
NUMMER 1 JANUAR 2000 49. ÅRGANG

GODT NYTÅR 2000

Først og fremmest ønskes alle et rigtig godt nytår, Speeds og Dansk Rugby Unions 50
års jubilæumsår. Som det fremgår af dette nummer af Speedbladet er der på flere
fronter lagt op til en virkelig aktiv indgang til det nye årtusinde:

Bestyrelsen lægger med et forslag til Generalforsamlingen op til en helt ny
organisationsstruktur i klubben. Der skal gøres mere for at ” færre gør mindre” , me
mere tilsammen.

Med 120 mennesker til ungdomsafdelingens sæsonafslutning er også denne del a
klubben i højeste gear. Ni ungdomspillere er udtaget til TEAM 2002, DRUs
ungdomslandsholdsprojekt for det nye årtusinde.

Seniorholdet afsluttede efterårssæsonen uden at kvalificere sig ti l slutspillet om DM-
medaljer til næste år. Der er altså basis for en stor fremgang i jubilæumsåret.

På IT-fronten har vi her på bladet pralet af, at Speeds hjemmeside www.rkspeed.dk
vil være tilgængelig fra årsskiftet. Dette er ikke helt afklaret, men er lige på
trapperne, så prøv at surfe forbi….

På redaktionens egen hjemmebane, Speedbladet, må det erkendes, at det har været
lidt op og ned i løbet af året.  Sidste måneds tyveri-plagede udgave har dog ikke
været den gængse form, og bladet vil i den kommende tid blive forbedret, så et bedre,
mere tidssvarende og mere konsistent layout vil blive opnået.
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Leder

Drømme er lavet af Guld
50 fremgangsrige år går på hæld. Fra at være en gruppe interesserede rugbygutter,
som fra 1950 og frem, førte en omflakkende tilværelse i forhold til træning og kampe,
er vi nu en veletableret klub med egen bane, og klubhus.

I starten trænede og spillede vi på forskellige lokaliteter i Københavns omegn, men
en stor tak skal lyde til dem, som skaffede, den første kontakt til Tårnby kommune,
for derefter at få etableret bane og klubhus på den gamle travbane.

Dette var dog ikke nok, for vi vidste at det var på lånt tid, at Amager Travbane blev
liggende hvor den lå. Så med den nuværende formand, Jørgen Larsen, ved roret blev
der arbejdet videre med at få nyt klubhus og bane på det nye anlæg. Da dette projekt
var i gennemført, måtte gutterne i gang med at samle sten og glasskår op fra banen,
da denne var anlagt på byggeaffald fra den gamle Travbane. De samme drenge
istandsatte, byggede og renoverede den tilhørende administrationsbolig så den kom ti
at ligne et klubhus. Sidst men ikke mindst må vi huske, at i samme periode spillede
gutterne sig til mange danske mesterskaber og ikke få deltog på det danske landshold.

Rugbydrengene, ligesom voksede med opgaven, de havde et fælles mål at gå efter,
noget de ville opnå, en drøm som skulle gå i opfyldelse. Godt gået gutter.

Efter denne periode kom der en tomhed over klubben, de nye som skulle overtage
arven, havde ikke de samme drømme og visioner for fremtiden, for dem var det at
have en bane og et klubhus, ”bare” en normal ting, som skulle være der og hvad
kunne man ønske sig mere.

Vi manglede drømmen om noget større, for hvad mere kunne vi opnå og de som
havde visioner blev ofte stoppet af dem, som kunne huske arbejdets mængde, men
havde glemt glæden ved det opnåede resultat.

Nu 50 år efter starten er der igen en drøm som skal gå i opfyldelse, vi vil være den
største rugbyklub i Danmark, vi vil have ungdom i alle rækker, vi vil have spillere på
det Danske Landshold og sidst men ikke mindst vi vil have et større klubhus og flere
baner.

For at dette kan gå i opfyldelse har vi brug for din hjælp og opbakning, og det første
skridt i denne retning vil blive taget på Generalforsamlingen den 28. januar 2000.

Så kom til Generalforsamlingen og hør mere om de drømme og visioner, som skal
bringe os sejrrigt ind i det nye årtusinde. For husk at: ” Drømme er lavet af guld””.
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Notitser
Regelændr inger
Efter World Cup (som alle jo ved gik til Australien, selv
om vi, af forskell ige grunde, ikke har bragt nyheden) har
der været en del snak om at der må laves regelændringer
for at få et mere flydende spil, i stedet for at for mange
kampe afgøres ved straffe og dropspark.

Der har derfor været afholdt en international konference
med deltagelse af flere internationale spillere, trænere,
dommere samt ledere. Ved denne blev en del forslag til
ændringer vedtaget i håb om at disse bliver vedtaget
snarest og brugt ved 6 nations og Super 12.

Det eneste der kan undre i den forbindelse er, at
rugbyspillet så ofte som det er tilfældet har brug for
ændring af reglerne.

(kilde: Planet Rugby)

(Ki lde: Politiken)
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Unge-Gamle
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Sponsorgruppe
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AKTIVITETSKALENDER FOR  R K. SPEED  2000

JANUAR
Ons. den 12. 18.00 TRÆNING STARTER
Lør. den 22.
Fre. den 28. 19.00 GENERALFORSAMLING

FEBRUAR
Lør. den 5.

MARTS
Lør. den 4. 12.00 UDENDØRSTRÆNING
Lør. den 11. 12.00 UDENDØRSTRÆNING
Lør. den 11. 14.00 FORMØDE TIL REPRÆSENTANTSSKABET
Søn. den 12. 10.00 REPRÆSENTANTSSKABSMØDE I DRU
Lør. den 18. 08.00 WEEKENDTUR TIL AALBORG
Søn. den 19. WEEKENDTUR TIL AALBORG
Lør. den 25. 13.00 HJEMMEKAMP SPEED - ?
Fre. den 31. JUBILÆUMSRECEPTION

APRIL
Lør. den 1. JUBILÆUMS ARRANGEMENT
Lør. den 8. FÆLLESTRÆNING I AALBORG
Søn. den 9. 13.00 FÆLLESTRÆNING I AALBORG
Lør. den 15. 13.00 KAMP
Tor. den 20. FÆLLESTRÆNING I SPEED
Fre. den 21. FÆLLESTRÆNING I SPEED
Lør. den 22. DRU JUBILÆUMSKAMP
Lør. den 29. 13.00 KAMP

MAJ
Lør. den 6. 13.00 KAMP
Lør. den 13. 13.00 KAMP
Lør. den 20. 10.00 FREDERIKSB. JUBILÆUMSTURNERING
Lør. den 27. 13.00 KAMP

JUNI
Tor. den 1. 10.00 HUNDESTED CUP
Fre den 2. Aalborg 7 á  side
Lør den 3. Aalborg 7 á  side
Lør. den 10. 13.00 KAMP
Lør. den 17. 13.00 KAMP

AUGUST
Lør. den 12. SKANDINAVISK OPEN 7 á  side
Søn. den 13. SKANDINAVISK OPEN 7 á  side
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Danmarksturneringen 1999-2000

Den første halvdel af Danmarksturneringen under den nye form er nu afsluttet. Speed
opnåede en tredjeplads i 1. division øst, hvilket betyder, at vi ikke får lov til at være
med i det fine selskab i foråret. Her skal de to bedste fra hver første division afgøre
mesterskabet imellem sig. De fire klubber er FRK og Lindø fra øst samt Århus og
Ålborg fra vest.

De øvrige hold spiller i henholdsvis 1. og 2. divisioner på regional basis. Disse
inddeles endeligt på et senere tidspunkt.

Nedenfor bringes de endelige slutstil linger fra de fem divisioner, som er spillet 
efteråret.

1 division øst

NR Hold Kampe V U T Score P

1 Frederiksberg 6 5 0 1 250-49 16

2 Lindø 6 5 0 1 162-57 16

3 Speed 6 2 0 4 58-158 10

4 PTI Exiles 6 0 0 6 37-243 6

1 division vest

NR Hold Kampe V U T Score P

1 Århus 6 5 0 1 197-86 16

2 Aalborg 6 4 0 2 305-85 14

3 Erritsø 6 3 0 3 98-125 12

4 Holluf Pile 6 0 0 6 28-332 6

2 division øst

NR Hold Kampe V U T Score P

1 CSR/Nano 6 6 0 0 162-69 18

2 FRK/Kløveret 6 4 0 2 171-108 14

3 Hamlet 6 2 0 4 120-162 9

4 Hundested 6 0 0 6 94-208 6
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2 division vest

NR Hold Kampe V U T Score P

1 Esbjerg 8 7 0 1 371-108 22

2 Holstebro 8 5 1 2 234-179 19

3 Aalborg II 8 4 0 4 207-156 15

4 Odder 8 2 0 6 116-246 12

5 Silkeborg 8 1 1 6 91-330 11

  3 division vest

NR Hold Kampe V U T Score P

1 Mariager 8 6 0 2 201-87 18

2 Nr. Nissum 8 5 0 3 180-93 17

3 Haderslev 8 4 0 4 147-97 16

4 Århus II 8 4 0 4 100-100 13

5 Grenå 8 1 0 7 61-312 7

Pokalturnering 1999-2000
I pokalturneringen er første runde spillet. Udfaldet af kampene blev

06/11/99 11:00 Esbjerg-Holstebro 19-25

13/11/99 13:00 Hamlet-Holluf Pile Kamp udsat

13/11/99 13:00 Hundested-Speed 8-38

13/11/99 13:00 Odder-CSR/Nano 14-55

Bolignød

Kender du nogen der evt. kunne tænke sig at fremleje en lejlighed i en periode så er vi interesseret. Vi leder efter en
toværelses lejl ighed, helst på Amager, men andetsteds i København vil også have interesse.
Vi kan kontaktes på telefon: 32 54 35 48 eller jk130177@geogr.ku.dk

Hilse Graham og Karen
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HIV UD OG TAG MED TIL GENERALFORSAMLINGEN
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HIV UD OG TAG MED TIL GENERALFORSAMLINGEN
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HIV UD OG TAG MED TIL GENERALFORSAMLINGEN
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HIV UD OG TAG MED TIL GENERALFORSAMLINGEN

Ændringsforslag til § 11
Bestyrelsen

Den nuværende tekst:

Bestyrelsen består af : Formand, næstformand, kasserer, som skal være myndig, sekretær, 1. bestyrelsesmedlem, 2.
bestyrelsesmedlem, 3. bestyrelsesmedlem samt 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen, suppleanterne
vælges for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted. Formand, sekretær, 1. og 3. bestyrelsesmedlem, afgår de lige år.
Næstformand, kasserer og 2. bestyrelsesmedlem afgår de ulige år.

Ændringsforslag:

Bestyrelsen består af :
Formand.
Kasserer (som skal være myndig).
Sekretær.
Seniorudvalgsmedlem.
Ungdomsudvalgsmedlem.
Klubhusudvalgsmedlem.
Information & P.R.udvalgsmedlem.
Sponsorudvalgsmedlem.
Old Boysudvalgsmedlem.
Dameudvalgsmedlem.

Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen. Genvalg kan finde sted.
Formand, sekretær, ungdomsudvalgsmedlem, information & P.R.udvalgsmedlem, old boysudvalgsmedlem afgår de lige
år.
Kasserer, seniorudvalgsmedlem, klubhusudvalgsmedlem, sponsorudvalgsmedlem, dameudvalgsmedlem afgår de ulige
år.

Begrundelse:
Bestyrelsen har gennem de sidste år arbejdet på en måde, hvor det enkelte bestyrelsesmedlem har skulle varetaget et
bestemt ansvarsområde og herefter frit kunne nedsat et udvalg af eksperter omkring sig til hjælp i hverdagen.
Beslutninger for det enkelte område bliver oftest taget i udvalget og herefter fremlagt i bestyrelsen til godkendelse.
Dette betyder udlicitering af ansvaret og et bredere demokrati i hverdagen.

P. b. v.

Jørgen Larsen
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LOTTERI

ANNONCE
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EKSTRØM

ANNONCE
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RØRE PÅ DEN ANDEN SIDE AF
ANDEDAMMEN

Billedet af disse kvindelige rugbyspillere, som tog sig den frihed at synes at de havde
det for varmt eller af anden grund havde brug for at smide deres spil letrøjer på et
Washington-monument har skabt en del røre i den amerikanske rugbyverden, hvor
der som i alt andet sport er mange universitetshold. Spillerne her er Ohio State
University og blev frataget alt lige fra træningsbaner til spilletilladelser af deres
universitet og forbund i forening.

Det er ikke sådan at leve i dobbeltmoralens højborg…
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Vinterafslutningen var en succes med over 120 fremmødte spillere, søskende og
forældre.

Vi startede med en frisk omgang træning i det dejlige november-mudder, hvor en del
af forældrene lærte lidt til vores sport, hvor efter forældre og trænerne spillede mod ungdoms
holdene.

Siden mødtes vi i klubben, fik sagt tak til hinanden og årets spillere-pokaler blev
uddelt, sammen med nogle rosende ord fra forældrene og lederne ti l klubben og spillerne. Vi
sluttede af med en let anretning, hvor vi fik konstateret at der ikke var mange der var interesseret i
vegetar pizzaer, det var nok heller ikke nogen stor overraskelse (men de var faktisk rigtig gode).
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Det var vores bedste år nogensinde!, så vi tager den en gang til.
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