigt skudt flade, for væl-
tede ens kugle haren, tabte man alle sine point - og fik man
modstanderens kugle til at vælte haren, tabte de alle sine point.
Man kan roligt sige, at jagten på harerne var gået ind!!!
Til frokost havde alle medbragt forskellige retter, som alle så
smovsede i. Det hele var i blandet amerikansk lotteri, skåle-
sange og en masse hygge.
Efter den helt store sammentælling viste Lars sig som den ende-
lige sejrherre.

Doublemesterskabet 2003
Doublemesterskabet afholdtes søndag den 25. maj 2003 og her
stillede hele 19 hold op. Resultatet blev som følger:
1) Henrik og Birgit. 2) Paul-Erik og Jack.
3) Susanne og Dina. 4) Poul og Frank.
Se Birgits søde artikel på side 11 her i bladet.

Venskabskamp mod Nøddebohave
Søndag den 4. maj 2003 stod den på den traditionelle og utroligt
hyggelige venskabskamp på Nøddebohave stadion. Se artiklen
her i bladet på side 18.

Petanque-weekend i Stausnäs, SV
Se Brittas lune artikel om weekenden hinsidan i de store svenske
skove den 9.-11. juni 2003 på side 14 her i bladet.
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...fortsat

1. division og regionalspillet efter 2. runde:
Efter at have spillet 2. runde (den 1. juni 2003) ser resultatet såle-
des ud (hentet fra Dansk Petanque Forbund: www.petanque.dk):
Ledøje 1 (1. division) ligger som nr. 5

ud af 10 hold efter 9 kampe med med 10 point.
Ledøje 2 (regional pujle 1) ligger som nr. 3

ud af 4 hold efter 4 kampe med 2 point.
Ledøje 3 (regional pujle 9) ligger som nr. 4

ud af 7 hold efter 8 kampe med 8 point.

DM i Triple gav Bronze:
Lørdag den 14. juni 2003 opnåede tre spillere fra Ledøje flotte
placeringer.
Birgit Tygesen og Susanne Ryberg var med til at hente en Bronze-
medalje i kvinderækken.
Jack Pedersen var med til at hente en 4. plads i den åbne række.
Det er utroligt flot, så herfra skal der lyde et STORT TILLYKKE
til dem.

DGI-turneringen efter 3. runde:
Efter at DGI-holdene hver har spillet 3 kampe ser resultatet sær-
deles flot ud:
Hold 1 (holdleder Bent) har vundet 2 ud af 3 kampe.
Hold 2 (holdleder Irwing) har vundet 2 ud af 3 kampe.
Hold 3 (holdleder Thomas) har vundet 3 ud af 3 kampe.
Hold 4 (holdleder Jack) har vundet 3 ud af 3 kampe.
Hold 5 (holdleder Finn) har vundet 2 ud af 3 kampe.
Se Bents lille kamp rapport fra DGI-1 på side 10.
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Har I set hvor fint baneanlægget er
blevet? Og hvor lystigt græsset gror?
Er det ikke bare dejligt!

Lørdag den 31. maj var der dømt 3
timers bane arbejde, men kun bane-
udvalget, to ægtefæller og et enkelt
øvrigt medlem - ialt 7 personer-
dukkede op. Vi nåede selv sagt ikke
alt det vi havde ønsket for dagen,
men en hel del belv det da alligevel
til.

Hele 15 betonaskebægre er sat på
plads og malet. Pointtavlerne er på
plads med sponsornavne og 0-
huller.Volden har fået naturstens
kant. En hel del ukrudt er luget op
fra græs og banekanter. Blomster-
kummen skifter hele tiden indhold
og farver (det sørger Kig Ind Finn
selv for løbende som en del af
sponsoraftalen).

Baneudvalget aftalte at medbringe
trillebøre, river og skovle til
ægteskabsturneringen, for så måtte
alle træde til for at få revet den
midsterste banekasse. Som tænkt så
gjort, og de værste sten er nu væk.
Måske skal den fortsætte som
skærvebane, men finder vi den ikke
god nok, får den en ny topbelægning
nemlig et lag tivoligrus.

Ledøje Petanque Stadion
af Jeanette Hvass

I skrivende stund er sponsorskilte ved
at blive sat op på borde, bænke og
lamper, og de sidste borde med bænke
er sat i produktion. Kort sagt det skri-
der stille og roligt fremad. Alt skulle
gerne præsentere sig fra sin bedst mu-
lige side til det kommende sponsor-
stævne.

Vi kan dog langt fra få alt på helt plads
i henhold til drømmene. Der drøm-
mes om at få belægning på stien op
til klubhuset. Der drømmes om at få
tilplantet volden. Der drømmes om
beplantningsbælter rundt om anlæg-
get. Der drømmes om mulighed for
at grille.

Baneudvalget er i fuld gang med plan-
lægningen af det fremtidige arbejde
omkring anlægget. Det handler både
om færdiggørelse, økonomi, flere
sponsorer samt den løbende vedlige-
holdelse.

I vil løbende blive holdt orienteret.
Og I vil også blive indkaldt til arbejds-
dage i fremtiden. Når vi er mange skal
der kun bruges få timer pr. gang.
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DATEA

Professionel ejendomsforvaltning

At spille i DGI
af Bent Rasmussen

Vores næste kamp d. 6. maj var på ude-
bane mod Hedebo 3. De stillede med et
rent herrehold, men det gjorde ikke den
store forskel. Vi havde „træskomanden“
Carsten med, og han gled åbenbart ud af
dem, så resultatet taler vi ikke om. Det
var nogle gode kampe, hvor vi trak det
længste strå - resultat 7-6 til Ledøje
(Hedebo har ikke tabt mere end 5 kampe
de sidste par sæsoner). Jeg havde nær
glemt vores marginalspiller, Via, hun red-
dede æren for os ved at vinde den sidste
kamp 13-11 - godt gået!

Ledøjes DGI hold 1 spillede sin før-
ste kamp mod et rent damehold
nemlig Vor Frue 2 d. 23. april 2003.
Det var en fornøjelse at spille vores
første forårskamp på klubbens nye
anlæg, som gæsterne roste i høje to-
ner, men vi var beskedne nok til at
vinde 10-3 - altså en god start. Vi
stillede med et par debutanter i DGI
regi: Gerda og Preben Enoch. Der
var bagefter hyggeligt samvær i
klubhuset med kaffe og Gerdas
gode kage.
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lig tid - hvem husker ikke tripelmester-
skabets 'natteroderi'. Sidstepladserne i
puljerne måtte denne gang spille om at
gå videre.

Frokosten var igen, igen en fornøjelse
takket være det sortiment, vore søde
cafeteriapiger disker op med. Tak!
Jack stod atter en gang for amerikansk
lotteri. Gentleman, som han er, opkøbte
han de resterende lodder til cafeteriapiger
- og det gav pote! I frokostpausen blev
der udloddet mange fine præmier, og ef-
terfølgende var der byttefest mellem vin-
derne af camping borde og camping stole
- nogle havde jo vundet flere stole ved
tiligere arrangementer!!

Fra pulje spillet gik 16 hold videre efter
frokost, hvor de spillede 'vind eller for-
svind'. Kl. 17.30 startede finalen mellem
Birgit og Henrik samt Jack og Paul-Erik,
og det blev suverænt Birgit og Henrik,
der løb af med sejren. TILLYKKE. Der
var fine pokaler til 1. og 2. pladsen, og
så dryssede præmierne ellers jævnt ned
over rækken af hold - og det til stor glæde
for nogle og stor fortrydelse for andre.
Det blev endnu en dejlig petanque dag.

Double mesterskab
af Birgit Auerbach

Søndag d. 25. maj var scenen sat til
kåring af årets doublemestre. Der var
indskrivning fra kl. 9.00 og spille-
start kl. 9.30. Tidspunktet var ryk-
ket 1/2 time frem i forhold til tidli-
gere, men det var ikke alle, der havde
noteret sig dette. I Ledøje laver man
ikke uden videre om på start-
tidspunktet. Kl. 10.00 var der dog
ved at være samling på tropperne.
Jack havde haft travlt med indskriv-
ningen - hele 19 hold stillede op.

Vejrguderne viste sig fra den aller
pæneste side. Det havde Svend
og undertegnede spottet, så det var
på med de korte bukser fra starten,
og de blev misundt af mange i løbet
af dagen. En del spillere benyttede
pauserne til at spurte hjem og skifte
til lettere sommergevandter.

Vores fine nye pointavler blev ind-
viet, om end de endnu manglede 0-
hullet, men Benny skal nok komme
efter dem med boremaskinen. Ba-
nerne var også vendt og trukket op
med ny farvet snor. Hver baneboks
med sin farve, sig ikke at vi ikke
sætter kulør på tilværelsen i LPC.

I første omgang spilledes pulje spil,
hvor alle startede på 4 point simpelt
hen for at sikre, at finalen kunne
komme i gang i nogenlunde ordent-
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lip ud og gem

LPC's Aktivitetskalender 2003:

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.10.00 Sponsorstævne

(Alm. søndagstræning er aflyst).
man. 23. kl. 19.00 Sankt-Hans hygge med bål
søn. 29. kl. 15.00 Rødvinsstævne
Juli:
søn. 27. kl. 15.00 Rødvinsstævne
August:
lør. 2. DGI Landsstævne i Køge ( 6`tet)
søn. 3. DGI Landsstævne i Køge (double)
søn. 10. kl. 9.30 Støttestævne for Forsamlingshuset
16.-17. DM i Double
lør. 23. 3. runde i 1. Division
søn. 24 3. runde Divisions & Regionalspil

(hjemmebane for Ledøje 2)
søn. 31. kl. 15.00 Rødvinsstævne
September:
søn. 7. kl. 10.00 Søndagsturnering & skyttemesterskab
søn. 14. kl. 11.00 Nøddebohave venskabskamp
søn. 21. kl. 10.00 Singlemesterskaber
20.-21. Slutspil i DGI-turneringen
27.-28. Slutspil i DPF's Landsturnering
Oktober:
søn. 5. kl. 10.00 Doublepokalturnering
søn. 26. kl. 14.00 Rødvinsstævne
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LPC's Aktivitetskalender 2003:

BEMÆRK at datoen for generalforsamlingen er ændret!!!

November:
fre.  14. kl. 18.00 Generalforsamling
søn. 30. kl. 13.00 Andestævne
December:
Lør. 6. kl. 10.00 Julefrokostturnering med fællesspisning
søn. 28. kl. 13.00 Champagnestævne

HUSK:
Ingen træning

søndag den. 22. juni
pga. sponsorstævnet.

Klip ud og gem

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

BEMÆRK:
at start tidspunkter i de interne
turneringer og arrangementer
kan variere fra kalenderen. LÆS
de enkelte invitationer nøje.

   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



   14.

En liden beretning om årets Stavsnäs-tur
af Britta Lindeløv

Medbringende godt humør - og
øvrige forsyninger til flere dage -
mødtes 26 af klubbens medlem-
mer (i assorterede aldre og størrel-
ser) på Stavsnäs fredag eftermid-
dag/aften. I mindelighed fik vi for-
delt og indtaget de forskellige so-
vegemakker. Derefter indtog vi
spisestuen, aftensmaden og diverse
drikkevarer. Der blev rigget lys-
master op på parkeringspl... und-
skyld: petanquebanen, hvor der
absolut kun må parkeres ved af-
og pålæsning. Resten af tiden er
bilerne „sat på græs“ på den an-
den side af vejen. Og så gik det jo
slag i slag med petanque, drikkelse
og hyggesnak både inde og ude.

Morgenmad på Stavsnäs er en ku-
linarisk begivenhed: Bacon, æg,
skinke, flere slags brød, ost, sylte-
tøj, diverse gryn og flakes, mælk,
kaffe, the, Gl. Dansk , osv. osv. Det
kan få alle op (vel hjulpet af en om-
gang slagtøjs-solo for grydelåg!),
selv om det ikke lige er stedet, hvor
man går tidligt i seng. Og så spil-
lede vi lidt petanque, kastede til
måls efter Jakobs håndbyggede
kasse, fik en formiddagsbajer osv.
Og det gjorde vi lige til frokosten
stod på bordet.

Den friske luft havde gjort folket

sultne, og der var nok at gå til: Sildemad
med tilbehør, lun leverpostej, frikadel-
ler og meget, meget mere. Kun fantasien
sætter grænser! Og så spillede vi mere
petanque, nu i form af den årlige Stavnäs-
turnering. Derefter var der kast-til-kasse-
konkurrence. Og som næsten ægte
franskmænd måtte vi styrke os på mon-
sieur le Prèsidents pernod.

På et tidspunkt kom en gammel blå last-
bil forbi med en masse børn og nogle af
de voksne fra vejen. De var på vej hen
for at spille rundbold på en mark i nær-
heden og spurgte, om der var nogle af
os, der ville med. Straks hoppede en flok
glade petanque-spillere ombord, og lidt
senere kunne man høre lyden af visse
petanque-spilleres meget aktive delta-
gelse.

Traditionen tro blev der grillet lørdag af-
ten. Igen var der ingen grænser for de
kulinariske udfoldelser! Og senere havde
de dygtige juniorer lavet natløb for os.
Det var virkelig opfindsomt og meget
svært! Nogle poster fandt vi aldrig! Og
endnu senere dukkede der pludselig en
heks op!

Søndag: slagtøjs-solo, morgenmad (Åh,
Stavsnäs!!) og så den kedelige afdeling:
Sammenpakning, oprydning, rengøring.
Og naturligvis: Petanque. Nogle var
hårdt „sårede“ efter lørdagens udfoldel
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Ledøje Gulvservice
Gulvafslibning, afslibning af trapper, lakering, oliebehandling, lud-

behandling.
Ring for gratis tilbud

Tlf. 23 72 73 96
Ledøje Gulvservice v/Jan Christiansen

  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

ser. Det kommer der af at spille rund-
bold mod svenskere!
Som altid kom tiden, hvor vi blev nødt
til at tage hjem, men vi ses på Stavsnäs
næste år !!!  Det bliver i weekenden
11.-13. juni 2004.

Enbilledreportage fra turen kan ses
på klubbens hjemmeside
www.ledoejepc.dk.
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Er det ikke en del af sjælen?
af Jeaentte Hvass

Den 30. marts rykkede vi urene en
time frem = Sommertid! Det var
også rødvinsturneringsdag i Ledøje
Petanque Club.

Knapt 30 friske medlemmer trop-
pede op på banerne trods den stride
blæst og dermed bidende kulde. Vi
spillede de sædvanlige 4 runder med
en ny makker hver gang. Det var en
helt almindelig rødvinsdag med
hygge i Ledøje, hvor snakken og
landsbysladderen fik frit løb.

Og der skete som altid ting og sager
på alle banerne.

På bane 1 blev der grædt over det
fejlslagne skud, som ramte deres
egen kugle, der blev sat ud af spil.
På bane 2 blev der klappet både
hænder og ryg over det perfekte ind-
læg, som klistrede kuglen urokkeligt
fast til grisen.
På bane 3 blev der blev buet højlydt
over at modstanderne tog et enkelt
point ved at dumpede 2 kugler, de
ikke turde spille.
På bane 4 blev der trøstet over det
sorte uheld at skyde grisen ud med
den sidste kugle, mens modstan-
derne stadig havde 3 kugler endnu.
På bane 5 blev der måbet over det
uforudsigelige og mirakuløse kast,
hvor kuglen ubehjælpsomt roder
rundt i bunken af andre kugler, og

alligevel ender med at give 6 point.
På bane 6 blev der  jublet over en perfekt
carreau, som fjernede et perfekt klistre-
gris-indlæg uden at flytte grisen.

Kort sagt petanque som vi elsker det!

Ved sidste runde kunne sommertidens
indtræden dog mærkes for alvor. I guder
hvor fingrene dog frøs. Der blev jublet,
hujet og smilet knapt så meget mere af
hverken vindere eller tabere: "Lad os
blive færdige. Vi fryser!". Alle holdt dog
Kong Vinters biden ud til rødvins-
vinderne var fundet. Og så gik turen el-
lers hjem foran brændeovnens knitrende
varme! - og varme drikke!

Det er beundringsværdigt, at så mange
måned efter måned trodser det drilske og
omskiftelige danske klima, og stiller op
til kamp for sjov og rødvin:

Men er det ikke en del af sjælen i Ledøje
Petanque Club?
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Traditioner med Nøddebohave
af Jeanette Hvass

"Oh, maj du søde milde" bragte at-
ter en venskabsskamp med
Nøddebohave ned i posen med
gode minder. Der er mange tradi-
tioner forbundet med disse søn-
dage.

Den 18. maj kl. 10.15 var cyklerne
køreklar. Vejret var det skønnest
tænkelige med sol fra en skyfri
himmel og pragtfulde temperatu-
rer. Cyklerne nåede traditionen tro
kun frem til bænken på golfbanen
før et pit-stop var nødvendigt. Tra-
ditionen tro samledes de cyklende
Ledøjespillere langsomt til lidt
snak og hygge, inden turen gik vi-
dere det sidste stykke til
Nøddebohave stadion. Her blev vi
mødt af de mange traditionelle
håndtryk, knus og kindkys, som
dette halvårlige gensyn kræver.

Lidt efter kl. 11 bød Irwing og Le
Président os alle og hinanden vel-
kommen - tro mod traditionen
med lidet smigrende og lettere
hånlige skud fra hoften. Alt skyl-
let ned med den traditionelle
Gammel Dansk.

Traditionen tro manglede Ledøje
at få de sidste spillere frem til ti-
den. Denne gang så sent, at første
runde måtte spilles med lånte

Nøddebohavespillere - hva' gi'r I mig??
Fy da føj for et traditionsbrud.

Tro mod vore fælles traditioner spille-
des først 2 omgange af 5 tripler. Ledøje
vandt, men Nøddebohaveneserne stak ci-
garen længere frem end sædvanligt. De
træner vist for meget.

Så stod den på den traditionelle frokost,
hvor værterne traditionen tro gav silde-
madder og snaps, og hvor alle ellers selv
stod for madpakkerne. Jesper fik delvis
mundkurv på: Kun 2 skålesange!!! Det
stod ham så svært, at Jack måtte springe
hjælpende til: Ham havde de nemlig
glemt at idømme tavshed. Og oh ve og
skræk om de ikke brød endnu en tradi-
tion: Der var intet amerikansk lotteri!!
Det var svært at tilgive, men hvis de ikke
vil plukke os for penge, så kan de da bare
lade være!

Efter frokost stod den atter på de 2 tra-
ditionelle omgange af 5 tripler, og midt
i sidste omgang åbnede himlen sine slu-
ser. Æv for et vejr. Ledøje sejrede dog
overall, og glad var Le président.

Regnen holdt ikke så længe, så efterføl-
gende blev der traditionen tro spillet
mange frivillige hyggekampe. Vi landede
da også først i Ledøje efter 8 aften efter
de 2 traditionelle pit-stop. Tak for endnu
et dejligt minde fyldt med traditioner.
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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

  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



   20.

Rodeskuffen

SMÅ SØDE TEGNINGER TIL BLADET
savnes af Jeanette og Sven Eric - send dem via mail til os.

NYT KLUBTØJ
Jack Pedersen og Benny Johansen er stadig i fuld gang
med at undersøge mulighederne for at få nyt klubtøj med
nyt design og nyt sortiment. Der bliver blandt andet kigget
på poloshirts, rullekravebluser, fleeze/windbreaker, jakke
med aftagelige ærmer, m.m. Denne gang hjemkøbes ikke
et lager, alt tøj skal forudbestilles, men det hører I nær-
mere om senere. Så hav tålmodighed lidt endnu.

MEDLEMS-OPLYSNINGER
Vil I ikke nok tjekke alle jeres oplysninger i medlemslisten.
Den er til alle medlemmerne indsat som et særskilt indstik
i dette nummer af La Boulette.
Tjek venligst:
Navn, Adresse, Telefon, Mobiltelefon og E-mail adresse.
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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Rodeskuffen

EFTERLYSNING -IGEN, IGEN
Vi sviner stadig for meget, når vi i dårligt føre slæber en
masse skidt ind i klubhuset ad havedøren. Er der virkelig
ikke nogen som har: en stor Elefantrist, et Skopindsvin
og en Støvleknægt liggende, som de kan donere til klub-
ben?

WWW.LEDOEJEPC.DK
HUSK at bruge vores fine hjemmeside. Den bliver hele ti-
den opdateret og selv ældre numre af La Boulette skal have
sin plads dér. Le Président, Henrik Wolfhagen, vil meget
gerne høre "Ris, Ros, og Reformer" samt have fotos og ma-
terialer til udbygning af siden.

DEADLINE
på La Boulette nr. 3, 2003 er sat til

den 12. september, 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.).
Jeanette Hvass - Ristoften 5, Ledøje - 2765 Smørum
isolering@vip.cybercity.dk - Mobil: 2868 7979
Tlf. aften: 4497 5481 - Fax: 4497 5487

@
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Ægteskaber på spil
af Jeanette Hvass

Så stod de lokale ægteskaber atter
engang på spil - der var Ægteskabs-
turnering den 5. juni 2003, bedre hu-
sket som Grundlovsdag eller Fars Dag.
Vejret viste sig fra sin flotteste side.
Solen bankede fra en skyfri himmel,
og temperaturen var høj.

Forud for kampenes begyndelse sam-
ledes baneudvalget og nogle ekstra
frivillige til at rive banekasse 2 ren for
de store skærver. Det trak sved på
panden, men resultatet var flot.

Der var lagt op til en lang og sej dag,
da hele 15 hold havde tilmeldt sig.
Egentlig forsøgte mange flere at til-
melde sig, byen svirrede af rygter om
proforma ægteskab mellem Jack og
Eva samt Kim og Karna. Der var så-
gar et rygte om registret partnerskab
mellem visse herrer, men spille-
udvalget afviste enhver form for
snyd!!!

I løbet af dagen samlede der sig en hel
del tilskuere til kampene - det var
enormt hyggeligt. Jack skulle styre
holdene sikkert og hurtigt i gennem.
Efter første kamp sammensatte Jack
modstanderne, så vindere spillede mod
vindere og tabere mod tabere. Og så-
dan blev vi ved i 5 kampe.

Henad kl. 4 fik vi 20-30 gæster på be-
søg. Det var folk fra LSI, som lagde
vejen forbi Ledøje Petanque Stadion
inden de skulle fejre LSI's jubilæum i
Forsamlingshuset, hvor foreningen i

sin tid blev stiftet. En del af gæsterne gav sig
i kast med vores elskede kugleleg kyndigt
vejledt af blandt andre Le Président.
Hvodvidt vi får nye medlemmer ud af denne
indsats vides ikke, men gæsterne så ud til at
hygge sig gevaldigt: Fra blot  først at "smide"
kuglerne der ud af, over at "finde" teknikken
i indlæg og skud, til at "indse og forstå" en
del af strategien i spillet - alt i ét spil - det
giver grobund for nysgerrighed og måske in-
teresse. De havde noget at snakke om, da de
forlod os godt og vel en times tid senere.

Efter vore 5 kampe kom Jacks skolekund-
skaber atter på prøve, og han regnede, talte
og adderede for at finde de to finalehold. Det
var så varmt, at de alle var glade for ikke at
skulle spille mere, men fire slap dog ikke.
Finalen skulle stå mellem  Henrik & Birgit
og  Lars & Ulla. Det blev en god finale, hvor
Henrik & Birgit blev de endelige sejrherrer.

Efter finalen blev der tændt op i grillen, og
alle grillede og spiste medbragt mad og købte
vin, øl og vand af klubben. Stemningen var
hele dagen i gennem præget af højt humør
og rigtig råhygge, og det fortsatte under ma-
den. Efter maden var der præmieuddeling,
og Susanne og Jack havde forud for spille-
start bestemt, at der skulle være præmieregn
til nr. 1, 2, 5, 10, 13 og 15. Birgit A. havde
som sædvanligt været på kreative indkøb til
stor glæde for vinderne.

Stemningen var så god, at folk slet ikke havde
lyst til at gå hjem, så rigtig mange blev hæn-
gende til hyggesnak og "skud-dueller" til
langt ud på aftenen. Sådanne stunder kan man
ikke få for mange af.
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