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Færdig
Slut på sæsonen 1999-2000. Speed opnåede ikke de nødvendige sejre i de tre sidste
kampe i første division øst. Det betyder at Speed blev (en sikker) nummer tre i denne
division, og ikke kom blandt de hold som skal spille kvalifikation om at komme med
i næste års Superliga. I stedet spiller vi i den kommende sæson i anden division øst
om at kvalificere os til den kommende første division øst, hvor vi også har spillet
dette forår.
Man kan ikke tale om at den indeværende sæson har været en succes. Speed har ikke
hverken efterår eller forår været i nærheden af at kvalificere sig til den højere
division, hvilket jo er ærgerligt.
Fra første division øst er det i stedet Exiles og CSR, der skal deltage i første division.
De skal spille mod to af deltagerne i årets Superliga, formentlig Lindø og FRK. I
øvrigt blev Lindø vindere af årets mesterskab.  Århus og Ålborg blev to og tre.

I pokalturneringen lever Speed til gengæld stadig. Holdet har med en sejr over
Hamlet i sæsonens sidste kamp lagt an til semifinale mod Århus. Kampen skal spilles
på hjemmebane, i august måned.

Efter kampen mod Hamlet blev sæsonen afsluttet med maner. Før det Grande Grill
Party løb af stabelen blev et nyt medlem optaget i 200-kamps-klubben. Mugge blev
fejret som medlem nummer 44. Ludvig og Jannik fik deres 100-kampsmedaljer. Flere
jubilarer var savnet ved denne lejlighed. De må hyldes senere.
Kampen mod Hamlet bød også på to debutscorer, som blev lavet af Niels og Kim.

Efter kampen uddelte kaptajnen fidusen for en stor indsats gennem hele foråret.
Carsten Bruun var selvskreven til denne.



2

Leder:
 …  på  den  anden  side  …

Så er sæsonen 1999/2000 færdigspillet, set i baghjulet er
det med bange anelser man ser frem til den nye sæson
2000/2001, er vi godt rustet, nej må man sige. Med en
tredjeplads i den lige afsluttede 1 division er vi ikke med i
den nye 1 division øst der starter til august som har
Frederiksberg R.K. – Lindø R.F.C. – Exiles R.F.C. og
C.S.R. som deltagere de spiller om 4 pladser i superligaen
som spilles i foråret imellem de 2 bedste i 1 division øst og
de 2 bedste i 1 division vest. Det har været uhyggelig ringe
i denne sæson kulminerende her i foråret, hvor vor træner
Ludvig Hansen har stået og kigget meget langt 2 gange om
ugen, ingen eller næsten ingen dukkede op til træningen.
 Med 2 seniorhold er det for ringe at ingen gider møde op
til træning for derigennem at forbedre sit eget spil og
holdets, vi har 41 seniorspillere som vi kan regne med er
helt sikre til at spille seniorrugby, vi har over 60
seniorspillere som vi måske kan få ud til kampe, dertil
kommer nogle helt nye ungseniorspillere som møder til
træning og som vi kan bruge til kampe, men med deres
erfaring kan og bør de kun spille på andet holdet, til de kan
rykkes op i førsteholdstruppen, det drejer sig om 10 – 12
ungseniorer.
Hvad er der galt, ja hvis jeg må komme med et bud, er der
en dårlig moral hos seniorspillerne man bør passe sin
træning uanset om man har vundet eller tabt, så er der
træning mandag og onsdag, dette gør at et hold bliver godt
og har noget at stå imod med, altså moralen er i top. Hvad
gør vi eller ” I ” jeg synes at holdkaptajn, træner, holdleder
og den ansvarlige for seniorafdelingen indkalder til et møde
i seniorafdelingen, og får drøftet hvad vil seniorerne hvilket
mål har vi med vore hold, men det kræver et stort
fremmøde så man har en ordentlig baggrund til at træffe
nogle beslutninger på. Det kræver en stærk gruppe af ledere
som kan gå i spidsen ved træning og kampe, samt sætte
nogle grænser og mål som alle i seniorafdelingen skal og
kan leve op til.

Jørgen Larsen.
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ÅRETS JOBTILBUD!
Scandinavien Open Sevens vagter
Der er stadig nogle ledige vagter til pasning af pølsevogn og baren i ca. 2 timer
afdgangen Lørdag og/eller Søndag (12 - 13 August)
Husk alle medlemmer over 18 år ellers deres forældre kan være med.
Tilmelding hos Franke Franke eller Franke på 3250 0293 eller 3535 4836

RWC 7s: Danmark nr. 4 ved VM kval.

Det danske 7s landshold var meget tæt på dirkete kvalifikation til VM i
Argentina 2001, da landsholdet i weekenden spillede sig frem til
semifinale mod Wales. Danmark slog Rumænien ud af turneringen med en 19-0 sejr
på andendagen. I semifinalen vandt Wales 0-43 og Danmark spillede om 3.4. pladsen
mod Irland. Ved stillingen 5-28 i anden halvleg, fik Irland en spiller vist ud, men
formåede dog stadig at vinde kampen 5-40. Danmark sluttede på en flot 4. plads og
blev turneringens helt store overraskelse. Dansk topscorer blev Regan Sue med 39
point.
Resultater 1. dag: Danmark-Rumænien 7-28
                  Danmark-Luxembourg 19-7
                   Danmark-Belgien 42-12

Resultater 2. dag: Danmark-Ungarn 40-0
                   Danmark-Rumænien 19-0
                   Danmark Moldavien 5-19

Semifinaler: Georgien-Irland 21-0
                   Danmark-Wales 0-43

3.-4. pladsen: Danmark-Irland 5-40
Finale: Georgien-Wales 33-38
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Fodboldekspert  i  prinseklæder.
Denne overskrift på en artikel i dagbladet Politiken mandag d. 5 juni 2000.

I denne artikel bliver vor Protektor i Dansk Rugby Union interviewet omkring
hans interesse for rugby, fodbold m.m. vi har plukket omkring Prinsens
interesse i rugby.

Journalisten: Hvilke sportsgrene har Deres største interesse?
Rugby lærte jeg at kende, da jeg var på kostskole i Frankrig i skoleåret 82-83
og siden har jeg interesseret mig for denne meget sociale og disciplinerende sport.

Journalisten: Hvor kommer Deres interesse for rugby fra?
Da jeg spillede det på den franske kostskole lærte jeg, at rugby virkelig er et ædelt
spil. Det kræver samarbejde og stor disciplin. Jeg er imponeret af vores franske lærer,
som fik disciplineret alle os mange udlændinge på skolen til at arbejde som et
velfungerende rugbyhold. Ingen individualister kan score selv, spilleren med bolden
er ikke den vigtige, det er spillerne uden bold, som skal bringe sig i position for
boldholderen, for at der er chance for et ” try ”, et mål. Alle skal deltage i et angreb
for at score. I fodbold kan en enkelt superangriber mosle sig fri af forsvaret, men i
rugby er alle angreb et fælles ansvar. Og så er der tilmed brug for alle – fra høje tynde
og små tunge.

KOSTEDE ET PAR LØSE TÆNDER.
Jeg voksede selv 13 centimeter det år, og jeg var om muligt endnu mere høj og
ranglet i forhold til andre, end jeg er nu – og så kunne jeg løbe stærkt. Jeg spillede
typisk forward, og scorede en masse ”tries” ved at løbe uden om forsvaret. De mere
robuste løb nærmere igennem forsvarene. Det forsøgte jeg også i min første kamp, og
det kostede et par løse tænder og nogle minutter på udskiftningsbænken. Heldigvis
kom jeg ind og fik hævn.

Jounrnalisten: Men er rugby ikke en brutal sport?
Som englænderne siger, så er ” fodbold en gentlemansport, spillet af hooligans,
medens rugby er en hooligan- sport, spillet af gentlemen” Rugby kan virke
afskrækkende, men under ordentlige former, med disciplinerede spillere og med
en god dommer, så er der færre skader end i fodbold – pudsigt nok. Man får flere
hovedknubs, men der er ikke mulighed for alle de grimme tacklinger på benene, som
giver de alvorlige skader. Jeg har kun lovord at sige om rugby.

Modsat amerikansk fodbold, som jeg synes er noget af det mest platte i verden. Det er
jo rugby med tillempede regler, men det platte er, at man er klædt på til vold. Det
ødelægger ånden i spillet. Ishockey er det samme, ja men her er beskyttelsen
nødvendig for at kunne tåle at falde på isen. At man så også kan lave nogle hårdere
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tacklinger er noget, der følger. Men at en boldbanesport kræver, at man er beskyttet,
fordi det er organiseret vold, det er plat. Så hellere australsk fodbold. Pointen er, at
når man polstrerer sig til vold, så forandres ånden, spillerne beskytter ikke hinanden,
og spillet udvikler sig i forkert retning og bliver brutalt. Det bryder jeg mig ikke om.
Amerikansk fodbold er tilmed kedeligt at se på, fordi der er spilstop hele tiden, og så
er det da helt grotesk at kalde det ”fodbold” – de sparker jo kun til bolden hvert 20
minut.

Journalisten: Burde rugby indføres i den danske folkeskole som i den franske?
Hvis en folkeskolelærer, der virkelig forstår reglerne og kan give eleverne
disciplinen, ville satse på rugby som skolens sport, så kunne skolen få en
fremragende holdsport ud af det. Men desværre tror jeg, at danske forældres store
indflydelse på, hvad der foregår i folkeskolen, forhindrer rugby som skolesport. Jeg
kan ikke forestille mig ret mange forældre, som ville tillade rugby som skolens
primære sport. Årsagen er mangel på viden om rugby og mangel på tradition – og de
to ting hænger tæt sammen. I Storbritannien, Frankrig og nu også i Italien er rugby en
del af kulturen, men hvis en dansk skole tager det op, så er der ingen at spille imod.
(Hvad med vor egen ungdomsafdeling ?). Der er langt igen i Danmark, for rugby er
tilmed kompleks, men det er ellers en sport, hvor der jo netop er brug for alle typer,
og boldteknik betyder ikke helt så meget som i fodbold. Jeg var høj, og skulle bare
løbe, andre tunge basser skulle danne en ordentlig forsvarskæde.
Alle kan være med, så kan man disciplinere sådan nogle unger ordentligt, så kan det
køre fint.

Journalisten: Hvor meget beskæftiger De Dem med rugby i dag?
Det var så heldigt, at VM sidste år blev vist i Danmark. Det var flotte kampe, men
desværre så jeg ikke kampen, som alle, jeg har talt med, fortæller, fortæller, er den
bedste kamp nogensinde: Da Frankrig slog storfavoritterne fra New Zealand i
semifinalen. Finalen mellem Australien og Frankrig blev spillet den dag, da Nikolai
blev født. Men det passede sådan, at jeg og min sydfranske familie efter frokosten
netop kunne nå 2 halvleg. Det var perfekt, selv om Frankrig desværre tabte. Det var
dog et helt retfærdigt resultat. Jeg har dog aldrig set en af de store rugbykampe live.

Af Lars Bøgeskov.        
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AKTIVITETSKALENDER FOR R K. SPEED 2000

AUGUST
Lør. den 12. SKANDINAVISK OPEN 7 a´side
Søn. den 13. SKANDINAVISK OPEN 7 a´side
Lør. den 19. PINGVINS INTERNATIONALE STÆVNE UNGDOM
Lør. den 26. DM FOR UNGDOM 4. RUNDE CSR

SEPTEMBER
Søn. den 3. Øresundsturneringen 2. runde
Lør. den 16. DM FOR UNGDOM 5. RUNDE MARIAGER

OKTOBER
Søn. den 8. Øresundsturneringen 3. runde
Søn. den 29. DM FOR UNGDOM 6. RUNDE ERRITSØ

NOVEMBER
Lør. den 4. Øresundsturneringen 4. runde

DECEMBER
Lør. den 2. 12.00 GAMLE - UNGE
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DANMARKSTURNERINGEN FORÅR 2000
SLUTSTILLINGER

SUPERLIGAEN
17/06/00 13:00 Aarhus 41-12 Aalborg
17/06/00 13:00 Frederiksberg 0-39 Lindø

K V U T Score Pt
1 Lindø 6 5 0 1 142-33 16
2 Aarhus 6 5 0 1 131-55 16
3 Aalborg 6 2 0 4 90-148 10
4 Frederiksberg 6 0 0 6 55-182 6

1. Division øst
25/05/00 19:00 CSR/Nanok 28-15 Exiles
03/06/00 13:00 Hamlet 0-27 Speed
10/06/00 13:00 CSR/Nanok 74-17 Hamlet
10/06/00 13:00 Speed 7-15 Exiles
14/06/00 19:00 Speed 6-33 CSR/Nanok

K V U T Score Pt
1 Exiles 6 5 0 1 120-68 16
2 CSR/Nanok 6 5 0 1 182-63 16
3 Speed 6 2 0 4 120-92 10
4 Hamlet 6 0 0 6 40-239 6

2. Division øst
23/05/00 19:00 Speed II 14-46 Exiles II
27/05/00 15:00 FRK/Kløveret 0-25 UK Hundested
30/05/00 19:00 Speed II 12-28 FRK/Kløveret
05/06/00 16:00 Hundested 33-7 Speed II
17/06/00 13:00 Hundested 21-5 Exiles II
20/06/00 19:00 Exiles II 25-0 UK FRK/Kløveret

K V U T Score Pt
1 Hundested 6 5 0 1 143-38 16
2 Exiles II 6 3 0 3 117-110 12
3 Speed II 6 2 0 4 103-153 10
4 FRK/Kløveret 6 2 0 4 48-110 8

1. Division vest

27/05/00 13:00 Erritsø 59-12 Holstebro
28/05/00 13:00 Esbjerg 14-50 Holluf Pile
06/06/00 19:00 Holluf Pile 10-19 Erritsø
10/06/00 13:00 Holstebro 45-34 Esbjerg
17/06/00 13:00 Esbjerg 15-25 Erritsø
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K V U T Score Pt
1 Holluf Pile 6 4 0 2 186-112 14
2 Erritsø 6 4 0 2 178-79 14
3 Holstebro 6 3 0 3 101-154 12
4 Esbjerg 6 1 0 5 102-222 8

2. Division vest
27/05/00 13:00 Silkeborg 12-36 Odder
10/06/00 13:00 Odder 85-0 Mariager
10/06/00 13:00 Silkeborg 24-61 Aalborg II
24/06/00 13:00 Aalborg II 25-0 UK Silkeborg
24/06/00 13:00 Mariager 7-47 Odder

K V U T Score Pt
1 Odder 6 5 0 1 251-80 16
2 Aalborg II 6 5 0 1 249-84 15
3 Silkeborg 6 2 0 4 160-191 9
4 Mariager 6 0 0 6 53-358 6

3. Division vest
27/05/00 14:00 Kolding 12-17 Haderslev
30/05/00 19:00 Nr. Nissum 26-20 Aarhus II
01/06/00 14:00 Kolding 25-0 UK Aarhus II
06/06/00 19:00 Grenå 0-71 Aarhus II
10/06/00 13:00 Aarhus II 64-17 Haderslev
10/06/00 13:00 Grenå 25-0 UK Nr. Nissum
24/06/00 14:00 Kolding 54-17 Grenå

K V U T Score Pt
1 Aarhus II 8 6 0 2 267-75 19
2 Nr. Nissum 8 5 0 3 301-167 16
3 Kolding 8 4 0 4 228-256 15
4 Haderslev 8 3 0 5 116-241 14
5 Grenå 8 2 0 6 139-312 11

POKALTURNERINGEN 1999-2000
I pokalturneringen er man nået frem til semifinalerne, som  spilles i august.
Semifinalerne kommer til at stå mellem Speed – Århus og vinderen af
Erritsø/Holstebro mod Lindø.
Kvartfinalerne fik følgende resultater:

24/06/00 13:00 Erritsø  udsat Holstebro

24/06/00 13:00 Speed 60-12 Hamlet

24/06/00 13:00 Århus 8-5 CSR/Nanok

24/06/00 15:00 Frederiksberg 12-15 Lindø
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UNGDOMSSIDERNE
DM-kampe på Amager

Så kom regnen til Amager, sammen med anden afd. af DM-serien, der blev
afviklet her i Speed. Vi fik næsten 100% udbytte af vor indsats denne dag, vi spillede
13 kamp og fik 12 sejre, kun U9 tabte en kamp mod CSR’s U11 hold.

Vi deltog med hold i alle 5 rækker U9 til U17. Desværre ser det ud til at
det kun er Speed der kan stille hold i U9, derfor er det nødvendigt at U9-holdet
spiller i U11-rækken. Dog under nogle ændrede regler bl.a. spiller vi ikke mod vores
U11-hold, og det er tilladt vores træner at fjerne modstandere, der er fysisk for
store sammenlignet med vore spillere. Dagens tackling stod U9-spilleren Nicklas for, i
fuld fart tacklede han en dobbelt så stor  CSR-spiller helt nede i sokkerne, så han gik
i græsset med et brag.  U9 spillede mod Grenå (25-0), Odder (40-20) og CSR (0-15)
og havde stor ære af alle kampene.

U11 spillede mod de samme tre modstandere med følgende resultater
Grenå (65-0), Odder (45-0) og CSR (40-0). Her må vi konstatere at vi igen i år har et
stærkt hold, som gør sig rigtig godt ikke på størrelse men på teknik og hurtighed. Det
sidste kan især ses på Carsten A og W, som bestemt ikke hører til de største på
banen.

U13 spillede mod Odder (30-0) og Grenå (35-0), det var 2 sikre sejre, der
var debut til Lasse og Sammer, og det var ikke nogen dårlig debut de 2 havde.  De 2
små spillere Emil og Patrick samt Andreas viste rigtig gode takter i kæden.

U15 spillede mod CSR (49-0), Esbjerg (40-0) og Ålborg (15-0), her var
dagens muntre indslag at Ålborg forlod banen før kampen skulle startes, pga. vejret
og udsigten til et nederlag gjorde at badet kaldte stærkt. Igen en dag hvor vi
dominerede alt, Stoffer, Ole og Phillip var de bedste på denne dag.

U17 spillede kun mod CSR, da Erritsø ikke kunne komme, det blev til en
sejr, som især blev skabt omkring Jonas evne til at suge modstanderne til sig, og
derefter spille medspillerne fri. Flot at U17 kunne stille fuldt hold endda uden
landsholdsspillerne Kim og Dodji. Christian og Tommy var rigtig gode.

Og så vil vi også takke de forældre der hjalp os i klubben med at servere
mad og drikke til os og vore gæster, det er dejligt at I hjælper os. Og ikke mindst en
speciel stor tak til Linda, som tog vores kamp tøj med hjem og vaskede alle sæt op til
torsdagens kampe i Hundested.

Hundested Cup
Efter sidste års noget tyndt besatte Hundested Cup, var der i år fyldt

godt op med 23 hold i U11, U13, U15 og U17 rækkerne, Speed stillede hold i alle 4
rækker, og fik et godt resultat: 2 første-, 1 anden- og 1 tredjeplads. Dette var det
flotte udbytte af 12 kampe i Hundested.
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U11 spillede 2 puljekampe mod Pingvin 2 (30-0) og Malmö (0-5).
Nederlaget til Malmö betød at holdet endte med at spille om 3. pladsen mod
Vänersborg (20-10). Holdets bedste kamp var mod Malmö, hvor Speed havde et godt
overtag i spil men ikke havde det afgørende held, bl.a. blev et forsøg underkendt.
Holdet er inde i en stærk udvikling, hvor man kan se at spillere begynder at forstå
rugby på en mere taktisk måde. Dagens detalje: Carsten A spiller 1-2 kombinationer
med 3 medspillere fra den ene baneende til den anden og score i Vänersborgkampen.

U13 spillede 3 puljekampe mod Malmö (10-5), Pingvin 2 (25-15) og
Vänersborg (25-5). Holdet gik således direkte i finalen hvor vi mødte Pingvin 1 (30-5)
i stævnets sidste kamp. En flot førsteplads som var en rigtig holdpræstation, spillere
som især bemærkede sig på dagen var Anna, Rasmus, Lasse J, Sammer og Lasse.
Dagens detalje: Anna bryder igennem 3 gange lige efter hinanden, med flot support af
Rasmus og Martin.

U15 spillede 2 puljekampe mod CSR (5-0) og Pingvin (5-5), disse tætte
resultater førte dem til finalen. Her blev det til en flot førsteplads som holdet i
finalekampen viste var fuld berettiget, Vänersborg havde på deres tur til finalen
vundet stort over Hundested og Malmö. Dagens detalje: Stoffer tager et hurtigt
straffespark i CSR kampen og løber ene mand igennem hele CSR holdet, sådan!

U17 spillede 2 kampe mod Vänersborg (5-0) og CSR (-5). Dagens detalje:
var Joen’s flotte lave tackling af en CSR spiller, der brød igennem på et langt indkast,
her nåede Joen op og stoppede angrebet inden det blev farligt. Dodji havde flere
flotte ryk, mens Jacobs forsøg i CSR også var flot med 3 temposkift satte han 2
CSR-spillere af inden de nåede op til ham.

3. DM afd. i Ålborg

Søndag den 11 juni blev forårets sidste kampe spillet i Ålborg, og det blev
igen en dag hvor der stod Speed over det meste, 10 spillede kampe 8 sejre og 2
nederlag, 2 nederlag som U9 holdet fik imod 2 U11-hold. Lidt trist at Hundested ikke
mødte op, men rygtet vil vide at de deltager i efteråret, og efter hvad de viste til
Hundested Cup, så kan det blive et rigtig godt bekendtskab.

U9 spillede mod Grenå (40-5), Odder (5-55) og CSR (0-30). Det er nu
tydeligt at de andre hold er ved at kigge vores små hurtige spillere ud, og er i stand
til at bruge deres bedre fysik og størrelse imod os. Dagens mand i Ålborg blev
Joakim, der bl.a. lavede 4 scoringer mod Grenå, de 5 point mod Odder blev lagt af
Trond. Spillere som Rasmus, Sean, Matthias, Nicklas og Balder er godt nok nogle seje
drenge mente Joen og Kim efter at have set U9-kampene.

U11 havde i dagens anledning fået 2 nye trænere med på turen, det var
U17-spillerne Kim og Joen, som efter eget udsagn gjorde det godt, for deres hold
vandt 3 stor sejre over Odder (55-10), CSR (70-0) og Grenå (95-0). Dagens detalje
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stod Carsten A for, i en tackling lykkedes det ham at spinpasse bolden over en
modstander direkte til Mikkel, som scorede sikkert. Magnus en af de nye spillere,
viste også at nu er han ved at forstå spillet, især omkring klyngerne er han stærk og
effektiv.

U13 vandt over Grenå (41-0) og Odder (69-0), to sejre der aldrig var tvivl
om, og som flere af spillerne udtrykte det bagefter, modstanden i Danmark er pt ikke
rigtig noget at skrive hjem om, vi må håbe at klubberne vil give os mere kamp efter
ferien. Dagens spillere var Thomas, Michael og Lasse.

U15 vandt over Esbjerg (72-0) og Ålborg (58-15), begge kampe blev spillet
på stor bane, hvilket er noget spillerne kan lide. Det var en dag hvor vores nye
klyngespillere Anders J og Dennis virkelig viste deres store potentiale, de 2 drenge
ved faktisk ikke hvor stærke de er.

Sommerpause, og træningsstart.

I hele juli ligger ungdomsafd. stille, og vi starter igen onsdag den 2
august, med alle holdene. I efteråret har vi 3 serier i Øresundsturneringen tilbage,
Pingvin Cup, med op til 40 deltagende hold, og ikke mindst årets tur til Holland. Så vi
har nok at tage os til.

Og har du husket at melde dig til Hollandsturen? Hvis du siger Ups, så kan
du nå det endnu, for turen bliver til noget.

Værd at vide

U18-ungdomslandsholdet med 4 Speedspillere på tabte de 2
kvalifikationskampe som Danmark spillede mod Estland og Sverige i Ålborg
i Store Bededagsferien.

I Hundested Cup 1995 spillede Speed U10 en tæt kamp mod
Vänersborg, og tabte knebent, i 2000 Spillede 3 af disse Speedspillere
igen mod 5 af Vänersborgspillerne fra 1995. Denne gang vandt Speed
knebent. De 3 Speedspillere er Kim Baron, Joen Beck og Dodji Hounou. 4
andre af vores ungdomsspillere der var med den dag i 1995 spiller stadig
på U15 og U13, det er Kevin, Rune, Anders L og Emil.

Og så var der U15-spilleren, der ikke ville spille mod Svedala i
Helsingborg, Michael kunne ikke lokkes ind på banen, han meldte klart fra
til Jimmy, de var for store! Og store var de.

Og så var der U15-holdet der ikke ville spille mod Speed U15.
Ålborg’s U15 hold havde fået nok af regn og kulde, da de i sidste kamp
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skulle spille mod Speed i 2. DM serie, så de løb ind i badet i stedet for ud
på banen. Speed vandt således uden kamp.

De første kampe på vores Hollandstur er ved at blive aftalt
mod en klub der ligger i Utrecht, de har et navn som man ikke lige
glemmer ”RC The Pink Panthers”. Har du husket at melde dig til turen?

Hvis du undrer dig over hvornår U16-landsholdet starter op,
så er du ikke den eneste, det er vi mange der gør. Men mon ikke det sker
efter skoleferien, rygtet har da sagt at man planlægger en tur til
udlandet i efterårsferien.

Resultater for RK Speed's ungdomshold –
2000
inkl. DM-3 Ålborg den 11. juni 2000.
Hold Kampe Vundne Uafgjort Tabte Scoringer + / - Point af mulige

U7 3 3 0 0 145 85 6 100%
U9 11 5 0 6 230 235 10 45%
U11 21 19 0 2 820 100 38 90%
U13 17 16 1 0 501 111 33 97%
U15 16 10 2 4 403 150 22 69%
U17 4 3 0 1 61 45 6 75%

Total 72 56 3 13 2.160 726 115 80%

Aktivitets liste RK Speed ungdoms afd.
Sådan ser ungdomsafdelingens aktiviteter for 2000-sæsonen ud. Som

året går vil vi løbende opdatere de aktiviteter vi har.

?!? betyder at der ikke er en endelig bekræftelse på aktiviteten.

Aktiviteter i 2000:
 Man - fredag 26-30 juni DRU ungdomsrugbykoloni i Jylland.
 Lørdag den 1 juli U9 til U17 regionalkampe KRA-Skåne. ?!?
 Onsdag den 2 august U træning starter igen, efter sommerferien.
 Lør - søndag 19-20 august Pingvin RC internationale ungdomsstævne.
 Lørdag den 26 august 4. DM stævne hos CSR.
 Lørdag den 4 september Holluf Pile Cup. ?!?
 Søndag den 3 september 2. Øresundsstævne hos Speed.
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 Lør el. søndag 16 september 5. DM-stævne i Mariager.
 Søndag den 8 oktober 3. Øresundsstævne hos Pingvin i Trelleborg.
 Uge 42 Tur til Holland
 Søndag 29 oktober 6. DM finalestævne i Erritsø.
 Lørdag den 4 november 4. Øresundsfinalestævne hos Speed.
 Lørdag den 11 november U afslutning.
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TELEFONLISTE

Speeds klubhus Mandag & Onsdag 3250 0293

BESTYRELSEN
Formand Jørgen Larsen 3251 8701
Kasserer Bjarne Mortensen 3253 5667
Sekretær Mona Ekstrøm 3251 9932
Ungdomsudvalg Claus Beck 3295 2149
Klubhusudvalg Frank Larsen 2624 9996
Seniorudvalg Jesper Hagel 3251 0971
Old boys-udvalg Glenn Enna 4453 0974
Dameudvalg Anna Laura Nielsen 3284 8683
PR- og informationsudvalg Brian Elmegaard 4582 5323

UNGDOMSAFDELINGEN
U7-U9 træner: Carsten Lund 3255 8416
U11 træner: Janni C Hansen 3297-2521

Peter Larsen 3252-3887
U13 træner: Claus Beck 3295-2149

Glenn Enna 4453-0974
U15 træner: Henning Pihl

Jimmy Bagge 3542-0319
U17 træner: Jesper Hagel 3251-0971
U formand: Claus Beck 3295-2149
U sekretær: Laura Nielsen 3284-8683
Forældregruppe: Jesper og Linda Andersen 3297-5590

Henrik Larsen 3158-9867

SENIORAFDELINGEN
Formand Jørgen Larsen 3251 8701
Kampsekretær Ludvig Hansen 3258 8841
Træner Ludvig Hansen 3258 8841
Massør Carsten Bruun 3252 5555
Holdleder Mogens Petersen 2366 4416




