
NUMMER 11 NOVEMBER 2000 49. ÅRGANG

SPEEDBLADET

NR.  1   PÅ   ÅRETS   HITLISTE  ?????

Ja  nu  nærmer  den  søde  juletid  sig,  og  så  ved  alle  i R.K.
Speed  at  årets  kamp  unge  imod  gamle  er  lige  op  over

Lørdag  d.  2  december  2000,  løber  den  af  stabelen  og  i
lighed  med  andre  år  er  der  kun  en  ændring,  man  kan
bestille  noget  andet  end  gule  ærter  til  aftensmad.  Hvad  er
ikke  bestemt  endnu  men  skriv  jer  på  listen  opsat  på
opslagstavlen.

Foreløbigt  program:
Kl.  12.oo                      Portene  åbnes   (pas  på  ikke  at  klemme

               børn  og  kvinder  i  dørene).
                                      Her  kan  bestilles  æbleskiver  og  Gløgg.
Kl.  14.oo                      Kampen  fløjtes  i gang.
Kl.  17.oo                      Kampen  imod  de  gule  ærter  starter.
                       Tilmelding  på  liste  i  klubhuset.
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 Skal vi satse på guldet
og hvad koster det?

Det var Ludvigs vigtigste punkt på spillermødet 11.
oktober. Om vi skal eller ikke er nok ikke så nemt at afgøre
herudfra. Med knapt ti fremmødte kan man nok ikke uden
videre tillade sig at udlægge det manglende fremmøde som
at resten samtykker, og i så fald hvad de samtykker i.
Fra et journalistisk synspunkt er det heller ikke så vigtigt;
lad det være op til træner, kaptajn, seniorleder, bestyrelse.
Næ, hvad der er vigtigt at skrive i en sådan situation er:
Kan vi satse på guldet, selv efter nederlaget til CSR (0-5)?
Ja, vi kan, og vi kan selv afgøre det!
Med otte kampe til hvert hold i første division mangler vi
nu at spille to kampe, ude mod Exiles (4/11) og FRK
(25/11). Lindø har maximumpoint efter fire kampe, og får
sikkert fuldt udbytte af resten. Det kan vi kun håbe på, da vi
har tabt begge opgør mod dem. Vi har tabt tre og vundet
lige så mange og står nu med 12 point. Exiles mangler også
to kampe, den anden ude mod Lindø. De har tabt fire af de
seks, så med sejr i Lundtofte har vi vores på det tørre over
for dem. Hvad angår FRK har de ud over os og Lindø en
CSR-kamp tilbage. Hvis de vinder den, vil de have en
mulighed for at komme a point med os. CSR har to kampe
mod Lindø blandt de tre sidste, og må virkelig stramme sig
an, for at komme mellem de to øverste.
Alt i alt, hvad skal der til for at Speed ligger på en
andenplads i 1. division øst den 25. november? Hvis vi slår
både FRK og Exiles er vi i slutspil. Hvis vi kun vinder den
ene og spiller en uafgjort kan CSR nå os med tre sejre heraf
to over Lindø. Hvis vi taber en kamp er vi i samme
situation over for CSR, mens Exiles kan nå os med ved at
slå os og Lindø. FRK  kan også ved at slå os med 19+ point
og sejre over hhv. Lindø eller CSR. Med to nederlag kan vi
faktisk stadig med en stor hjælp fra Lindø, og hvis CSR slår
FRK, humpe igennem.
Så vi har altså alle muligheder åbne, og kan til en vis grad
selv vælge om vi går efter guldet. Det betyder også at der er
stor spænding om hvordan vi ender, og der vil være mange
muligheder for at få en god rugbyoplevelse som tilskuer, så
derfor mød op i Lundtofte og på Frederiksberg. /b
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Pokalturnering: Lindø mestre

Pokalfinalen blev lige så tæt og spændende som forventet. Lindø kom foran 5-0, men
fik kort efter en spiller midlertidigt udvist (10 min.). Dette udnyttede Aarhus til at
bringe sig på 5-5, stillingen ved halvleg. I anden halvleg bragte Lindø sig yderligere
foran 12-5. 20 min. før tid scorede Aarhus 3 point på straffe, men trods massivt pres
fra jysk side, lykkedes det Lindø at holde føringen kampen ud.
For andet år i træk måtte Aarhus se sig besejret i pokalfinalen, mens Lindø med den
første pokaltitel siden 1993, har sikret sig både DM og Pokal i 2000.

EM 2. division: Ukraine 12 - Danmark 6
Det var et stærkt ukrainsk landshold, der lørdag slog Danmark i Kiev. Kampen var
tæt og spændende (3-3) ved halvleg, men desværre blev det Ukrainerne der trak det
længst strå. Begge danske straffe blev scoret af Regan Sue, Kio Kio United.
Mikael Lai Rasmussen (ARK) måtte udgå med en skade efter 15 min. spil og bliver
ikke klar til lørdagens kamp mod Kroatien.
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AKTIVITETSKALENDER FOR R K. SPEED ÅR 2000

NOVEMBER
Lør. den 4. 13.00 EXILES - SPEED 1. div.
Lør. den 4. 14.30 EXILES ll - SPEED ll 2. div.
Lør. den 4. 12.00 ØRESUNDSTURNERING   4. runde SPEED
Tors. den 9. 17.30 BESTYRELSESMØDE
Lør. den 11. 13.00 HUNDESTED - SPEED ll 2. div.
Lør. den 18. UNGDOMSKONFERENCE
Søn. den 19. UNGDOMSKONFERENCE
Lør. den 25. 12.00 FREDERIKSBERG -SPEED 1. div.
Lør. den 25. 14.00 KLØVERET-SPEED ll 2. div.

DECEMBER
Lør. den 2. 12.00 GAMLE - UNGE
Tors. den14. 17.30 BESTYRELSESMØDE

JANUAR
Tors. den 4. 17.30 BESTYRELSESMØDE
Fre. den 26. 19.00 GENERALFORSAMLING

MARTS
Lør. den 03. 13.00 TRÆNINGSKAMP
Lør. den 10. 13.00 TRÆNINGSKAMP
Lør. den 17. 13.00 TRÆNINGSKAMP
Søn. den 18. 10.00 REP.MØDE I DRU
Lør. den 24. 13.00 HUNDESTED - SPEED Pokalkamp
Lør. den 31. 13.00 KAMP

JUNI
Lør. den ?. 13.00 FREDERIKSBERG -SPEED Pokalkamp

ARGENTINA  Here  we  come.
14 af klubbens medlemmer er i fuld gang med at arrangere rejser til VM for sevens-
hold, der afholdes i Mar-del-Plata Argentina, selve stedet er en sommerferieby
ligesom Klampenborg til København, det er højsommer i Argentina på dette
tidspunkt. Selve stævnet afholdes fra d. 26-27-28 januar 2001, der vil blive  orienteret
om arrangementet i de kommende blade.
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DANMARKSTURNERINGEN
EFTERÅR 2000

Som skrevet først i bladet er der stadig mulighed for at vi spiller os i Superligaen
næste forår. Nederlaget til CSR i en kamp, hvor vi i hvert fald vandt på antal af dømte
straffespark imod, gjorde dog ikke mulighederne større. Med lidt held og hjælp fra
Lindø kan vi stadig selv afgøre tingene.
I 2. division ligger vi udmærket, og har kun tabt en af fem kampe. Det kan blive til en
flot placering for U20/O30.

1. Division øst
 07/10/00 12:00 Frederiksberg 13-16 Exiles
14/10/00 13:00 Speed 0-5 CSR/Nanok
14/10/00 14:00 Frederiksberg 12-46 Lindø
21/10/00 13:00 CSR/Nanok 32-20 Exiles
04/11/00 13:00 Exiles v Speed
04/11/00 14:00 Lindø v Frederiksberg
11/11/00 13:00 Frederiksberg v CSR/Nanok
11/11/00 13:00 Lindø v Exiles
18/11/00 12:00 CSR/Nanok v Lindø
25/11/00 12:00 Frederiksberg v Speed
25/11/00 13:00 Lindø v CSR/Nanok

K V U T Score Pt
1 Lindø 4 4 0 0 146-41 12
2 Speed 6 3 0 3 62-98 12
3 Exiles 6 2 0 4 102-102 10
4 Frederiksberg 5 2 0 3 75-106 9
5 CSR/Nanok 5 2 0 3 40-78 8

2. Division øst
30/09/00 13:00 Hamlet 25-0 UK FRK/Kløveret
30/09/00 13:00 Hundested 13-8 CSR/Nanok II
07/10/00 13:30 Exiles II 10-7 Hundested
07/10/00 13:30 FRK/Kløveret 5-62 Hamlet
14/10/00 13:00 Hamlet 34-5 Hundested
14/10/00 15:00 FRK/Kløveret 0-25 UK Exiles II
14/10/00 15:00 Speed II 26-5 CSR/Nanok II
21/10/00 13:00 Hamlet 7-19 Speed II
21/10/00 13:00 Hundested 57-3 FRK/Kløveret
21/10/00 15:00 CSR/Nanok II 10-29 Exiles II
28/10/00 11:00 CSR/Nanok II V Hundested
28/10/00 11:00 Speed II V Hamlet
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04/11/00 13:00 Hamlet V CSR/Nanok II
04/11/00 14:30 Exiles II V Speed II
11/11/00 13:00 Hundested V Speed II
18/11/00 13:00 FRK/Kløveret v Hundested
18/11/00 14:00 CSR/Nanok II v Hamlet
25/11/00 13:00 Hundested v Exiles II
25/11/00 14:00 FRK/Kløveret v Speed II

K V U T Score Pt
1 Hamlet 7 5 0 2 214-45 17
2 Exiles II 8 4 0 4 100-158 16
3 Speed II 5 4 0 1 108-88 13
4 Hundested 5 3 0 2 93-65 11
5 CSR/Nanok II 6 2 0 4 140-125 10
6 FRK/Kløveret 7 1 0 6 61-235 6

1. Division vest
07/10/00 13:00 Aalborg 74-8 Erritsø
14/10/00 13:00 Aalborg Kamp udsat Holluf Pile
14/10/00 13:00 Aarhus 73-0 Erritsø
04/11/00 13:00 Aalborg v Aarhus
04/11/00 13:00 Holluf Pile v Erritsø
11/11/00 13:00 Erritsø v Aalborg
11/11/00 13:00 Holluf Pile v Aarhus
18/11/00 13:00 Erritsø v Holluf Pile

K V U T Score Pt
1 Aarhus 4 3 0 1 190-28 10
2 Aalborg 3 3 0 0 149-21 9
3 Erritsø 3 0 0 3 13-185 3
4 Holluf Pile 2 0 0 2 3-121 2

2. Division vest
07/10/00 11:00 Aalborg II 0-25 Holstebro
07/10/00 11:00 Odder 36-19 Esbjerg
21/10/00 13:00 Esbjerg 87-24 Odder
21/10/00 13:00 Holstebro 20-17 Aalborg II
28/10/00 13:00 Esbjerg v Aalborg II
04/11/00 13:00 Esbjerg v Holstebro
04/11/00 15:00 Aalborg II v Odder
18/11/00 13:00 Aalborg II v Esbjerg
18/11/00 13:00 Odder v Holstebro

K V U T Score Pt
1 Holstebro 4 4 0 0 145-39 12
2 Odder 4 1 0 3 106-259 6
3 Aalborg II 3 1 0 2 98-74 5
4 Esbjerg 3 1 0 2 111-88 5
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3. Division vest
07/10/00 13:00 Silkeborg 54-33 Nr. Nissum
14/10/00 13:00 Mariager 19-15 Silkeborg
21/10/00 13:00 Nr. Nissum 25-0 UK Aarhus II
28/10/00 13:00 Aarhus II V Silkeborg
28/10/00 13:00 Nr. Nissum V Mariager
04/11/00 13:00 Silkeborg V Mariager

K V U T Score Pt

1 Nr. Nissum 5 4 0 1 159-81 13
2 Silkeborg 4 2 0 2 99-92 8
3 Aarhus II 5 2 0 3 50-75 7
4 Mariager 4 1 0 3 41-101 4

4. Division vest
14/10/00 13:00 Grenå 10-52 Kolding
14/10/00 13:00 Odder II 0-25 Haderslev
28/10/00 13:00 Grenå V Odder II
28/10/00 14:00 Kolding V Haderslev
04/11/00 13:00 Grenå V Haderslev
11/11/00 13:00 Odder II V Kolding
25/11/00 13:00 Odder II V Grenå

K V U T Score Pt
1 Kolding 4 4 0 0 227-71 12
2 Haderslev 4 3 0 1 158-66 10
3 Odder II 3 0 0 3 24-146 3
4 Grenå 3 0 0 3 42-168 3

DOWN UNDER TOUR 2003DOWN UNDER TOUR 2003DOWN UNDER TOUR 2003DOWN UNDER TOUR 2003
Selvom der stadig er mere end 3 år til denne tur, er det bestemt ikke for tidligt at
begynde opsparingen!!!
Vi skal som bekendt både til New Zealand og Australien og overvære VM-kampe.
Desuden vil vi gerne besøge Fiji. Hvis vi alligevel er i nærheden kan vi jo ligeså godt
lære dem at spille 7’s…
Målet er at få et hold afsted, så vi kan deltage i et par 7’s eller 10’s turneringer.
Turister er selvfølgelig meget velkomne!
En sådan tur bliver selvfølgelig ikke gratis. Prisen kommer nok til at ligge omkring
12-15000 kr. Vi er selvfølgelig i gang med at skrabe penge sammen, men turen
kommer stadig til at koste en del penge. Derfor har vi som tidligere annonceret lavet
en opsparingskonto, hvor man hver måned (eller hvor tit man nu har lyst) kan sætte
penge til side til turen.
Pengene sættes ind i Den Danske Bank, Reg.nr.:4280, Kontonr.: 4280 113 395.
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Man kan enten gå ind i én af Den Danske Banks afdelinger eller gå ned i sin egen
bank og få dem til at overføre et månedligt beløb. Det er vigtigt at man husker at få
skrevet sit navn ved indbetalingen.

For yderligere info, kontakt undertegnede.

Nicolai Kipp
Tlf. 3536 6999
Email: nkipp@mail.tele.dk



10

UNGDOMSSIDERNE
3. ØT-afdeling hos Pingvin

Endnu engang var vi Trelleborg i regnvejr, denne gang til 3. afd. i
Øresundsturneringen. Regnen silede stille og roligt ned det meste af tiden, så de
sidste kampe blev spillet i mudder. Der deltog 17 fulde hold, hvoraf de 5 var fra
Speed (vi var også eneste danske klub, der deltog med 54 spillere).

I 3 af kampene brugte vi for gamle spillere, det skyldtes at vi for at give plads
til alle spillerne, rykkede mindre spillere nedad. Resultatet af disse kampe er at vi
taber dem 0-15. dette gør at der er lagt op til et tæt finalestævne i Kastrup den 4
november, da det kun er i U7, at turneringen er afgjort, her er Speed sikker på at
vinde rækken. I U9 og U15 fører vi med 2 og 1 point, mens vi ligger nummer 2 i U11 og
U13 med 2 point op til Malmö.

U7 spillede 2 kampe mod Pingvin (30-20) og (55-10), 2 sejre der aldrig var i
fare, og hvor især Victor førte sig frem. Lærke og Camila fik også vist at de kan
mere og mere på en rugbybane.

U9 spillede 2 kampe mod Malmö (65-0) og Pingvin (45-15). U9-holdet er blevet
meget hærdet af deres kampe i DM-turneringen i U11-rækken, og fungerer rigtig
godt når de møder hold på deres egen størrelse. Pingvinkampen var tæt og den stod
20-15 efter første halvleg, men vi trak fra dem i 2. halvleg.

U11 spillede 5 kampe mod Malmö (10-20), Pingvin (15-10), Pingvin 2 (30-15),
Karlskrona (50-0) og Weixö (25-5). Kampen mod Malmö var tæt og resultatet 10-20
betyder at vi med en sejr i Kastrup kan sikre os mesterskabet, da vores indbyrdes
målscore er +6 til os. U11 holdet har i år kun tabt 3 kampe og har en meget stor
bredde, hvilket de 12 spillere i Trelleborg viste for det var stort set lige meget hvem
Janni satte på banen, så løste de opgaven perfekt.

U13 spillede 3 kampe mod Malmö (15-20), Pingvin (15-5) og Torup (25-5), 2
sejre og et nederlag til Malmö i en meget spændende kamp, hvor vi var foran 15-10
ved pausen. I anden halvleg tabte vi hovedet lidt og blev lidt for ofte fanget med
Rasmus og Michael inde i de løse klynger, og så var der huller i kæden. Med til
historien hører også, at det var Michael og Rasmus der lavede vores 3 forsøg på godt
kædespil.

Det blev en dag hvor der var debut til 4 nye spillere Ben, Jannis, Awal og
Andreas, de gjorde det godt alle 4, og især Andreas imponerede med tacklinger og
gennembrud.

U15 spillede 2 kampe mod Malmö (35-15) og Pingvin (20-15). I Pingvinkampen
kom vi igen efter at have været bagud 0-15, på en lang og sej indsats. Det var en dag
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hvor 1.-års U15-spillerne Rune, Christian, Kevin, Sebastian, Dennis, Lasse og Dennis fik
vist at der fremtid i det hold. Stoffer fik i Malmökampen gang i sine sidesteps i fuld
fart, og så er der få der kan stoppe ham, og med massive tacklinger af Kenneth, Ole
og Stefan, så kan holdet mere end man lige skulle tro.

Der var debut til Kenneth, der tidligere har spillet i CSR og som tydeligt ikke
har glemt at spille rugby, han laver nogle meget gode tacklinger.

En del forældre var taget med over til Trelleborg, tak til dem for deres støtte
og hjælp.

Tur med bowlingklubben til Holland, eller hvordan Glenn
tabte sig.
(Denne fortælling vil strække sig over nogle numre i bladet, og overskriften vil blive
forklaret undervejs)

Årets store tur, som foregik i efterårsferien, gik i år til Holland, i alt
deltog 3 hold (U11, U13 og U15), med 43 spillere og 4 ledere, 5 af spillerne kom fra
FRK og CSR. Vi spillede 11 kampe mod 4 klubber, og vandt alle 11 kampe! Det var
stærkt gået af de unge mænd!

Mandag - rejsedag
Mandag den 16 oktober kl. 8 mødtes vi alle i RK Speeds klubhus, for at

starte busturen til Holland. Bagage, spillertøj, bolde mm. blev læsset på EH
Turistbussen, der hele turen blev kørt af Holger. Desværre fik vi i sidste øjeblik
afbud fra 2 spillere pga. sygdom og skader (Anders J og Martin M), som således ikke
kom med til Holland. Omvendt så nåede Anders L og Lasse bussen, selvom de var sent
på den.

Vi tog turen over Rødby – Puttgarden, så vi kunne strække ben og få frisk
luft på færgen, samt få fyldt slikbeholdningerne godt op til den 7 timers lange tur
gennem Tyskland og Holland. Netop ankommet til Tyskland, blev der indkøbt ca. 600
dåsesodavand, så spillerne kunne forsyne sig undervejs.

Selve turen forløb fredeligt, med rugby på bussens videoanlæg, mens der
ligeledes var godt gang i div. discman og game boy-spil, mens man bagerst i bussen
(dette område var besat af U15 på hele turen) mest sov i bunker på og under
sæderne. Vi havde et større stop på turen midtvejs, da Holger skulle overholde
hvilebestemmelserne, dog mistede Simon sin mobiltelefon (det er set før), og som
tidligere så dukkede den op igen. Vandrehjemmet som vi skulle bo på lå i udkanten af
Elst, og vi måtte tage turen rundt om Elst et par gange i mørket, før Dodji fik guidet
os til stedet (Dodji havde været på vandrehjemmet tidligere).

På vandrehjemmet blev spillerne indkvarteret i stuerne holdvis, og
derefter hastede vi over i cafeteriet, for at indtage vores aftensmad. Der var
dækket op, og vi fik 3 retter, tomatsuppe, stegt kylling og is. Alt forløb fint indtil
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Glenn og Holger, der som de sidste ville have deres mad, måtte konstatere at der
hverken var tallerkner, suppe eller kylling til dem. Glenn pustede sig op og køkkenet
fik fremskaffet lidt mad til de 2 herrer, men det var vist ikke de største portioner.

Kort tid efter, opdagede vi at vi boede i en rigtig skov, for en hollandsk
ulv dukkede op i mørket, og stod og iagttog spillere (den var sikkert sulten), men da
lederne nåede frem var den væk igen, men ulv var det mente spillerne. En lang dag
blev til en lang aften og først omkring kl. 2 var der ro på værelserne.

Tirsdag – Kampe mod RC Pink Panthers
Tirsdag startede med morgenmad og selvsmurte frokostmadpakker, her

måtte vi så konstatere at danske børn spiser mere end hollandske vandrehjem er vant
til for mange borde måtte ud og hente ekstra forsyninger fra køkkenet.

Den hollandske ulv dukkede op igen op om morgenen, og viste sig ved
nærmere inspektion, at være en ældre schæferhund, der boede i nærheden.

Som en fast daglig turting, blev der uddelt en trøje til den eller dem der
havde gjort dagens bedste gerning og ”værste” gerning. Heltetrøjen gik til Tommy,
Kenneth og Joen, som med stor tålmodighed affodrede U11-holdet, selvom U11-holdet
mere var under bordet end ved bordet. Skurketrøjen gik til Anders L, som mødte for
sent op til bussen, da han 2 gange måtte vende hjem på vej til klubben, da han havde
glemt madpakke og pas. En skærpende omstændighed var at han smed med slik i
bussen lige foran Claus. 2 andre kandidater var Patrick og Simon.

Formiddagen brugte vi til lidt træning på nogle små græsarealer bagved
vandrehjemmet, for U11 og U13 gik det ud på at få FRK- (Sylvester, Rene og Ben) og
CSR- (Stefan og Nick) spillerne ind på holdene, mens U15 trænede 8-mands klynger,
en kunstart som ikke bruges i Danmark. Senere var vi en tur i Elst og der gik lidt tid
inden vi fandt supermarkedet. Senere samme dag startede Calmer-brødrene, Carsten
W og Magnus et slikudsalg fra deres værelse.

Sidst på eftermiddagen tog vi til udkanten af Utrecht for at træne lidt før
aftenens kampe mod RC Pink Panthers, især havde U15 god glæde af deres
klyngemaskine, hvor de brugte en time på at pudse teknikken af.

U11 startede i stærkeste opstilling i en 9 a-side kamp, som vi fra start til
slut sad fuldstændig på. 90-0 endte kampen, de 18 forsøg blev lagt ind af Mikkel,
Gerrard, Carsten A, Carsten W, Martin, Nick, Jokke og Rasmus. Kampens bedste
spiller var Mikkel som løb og tacklede over hele banen, og ikke undte modstanderne
bare 1 sekunds fred, Mikkel scorede 4 forsøg.

U13 fik mere modstand og selvom resultatet blev 40-0, så ydede Pink
Panthers en hel del modstand, men uheldigvis for dem så mødte de et Speed-hold der
var topmotiveret og som spillede den bedste kamp i år. Emil lagde nogle lange flotte
afleveringer fra klyngerne, Lucas og Patrick krydsede, Nick, Rasmus og Anna hamrede
ind i alle klynger og erobrede mange bolde til Emil. Kampens detalje var et forsøg hvor
Thomas krydser bagom Stefan, efter en lang aflevering fra Emil og ryger over linien i
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fuld fart, Kampens forsøg blev lavet af Thomas, Awal, Rasmus, Stefan, Christian og
Emil. Thomas blev dagens bedste spiller.

U15 spillede 2 x 30 minutter, 15 a-side på fuld bane. Det var første gang
at holdet skulle prøve det, og med et resultat på 44-0 så må vi sige at det lykkedes.
Især vores faste 8-mands klynge virkede, med Dennis, Kevin og Sebastian i
førsterækken, med Joen og Jesper i 2.-rækken og Tommy som låser, så var der et
solidt fundament at bygge på. Klyngen lavede også 6 af vores 8 forsøg. Flere af vore
spillere var blandt de mindste på banen, men vi havde til gengæld mere taktisk
forståelse, og med Joen og Tommy til at styre klyngespillet, så fik vi skabt en god
baggrund til vores kæde. Forsøgene blev lavet af Rico, Dodji, Tommy, Joen og Jesper,
mens Stoffer fik 2 spark over. Bedste spiller blev Jesper, der bl.a. lavede 3 forsøg.

Efter kampene fik vi mad i deres klubhus, her blev også Glenn mæt. Det
udviklede sig til en mindre fest med høj musik og dans på bordene. Glenn havde
fødselsdag – 38 år - og spillerne samlede sammen til en 4 liters øl, en øl som Glenn
delte med de andre voksne, efter en ordentlig sluk til sig selv.

Senere hjemme på vandrehjemmet blev der afholdt 2 retssager mod
Ruben (forkert indkrævning af fløjtepenge ) og Rasmus (vold med pil). Juryen var med
Ruben og imod Rasmus, så det var kun Rasmus der blev straffet med oprydning efter
morgenmaden.

Bowlingklubben var startet med 2 medlemmer Kenneth og Dodji, og i løbet
af tirsdagen blev den udvidet med Gerard og Joen, som begge af egen fri vilje
mistede hele parykken. 

(Beretningen forsættes i næste nummer af SpeedBladet)

U7- og U9-tur

Spiller du på U7- eller U9-holdet så tal med Peter og Loke om forårets tur til
LaLandia.

Værd at vide
U16-landsholdet er kommet i gang, og skal spille sin første testkamp den

5 november i Ålborg. Fra Speed er følgende udtaget til bruttotruppen:, Joen,
Kim, Dodji, Tommy, Stoffer, Jesper, Rico, Philip, Stefan, Dennis og Ole.

U17-trænerne taler om at udfordre OB-holdet med U17/19-holdet,
kampen mellem fremtiden og fortiden skal vist nok spilles søndag den 19
november.
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I Trelleborg havde vi en træt, kold og våd U11-træner med, stakkels

Janni havde kun sovet 2 timer, efter hendes søsters fødselsdag, men hun
mødte op og holdet klarede sig godt.

Glenn og Claus mistede håret i Holland, da deres hold vandt alle deres
kampe, Jimmy var mere forudseende, han havde taget sit af i forvejen. De blev
således også medlemmer af bowlingklubben.

Bowlingklubben omfatter også Lasse H, Anders A, Michael B, Sebastian
L, Joen, Kenneth, Thomas, Gerard, Lucas og Dodji.

Aktivitetsliste RK Speed ungdomsafdeling
Sådan ser ungdomsafdelingens aktiviteter ud for 2000-sæsonen. Som

året går vil vi løbende opdatere de aktiviteter vi har.

Aktiviteter i 2000 og videre frem:
 Søndag 29 oktober 6. DM-finalestævne i Erritsø.
 Lørdag den 4 november 4. Øresunds-finalestævne hos Speed.
 Søndag den 5 november U16-landskamp Danmark – Sverige i Ålborg.
 Lørdag den 11 november U-afslutning.
 Lørdag den 18 november U-Leder-konference i RK Speed.
 Søndag den 19 november U17-kamp mod Speed OB.
 Februar 2001 U-sæsonen 2001 starter.
 Marts 2001 U7- og U9-tur til Lalandia.

Resultaterne fra årets kampe
Efter turen til Holland
Hold Kampe Vundne Uafgjort Tabte Scoringer + / - Point af mulige Scoringer +/- snit

U7 7 6 0 1 295 185 12 86% 42 26
U9 27 13 1 13 665 565 27 50% 25 21
U11 49 45 1 3 1.949 311 91 93% 40 6
U13 36 30 1 5 989 350 61 85% 27 10
U15 38 26 3 9 1.049 371 55 72% 28 10
U17 12 5 1 6 112 206 11 46% 9 17

Total 169 125 7 37 5.059 1.988 257 76% 30 12
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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
Sponsorudvalg Ludvig Hansen 3258 8841
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




