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Singlemesteren 2003 Paul-Erik Styrk flan-
keret af Le Président Henrik Wolfhagen
og Spilleudvalgsformand Jack Ryberg.
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Præsidenten har ordet
af Henrik Wolfhagen

Jeg er netop kommet hjem fra årets sid-
ste venskabsmatch mod Nøddebo-
have. Og som sædvanlig var det en
hyggelig dag med en masse given røg,
en masse dril og hygge, men samtidig
også med godt petanque-spil. Det er
en tradition, der skal hæges om.

Det gælder også de mange interne
mesterskaber, der fylder kalenderen år
efter år. Når jeg går hjem fra dem sy-
nes jeg altid, at det har været sådan en
hyggelig dag, og at stemningen er god.
Uanset de mange drillerier har vi det jo
utroligt rart sammen – en af grundende
til, at jeg fortsat gider være president
for klubben.

Men selvom vi har mange traditioner,
der skal holdes i hævd, så skal vi også
passe på ikke at falde i søvn i rutinen.
Så bestyrelsen har drøftet, om vi kan
videreudvikle vores forening. Vi har la-
vet en såkaldt strategiplan, som vi vil
forelægge på generalforsamlingen den
14. november (Bemærk datoen!). Et
af punkterne er, at vi gerne vil lave en
aftale med en fast træner, der kan
komme i klubben og hjælpe os spillere
på alle niveauer med at komme videre.
Vi er overbeviste om, at en sådan
trænerordning vil være et attraktivt til-

bud til alle jer medlemmer. For vi vil jo
alle sammen gerne blive lidt bedre til det
spil, vi hygger os så meget med.

En anden nyhed er, at vi på klubbens
hjemmeside vil lave en kalender for
klublokalet og en kalender for banerne.
Det er så tanken, at de, der skal bruge
klubhus eller bane, skriver sig ind og
reserverer. På den måde kan vi forhå-
bentlig have et overblik over kampe
osv. Og samtidig får vi en god mulighed
for at dokumentere det høje aktivitets-
niveau over for kommunen.

For at få denne booking til at virke skal
hjemmesiden udbygges, og det vil ske,
når sæsonnen går på hæld. Det vil også
betyde, at vi vil tilbyde alle medlemmer
at få mulighed for at få en emailadresse
i klubben
(f.eks.  president@ledoejepc.dk)
– vel at mærke en emailkonto uden vi-
rus og reklamer (spam). De, der alle-
rede nu har lyst til at teste denne mulig-
hed, kan kontakte mig på min nuvæ-
rende email: hw@sotofte.dk

Men inden vi skal diskutere alle disse
ting, har vi lige en kampsæson, der skal
overståes. Der er slutspil i både DGI
og DPFs landsturnering. Held og lykke
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til alle holdene! Hjemme har vi en double-
pokalturnering, vi skal afvikle. Jeg hå-
ber, vi fortsat vil se mange af jer til den
almindelige træning onsdag og søndag.

Specielt søndagene har været lidt tyn-
dere besat i år, hvilket giver stof til
eftertanke.I håbet om en fortsat god
petanquesæson - Henrik Wolfhagen.

Ledøje Ridecenter
Stutteri Brydegaard

Lisbeth Erichsen og Jørgen Schultz Petersen

Nybøllevej 1 A - 2765 Smørumm - Tlf. 4497 9848

E-mail : bjs @ adr.dk
Hovedkontor: Køge: København:
Kirkevej 8B Glentevej 30 Australiensvej 20
2765 Smørum 4600 Køge 2100 København Ø
Tlf. 4487 0071 Tlf. 5663 5220 Tlf. 3828 2070
Fax 4465 0696 Fax 5663 5320 Fax 3929 6270
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Sponsorerne kom på banen
af Jeanette Hvass

Sponsorerne har været uundværlige i
forbindelse med anlæggelse af Ledøje
Petanque Stadion, men det er nu ikke
den eneste måde hvorpå, sponsorerne
kommer på banen. De indfandt sig bog-
staveligt på banerne til det årlige
sponsorstævne den 22. juni. Dén dag
husker de alle! Alle repræsenterer i
denne forbindelse hele 19 hold. Efter
indskrivning, velkomst og en Gammel
Dansk at stive selvtilliden af på gik tu-
ren til banerne. Nu skulle de nyde re-
sultatet af deres egen støtte.

Benny, Lars og Jack havde stået for
det praktiske med opdeling i puljer og
alt det dér, vi kender så godt. De stod
også for styringen af de løbende resul-
tater. Det blev der brug for under vejs.

En del hold var langt mere veloplagte
til end velforberedte på spillets regler,
teknik, strategi og humor. Dét fik vi
hurtigt lavet om på, og tro os: De gik
hurtigere end Speedy Gonzales deres
læremestrene i bedene!

Der blev gået til kuglerne, så stålet glø-
dede om kap med en i dagens anled-
ning meget velvillig Fru Sol. Hr. Vind
formåede kun en gang i mellem at få en
enkelt lille brise indført mellem de hvide

lammeskyer. Der var gang i Cola-
parasollerne og havebænkene - for slet
ikke at nævne udendørsbaren og
Fadølsanlægget.

Der blev spillet helt forrygende og til ti-
der mere end overraskende flot. Alle
kæmpede da for at vinde, men det blev
gjort med humørbarometeret så højt
som lammeskyerne på himlen. Der blev
givet mange velmenende råd, og som
altid var der gang i landsbyens og om-
egnens sladder.

Hen midt på dagen, da maverne brø-
lede om kap med latteren, stod den på
den store frokostbuffet med hele reper-
toiret af velkendt dansk mundgodt. For
guderne må snart vide hvilken gang,
havde vore altid flittige og storsmilende
cafeteriapiger disket op med alt godt fra
det snart lige så velkendte
"Andedammen"s køkken. Der var lut-
ter ros og veltilfredshed om bordene,
skyllet ned med velskænket fadøl og
diverse vine og vand.

Efter frokost blev der linet op til finalen,
som spilledes på åben bane over hele
første banekasse. Samtlige andre - de
nu slåede deltagere - lod sig bænke som
publikum til en herlig kamp. Spille-
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ledelsens pointføring viste, at "kamp-
hanerne" var udsendt af Bonnies Dyre-
center og Brdr. Theisen. Hvis ikke
fjererne føg, så gjorde frækhederne det.
Al petanqueviden og alle psykologiske
trick blev taget i brug. Det blev kom-
menteret lystigt fra publikum - og ikke
uden frækheder: Kamphanerne skulle
ikke tro de var noget, bare fordi de
havde slået tilskuerne. Hanerne fra Brdr.
Theisen gik af med den endelige sejr.
Alle trak op til klubhuset til en velfor-
tjent tår, og i spændt venten på præmi-
erne. Ingen vidste faktisk på forhånd, om
de stak af med en præmie. Foruden før-
ste, anden og tredje pladsen, havde man
nemlig besluttet at drysse præmierne ned
over rækken. Det endte sådan:

1. Pokalvinderen blev
Brdr. Theisen: Jack & Jack

2. Bonnie Dyrecenter: Bo & Tonny
3. Benny Johansen & Sønner:

Jonas og Stefan
derefter var der præmier til:
7. Ledøje Transport
13. B-One
16. Jesper Brauer & Søn
19. Skanska/Øbakkegaard

Det havde været en forrygende dejlig
dag - så dejlig at vi véd, der vil komme
flere sponsorer til sponsor-cuppen
næste år: De vil nemlig alle vinde cup-
pokalen, så bare vent at se - den skal
nok blive et eftertragtet trofæ!!!

Snedkermester
Finn Pedersen

Ledøje Sdr. Gade 9A Tlf.: 4497 4624
Ledøje Mobil: 2081 4624
2765 Smørum

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



Kort
og
Godt
om Arrangementer, Mesterskaber og Tur-
neringer hen over sommeren 2003

Sponsorstævnet
Så fik vi den 22. juni 2003 for første gang vores sponsorer på
banen - helt bogstaveligt. De skulle og skal i årene fremover dyste
om vandre pokalen ved den årlige Sponsor-Cup. Læs artiklen på
side 4 her i bladet.

Sankt Hans Aften
Igen i år var der Sankt Hans hygge ved og i Andedammen den 23.
juni 2003. Denne gang var bålet flyttet ned mellem det nye bane-
anlæg og marken bagved. Læs artiklen på side 10 her i bladet.

Støttestævne for Forsamlingshuset
Søndag den 10. august 2003 stod det årlige Støttestævne for For-
samlingshuset. Læs artiklen på side 15 her i bladet.

Venskabskamp med Nøddebohave
Søndag den 14. september 2003 løb den sidste af de to årlige
venskabskampe mod Nøddebohave af stablen. Denne gang fore-
gik det på vor hjemmebane. Læs artiklen på side 24 her i bladet.

Fortsættes.....

7.



Skyttemesterskab 2003
og Singlemesterskab 2003
Søndag den 7. september stod den på Skyttemesterskab 2003 ef-
terfulgt af Singlemesterskab 2003.
Bemærk at Lars Friis satte ny klubrekord i skud med hele 34
point - Tillykke!
Læs Kim Bøllingtofts artikel på side 21 her i bladet. Resultatet for
både senior og junior ser således ud:

Præsicionsskydning 2003:
Senior: Junior:
1) Lars Friis 1) Anders Kjeldsen
2) Jack Pedersen 2) Jonas Johansen
3) Frank Johansen 3) Mette Ryberg
4) Birgit Tygesen 4) Stefan Johansen

Singlemesterskabet 2003:
Senior: Junior:
1) Paul-Erik Styrk 1) Jonas Johansen
2) Thomas Kuster 2) Anders Kjeldsen
3) Boris Kjeldsen 3) Stefan Johansen
4) Sebastian Johansen 4) Christian Kjeldsen

B-Cuppen:
1) John Briston
2) Frank Johansen
3) Heinrich Wahl
4) Peter Mouritsen

.....fortsat

Fortsættes.....
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.....fortsat

DGI-turneringen efter 6. runde:
Efter at DGI-holdene hver har spillet 6 kampe ser resultatet sær-
deles flot ud:
Hold 1 (holdleder Bent) blev nr. 2 i puljen

med 4 vundne ud af 6 kampe.
Hold 2 (holdleder Irwing) blev nr. 3 i puljen

med 4 vundne ud af 6 kampe.
Hold 3 (holdleder Thomas) blev nr. 1 i puljen

med 6 vundne ud af 6 kampe, og går videre til slutrunden.
Hold 4 (holdleder Jack) blev nr. 1 i puljen

med 5 vundne ud af 6 kampe, og går videre til slutrunden.
Hold 5 (holdleder Finn) blev nr. 3 i puljen

med 4 vundne ud af 6 kampe.

1. division og regionalspillet efter 3. runde:
Efter at have spillet 3. runde (den 23. og 24. august 2003) ser
resultatet således ud (hentet fra Dansk Petanque Forbund:
www.petanque.dk):
Ledøje 1 (1. division) ligger på en delt 4. plads

ud af 10 hold efter 13 kampe med med 15 point.
Ledøje 2 (regional pujle 1) blev nr. 3 (går ikke videre)

ud af 4 hold efter 6 kampe med 6 point.
Ledøje 3 (regional pujle 9) blev som nr. 3 (går ikke videre)

ud af 7 hold efter 12 kampe med 12 point.
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Hekse, trolde og alskens dæmoner
af Jeanette Hvass

Sankt Hans er midsommerfesten med
hekse, trolde og alskens dæmoner på
spil. I år 2003 var sceneriet som skabt
til gys med tunge, sorte, truende skyer
hængende over vore hoveder.

Folk lod sig nu ikke sådan skræmme,
så en del var alligevel mødt frem ved
Andedammen. Konceptet for arrange-
mentet var i år ændret til mere "åben
himmel" og "gør-det-selv". I den gamle
skolegård var den store grill klar kl. 19,
og  der var koldt fadøl på hanen, varme
popcorn og kolde is. Cafeteria pigerne
var klar med kaffe/the, lagkager, små
skarpe og vine i udvalg.  På gårdsplad-
sen var der opstillet stole, og bordene
var dækket med dug - klar til middags-
gæsterne. Der kom alskens pølser, bøf-
fer, spareribs, laks, flûtes, og andet godt
over gløderne, og picnic-kurvene bug-
nede af kartoffel- og grønsalater i alle
afskygninger, og nogle byttede smags-
prøver på tværs af pladsen. Desserten
hentedes i cafeteriet. Efter aftensma-
den var der almindelig snak, hygge og
børneleg på gårdspladsen under den
stadig mere truende himmel.

Henad halvni kunne himlen ikke læn-
gere holde sig, og sluserne åbnede for

vand i stride strømme. Så kom der fart
over nedpakningen af mad, service og
andet godt, fuld fart på flytning af borde
og stole, og knald på oprydningen i går-
den. Utroligt mange var søde at hjælpe
med at bringe møblementet tilbage i stald
ved Forsamlingshuset. Ved nitiden var
alle mand i læ og tørvejr i Andedam-
men. Der var mange, så vi kom for al-
vor hinanden ved. Det gjorde børnene
sandelig også - de dansede regndans
udenfor, til de lignede druknede mus.

Nu var der fest og dans blandt hekse,
trolde og dæmoner, for det lynede og
tordnede for et godt ord. Aftenen var
som skabt til gys og trusler. Le Président
truede tilbage med besked om, at om
han så skulle skaffe 800 liter tænd-
væske, så ville der komme gang i bålet
- og han holdt ord. Folk satte sig for at
hygge trods vejret, så folk samledes i
snaksalige og højt grinende grupper om
bordene og i krogene. Plads var der jo
ikke meget af, for både fadølsanlæg,
popcornmaskine og ismaskine havde
førsteret.

Ved 22-tiden var regnen dog stilnet så
meget af, at alle med hjælp fra para-
plyer og parasoller kunne holde ud at
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overvære Lars Friis's fortrinlige båltale,
som delagtiggjorde alle i området histo-
rie fra stenalderen til nutiden, foruden
anekdoter om "Kylmanden og kæresten
med de lange slatne patter"! Jo, jo - du
læste  rigtigt! Den lokale ledøjske
historiefortælling er skam alt andet end
kedelig. Lars's tale gav både stof til ef-
tertanke, et par gode grin samt børne-
kommentarer i "Øjjjj"-stilen.

Der kom faktisk rigtig mange nye tilsku-
ere til - det var dejligt at se så mange
bakke op om Sankt Hans aftenens tale
og bål.

Bålet kom i gang med en masse tørt pa-
pir og kun 1 liter tændvæske - selv hekse,
trolde og alskens dæmoner turde ikke
røre ved Præsidentens bål! Det sendte
en herlig heks, fabrikeret af børnene i
børnehaven  Mariehønen (nabo til An-
dedammen), afsted til Bloksbjerg. Hen-
rik Wolfhagen var brandvagt til dels hjul-
pet af sønnike Carsten. Bålet blev præ-
cis så stort og buldrende, at Henrik ikke
mente, han havde nogen øjenbryn tilbage
ved halvtolv tiden, da bålet kunne forla-
des. Brandvagten måtte da også jævn-
ligt forsynes med tiltrængte, kølige
drikke.

Aftenen havde i øvrigt sin helt egen
særlige trold. Nogle af La Boulettes
læsere havde ved et tidligere arrange-
ment samlet ind til en gave til Hr. Re-
daktør Sven Eric Achen. Trolden fyldte
nemlig 60 år excl. moms dagen efter,
og det "fejrede vi behørigt" ved arran-
gementets start. Vi skal hilse at sige, at
så mange snakkede og hyggede om
trolden, at han var en af de sidste, der
forlod Andedammen henad midnat.

En rar og hyggelig mandag aften var
forbi, og når så mange mennesker tør
trodse hekse, trolde og alskens dæ-
moner, så tør vi også gentage succesen
til næste år, så på gensyn i 2004.

Se i øvrigt fotos på næste side.
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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

Jeg vil her i gennem bladet takke re-
gional hold 3 for jeres indsats i turne-
ringen, hvor vi sluttede i den bedste
halvdel, og det til trods af man havde
taget 6 af mine spillere til hold 2.

Det er godt, at Dansk Petanque For-
bund sætter faste dage til samlede
stævner, så kan man nogenlunde få til-
sagn fra spillerne i god tid og dermed
sætte hold. Men der er noget juniorerne
må lære: Har man meldt sig til nogle
datoer, må man passe dem! Som hold-
leder står man altså med håret i post-
kassen, når man skal aftale tid og sted
og så får at vide: "Jeg kan ikke, jeg skal

Om aftaler og informationer i regionalturneringen
af forhenværende holdleder, Ejner Jørgensen

noget andet." kort før spilledagen.
HUSK at holde en aftale.

Men Dansk Petanque Forbund skal
også over for klubberne stramme op for,
at spillested og -tid er udsendt senest
14 dage før til klubbens formand. Han
skal sende videre til holdlederen, som
igen skal sende videre til spillerne. Og
ikke som sidste gang hos Albertslund,
hvor formanden tog på ferie, og først to
dage før stævnet fik vi tid og sted. Det
må koste en bøde. Det er en ting, som
gør det surt at være holdleder. Det skal
være sjovt og hyggeligt at spille
petanque.

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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K
lip ud og gem

LPC's Aktivitetskalender 2003:

September:
søn. 7. kl. 10.00 Præsicionsskydning & Singlemesterskab
søn. 14. kl. 11.00 Nøddebohave venskabskamp
20.-21. Slutspil i DGI-turneringen
27.-28. Slutspil i DPF's Landsturnering
Oktober:
søn. 5. kl.  9.30 Doublepokalturnering
søn. 26. kl. 13.00 Søndagsturnering

BEMÆRK at datoen for generalforsamlingen er ændret!!!

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

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.



Stegte ben i Ledøje Forsamlingshus
af Jeanette Hvass

Søndag den 10. august var der et myl-
der af mennesker i og foran Ledøje
Forsamlingshus. Det var tid for det år-
lige støttestævne for det kære gamle
samlingspunkt arrangeret af LPC. De
måske værst tænkelige og i størrelse
mest ulige baner var trukket op foran
huset, men det er nu en gang blevet tra-
ditionen denne dag. Dagen startede
med morgenbrød & kaffe sponseret af
husets forpagtere, Jens og Merete
Millard, og dertil gav LPC en Gammel
Dansk. Det nød 40 fremmødte spillere
samt spillelederne godt af. Le President
Henrik Wolfhagen bød velkommen til
arrangementet, og forsamlingshusets
bestyrelsesformand Benny Johansen
fortalte lidt om, hvad man gik og brugte
de indkomne penge til, f.ex. de flotte
nye toiletter.

Ved indskrivningen blev alle seatet, så
der var størst mulig jævnbyrdighed hol-
dene i mellem. Alle spillede puljespil
mod 3 andre hold inden frokost. De 2
bedste hold fra hver pulje gik videre til
et "Vind eller Forsvind" spil efter fro-
kost. Alle gik til spillet med stor iver og
med humørflaget hevet til tops. Det var
en hyggedag med grin og fjant- men
man skal nu ikke tage fejl - der kæmpe-
des for at vinde!!!

Frokosten lavede Jens som altid til UG
med kryds og slange. Der var skam flere
lækkerier at vælge i mellem til husets
sædvanlige ydmyge priser. Det betød
blandt andet pragtfulde stegte spareribs
i rigelig mængde for den astronomiske
pris af 25 kroner per portion!

Dét blev nu ikke de eneste stegte ben
serveret dén dag. Solen nærmest ban-
kede ned fra en skyfri himmel og tem-
peraturen tog himmelflugten. Hist og her
fandt man skygge under træet eller langs
huset, men efter frokost var det stort
set slut med de skyggefulde steder på
banerne. Solen bed fra sig. Godt med
koldt fadøl og hvidvin fra baren. Selv
om vi var en hel del til grin, så priste
Jesper og undertegnede os lykkelige for
vore kasketter med indbygget ventila-
tor drevet af en solfanger på toppen!!

Der blev spillet lystigt til ud på efter-
middagen, hvor der var lagt op til 2
spændende semifinaler. De stod mellem
Gerda & Frank mod Preben og Jea-
nette samt mellem Kresten & Thomas
mod Grethe & Dan. I løbet af eftermid-
dagen dukkede der ekstra tilskuere op,
hvilket løftede stemningen endnu mere.
Det gav et ekstra skub til finalen.

15.



   16.

Gerda & Frank samt Kresten & Tho-
mas gik som sejrherrere videre til den
altafgørende finale. Den blev ikke min-
dre spændende. Alle, både 4- og 2-be-
nede, samledes om finalebanen vel ud-
styret med vand, fadøl, vin, osv. Nu var
der lagt op til kampfest. Det blev en for-
rygende kamp med tilråb, publikums-
præferencer, vittige bemærkninger og
jævnlige klapsalver. De endelige vindere
af dagens arrangement blev Gerda &
Frank.

Dagen sluttede med en regn af præmier
fordelt jævnt ned over rækken af de 20
deltagende hold.

Præmierne var velvilligt sponseret af:
SuperBrugsen Smørum, Centerkiosken
Smørum, Ledøje Isolering, Krystalhuset,
SPH Sanitet, Snedkermester Finn Pe-
dersen, Benny Johansen & sønner,
DADES samt Ledøje Petanque Club.

De 40 spillere gav hver 30 kr. i start-
gebyr. Disse penge blev omgående om-
sat i for 1.200 kr. anparter i Ledøje For-
samlingshus. Anparterne ejes af Ledøje
Petanque Club.

Der er en lille serie fotos fra arrange-
mentet på næste side.

Den endelige resultatliste ser sådan ud:
1. Gerda og Frank
2. Kresten og Thomas
3. Preben og Jeanette
4. Grethe og Dan
5. Egon og Ib
6. Via og Ulla
7. Johan og Rene
8. Arne og Poul
9. Erik og Bent
10. Jytte og Boris
11. Sven Eric og Lars
12. Kaj og Benny
13. Henny og Susanne
14. Bent og Flemming
15. Suzanne og Birgit
16. Lizzie og Erik P.
17. Per og Kim
18. Kirsten og Jesper
19. Bente og Erik F.
20. Else og Jonas

Tak til alle for det store fremmøde og
for jeres høje humør.

Ikke mindst tak for støtten til vort højt
skattede Ledøje Forsamlingshus.

Vi gentager selvfølgelig succesen igen
til næste år, så

på gensyn i 2004
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Støttestævne for
Forsamlingshuset
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Rodeskuffen

PETANQUE TEGNINGER
Der må da være nogen, som ved, hvor vi kan skaffe små søde
petanque relaterede tegninger til brug i bladet fra?? Giv lyd fra jer!!

WWW.LEDOEJEPC.DK
HUSK at bruge vores fine hjemmeside. Den bliver hele tiden
opdateret og alle tidligere numre af La Boulette har nu sin plads
dér. Le Président, Henrik Wolfhagen, vil meget gerne høre "Ris,
Ros, og Reformer" samt have fotos og materialer til udbygning af
siden. Vær også opmærksom på, at udlån af klubhus og baner skal
være påført kalenderen via Henrik. Læs også artiklen på side 2.

ELEFANTRIST og så videre
Nu nærmer vinteren sig og med den kommer sne og sjap. Dan og
Birgit Auerbach har været så søde at skaffe os en elefantrist til at
sætte foran havedøren - BRUG DEN!! Vi vil stadig blive meget
glade, hvis nogen ligger inde med et SKOPINDSVIN og en STØV-
LEKNÆGT, som de vil donere til klubben.

Fortsættes.....
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Rodeskuffen

NYT KLUBTØJ
For første gang i LPC's historie skal der være modeopvisning til
generalforsamlingen! Jo, jo der skal skam gås CatWalk!! Hvem,
der er manequin, vil vi ikke afløse her.
Jack Pedersen og Benny Johansen er stadig i fuld gang med at
indhente priser og prøver nyt klubtøj med nyt design. Der bliver
blandt andet kigget alvorligt på poloshirts og fleeze/windbreaker i
gråmeleret med logo. Samtidigt er Bent ved at indhente tilbud og
prøver på solskærme med logo i stedet for de meget varme ka-
sketter. Denne gang hjemkøbes ikke et lager, alt tøj skal forud-
bestilles.

DEADLINE
på La Boulette nr. 4, 2003 er sat til

den 26. november, 2003
Alle indlæg til bladet er hjertelig velkomne, og de bedes sendt til Jeanette.
Send dem som en vehæftet fil via e-mail eller på en diskette.  Skriv indlægget
helt UDEN formatering (tabulatorer, indryk, gentagne mellemrum, o.s.v.).
Håndskrevne kladder afleveres personligt til Jeanette, så kragetær kan tydes
på stedet!
Jeanette Hvass - Ristoften 5, Ledøje - 2765 Smørum
isolering@vip.cybercity.dk - Mobil: 2868 7979
Tlf. aften: 4497 5481 - Fax: 4497 5487 @

Fortsættes.....

.....fortsat
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Ledøje Gulvservice
Gulvafslibning, afslibning af trapper, lakering, oliebehandling, ludbehandling.

Ring for gratis tilbud

Tlf. 23 72 73 96

.....fortsat
Rodeskuffen

RETTELSER TIL LA BOULETTE
I nr. 2, år 2003 har der i artiklen "Traditioner med Nøddebohave"
på side 18 indsneget sig en graverende fejl. Det var ikke Le
Président, som sammen med Irwing bød velkommen og senere
var glad for sejren. Det var naturligvis vores alle sammens Chef
de Délégation, Jens Jørgen Nygaard.

Det særnummer, som blev udgivet ved indvielsen af det nye ba-
neanlæg, har desværre en fejl på forsiden - nemlig årstallet. Der
står faktisk 2001, selv om bladet blev udgivet i år 2002.
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En efterårsdag i grus og sten
af Kim Bøllingtoft

Solen skinner fra en skyfri himmel og
lægger et smukt lys henover arenaen,
arenaen hvor de sande vindere skal fin-
des. De første kombetanter er allerede
mødt op for at forberede sig på da-
gens strabadser. Flere og flere kom-
mer til, alle hilser de pænt på hinanden,
dog med en hvis nedstirrende af kon-
kurrenten. På dette tidspunkt har køk-
kenet været i gang i lang tid, og man
mærker klart duften af frisklavet kaffe,
gammel dansk og hjemmelavet flæske-
steg. De gæve køkkenartister kan de-
res kram og ved, hvordan de enkelte
deltager skal behandles. Disse gæve
piger med deres mange års erfaring, er
vigtige brikker i det skue, der skal
foregå resten af dagen.

En efter én ser man gamle mænd, unge
mænd, ældre damer og unge piger til-
melde sig hos ledelsen. Ja I har sikkert
gættet, at vi er til stede, hvor årets bed-
ste i single skal findes. Stemningen er i
top, og alle, uanset hvad natten inden
har indeholdt, melder om topform.
Mange tar‘ gerne favoritværdigheden
og fortæller som rene lystfiskere om
deres bedrifter. Alvorens time er kom-
met og efter forskellige ritualer og taler
er alle klar til at dyste.

Turneringsledelsen havde valgt at lægge
årets Skyttemesterskab samme dag,
som Singlemesteren skulle kåres. Dette
satte virkelig deltagere og tilskuere på
prøve, lange ventetider, tid til at tænke,
tid til at pjatte, altså en virkelig opgave i
at kunne koncentrere sig.  Turneringen
var i gang, skarpskytterne havde fun-
det deres bedste våben frem, men en-
kelte snigskytter havde også fundet vej
til turneringen. Tilskuerne blev også
vidne til en masse „VÅDE-skud“ til stor
moro for alle. Dommerne var hårde men
sikkert også retfærdige, gladiatorene
fortsatte trods underkendelse af  enkelte
skud. Det hele endte ud i, at de 8 bed-
ste skulle møde hinanden om at komme
i finalen, nu skulle snigeren skilles fra
skytten. Det blev en spændende fight,
der endte med, at Lars og Jack skulle
afgøre det hele. Begge er de gode skyt-
ter, men der skjuler sig også en sniger i
dem begge. Resultatet er ikke nogen
hemmelighed, og kan ses andetsteds i
bladet. Tillykke til dem begge.

Endelig var tiden kommet til højdepunk-
tet på dagen, singlemesterskabet blev
fløjtet i gang. Inddelt i puljer af 4 skulle
man finde ud af, om man var et A eller
B menneske. Hvis man var udenforstå-
ende, ville man tro, at det var en flok
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matematikere, der var samlet for at finde
ud af, hvad tid de stod op.
Hørt på banerne:
„Er du oppe eller nede?“
„Kommer du i A eller B?“
„Jeg ligger til at komme i A, hvis jeg kan
blive oppe!“
„Jeg er og bliver et B-menneske!“
„Kan jeg ikke måle den ind?“
Om ligningerne gik op, og hvem der blev
A eller B, ved kun deltageren og resul-
tat-tavlen.

Alle gik til kuglerne med rund men grum
hånd, der skulle vindes. Vi var vidner til
familie-fighter og opgør mellem venner/
veninder. Der blev gået til stålet. Hånd-
slag på, at det havde været en god kamp,
selv om man lige havde tabt, er den sid-
ste krampetrækning, inden halsen skal

vædes. Der blev afviklet mange rig-
tige gode kampe, spændende kampe
og kampe med humor.

Finalen blev et opgør mellem en Tyro-
ler og en Ledøjer‘: Thomas og Paul-
Erik. De dystede på bedste vis med
masser af flot spil.  I den sidste ende
måtte Alperne lægge sig ned for Valby
bakke, Paul–Erik trak det længste strå.
Nu kan han i det næste år gå rundt
(flyve på en sky) og kalde sig meste-
ren. Vi er mange, der vil jagte titlen til
næste år, men i år må vi sige tillykke til
Paul-Erik. Flot gået.

Selvom dagen var lang, var det et dej-
ligt arrangement med mange spæn-
dende indfald. Tak  til alle der var med
til at gøre denne dag til en dejlig dag.

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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Præcisionsskydning og
Singlemesterskab
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Sikken en morgen – strålende sol var
det – og klokken ti var vi alle samlet
foran Irwings carport i vores fine hvide
klubtrøjer til det traditionelle halve glas
gammel dansk (Det andet halve får vi
jo altid i Ledøje!). Irwing var i højt hu-
mør. Han havde lagt taktik hele natten:
Nu skulle det altså være. Nu skulle
Ledøje have slag på egen bane! Ingen
grund til at overdrive – 13:11 så ville
han være tilfreds. Og så var det ellers
afsted på jernhestene ud mod overdre-
vet.

Vi var selvfølgelig i god tid, og klubhu-
set var dårligt åbent. I Ledøje har man
åbenbart svært ved at komme op søn-
dag morgen. Måske holder de for
mange fester derude om lørdagen?
Både Presidenten og Bürgermeisteren
lignede i hvert fald noget, der var løgn.
Også selvom de straks lod, som om
de havde helt styr på situationen. De
afslørede dog hurtigt, at de kunne mi-
ste kontrollen, da Svend fik nyt efter-
navn: Lohmann – ja hvorfor ikke?

Så fik vi endelig den gamle danske, vi
havde ventet på hele cykelturen – ja
reelt var det jo os, der gav. Som tradi-
tionen byder, medbragte vi i hvert fald
en flaske til senere brug, så måske var

Næste gang får de altså.....
af anonym forfatter

det den fra sidste år, vi fik? Naaa - ved
nærmere eftertanke er det nok ikke
sandsynligt. Det var godt nok sidst på
året, men så længe holder den vist ikke
i det klubhus.

Mens Irwing og Jens Jørgen holdt de
sædvanlige morgentaler, var holdet helt
koncentreret: Gad vist om de mange ti-
mer på Ledøjes grus nu ville bære frugt?
Det kunne altså være skægt at slå dem.
Jeg mener, vi ved jo alle, at de er bedst
– men de trænger til at komme lidt ned
på jorden i ny og næ. Så vi havde lavet
en holdopstilling, der skulle sige spar to.

Da vi så kom på banen, startede de med
at forvirre os: De havde taget snorene
op på kasse 1, og sendte tre af holdene
ned på kasse 3. Og hvis vi iøvrigt ikke
var tilfredse, kunne vi da bare spille på
skærvebanen! Tarveligt trick – men vi
lod naturligvis som ingenting – og så gik
spillet i gang. De første par runder holdt
vi taktikken – dvs. der var et hold, som
havde glemt, at det var Ledøje, der
skulle have nul point, men vi andre fulgte
da pænt med. Men så ved jeg ikke –
måske var det den sky, der gik for so-
len, der gjorde det? Pludselig var de fælt
foran på næsten alle baner. Dog ikke
mod vores doublemestre Eva og Erik –
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de mødte Hr. Lomann, Borgmesteren og
stakkels Sebastian, der naturligvis ikke
havde en chance for at trække de to op
på et bare rimeligt niveau. Bagefter gav
Jens Jørgen Svend skylden, og så blev
han som straf sat til at spille med Eva og
Erik. Det var godt nok stærke sager –
vi skulle have nedlagt en protest!

Det slog selvfølgelig også vores spil helt
i stykker, så alle glemte taktikken. Så
lige før frokost var stillingen allerede 10:2
til Ledøje. Vi enedes derfor på holdet
om, at det vigtigste alligevel måtte være
frokosten – så det var godt, at der var
dækket op i klubhuset – og for en gangs
skyld var der både sild og snaps til alle.
Det rygtedes, at Ledøjes holdleder var
sat fra bestillingen Han er måske lidt for
påholdene? Det gælder vist også selv-
kritik, for efter den formidable frokost
(Jeg havde jo smurt det meste selv!) tog
vi fat igen – og nu skulle Paul-Erik
moppes. Men han snød dem alle – han
tog med glæde imod udfordringen til at
spille på vores hold. Måske var det tan-
ken om den kasse øl, vi lovede ham, hvis
vi kunne vende kampen. Hvem ved?

Han gjorde i hvert fald en ihærdig ind-
sats og prøvede virkelig at hidse os op.
Det var skægt nok altid, når han lige

havde lavet et godt kast, men det kunne
Ledøje jo ikke høre. Og alligevel så
tabte han – selvom det var på et hæn-
gene hår. Pokkers ærgerligt! Jeg tror,
det var noget med, at Lars bare ikke
ville tabe. Jens Jørgen udnyttede det
selvfølgelig straks til at sætte Paul-Erik
på vores hold igen, men så tog han også
hævn og slog præsidenten, Hanne og
Ejner sammen med Erik og Eva. De
havde dermed en god dag med 3 sejre.

At Ledøje KUN vandt 20:4 skyldes
så, at Jens Jørgen selvfølgelig også
tabte den sidste kamp. Sebastian den
stakkel blev så sur over Svend og Jens
Jørgens manglende evner, at han vist
overvejer, om der er bedre steder at
spille. Han skal nok blive god igen.
Men vi måtte altså endnu engang ac-
ceptere nederlaget. Så det var en no-
get længere cykeltur hjem.

Det var en meget hyggelig dag, men
hygge gør det altså ikke alene. Så vi
må hjem og træne, og så kan de vente
sig!

Næste gang får de altså  ..
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Så er moralen i vores klubhus ved at
være på et for lavt blus. Jeg har fået
flere klager over, at der er rodet og
beskidt. Service står på bordet og er
ikke sat i opvaskemaskinen, når man
kommer og skal bruge huset.
Derfor lige denne lille opsang. Husk at
sætte jeres ting i opvaskemaskinen og
sæt den i gang. Ryd pænt op, sæt sto-
lene op på bordene samt fej gulvet, hvis
det er nødvendigt.

Klubhuset
af Susanne Kjeldsen

Alle skal huske på, at det er vores fæl-
les lokaler, og der er ikke noget mere
irriterende, end hvis skal til at gøre rent,
før man kan afholde et arrangement.
Hvis der er noget, der mangler, så skriv
det på en seddel og sæt den på opslags-
tavlen, så skal vi nok huske at købe det.
Vi skal også huske på, at der er folk
udefra, der låner vores hus, og det skulle
de jo gerne have lyst til at forsætte med.
Husk at rydde op.

DATEA

Professionel ejendomsforvaltning
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Min hjertelige tak til alle, der var
med til at overraske mig Sankt Hans
aften i anledning af min 75 års fød-
selsdag dagen derpå.

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. Tlf: 449737455

Ledøje
Forsamlingshus
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