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Berlin Tur-Retur 2000

Fredag den 1. september, drog et repræsentativt udsnit af klubbens medlemmer af
sted for at indtage den tyske hovedstad. 23 turister fordelt på spillere og go-go-piger,
havde pakket tandbørsten og et par underbukser for at deltage i ”5. Internationale
10er Rugby Turniers des BSC” – eller på dansk den femte internationale 10-a-side
rugbyturnering arrangeret af Berliner Sport-Club.

På trods af et par mindre uheld undervejs, såsom tur-lederens forsvundne pas og en
bagatel af en overophedet, og derfor uanvendelig, generator på bussen, ankom vi til
Berlin i højt humør. Højt var også humøret hos værtinde på det nye værtshus ved
siden af vores hotel. Hun holdt netop den aften indvielse af sit nye sted, og modtog i
den anledning en smagfuld kurv med tørrede blomster fra Rugbyklubben Speed. Hun
kvitterede med kys og kram, hvilket faldt i god jord hos den betænksomme speed-
spiller, der overrakte hende gaven.  Vi takker den gavmilde og i øvrigt lokale sponsor
af blomsterkurven.

I turneringen deltog otte hold fra fire lande. Holdene var fordelt i to puljer. Man
spillede alle mod alle om lørdagen. De to bedste fra hver pulje gik videre til
finalerunde og de to sidste til trøsterunde, som begge blev spillet om søndagen.
Vi lagde ud mod det lokale hold Berliner Sport-Club, og som resultatet 42-7 viser,
gik det ikke så godt. Da det var den første kamp på programmet, sad der måske stadig
lidt søvn og en enkelt ølkapsel i øjenkrogen på nogle enkelte af spillerne.
(fortsættes side 3)
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Dansk Rugby I Krise ?

Denne overskrift kunne let være sand,  -  men er den det ?
Set udefra, er vi i store problemer, vi aflyser kampe, vi
udsætter kampe, vi flytter kampe, vi spiller kampe uden
ledelse af en repræsentativ dommer.
Alle disse faktorer, må da betyde krise !!! ja, måske.
Men som jeg ser det, er det mere et tegn på positiv
tænkning, for dengang sommeren ikke kom, var der mange
rugbykæmper i Danmark, som tilmeldte hold og enkelt-
personer til alskens turneringer, trænings-, ungdoms- og
oldboys-kampe, trænerkurser og dommergerning og dette i
en størrelsesorden som ikke tidligere er set i Dansk Rugby
Union.
Dette indebar, at den administrative planlægning blev
spændt til bristepunktet, så en enkelt knæskade, eller ferie
midt i sæsonen, vil gøre, at det hele kommer til at se sort og
uoverskueligt ud.
Det er på tidspunkter som dette, at vi skal tage sommerens
papirer frem igen og se hvorfor vi tilmeldte holdet eller
hvorfor vi ikke skreg op om dommermangel.
Det hele passede jo så fint, hvis der bare ikke kom noget
uforudset i vejen
Så det jeg egentlig vil sige er, HOLD FAST I DET
POSITIVE den vilje og gejst vi havde i sommer, må og
skal bære frugt.
Så rugbykæmper over det ganske land, ”tro på det” fortsæt
med at kæmpe, kom til kampene  og håb på at dommeren er
skadesfri, og ikke tror at skadesfri betyder kampfri.
Ludvig
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Berlin Tur-Retur 2000
(fortsat fra forsiden)
I den næste kamp mod TSV 1846 Nürnberg gik det da også bedre, men desværre
måtte vi også her inkassere et nederlag, der dog var knebent, nemlig 12-7.
Bedst gik det i dagens sidste kamp, hvor SC Berlin / Berliner RC blev slået 31-5. Vi
blev således nummer tre i puljen og skulle spille i trøsterunden om søndagen.

Men først skulle vi have resten af lørdagen til at gå med en banket, hvor der på ægte
tysk maner var masser af god mad og kager!! Og en enkelt øl.

Søndag blev der lagt ud som vi sluttede lørdag, nemlig med en sejr. Denne gang over
Birkenwerder med 7-0. Finalen i trøstrunden stod derfor mellem Speed og Ashford
RFC (Tucans). På dette tidspunkt var vores hold blevet reduceret med ikke mindre
end fire mand på grund af skader. De resterende spillere gjorde hvad de kunne, men
kunne ikke forhindre englænderne i at vinde 31-5. Dermed blev Speed nummer to i
trøstrunden, hvilket vi fik et nydeligt diplom for.
Finalerunden blev vundet af Red Wolves Karlskrona.
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Som en ekstra kuriositet blev der mellem de to runder om søndagen spillet en old-
boys kamp mellem Speed og Alte Preussen. At vores modstander levede op til deres
navn, beviste de ved at have to med på deres hold i røde bukser. Vi fik besked på at
de røde bukser betød, at de, på grund af alder, ikke måtte tackles - vi måtte kun holde
om dem!! Da latteren havde fortabt sig, gik vi i gang med en særdeles underholdende
kamp, der på trods af mange muligheder for begge hold, endte 0-0. Om spillerne i de
røde bukser overlevede vides ikke. Men det må formodes at de klarede sig uden alt
for mange skrammer. Der kom da ingen ambulance.

Derefter satte vi næsen hjemad, og uden yderligere problemer ankom vi til klubhuset,
en smule trætte og hæse, men klart en oplevelse rigere.

Foruden vores diplom fik vi også en invitation til næste års turnering, som vi
selvfølgelig skal benytte os af. Dem der var savnet på årets tur, har derfor chancen for
grusom revanche til næste år.

Bomber

AKTIVITETSKALENDER FOR R K. SPEED 2000

OKTOBER
Søn. den 8. Øresundsturneringen 3. runde
Lør. den 7. 13.00 Pokalfinale Lindø-Århus
Lør-søn 7.-8. CSR 30 års-jubilæumsstævne
Ons. den 11. 19.30 Spillermøde
Lør. den 14. 13.00 1. DIVISION ØST SPEED - EXILES

15.00 2. DIVISION ØST SPEED - CSR
Lør. den 21. 13.00 2. DIVISION ØST HAMLET - SPEED
Lør. den 21. Landskamp Ukraine-Danmark
Lør. den 28. 13.00 2. DIVISION ØST SPEED - HAMLET
Lør. den 28. Landskamp Danmark-Kroatien
Søn. den 29. DM FOR UNGDOM 6. RUNDE ERRITSØ

NOVEMBER
Lørs. den 4. 13.00 1. DIVISION ØST EXILES - SPEED

14.00 2. DIVISION ØST SPEED - FRK/KLØVERET
Øresundsturneringen 4. runde

Lør. den 11. 13.00 2. DIVISION ØST HUNDESTED - SPEED
Lør. den 18. 13.00 1. DIVISION ØST SPEED – EXILES
Lør. den 25. 13.00 1. DIVISION ØST FRK - SPEED

14.00 2. DIVISION ØST FRK/KLØVERET  - SPEED

DECEMBER
Lør. den 2. 12.00 GAMLE - UNGE
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Hvad skal vi med
ungdoms-rugby i Danmark?

Vi har i dette år spillet med U9-holdet i U11-rækken i DM-turneringen, da der ikke er
andre klubber i Danmark, som har U9-hold. Her har vi  haft en mulighed for at give
vore små spillere kampe, der godt nok er svære, men som udvikler spillerne og giver
holdet gode udviklende kampe, som et hold. I år har det kun været i Sverige hvor vi
har kunnet spille mod rigtige U9-hold (eksempelvis Pingvin, Malmö og Vänersborg).
Da vi tilmeldte os DM-turneringen for ungdom, tilmeldte vi holdet som et rent U9-
hold i U9-rækken, men opdagede så, at vi var den eneste klub, der kunne stille hold,
så derfor rettede vi henvendelse til breddeudvalget og spurgte om vi så kunne deltage
i U11-rækken. Baggrunden var, at vi her i klubben mener, at der skal være et højt
aktivitetsniveau for alle ungdomsholdene, helst mellem 30 og 50 kampe om året, for
at fastholde og udvikle spillerne i vores idræt. En teori vi har efterlevet i praksis de
sidste 3 år, og som også efterleves af de 2 andre store ungdomsklubber Pingvin og
Malmö.
Breddeudvalget imødekom Speeds ønsker, som var følgende 3 pkt. 1 Speed U9
kunne deltage i U11-turneringen, 2 Speed U9 kunne trække deres hold mod Speed
U11 og andre hold, og 3 Speeds U9-træner havde lov til at bede modstanderholdets
træner om at fjerne store spillere, på modstanderholdet, som kunne være til fare for
spillernes sikkerhed. Denne løsning ville gøre at vi kunne stille med et rent U9old og
ikke 2 U11-hold i turneringen.
I forårets DM-runder blev der spillet efter disse regler. På 4. DM-stævne hos CSR
protesterede så Odder og Grenå mod denne særbehandling, hvorefter breddeudvalget
sendte et brev, med beslutningen til alle ungdomsklubberne. Dette brev medførte så
yderligere protester fra CSR og Odder, som ikke kunne accepterer beslutningen.
Breddeudvalget stod fast på beslutningen og afviste protesterne under henvisning til
formålsparagraffen i turneringsreglementet, der understreger bredde og plads til alle,
samt spillernes sikkerhed.

Alt burde nu være OK, men men men …. det var det ikke.
Netop ankommet til 5. DM-runde i Mariager, bliver vi gjort opmærksom på, at de
fremmødte klubber på ledermødet har besluttet, at der skal spilles efter aldersgrænser
og der ikke tilkendes Speed U9 nogle særregler. Man er helt på det rene med at det
betyder at fx Anna fra Speed (U11 spiller der er 175 høj og vejer over 75 kg), således
også må og kan spille U11-rugby, selvom vi Speed har trukket hende op på U13-
holdet pga. spillernes sikkerhed, og Anna’s rugby-udvikling. For øvrigt en
beslutning, der også blev taget af stævneledelsen i Odder, da Ole Bang her vurderede,
at hun var til fare for modstanderne i U11-rækken. Beskeden i Mariager var klar til
Speed; i dag spilles der efter reglerne!
Vi prøvede at argumentere lidt for vores sag, men kunne ikke vinde gehør, og får at
vide, at vi kan deltage med 2 U11-hold (et alternativ som vi selv gør opmærksom på
over en mobiltelefon før ledermødet). Vi gør så opmærksom på, at vi vil
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sammensætte de 2 U11-hold således så U9 og U11 bytter plads i denne
turneringsrunde, altså U11 spiller U9’s kampe og omvendt. Dette var klart en bevidst
og drillende handling fra Speeds side rettet mod de andre klubber, der tilsidesatte de
aftalte regler og spillernes sikkerhed. Byttet medførte således at U9-holdet blev
noteret for 6 sejre. Vi gjorde ikke brug af Anna på U11-holdet, for det er netop imod
vores principper at gøre spillet farligt. Vi håber meget at vi med denne handling har
fået vist, at vi alle i klubberne må tale om tingene og ikke bare tilsidesætte de aftalte
regler.
Det sagen konkret drejer sig om, er retten til at bede en modstander trække sig, pga.
spillerens størrelse og ikke dygtighed, for øvrigt en mulighed som Speed U9 ikke har
gjort brug af i hele turneringen. Et par enkelte kampe har Speed U9-træneren
vurderet, at hele modstanderholdet som sådan var for store, og derfor har vi trukket
holdet og selvfølgelig tabt kampen 0-25. Den beslutning bunder i at det jo er umuligt
at bede hele modstanderholdet om at forlade banen, og vores egne U9-spilleres
sikkerhed og holdets udvikling. Det er i vores øjne bedre for holdudviklingen at tabe
0-25 end at tabe 0-80.

Hvad er det så vi vil opnå, jo vi vil skaffe plads til alle på rugbybanerne, så man kan
spille rugby i Danmark uanset om man er stor eller lille, pige eller dreng, og at det
altid foregår under fuldt forsvarlige forhold. I Mariager mener vi at dansk rugby gik
et skridt tilbage og ikke et skridt frem. I store rugbylande hører vi, at man begynder at
opdele ungdomsspillerne efter vægt og størrelse og ikke efter alder, her man er klar
over faren ved at lade store og små spille sammen. Herhjemme kunne vi få meget
bedre og lige kampe hvis vi gik samme vej, for Speed ville det betyde at nogle ville
rykke op og andre ned, for alle klubber ville det betyde mere lige, spændende og
udviklende kampe. Det vil ligeledes gøre det mere sikkert for alle at spille rugby.
Vi forstår godt at andre klubber gerne vil vinde over os, sådan må det være, når vi er
den største ungdomsklub i Danmark, vi mener også at det er sundt med en sådan
konkurrence. Men, vi kan og vil aldrig gå på kompromis med spillernes sikkerhed,
hvor ville dansk ungdomsrugby stå, hvis vi bare fik et alvorligt uheld, som klart
kunne henføres til, at en stor spiller skadede en lille spiller.

Vi håber inderligt, at de andre ungdomsklubber vil møde op på ungdomskonferencen
den 18 november, så vi stille og roligt kan få talt disse ting igennem, og nå til enighed
om nogle retningslinier, vi alle kan leve med. Derefter må vi så få dem rettet ind i
turneringsreglementet, så de er klare for alle.

Claus Beck på vegne af Glenn, Janni, Peter og Henning, de 5 der var i Mariager.
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SPILLERMØDE
onsdag den 11. OKTOBER

Onsdag den 11. oktober vil der blive afholdt spillermøde i klubbens lokaler.
Mødet vil tage sin start efter træning, det vil sige kl. 19.30

Dagsordenen vil være:
1. Skal vi satse guldet og hvad koster det? Ludvig
2. Turen ”Down Under” 2003 Nicolai
3. Årets sidste kampe Ludvig
4. Trænere og ledere til fremtiden Kapu
5. Eventuelt
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7s: Godt dansk resultat i Sri Lanka

Danmark startede lørdagen med en 19-0 (5-0) sejr over Tjekkiet efterfulgt af 28-9
(12-0) sejr over Thailand. Danmark var derfor sikret adgang til Cupturneringen inden
lørdagens sidste kamp mod Japan.
Her blev det til en overraskende sejr til Danmark på 19-14 (7-7). Der var derfor grund
til optimisme før søndagens kvartfinale mod Taiwan. Danmark førte da også 12-7 ved
halvleg, men i kampens sidste sekunder lykkedes det Taiwan at bryde igennem til
slutstillingen 19-24.
Taiwan vandt turneringen med finalesejr over Sydkorea 33-21.
Dansk topscorer blev Regan Sue med i alt 38 point (af 85).
(fra DRU nyheder på www.sportal.dk)

Skal du surfe i dag?

Har du set at hjemmesiden www.rk-speed.dk har fået et helt nyt udseende? Kim
arbejder konstant med siden, men for at gøre den bedre er det også op til brugerne,
altså dig, at give din mening til kende. Fandt du hvad du søgte, eller var det
forgæves? Send en mail til pr@rk-speed.dk med din mening.

I øvrigt kan man på siden www.djjensen.dk se mange fine billeder fra kampen
Speed-Lindø. Kig forbi og bak op om initiativet.
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DANMARKSTURNERINGEN
EFTERÅR 2000

For første gang i lang tid er Speed på førstepladsen i 1. division. Med tre kampe
tilbage meget stadig ske, men chancen for en plads i næste års Superliga er stor.

1. Division øst
02/09/00 13:00 Exiles 10-22 Lindø
06/09/00 18:30 Exiles 25-0 UK CSR/Nanok
06/09/00 18:30 Speed 22-3 Frederiksberg
12/09/00 18:30 CSR/Nanok 0-8 Speed
16/09/00 13:00 Exiles 19-22 Frederiksberg
16/09/00 13:00 Speed 8-14 Lindø
20/09/00 17:45 Speed 13-12 Exiles
23/09/00 13:00 CSR/Nanok 3-25 Frederiksberg
23/09/00 13:00 Lindø 64-11 Speed
07/10/00 13:00 Frederiksberg V Exiles
14/10/00 13:00 Frederiksberg V Lindø
14/10/00 13:00 Speed V CSR/Nanok
21/10/00 13:00 CSR/Nanok V Exiles
04/11/00 13:00 Exiles V Speed
04/11/00 14:00 Lindø V Frederiksberg

1 Speed 5 3 0 2 62-93 11
2 Lindø 3 3 0 0 100-29 9
3 Frederiksberg 3 2 0 1 50-44 7
4 Exiles 4 1 0 3 66-57 6
5 CSR/Nanok 3 0 0 3 3-58 2

2. Division øst
30/08/00 18:30 Speed II 17-7 Exiles II
02/09/00 13:00 FRK/Kløveret 12-41 CSR/Nanok II
02/09/00 14:00 Hundested 11-10 Hamlet
09/09/00 13:00 CSR/Nanok II 69-21 Speed II
12/09/00 18:30 Exiles II 0-41 FRK/Kløveret
14/09/00 18:00 Speed II udsat Hundested
23/09/00 15:00 CSR/Nanok II udsat FRK/Kløveret
23/09/00 15:00 Exiles II 5-31 Hamlet
30/09/00 13:00 Hamlet v FRK/Kløveret
30/09/00 13:00 Hundested v CSR/Nanok II
07/10/00 11:00 Exiles II v Hundested
07/10/00 11:00 FRK/Kløveret v Hamlet
14/10/00 13:00 Hamlet v Hundested
14/10/00 15:00 FRK/Kløveret v Exiles II

http://resultater.sportal.dk/dru/Display/holdprog.mml?rv1=spee01&rv2=P000026&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/holdprog.mml?rv1=lind01&rv2=P000026&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/holdprog.mml?rv1=fred01&rv2=P000026&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/holdprog.mml?rv1=exil01&rv2=P000026&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/holdprog.mml?rv1=csr01&rv2=P000026&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/kdd.mml?rv1=00001014&knr=000412&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer&p=
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/kdd.mml?rv1=00000999&knr=000404&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer&p=
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/kdd.mml?rv1=00001012&knr=000405&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer&p=
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/kdd.mml?rv1=00001010&knr=000406&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer&p=
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/kdd.mml?rv1=00001026&knr=000407&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer&p=
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/kdd.mml?rv1=00001021&knr=000403&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer&p=
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/kdd.mml?rv1=00001013&knr=000408&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer&p=
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/kdd.mml?rv1=00001011&knr=000409&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer&p=
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/kdd.mml?rv1=00001022&knr=000410&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer&p=
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/kdd.mml?rv1=00001005&knr=000411&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer&p=
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/kdd.mml?rv1=00001004&knr=000414&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer&p=
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/kdd.mml?rv1=00001007&knr=000413&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer&p=
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/kdd.mml?rv1=00000997&knr=000415&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer&p=
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/kdd.mml?rv1=00001000&knr=000416&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer&p=
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14/10/00 15:00 Speed II v CSR/Nanok II
21/10/00 13:00 Hamlet v Speed II
21/10/00 13:00 Hundested v FRK/Kløveret
21/10/00 15:00 CSR/Nanok II v Exiles II
28/10/00 11:00 CSR/Nanok II v Hundested
28/10/00 11:00 Speed II v Hamlet
04/11/00 13:00 Hamlet v CSR/Nanok II
04/11/00 14:30 Exiles II v Speed II

K V U T Score Pt
1 Hamlet 3 2 0 1 86-16 7
2 CSR/Nanok II 3 2 0 1 117-57 7
3 Speed II 3 2 0 1 63-76 7
4 Exiles II 5 1 0 4 36-141 7
5 FRK/Kløveret 3 1 0 2 53-66 4
6 Hundested 1 1 0 0 11-10 3

1. Division vest
06/09/00 18:30 Aarhus 66-3 Holluf Pile
16/09/00 13:00 Erritsø 5-38 Aarhus
16/09/00 13:00 Holluf Pile 0-55 Aalborg
23/09/00 13:00 Aarhus 13-20 Aalborg
07/10/00 13:00 Aalborg v Erritsø
14/10/00 13:00 Aalborg v Holluf Pile
14/10/00 13:00 Aarhus v Erritsø
04/11/00 13:00 Aalborg v Aarhus
04/11/00 13:00 Holluf Pile v Erritsø

K V U T Score Pt
1 Aarhus 3 2 0 1 117-28 7
2 Aalborg 2 2 0 0 75-13 6
3 Holluf Pile 2 0 0 2 3-121 2
4 Erritsø 1 0 0 1 5-38 1

2. Division vest
02/09/00 13:00 Holstebro 28-5 Esbjerg
23/09/00 13:00 Holstebro 72-17 Odder
23/09/00 14:00 Esbjerg 25-0 UK Aalborg II
07/10/00 11:00 Holstebro V Aalborg II
07/10/00 11:00 Odder V Esbjerg
21/10/00 13:00 Aalborg II V Holstebro
21/10/00 13:00 Esbjerg v Odder
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

http://resultater.sportal.dk/dru/Display/kdd.mml?rv1=00001015&knr=000417&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer&p=
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/kdd.mml?rv1=00001025&knr=000418&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer&p=
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/kdd.mml?rv1=00001009&knr=000419&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer&p=
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/kdd.mml?rv1=00001008&knr=000420&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer&p=
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/kdd.mml?rv1=00001024&knr=000421&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer&p=
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/kdd.mml?rv1=00001003&knr=000422&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer&p=
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/kdd.mml?rv1=00001001&knr=000423&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer&p=
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/kdd.mml?rv1=00000998&knr=000424&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer&p=
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/holdprog.mml?rv1=haml01&rv2=P000028&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/holdprog.mml?rv1=csr02&rv2=P000028&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/holdprog.mml?rv1=spee02&rv2=P000028&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/holdprog.mml?rv1=exil02&rv2=P000028&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/holdprog.mml?rv1=fred02&rv2=P000028&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/holdprog.mml?rv1=hund01&rv2=P000028&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/holdprog.mml?rv1=�rhu01&rv2=P000025&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/holdprog.mml?rv1=aalb01&rv2=P000025&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/holdprog.mml?rv1=holl01&rv2=P000025&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/holdprog.mml?rv1=erri01&rv2=P000025&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer
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K V U T Score Pt
1 Holstebro 2 2 0 0 100-22 6
2 Esbjerg 2 1 0 1 30-28 4
3 Aalborg II 2 1 0 1 81-54 3
4 Odder 2 0 0 2 46-153 2

3. Division vest
02/09/00 13:00 Mariager 0-25 UK Aarhus II
09/09/00 13:00 Aarhus II 25-0 UK Mariager
23/09/00 15:00 Aarhus II 54-28 Nr. Nissum
30/09/00 13:00 Mariager V Nr. Nissum
30/09/00 13:00 Silkeborg 25-0 UK Aarhus II
07/10/00 13:00 Silkeborg V Nr. Nissum
14/10/00 13:00 Mariager V Silkeborg
21/10/00 13:00 Nr. Nissum V 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 Aarhus II 4 3 0 1 104-53 9
2 Nr. Nissum 2 1 0 1 68-59 4
3 Silkeborg 2 1 0 1 30-40 4
4 Mariager 2 0 0 2 0-50 0

4. Division vest
09/09/00 14:00 Kolding 74-20 Grenå
16/09/00 14:00 Haderslev 74-0 Odder II
30/09/00 13:00 Haderslev v Grenå
30/09/00 14:00 Kolding v Odder II
14/10/00 13:00 Grenå v Kolding
14/10/00 13:00 Odder II v 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

K V U T Score Pt
1 Kolding 2 2 0 0 128-37 6
2 Haderslev 2 1 0 1 91-54 4
3 Grenå 1 0 0 1 20-74 1
4 Odder II 1 0 0 1 0-74 1

http://resultater.sportal.dk/dru/Display/holdprog.mml?rv1=hols01&rv2=P000027&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/holdprog.mml?rv1=esbj01&rv2=P000027&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/holdprog.mml?rv1=aalb02&rv2=P000027&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/holdprog.mml?rv1=odde01&rv2=P000027&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/holdprog.mml?rv1=�rhu02&rv2=P000029&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/holdprog.mml?rv1=nmi01&rv2=P000029&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/holdprog.mml?rv1=silk01&rv2=P000029&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/holdprog.mml?rv1=mari01&rv2=P000029&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/holdprog.mml?rv1=kold01&rv2=P000030&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/holdprog.mml?rv1=hade01&rv2=P000030&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/holdprog.mml?rv1=gren01&rv2=P000030&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer
http://resultater.sportal.dk/dru/Display/holdprog.mml?rv1=odde02&rv2=P000030&fb=DRU&ak=Seniorer&rk=Efter%E5r+2000&k=Herrer
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UNGDOMSSIDERNE
4. DM afd. hos CSR

Lørdag den 26. august gik vi i gang med 4. DM afdeling hos CSR, vi fik næsten
fuldt udbytte, med 9 sejre, 2 uafgjort og 3 nederlag. U11, U13 og U15 er nu sikker på
at genvinde DM-titlerne fra 1999, hvis vi bare møder op til de næste 2 stævner, også
selvom vi måtte tabe alle de resterende kampe.

Dagens positive ting var, at Hundested er tilbage med U13 og U15 hold, godt
gået Hundested.

U9 stillede endnu en gang op i U11-rækken, hvor holdet spillede 2 kampe mod
Grenå (45-0) og Odder (0-25), og trak sig fra 2 andre pga. modstanderne var for
store, det drejede sig om CSR og Speed U11. Dette gjorde at holdet således
indkasserede 3 nederlag i DM-turneringen og en sejr. Victor fra U7 spillede med og
er som sine andre brødre (Dodji og Gerard) gjort af et særligt stof, så selvom man er
den mindste, så er det langt fra sikkert at man er den dårligste.

U11 havde afbud fra 3 af heltene fra Pingvin Cup, uden at det kunne ses på
spillet, spillere som Kenneth og Philip, der ikke var med i Sverige er fuldgode reserver
for Martin, Mark og Mikkel, dejligt at se hvor bredt holdet er. Holdet spillede mod
Grenå (35-0), CSR (15-0) og Odder (45-10)

Dagens bedste spillere var Gerard, Kenni og Kenneth.

U13 stillede op uden de to store klyngespillere Anna og Rasmus, Anna var
småsyg og Rasmus prøvede kræfter med U15-holdet. Holdet spillede 2 kampe mod
Hundested (14-7) og Grenå (19-0), og viste her også at der er andre der kan tage
over, faktisk styrede holdet sig selv da Claus var nødt til at være dommer, og det
gjorde de godt. Lucas var dagens mand, han var dejlig aggressivt var over
modstanderne hele tiden og spillede flere gange sine medspillere fri med lange
afleveringer. Andres var endnu engang matchvinder, i dag mod Hundested, da han løb
igennem over en halv banelængde til det afgørende forsøg til 14-7. Der var debut til
endnu en Martin.

U15 spillede mod Hundested (14-7), Ålborg (38-0) og CSR (7-7). Kampen mod
Hundested var dagens bedste, mens kampen mod CSR var dagens dårligste, godt nok
var det en dommerfejl (siger trænerne – men hvad ved de om det) som gjorde at CSR
scorede til 7-7 i det sidste minut, men inden da burde holdet have scoret mindst 3
gange på oplagte muligheder. Men her prøvede boldbæreren hver gang at gå selv,
selvom en medspiller var i fri position.

Dagens mand her var Stefan, der var aggressiv på de rigtige steder, og lavede
mange perfekte afleveringer, selv når han var blevet låst i en tackling. Anders L og
Rico var 2 andre der gjorde det rigtig godt.
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Øresundsturnering i Kastrup søndag den 3 september
Anden afd. af Øresundsturneringen blev spillet på hjemmebane den 3

september, det blev en dag hvor alle vores hold gik frem i rækkerne, og nu ligger vi
fra U7 til U15 på 1. eller 2. pladserne. Der deltog 19 hold fra Danmark og Sverige med
i alt ca. 200 spillere. Vi fik så godt som fuldt hus med 13 sejre og 2 nederlag.

Det var en dag hvor U7 og U9 spillede 2 kampe mod Pingvin og hvor Malmö
desværre ikke kunne stille hold, da der var en fødselsdag, der havde første valg for
deres spillere. U7 fik en sejr og et nederlag i 2 tætte kampe, og U9 fik 2 sejre mod
Pingvin. På U7-holdet var der debut til Lærke og Camilla.

Dagens bedste kampe stod U11 for, da de endelig fik skovlen under Malmö, med
en sejr i dagens sidste kamp på 21-0. U13 løb omvendt ind i et af deres sjældne
nederlag, da de tabte stort til Malmö med 5-30. For begge Malmöhold gælder det, at
de rigtig godt organiseret, og spiller med flot positions- og supportspil.  U15 fik med
4 sejre revancheret sig flot efter deres 3 nederlag i første runde. Især Pingvin blev
sat på plads.

DM hos Mariager lørdag den 16. september

42 spillere fordelt på 4 hold og 5 ledere tog til Mariager for deltage i DM’s 5.
Afd. Det blev et stævne som fortalte meget om hvordan andre klubber ser på dansk
ungdomsrugby, og hvor der var debut til Århus Rugbyklub, der debuterede i
ungdomsrugby med 2 U11-hold. Dem der vil vide mere om det første kan bladre frem i
bladet, og finde artiklen; ”Hvad skal vi med ungdomsrugby i Danmark”.

U9 spillede i U11 rækken og fik 4 nederlag og 1 uafgjort mod CSR (10-45),
Grenå (35-35), Odder (10-80), Århus 1 (15-40), Århus 2 (20-35). Det er blevet
tydeligere gennem turneringen, at de andre klubber nu har forstået at de skal spille
uden om vores spillere, og ikke forsøge på at komme igennem vores linier. For tackle
det kan vi og det gør vi, her skal især Nicklas fremhæves, den dreng er bare stærk
til det, ellers var det en dag hvor Joakim, Rasmus og Nicolai sled og slæbte det
bedste de havde lært.

U11 spillede mod de samme 5 hold og fik 5 sejre ud af deres indsats mod CSR
(60-45), Grenå (55-0), Odder (60-0), Århus 1 (65-5), Århus 2 (45-10). Der er ikke så
meget at sige, vi kom kun af sted med 7 U11-spillere, men de har alle høj klasse, så
det blev en dag hvor Kenneth, Phillip, Kenni, Mark, Sebastian, Mikkel og Gerard gjorde
hvad der var nødvendigt, stille og roligt og hev nogle flotte sejre hjem.

Der var debut til Sebastian, som gjorde det rigtig godt.
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U13 spillede 3 kampe og fik 2 sejre og 1 nederlag mod Erritsø (33-35), Grenå

(55-14) og Odder (47-28). Det var første gang i 1 1/2 år at U13 tabte en kamp i DM-
serien, det er høj klasse at holde så længe, og der skal herfra lyde et stort tillykke
til Erritsø som kæmpede hårdt for den fortjente sejr, de fik i dagens sidste kamp.
Hos U13 var det især Lucas, Andreas og Michael, der førte an. Lucas stod for dagens
detalje da 2 gange i træk spillede Michael og Andreas fri med en lang tvær
aflevering, som åbnede spillet.

Der var debut til Mikkel R, og den dreng kan nå langt som center, han bruger
sin krop godt.

U15 spillede ligeledes 3 kampe og fik 3 sejre hevet hjem mod CSR (77-0)
Esbjerg (53-45), Ålborg (62-7). Det var første gang at holdet i år spillede uden
Stoffer og Rico på samme dag. Derfor var ansvaret overladt til førsteårs U15-
spillerne med hjælp af Jesper, Ole og Stefan. De tog ansvaret til sig og især Rune,
Anders L og Michael lyste op.

Der var debut til Christian og Thomas, og vanen tro så gik det godt. Rasmus fra
U13 var endnu engang fuldtids på U15-holdet.

Hollandsturen

Årets store som går til Holland er nu på plads. Vi tager af sted fra
København mandag den 16 oktober, og vil vende tilbage lørdag aften den 21 oktober.
Undervejs skal vi besøge 3 hollandske rugbyklubber, for at spille kampe og hygge os
med dem. Vi skal bor på et Vandrehjem i Elst, ca. 65 km. syd for Amsterdam, det er
et vandrehjem, som her i foråret blev brugt af Danmarks U18-landshold, de er altså
vant til at se sådan nogle som os.  Vi skal bo på 6- og 8-sengsværelser, som sættes
sammen således at man deler værelse med sine holdkammerater.

Da der kun er ca. 38 Speedspillere, der har ønsket at deltage, så har vi
inviteret ledere og spillere fra CSR, FRK og Hundested med på turen, så vi kan komme
op på 45 deltagere. De der måtte deltage fra disse klubber, deltager på samme
betingelser som spillerne fra RK Speed, dog skal de betale turens fulde beløb.
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Turens program ser sådan ud:

! Mandag 02-10: Sidste betalingdag.

! Onsdag 11-10: Informationsmøde kl. 19,00 i RK Speed.

! Mandag 16-10: Bus til Elst, afgang fra Speed kl. 8,00.

! Tirsdag 17-10: Kampe mod RC Pink Panthers kl. 18,30.

! Onsdag 18-10: Kampe mod Waterland RC kl. 18,30.

! Torsdag 19-10: Træning og rundtur i Amsterdam.

! Fredag 20-10: Kampe mod RC Hilversum kl. 16,00.

! Lørdag 21-10: Retur til København, ankomst i Speed ca. kl. 20,00.

U7- og U9-tur

Når man nu læser og hører så meget om at U11, U13 og U15 skal på rejse til
Holland i efterårsferien, så må vi også fortælle at der er ved at blive planlagt en våd
weekendtur for U7 og U9 til Lalandia. Turen er ikke endeligt fastlagt, men vil
sandsynligvis være den første aktivitet som U7- og U9-holdene starter med i den nye
sæson, altså i februar eller marts. Det er Peter og Loke der arbejder på sagen, og
hvis du er interesseret så tal med dem, det gælder selvfølgelig også forældre der vil
hjælpe.

Her i bladet vil vi komme tilbage når vi ved noget mere konkret om turen.

Værd at vide
U16-landsholdet er kommet i gang, og har afholdt første træningsrunde

her i København, fra Speed deltog, Joen, Kim, Dodji, Tommy, Stoffer, Jesper,
Rico og Philip. Næste gang så er Michael B, Stefan og Ole også blandt de
udtagne.

I Mariager kunne man se lederen og U15-stjernen dele 2 store
congobajere, efter at stjernen havde ledt sit hold til 3 sejre. Jesper og Claus
var svært tilfredse med dagens indsats.

Gerard og Mikkel førte sig frem foran deres store brødres
landsholdstræner Preben, som var taget med Århus U11 til stævnet i Mariager.
Mon ikke Preben så at der om nogle år er afløsere klar for Dodji og Kim.
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Sebastian Lauritsen er tilbage, Sebastian spillede med på vores U9 og
U11 år for nogle år siden, og mødte op her igen sidst i september, nu som U15-
spiller. Sebastian huskede vi især for hans lave og sikre tacklinger. Noget han
viste at han stadig magter.

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

går vil vi løbende opdatere de aktiviteter vi har.

Aktiviteter i 2000:
" Søndag den 1 oktober U16 træningskamp mod Skåne.
" Søndag den 8 oktober 3. Øresundsstævne hos Pingvin i

Trelleborg.
" Uge 42 Tur til Holland
" Tirsdag 17 oktober Kampe mod Pink Panthers Holland.
" Onsdag 18 oktober Kampe mod Waterland Holland.
" Fredag 20 oktober Kampe mod Hilversum Holland.
" Søndag 29 oktober 6. DM finalestævne i Erritsø.
" Lørdag den 4 november 4. Øresunds-finalestævne hos Speed.
" Lørdag den 11 november U-afslutning.
" Lørdag den 18 november Ungdomskonference.
" Februar 2001 U-sæsonen 2001 starter
" Marts 2001 U7- og U9-tur til Lalandia.
" April 2001 DM og Øresundsturneringen starter.

Resultaterne fra året kampe
Efter DM i Mariager

Hold Kampe Vundne Uafgj
ort

Tabte Scoringer + / - Point af
mulige

Scoringer +/-
snit

U7 5 4 0 1 210 155 8 80% 42 31
U9 25 11 1 13 555 550 23 46% 22 22
U11 40 37 1 2 1.559 261 75 94% 39 7
U13 29 24 1 4 782 295 49 84% 27 10
U15 33 21 3 9 864 331 45 68% 26 10
U17 11 5 1 5 107 151 11 50% 10 14

Total 143 102 7 34 4.077 1.743 211 74% 29 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




