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Premiär för de yngsta katterna med klös
Med ljusare och längre dagar är vår och sommar i antågande. Panthers
har slagit sig till ro i sitt nya hem och har en nysatsning på gång! Det är
dags för de yngsta och mest entusiastiska spelarna att bjuda in till
match!
Panthers håller den 4 juni 2017 sin första någonsin Peewee turnering i
flagg-fotboll. Alla är självfallet välkomna att besöka och se deltagande lag
göra sitt yttersta för att stå som de slutliga segrarna.
Platsen att vara på är Panthers Field vid Bråvalla i Norrköping och
matcherna drar igång vid klockan 10.00. Vi hoppas på stort intresse och
högt deltagande av alla när vi stöttar vårt yngsta lag i sin debut!
Deltagande spelare är alla mellan 7-12 år!
Trevligt sällskap och fotbollsdiskussioner finns alltid. Tillgång till kaffe och
fika finnes likaså för morgontrötta eller sugna åskådare. Dra på Panthershoodien och följ de minsta kidsens premiär på hemmaplan!

Matchstarter våren 2017
Andra spelare ligger likaså i startgroparna för att ta sig ut på grönbete.
Det kliar i fingrarna att spela boll, vintern har varit lång och själen
längtar efter att dra på sig matchtröjan. Först ut är U17 med Niklas Snäll
som huvudtränare lördagen den 29 april 2017 på Panthers field.
Ungdomarna möter då Lidköping Lakers som liksom Panthers tränar U17
och U15 gemensamt.
Påföjande helg, den 6 maj 2017, tar herrlaget, med Rolf Björck som
huvudtränare, sig an Lidköping Lakers herrlag på bortaplan, lett av
Anders Hoff som huvudtränare. I skrivande stund har Lidköping ett
tillskott på fem rookies i sitt herrlag.
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Grattis Panthers på 30-års dagen!
För trettio år sedan bildades föreningen som vi alla är en del av idag.
Peking Panthers startades den 1 mars 1987 och i år är det därmed dags
för ett jubileeumsfirande. Boka redan nu in datumet den 11 november
2017 för firande, evenemang, mat och dryck! Panthers firar även genom
särskilt tryckta jubileeums kläder som finns tillgängliga för försäljning.
Mer information kommer längre fram om evenemangen under jubileumsdagen!

Visste du att:
___________________________________

Det är bara två spelare i världen som har lyckats att vara passare,
bollmottagare och bollförare, de tre sätten att göra touchdown, i samma
match mot samma lag? Walter Payton år 1979 mot Minesota Vikings och
David Patton år 2001 mot Indianapolis Colts.
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