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S7R - Scandinavian open Sevens
11-13. august

Så blev årets store begivenhed på Amager overstået, og for nogle af os er det jo ikke
Ullerup Marked, der har den status. Denne begivenhed stod ikke mindst i år i
skyggen af Scandinavian Open Sevens, da begge blev afviklet samme weekend. Af
en eller anden grund fik det positiv indflydelse på det ellers dårlige sommervejr, hvad
vi jo ikke er vant til. Weekendens program blev afviklet i klart solskin, og bød på en
del seværdig rugby.
Speed spillede i både herre- og old boysturneringen. Old boysholdet spillede kun
lørdag, da kun puljevinderne blev tvunget til også at yde om  søndagen. De løb ind i
et nederlag til Norge (0-7) og spillede uafgjort 10-10 mod Malmø. Fra Speed deltog
også spillere på Prop Clubs hold, som tabte til Exiles (45-5) og Alte Preussen (20-5),
men vandt 28-14 over Wexiö. Old Boysturneringen blev vundet af Frölunda.
I dameturneringen blev der spillet en meget seværdig finale mellem Pingvin og
Vänersborg. Denne endte med Vänersborg-sejr 24-0. Bern var det eneste ikke-
svenske hold i Womens Cup.
I herreturneringen var der fuldt besat med 32 hold. Speed spillede lørdag puljekampe
mod Edinburgh Aardvarks (12-33), Ronneby (21-7) og Jets STAG (33-0). Dette
betød at vi spillede os i Plate-turneringen søndag. Efter 1/8-finale mod Bern (28-0),
kvartfinale mod British Airways (17-5) og semifinale mod Red Saints (15-14) stod vi
i finalen mod Malmø. For andet år i træk vandt vi Plate-turneringen. Finalen sluttede
31-12.
(Fortsættes side 3)
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Leder:
Fremtidens Klubliv  eller død

Klubliv, er en god ting, derom skal der ikke sås tvivl. Bare
det, at vi kan være fælles, om den samme interesse. I
klubben får vi et socialt netværk, som mange uden for
klublivet misunder os. Når der nu er så meget positivt at
sige om klubliv, hvorfor er der så så mange som holder op
med at komme i klubben.
Mange ældre medlemmer har taget deres sociale netværk
med ud af klubben og dyrker det nu i privaten, sammen
med andre gamle medlemmer. Herved opstår der en afstand
til klubben som er svær at forklare, for når det nu er så godt
at være i klub, hvorfor kommer vi så ikke. Vi ved af
erfaring, at der altid er brug for en ekstra hånd til at hjælpe,
med både det ene og det andet.
Vi ved godt, at klubledere ofte har så travlt, at de glemmer
at spørge om der er nogen som gider at hjælpe, samtidigt
med at de klager over altid at skulle gøre alting selv.
Så hvis du er et ældre medlem som er faldet ud af klublivet
og ønsker at deltage igen, så kom blot ned i klubben og vær
med, men husk, at det er din pligt at sige ” jeg er også
med”, for de ”ildsjæle” der har så travlt med bestemte
arbejdsopgaver, glemmer ofte hvem de er og hvorfor de gør
det de gør.
Så kom ned i klubben og skub lidt til ”ildsjælene”, påtag
dig et lille afgrænset job og husk så at fortælle, ham/hende,
at klubliv går ud på at være så mange som muligt, om
samme interesse. For når vi løfter i flok bliver vi styrket i
vor sag.
Red ”Ildsjælene” fra at dø, for sammen med dem dør
klublivet.
Spørgsmålene til fremtiden bliver:
Er det klubbens pligt at skabe aktiviteter til medlemmerne,
eller er det medlemmernes pligt, at skabe en aktiv klub?
Skal fremtidens klubber være et sted hvor vi betaler for de
timer vi opholder os i klubben?
Skal klubben være drevet af professionelle folk som mod
betaling laver de aktiviteter som vi ønsker at dyrke og
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S7S (fortsat fra forsiden)

En af turneringens overraskelser var at DRU's landshold måtte se sig slået allerede
efter første kamp i cuppen, kvartfinalen. Selv om de kom foran, så blev det Viti
United, fra Fiji, der vandt 17-14. I finalen vandt Vänersborg fra Sverige, som slog
engelske Tring med 26-17. Vänersborg var foran i hele kampen, men Tring kom godt
tilbage i slutningen af anden halvleg.
I plate-turneringen vandt Frederiksberg, som nok ikke kan holde sin seedning i den
bedste gruppe til næste år.

Ungdom og Forældre
Som de fleste forældre ved er materielle goder for børn, - elektronisk legetøj og
rugbybolde
Hvorimod beklædning og den slags småting har lavere status, selv om børnene
meddeler hjemme, at det må være blevet stjålet, hvis de glemmer deres ting i
klubben.
I klubhuset har vi en større bunke af træningsdragter, T-shirts, bluser, shorts, nøgler,
briller og tandbeskyttere liggende, som de unge har glemt.
I har nu mulighed for at komme ned i klubhuset ag se om det er noget I på et
tidspunkt har købt til jeres pode.
Sidste mulighed for afhentning af glemte sager vil være mandag den 2. oktober.
Herefter vil vi forære det væk til værdigt trængende.

TAK FOR HJÆLPEN!

Igen i år var der mange frivillige der gav en hånd og adskillige timers arbejde til
Scandinavien Open Sevens stævnet, uden jeres hjælp var det ikke afviklet så perfekt.
Tak for det og håber I kommer igen næste år.
Bestyrelsen
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FIRA-turneringen 2000-2001
Efter det danske landsholds succes, hvor holdet sidste sæson blandt andet slog
Tyskland, er der nu inddelt puljer til næste sæsons FIRA-turnering, som er en
turnering, der afvikles mellem landene under 6-nations-niveauet.
Det er blevet fastlagt at Holland, som skulle rykke ned fra A-gruppen, og Tyskland,
som tabte B-gruppen (med Danmark) beholder deres pladser, mens Rusland, som
vandt B-gruppen får lov at rykke op i A-gruppen. Til gengæld spiller Marokko ikke
længere med som gæst fra Afrika.

Gruppeinddelingen er:

Gruppe A: Spanien, Portugal, Rumænien, Georgien, Holland, Rusland
Gruppe B: Tjekkiet, Ukraine, Polen, Tyskland, Kroatien, Danmark
Gruppe C1 RWC Pulje 1: Monaco, Moldavien, Malta, Litauen, Slovenien, Belgien
Gruppe C2 RWC Pulje 2: Jugoslavien, Bosnien, Andorra, Bulgarien, Ungarn,
Schweiz
Gruppe C3 RWC Pulje 3: Norge, Sverige, Letland, Østrig, Israel, Luxembourg

Fremtiden i international rugby
Formanden for International Rugby Board, IRB, Vernon Pugh, fra England, gik ved
forbundets møde i Johannesburg, Sydafrika, til angreb på den måde som Tri-nations-
landene, Australien, Sydafrika og New Zealand udvikler spillet på. Han mener at de
under turneringen har både spillet og brugt spillere, som gør at Rugby Union er på vej
til at blive en afart af Rugby League.
"Vi er ved at komme faretruende tæt på at følge den samme vej som Rugby League,"
sagde han under mødet. "Vi nærmer os en situation, hvor alle spillere er samme
størrelse og har samme arbejde på banen."
"Det unikke ved Rugby Union skal bevares, og vi må sikre at spillet fortsat er både
fysisk udfordrende og intelligent.

Tri-Nations
Tri-nations blev vundet af Australiens verdensmestre med 14 point for  tre sejre/et
nederlag (NZ). New Zealand opnåede 12 point for to sejre og to nederlag, mens
Sydafrika  blev sidst med seks point for en sejr over All Blacks.
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AKTIVITETSKALENDER FOR R K. SPEED 2000

SEPTEMBER
1.-3. BERLINTUR

Søn. den 3. Øresundsturneringen 2. runde
Ons. den 6. 18.30 1. DIVISION ØST SPEED - FRK
Lør. den 9. 13.00 2. DIVISION ØST CSR - SPEED
Tirs. den 12. 18.30 1. DIVISION ØST CSR - SPEED
Lør. den  16. 13.00 1. DIVISION ØST SPEED - LINDØ

DM FOR UNGDOM 5. RUNDE MARIAGER
Lør. den 23. 13.00 1. DIVISION ØST LINDØ-SPEED
Lør. den 30. 13.00 2. DIVISION ØST SPEED - EXILES

OKTOBER
Søn. den 8. Øresundsturneringen 3. runde
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 28. 13.00 2. DIVISION ØST SPEED - HAMLET
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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DANMARKSTURNERINGEN
EFTERÅR 2000

1. Division øst
26/08/00 13:00 Frederiksberg Udsat Lindø
02/09/00 13:00 Exiles V Lindø
06/09/00 18:30 Exiles V CSR/Nanok
06/09/00 18:30 Speed V Frederiksberg
12/09/00 18:30 CSR/Nanok V Speed
16/09/00 13:00 Exiles V Frederiksberg
16/09/00 13:00 Speed V Lindø
20/09/00 17:45 Speed V Exiles
23/09/00 13:00 CSR/Nanok V Frederiksberg
23/09/00 13:00 Lindø V Speed

2. Division øst
22/08/00 18:30 Exiles II 24-7 CSR/Nanok II
23/08/00 18:30 Speed II 25-0 UK FRK/Kløveret
26/08/00 13:00 Hamlet 45-0 Exiles II
30/08/00 18:30 Speed II V Exiles II
02/09/00 13:00 FRK/Kløveret V CSR/Nanok II
02/09/00 14:00 Hundested V Hamlet
09/09/00 13:00 CSR/Nanok II V Speed II
12/09/00 18:30 Exiles II V FRK/Kløveret
14/09/00 18:30 Speed II V Hundested
23/09/00 15:00 CSR/Nanok II V FRK/Kløveret
23/09/00 15:00 Exiles II V Hamlet
30/09/00 13:00 Hamlet V FRK/Kløveret
30/09/00 13:00 Hundested V CSR/Nanok II

1. Division vest
02/09/00 13:00 Aalborg Udsat Erritsø
06/09/00 18:30 Aarhus V Holluf Pile
16/09/00 13:00 Erritsø V Aarhus
16/09/00 13:00 Holluf Pile V Aalborg
23/09/00 13:00 Aarhus V Aalborg

2. Division vest
26/08/00 13:00 Odder 29-81 Aalborg II
02/09/00 13:00 Holstebro v Esbjerg
23/09/00 13:00 Holstebro v Odder
23/09/00 14:00 Esbjerg v Aalborg II
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3. Division vest
26/08/00 13:00 Nr. Nissum 40-5 Silkeborg
02/09/00 13:00 Mariager v Aarhus II
09/09/00 13:00 Aarhus II v Mariager
09/09/00 13:00 Silkeborg v Nr. Nissum
23/09/00 15:00 Aarhus II v Nr. Nissum
30/09/00 13:00 Mariager v Nr. Nissum
30/09/00 13:00 Silkeborg v Aarhus II

4. Division vest
26/08/00 14:00 Haderslev 17-54 Kolding
09/09/00 14:00 Kolding v Grenå
16/09/00 14:00 Haderslev v Odder II
30/09/00 13:00 Haderslev v Grenå
30/09/00 14:00 Kolding v Odder II

POKALTURNERINGEN 1999-2000
Semifinale nummer 1 er afviklet med Speed på hjemmebane mod Århus. Begge hold
stillede op mod hold præget af at sæsonen nærmest ikke var begyndt. Når så også det
nye regelsæt skulle afprøves med ikke mindre end tre dommerofficials, ja så skulle
det jo blive lidt forvirret ind imellem.
Desværre fik Speed ikke udnyttet forvirringen. Selv om vi førte med 3-0 ved halvleg,
og burde have lavet en del flere point, så scorede af Århus, som udnyttede medvinden
i denne halvleg, et forsøg, der afgjorde kampen med resultatet 3-7.
Århus' finalemodstander findes mandag 4/9 i Lindø, hvor Erritsø kommer på besøg.
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UNGDOMSSIDERNE
KRA ungdomsbesøg af LMT Riga

Mandag den 21 august fik KRA besøg af 4 ungdomshold fra LMT Riga i Letland, med i
alt 70 spillere. Holdet havde netop deltaget i Pingvin Cup i Trelleborg, og havde der
vundet 3 ud af 5 mulige rækker. Til at spille mod LMT var indkaldt spillere fra CSR,
FRK, Hundested og Speeds ungdomshold, alle klubberne var godt repræsenteret på
alle holdene undtagen U11, hvor kun Nick fra CSR ikke var Speedspiller.

LMT Riga er nok den stærkeste ungdomsklub, der har spillet i Skandinavien, i de
sidste 5 – 8 år. De er ikke fysisk store, men til gengæld fysisk veltrænede, teknisk
meget stærke, og med en stor spilforståelse. Under kampene kunne man godt se at
mange af spillerne fra især Hundested og FRK ikke var vant til at spille mod så
stærke modstandere, mens Speed- og CSR-spillerne bedre stod distancen. Dette
medførte bl.a. at nogle U13- og U15-spillere meget hurtigt faldt ud af kampene, der
blev spillet i højt tempo, og at især U13 løb ind i et større nederlag, end det Speeds
U13 fik i Trelleborg på 5-15. Mens U15 fik stabiliseret deres spil i 2. halvleg og var
tæt på at score 3 gange.

Efter kampene var der mad og samvær i Speeds klubhus, inden Riga-holdet startede
den lange bustur hjem gennem Tyskland og Polen. Nico og nogle af Speeds forældre
stod for et fortræffeligt arrangement i klubhuset. Det var en god ide, som KRA tog
med disse ungdomskampe, for det er desværre et faktum at mange af
ungdomsspillerne i danske klubber får for få kampe, til at udvikle og fastholde dem i
vores sport.

Resultater blev:
U11 KRA – LMT 26-26
U13 KRA – LMT  5-42
U15 KRA – LMT  0-22
U17 KRA – LMT  0-48

Pingvin Cup i regnvejr

Det er godt nok en våd sommer vi har i år, og weekenden i Trelleborg var bestemt
ingen undtagelse, det regnede hele lørdagen og det meste af søndagen, så hårde
baner var der ingen af. 34 ungdomshold fra Sverige, Litauen, Letland og Danmark
deltog i årets turnering. Vi var den eneste danske klub, men med 65 spillere og ledere
på 5 hold, så fyldte vi da lidt blandt de 500 deltagere.
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Igen i år fik vi nogle flotte resultater, 1 førsteplads (U11), 2 andenpladser (U9-U13),
og 2 fjerdepladser (U15-U17). Især U11-holdets præstationer var
bemærkelsesværdige, en havde aldrig spillet før og to havde kun trænet to gange, de
3 var nogle af de bærende spillere. Igen viste turneringen at der er stor forskel på
spillerne fra Skandinavien og fra de gamle østlande. Spillerne fra Kaunas og LMT er
ikke fysisk større end os, men de er i bedre træningstilstand, og meget bedre
organiseret på banen. En fejl eller tøven straffes omgående, med et hårdt pres.

U9 spillede 5 kampe og fik 3 sejre og 2 nederleg, begge nederlag var til Vänersborg,
som i finalen viste at de virkelig har nogle stærke spillere, og fuldt fortjent trak det
lange strå, mens de var mere heldige med en 0-5-sejr om lørdagen. Alle spillerne
gjorde det rigtig godt, selvom de fysisk er mindre end fx Malmö og Pingvin, så er vi
teknisk bedre. Der var debut til Glen, som gjorde det rigtig godt på trods af han er
lille størrelse.

Speed – Vänersborg 0-5
Speed – Malmö 70-5
Speed – Pingvin 35-0
Speed – Pingvin 10-5 semifinale
Speed – Vänersborg 25-0 finale

U11 spillede 5 kampe uden deres normale trænere Janni og Peter, men godt hjulpet af
Fini og Frank, som var trådt til i stedet. Det gik faktisk så godt så de gik igennem
turneringen uden et eneste nederlag, og de fik nogle flotte skalpe med undervejs,
uafgjort mod Malmö, som for første gang i år satte point til mod os, en sejr over
LMT, U11 er det første Skandinaviske hold der har vundet over LMT, en sejr som kom
i hus, i de sidste minutter efter en meget flot holdindsats.  Og endelig en flot
finalesejr over Kaunas fra Litauen. Gerard førte holdet an som holdkaptajn, godt
hjulpet af 2 gange Martin (G, M), 2 gange Carsten (A+W), Kenny, Mark, Magnus og
Nick.  Holdets detalje var Martin G's to forsøg mod LMT der afgjorde denne kamp.
Der var debut til Mark, Martin og Kenny, der alle gjorde det rigtig godt.

Speed – Malmö 14-14
Speed – Vänersborg 24-5
Speed – LMT 19-17
Speed – Södertälje 17-0 semifinale
Speed – Kaunas 24-21 finale

U13 spillede 5 kampe og nåede som U9 og U13 frem til finalen. Her mødte holdet for
anden gang LMT og måtte for anden gang bøje sig for det stærke hold, men dog ikke
uden stærk kamp. Resultatet blev opnået på baggrund af en stærk indsats fra hele
holdet, Anna er p.t. inde i en forrygende udvikling, hun erobrer gang på gang 5 til 10
meter til os og suger modstanderne til sig så, der bliver plads til vores mindre
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kædespillere. Weekendens detalje stod Andreas for da han afgjorde den tætte kamp
mod Malmö, med et gennembrud på over 50 meter, godt fulgt op af Michael som
scorede på det gennembrud. Og så må vi ikke glemme Christian der kom forbi om
søndagen og gav en hånd med.

Speed – Segeltorps 45-0
Speed – LMT 15-5
Speed – Malmö 15-10
Speed – Kaunas 15-10 semifinale
Speed – LMT 0-20 finale

U15 spillede ialt 7 kampe og især på førstedagen var vi ikke spillet ned under
græsset, bl.a. vores forsøg mod LMT (Kevin) og resultatet mod Skåne viste at der er
krummer selv i de små U15-spillere som Rune, Kevin, Anders, Marlene og Michael, der
alle gjorde det godt. De bærende på holdet var ikke overraskende Stoffer, Alfie,
Lasse og Rico, med god fysisk hjælp af Anders og Dennis.
Holdets detalje var Kevins forsøg mod LMT, han opsnappede en aflevering mellem to
LMT-spillere, og så var der frit løb mod deres forsøgslinie.  Weekendens overfald
stod Anders L for da 4 store Kaunasspillere på en gang byggede en ruck op oven på
Anders.

Speed – Kaunas 0-20
Speed – LMT 5-15
Speed – Skåne 10-15
Speed – Södertälje 30-0
Speed – Södertälje 30-15 1/8 finale
Speed – LMT 0-35 semifinale
Speed – Skåne 0-15 3-4 plads

U17 gjorde det godt mod nogle stærke modstandere, og med 1 spillere mindre på 1
dagen. På andendagen, var det tydeligt at de 2 U15-spillere Alfie og Stoffer var godt
slidte, det samme galt Ruben, Lasse, Joen og Kim, og resultaterne blev derefter. Men
alt i alt godt gået af de 11 U17-spillere, der viste at potentialet er der.
Dodji, Jonas og Christian trak mange modstandere til sig og åbnede ofte med held til
de hurtige Jacob, Martin og Kim.
Holdets forsøg var Kims lange tur mod Kaunas, over ¾ banelængde satte han 4
modstandere af.

Speed – Kaunas 0-17
Speed – LMT 0-24
Speed – Vänersborg 15-0
Speed – Pingvin 17-12
Speed – Kaunas 7-29 semifinale
Speed – Pingvin 0-17 3-4 plads
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En tak til forældrene Frank og Maibritt, som tog turen med og hjalp med U9 og U11,
og til Fini som styrede U11 til sejren, skal lyde her fra ungdomsafd.

Tur til Holland

Vi arbejder videre med vores tur og har i øjeblikket aftalt kampe med 4 hollandske
klubber i og omkring Amsterdam. Da U16-landsholdet ikke har nogen aktiviteter i
efterårsferien er førsteårs U17-spillerne inviteret med på turen, det har Tommy,
Dodji og Joen indtil nu benyttet sig af.
Har du for øvrigt meldt dig til turen?

Sommerlejr i Skjald

22 Speedspillere tog med ca. 35 andre spillere på sommerlejr i Skjald i Vestjylland.
Rygterne vil vide at det var en god tur, især svømmehallen blev flittigt brugt, og på
en tur til et sommerland blev div. gocarts og motorcykler også godt afprøvet. Claus og
Gry deltog som ledere fra Speed.

Resultater for RK Speed's ungdoms hold - 2000
inkl. Pinvin Cup Trelleborg den 19-20 august 2000.
Hold Kampe Vundne Uafgjort Tabte Scoringer + /

-
Point af
mulige

Scoringer
+/- snit

U7 3 3 0 0 145 85 6 100% 48 28
U9 16 8 0 8 345 275 16 50% 22 17
U11 27 24 1 2 944 181 49 91% 35 7
U13 22 19 1 2 581 166 39 89% 26 8
U15 23 12 2 9 478 265 26 57% 21 12
U17 10 5 0 5 100 144 10 50% 10 14

Total 101 71 4 26 2.593 1.116 146 72% 26 11

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

går vil vi løbende opdatere de aktiviteter vi har.

Aktiviteter i 2000:
 Lør - søndag 19-20 august Pingvin RC internationale ungdomsstævne.



13
 Lørdag den 26 august 4. DM-stævne hos CSR.
 Søndag den 3 september 2. Øresundsstævne hos Speed.
 Lørdag 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
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




