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JUBILÆUMSÅRGANG??

På forsiden af januarudgaven af Speedbladet kunne man
læse at 2001, årgang 50 var Speedbladets jubilæumsårgang,
men hvad blev der egentlig af den?
Der skete det at vi måtte æde vores ord i os igen.
Speedbladet udkom rent faktisk første gang i juni 1952, og
bliver derfor ikke før til næste år 50.
Dette står at læse i en komplet samling af Speedbladet som
klubben har fået fra Bjarne Holse, en af Speedbladets
redaktører gennem mere end 30 år.
Vi kan derfor love at der i den næste årgang, den rigtige
jubilæumsårgang vil komme mere fokus på bladet selv.
Indledende undersøgelser viser mange spændende ting og
gamle historier. For eksempel kan man da spørge sig selv,
hvorfor vi ikke længere har annoncer fra dyrehandlere og
møbelpolstrere og hvorfor klubben ikke længere afholder
bankospil og dans.
Ja, sådan gik det til dengang Speedbladet var ung.

Danmarksturneringen
Vi beklager at der ikke i denne udgave af bladet har været
plads til de sidste resultater fra årets DM-turnering.  Vi vil
bringe disse i næste nummer. Hvad Speed angår har det
bedste hold spillet de sidste kampe i anden division og har
slået Hamlet og Hundested to gange. Det betyder at Speed
med en sejr over vablerne 1. december vinder anden
division øst. De øvrige divisioner er vundet af FRK 1. div.
øst, Erritsø 1. div. vest, Holluf Pile 2. div. vest, ARK II 3.
div. vest og Silkeborg 4. div. vest.
SPEEDbladet
er Rugbyklubben Speeds
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Årets helt store begivenhed.

Den 1 december afholdes “ gyseren “ Unge - Gamle.
Sædvanen tro serveres der Gule ærter efter kampen så programmet
er følgende:

Kl. 1200 Portene åbnes, der kan købes gløgg og æbleskiver.
Kl. 1400 Kampen fløjtes i gang.
Kl. 1700 Gule ærter.

Der vil ind imellem arrangementerne kunne købes læskedrikke og
lignende.
Prisen for maden er kr. 50,- tilmeldingen på plakat på
opslagstavlen.

SE LIGE HER !!!!!!!!!!!!
Den 8 december 2001 Kl. 20.oo holder jeg min 18 års fødselsdag,
med åbent hus i Rugbyklubben.
Det vil glæde mig at se jer alle sammen!!!

Men… som alle ved, drikker i meget og det kan min spæde
økonomi ikke klare, så øl og vand kan købes i klubben… Men jeg
giver jo nok en lille en??

Så kig forbi, vi skal nok få det hyggeligt!!

m.  v.h. Marlene.
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Speed-spillere i fokus på
landshold og ungdomslandshold

Landholdet fik stor glæde af de tre Speedspillere, Henrik Larsen, Danny Sørensen og
Nicolai Kipp i efterårets tre landskampe i VM-kvalifikationen. De tre kampe endte
med dansk sejr over Sverige, men nederlag til både Polen og Tyskland. Kampen mod
Sverige blev lyspunktet i turneringen, da Sverige havde slået både Tyskland og
Litauen, så med sejr over Sverige ville Polenskampen kunne gå hen og blive
puljefinale. I kampen mod Sverige blev det til en dansk 33-21 sejr med både Henrik
og Danny i tredjerækken.
Et par billeder fra kampen bringes med tilladelse fra Daniel Storch, som har
billederne på http://homepage.mac.com/dstorch/PhotoAlbum13.html.

Danmark-Polen på Tårnby Stadion
blev god kamp, hvor danskerne
desværre ikke fik den ønskede sejr
hevet hjem. Holdet var hele tiden tæt
på, men polakkerne spillede godt og
tog konsekvent og sikkert de point de
kunne på straffe og dropspark. De to
danske forsøg blev scoret af Henrik
og Danny. Henrik Larsen blev kåret
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til dagens bedste spiller. På billederne nederst sidste side ses Henriks forsøg i to
tempi.
Kampen på udebane mod Tyskland ville efter nederlaget til Polen afgøre om
landsholdet kunne holde fast i en spinkel chance for kvalifikation til næste VM-
gruppe. Desværre blev det også her til et nederlag, men begge Speedspillere på
holdet, Henrik og Nicolai lavede forsøg.

U-landsholdet
Ungdomlandsholdet spillede samme dag som Danmark-Polen mod et udvalgt hold fra
Skåne. Det blev til et meget overlegent 79-0 til danskerne med mange Speed-spillere
på holdet. Af disse scorede Ruben Pedersen (Speed) 5, Tommy Andersen (Speed) 5,
Dodji Hounou (Speed) 5, Kristoffer Vandborg (Speed) 19, Steffan Irmark (Speed) 5,
Kim Baron Persson (Speed) 5.

Alle billeder fra landskampene er stillet til rådighed af Daniel Storch.
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VM-2003  i  New-Zealand/Australien
Rejsegruppen har holdt møde, angående ovennævnte tur og er kommet til følgende
foreløbige oplæg:
Rejsens varighed imellem 2-3 uger, og minimumskravet er 22 spillere for at turen
bliver til noget, rejsens pris ca. dKr. 15.000,00 inklusive hoteller, i dagens priser, men
vi vil selvfølgelig hele tiden prøve at få nogle billigere muligheder, Steven har lovet
at prøve på at få nogle billige indkvarteringsmuligheder.
Betalinger: Første betaling er 1 februar 2002 dKr. 1.000,00 derefter den 1 maj - 1
august - 1 november dkr. 1.000,00 hver gang, 1 februar 2003- 1 maj og sidste
betaling er den 1 august 2003 hvor hele restbeløbet skal falde.
Dead-line for afbud er den 1 august 2002, herefter mister man 1.000,00 Kr.ved afbud,
efter 1 februar 2003 ved afbud mister man hele beløbet, dog mister man intet ved
sygdom eller andet tilsvarende.
Onsdag d.16. januar, 2002 afholdes næste turmøde, hvor en mere detaljeret rejseplan
præsenteres.
SÅ SE AT BLIVE TILMELDT PÅ TILMELDINGSLISTEN I KLUBBEN.
Hilsen fra Nikolaj Kipp og Jørgen Larsen.

DØDSFALD.
En af klubbens gamle medlemmer Knud Larsen, også kaldet “Fætter Knud” døde
efter kort tids sygdom Lørdag d. 10 november 2001, 67 år gammel.
Knud startede med at spille rugby et par år efter opstarten af Speed, og opnåede
mange 1 holds kampe samt flere landskampe. Knud var en rigtig kammerat og var i
flere år også med i bestyrelsesarbejdet og var med til at præge klubbens arbejde og
udviklingen i rugby-sporten.

ÆRET VÆRE HANS MINDE.
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AKTIVITETSKALENDER FOR R K. SPEED
ÅR 2001

DECEMBER
Lør den 1. 14.00 GAMLE - unge
Lør den 1. 14.00 VABLERNE - SPEED II

2002
JANUAR
Fre den 25. GENERALFORSAMLING

MARTS
Lør den 9. TRÆNINGSKAMP II HOLD
Søn den 10. REGIONALKAMP Aalborg
Lør den 16. TRÆNINGSKAMP
Søn den 17. REPRÆSENTANTSKABSMØDE Grenå
Lør den 23. TRÆNINGSKAMP
Lør den 30.

APRIL
Lør den 6. LETLAND - DK LANDSKAMP
Lør den 13. TURNERINGSKAMP
Lør den 20. TURNERINGSKAMP
Lør den 27. TURNERINGSKAMP

MAJ
Lør den 4. TURNERINGSKAMP
Søn den 5. maj ØRESUNDSSTÆVNE
Lør den 11. TURNERINGSKAMP
Lør den 18. TURNERINGSKAMP
Lør den 25. POKALKAMP

Generalforsamling
Klubbens generalforsamling afholdes fredag den 25. januar.
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Sponsorgruppen
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DEBAT
I sidste nummer af bladet havde formand Jørgen Larsen to indlæg, i hvilke han
kritiserede henholdsvis ungdomslandsholdets hjemtransport af en skadet spiller og at
sidste ungdom-DM-s tævne blev henlagt til Esbjerg, mens vi gerne ville afholde det i
sammenhæng med landskampen Danmark-Sverige på Frederiksberg. Vi har modtaget
nedenstående svar til Jørgen Larsen:

Svar vedr. ”Den jyske mafia”…….
Der er ingen tvivl om, at Speed har en stor, god og velfungerende ungdomsafdeling,
som ”har magten” på banen i alle rækker. Men det gøre ikke, at en idé fra Speeds
ungdomsledere  vedr. forhold udenfor banen nødvendigvis skal nyde fremme.
Sådan var det også i forbindelse med placeringen af sidste stævne i børne- og
ungdomsturneringen.
For at læseren helt kan forstå, hvordan tingene hænger sammen, er jeg nødt til at gå
tilbage til marts måned, hvor breddeudvalget sendte et brev ud til alle klubber, for at
forespørge, hvem der ønskede at være værter for et af de 6 DM stævner for børn og
unge.
De enkelte klubber kan ønske flere stævner i prioriteret rækkefølge.
Herefter blev stævnerne fordelt, således at klubberne så vidt muligt fik sin første
prioritet opfyldt. Hvis flere klubber havde samme første prioritet,  blev det
pågældende stævne tildelt den klub med flest spillere.
Det gjaldt også RK Speed. Speed havde udelukkende søgt om stævnet i juni måned,
ligesådan som en anden klub i Hovedstadsområdet.  På en direkte forespørgsel til
Speed om man var villig til at afgive junistævnet til denne anden sjællandske klub,
og i stedet få første eller sidste stævne var svaret ”nej”.
Der var ingen klubber, der havde bedt om første eller sidste stævne. Derfor
forespurgte breddeudvalget derefter hos de klubber,  der ingen stævner havde fået
tildelt, om man ville være vært for enten første eller sidste stævne. Herefter var
Erritsø villige til at være vært for første stævne i april, og Esbjerg for det sidste
stævne i oktober.
Der er ingen tvivl om, at fordelingen af stævnerne i år har været meget skæv rent
geografisk, men det har alene været på baggrund af klubbernes egne ønsker.
Da 5. stævne skulle planlægges var der forespørgsel fra bl.a. RK Speed om at lægge
U17 rækken i København, da der ved 4. stævne i Grenå udelukkende havde været
deltagere fra København. Dette blev imødekommet, med det resultat, at hverken
Esbjerg  eller Jyske Piger kunne deltage, ligesådan som løse spillere fra Erritsø heller
ikke kunne deltage.
På ledermødet ved den del af det 5. stævne som fandt sted  i Aalborg blev
spørgsmålet om flytning af sidste stævne berørt. Og muligheden for at flytte stævnet
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til Speed blev foreslået. Det fik en blandet modtagelse. Der var både for og imod.
Breddeudvalget syntes dog, at det var en rigtig god idé,  så vi ville herefter lave en
undersøgelse blandt samtlige klubber, om man var interesserede i at flytte stævnet til
Speed. For at undgå at nogle klubber overskred deres budget af den årsag, tilbød vi at
sætte gratis transport ind fra Aalborg, med opsamling langs den jyske motorvej.
Svarfristen var 2 uger før stævnet for at give Esbjerg et fornuftigt varsel, hvad enten
de skulle arrangere stævnet eller om de skulle aflyse.
En uge før fristen var udløbet havde breddeudvalget møde. Breddeudvalget består
som bekendt af 2 medlemmer fra Københavnske klubber – heraf én fra Speed, samt
en fra Erritsø. Breddekonsulenten deltager i udvalgets møder, men har, som ansat,
ingen stemmeret.
Breddeudvalget var 100% enige om, at såfremt blot én klub ikke ønskede at medvirke
til flytning af stævnet blev det ikke til noget. Samtidig ønskede man at imødekomme
to nye ”Ungdomsklubber” i Jylland, som havde ytret ønske om at deltage i sidste
stævne i Esbjerg. Det kom alligevel ikke, men på det tidspunkt,  hvor beslutningen
blev truffet så det sådan ud !
Der er altså på ingen måde tale om, at ”jyske mafia” chikanerer ungdomsrugby i
Danmark, men derimod at breddeudvalget ser på helheden, - og ikke kun på toppen !

Med venlig hilsen
Maibritt Kringel

Formand for DRUs Breddeudvalg
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Ungdomssiderne
6. DM i Esbjerg – finalestævnet.

Den 27. oktober spillede vi de sidste 12 DM-kampe og hjembragte for 2. år i
træk alle de DM-titler der blev spillet om i år. Det er en præstation som ingen har
gjort før os, og det er noget der giver genlyd rundt omkring. Speedholdenes indsats
har således været optalt med mindre artikler i Politiken, Amager Bladet og Tårnby
Posten.

Esbjerg havde opstillet et kanonarrangement, hvor alt var på plads, så de
tilfredsstillede de mange spillere og ledere fra hele landet, der deltog i det sidste
stævne, på denne lidt kolde med heldigvis tørre efterårsdag i vest jyske.

Vi havde kun 4 hold med til Esbjerg (med 51 spillere), idet U17-holdet ikke
magtede at stille med nok spillere til et fuldt hold, godt nok havde de vundet titlen
inden stævnet – foran FRK - men det var lidt skuffende at kun 5 spillere tog til
Esbjerg.

U9 spillede 2 kampe mod Århus (20-0) og (15-15), U9-holdet var sikker på at
vinde titlen, hvis bare de fik 1 point, så at de 3 point de fik i Esbjerg, gav et sikkert
mesterskab til Speed 6 point foran Århus.

U11 spillede 3 kampe mod Odder (40-15), Århus (15-10), Grenå (25-0) og
Mariager (35-5). DM-titlen var sikret før dette sidste stævne. Speed-holdet tabte
således kun 1 kamp i årets turnering mod Århus der sluttede på 2 pladsen, Speed
sluttede sikkert med 13 point foran Århus.

U13 spillede 3 kampe mod FRK (75-0), CSR (75-0) og Grenå Piger (10-5), DM-
titlen var sikkert hjemme med de sejre over FRK og CSR. U13 sluttede således 2
point foran Århus, de 2 holds indbyrdes kampe afgjorde 1 og 2 pladsen, hvor det i
løbet af året er blevet til 2 sejre til Speed og 1 – den seneste – til Århus.

U15 spillede 3 kampe mod CSR (0-5), Ålborg (75-0) og Grenå (35-0). DM-titlen
blev afgjort mellem Speed og CSR, som hele året har kæmpet tæt, det er blevet til 3
sejre til hvert hold i de indbyrdes opgør. Før den sidste indbyrdes kamp var Speed
foran med 2 point og en bedre målscore på +12 point, og da CSR kun scorede 1 gang i
den sidste kamp, så gik mesterskabet til Speed på bedre indbyrdes målscore.

RK Speed har nu vundet 13 af de 14 titler, der spillet om i de sidste 3 år,
den sidste titel vi ikke vandt, var U17 i 1999, de 2 sidste år er alle titler gået til
Speed. Vi i ungdomsafd. ser det som en konsekvens af klubbens store målrettede
arbejde.

Til vores store glæde kan vi også se at kvaliteten af dansk ungdomsrugby
vokser i disse år, med flere ungdomshold (22 hold i årets turneringer) og flere
spillere på ungdomsstævnerne. Og ikke mindst - det bliver svære at vinde i
fremtiden, som tidligere nævnt så var Århus og CSR ganske tæt på Speed U13 og
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U15, og vi ser med glæde frem til den øgede konkurrence, som vi mener vil gøre dansk
ungdomsrugby endnu bedre, og som vil presse os til fortsat at udvikle
ungdomsholdene.
'

Årets spillere - 2001

Årets afslutning foregik traditionen tro her midt i november, med gløgg og
æbleskiver i klubhuset og 4 kampe på den noget mudrede bane, kampe hvor holdene
stillede op mod en blanding af trænere og forældre. Vi tror at en del af forældrene
var noget trætte den lørdag aften, for der var nogen der tog alle 4 kampe i træk.

Vi kårede også årets spillere på U9 til U15-holdene, og i år gik titlerne til:

U9 – Trond Navntoft / Rasmus Larsen: I år gik titlen til 2 spillere, som begge
har gjort det fremragende, men på hver deres måde. Trond har primært sin styrke
som klyngespiller og med tacklinger, mens Rasmus mere er en fremadrettet
kædespiller med blik for de små huller. Begge spillerne har altså gjort det så
fremragende at de ikke var til skille ud fra hinanden, så derfor denne undtagelse med
2 spillere.

U11 – Martin Christensen: På U11-holdet har der i år været mange gode spillere,
som sammen har ført holdet frem til de mange sejre det er blevet til. Det har således
ikke været let at pege på en bestemt, men valget faldt på Martin, da han har vist en
utrolig fremgang. Martin er en klyngespiller, som suger modstanderne til sig, og
alligevel magter at få bolden i spil inden den bliver låst. Mange forsøg bliver det ikke
til men, der bliver scoret mange forsøg på Martins forarbejde.

U13 – Martin Ellegaard: Martin har gået forrest i mange situationer, til
træning og til kampe i forsvar og i angreb. Martin har udviklet sin evne til at se egne
og medspillernes muligheder i kædespillet, til noget nær det perfekte for hans alder.
Han løber stærkt og magter finter og sidestep, og som flere U15-spillere til træning
har bemærket, så er han ikke nem at fange.

U15 – Dennis Christensen: Dennis har været med i alt hvad U15-holdet har
lavet i år, på og uden for banen, han har været skadet et par gange, men det har ikke
afholdt ham fra at møde op til træningen og deltage fra sidelinien. Dennis er den
sociale holdspiller, som holdet har nydt godt af i år. Når der skulle tages fat i
klyngerne, så var det ofte med Dennis som igangsætter, og en del forsøg efter klynge
opspil er det også blevet til i årets løb.

U17 – Tommy Andersen: Tommy har gjort det rigtig godt igennem hele året, og
er i en stadig positiv udvikling. Tommy er holdkaptajn på klubbens U17-hold og U17-
landsholdet, Han har opnået debut på Speeds 1.-hold, hvor han stadig har meget at
lære, men vi tror på Tommy – han er kommet langt og han kommer længere med
rugby, hvis han selv vil det.
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Mange andre gode og stærke spillere har haft stor andel i vores flotte
resultater og sejre, mange har været meget synlige på banerne med scoringer og
tacklinger, I har alle gjort det forrygende i år.  Ingen nævnt - ingen glemt!! Det er
godt gået drenge og piger – I kan alle være stolte af resultaterne.

Tur til Tring i 2002.
Turen til England i 2002 er nu på plads mht. værtsklubben Tring RFC, som

nu har skrevet kampe mod RK Speed ind i deres kalender for 2002,
Tilmeldingerne er også begyndt at dukke op – 27 indtil videre, men har du

tilmeldt dig?

Ungdomstræning i vintermånederne

Vi holder nu en træningspause frem til februar 2002, for at give trænerne
mulighed for at holde fri og være lidt sammen med deres familier.

Til februar sender vi brev ud til alle spillerne om hvor, hvornår og hvordan
træningen starter igen, forvent at alle hold er i gang efter vinterferien i uge 7, mens
U15 og U17 starter først i februar.

Værd at vide

U17-landsholdet har spillet en træningskamp mod Skåne U18 på
Speeds baner, det blev en sikker sejr med mere end 8 forsøg, bl.a. lagt
ind af Steffan, Dodji, Tommy og Kim fra Speed.

De øvrige på landsholdet fra Speed var Joen, Kristoffer, Ruben og
Ole, så der var noget at se på for hjemmepublikummet, før det gik løs
med Danmark – Polen på Tårnby stadion.

Her var Speedspillerne igen med fremme idet Henrik og Danny
hver lavede et forsøg mod Polen, Danmark tabte dog kampen 20-27.

Anna Guy, stor og stærk U13-spiller, stillede op for det nye Grenå
pigehold i Esbjerg – et hold der gjorde det ganske godt med et lille
nederlag til Speed U13, i en kamp uden for turneringen.

Årets hold i RK Speed er U13, de har vundet alle de turneringer
de har deltaget i - Hundested Cup, Pingvin Cup, DM og ØT. De har
spillet 39 kampe og vundet de 37, de har scoret 1.493 point mod 225.
Årets top hold bestod af følgende spillere:

Mikkel Andersen, Daniel Aurvig, Mikkel Baron, Mark Christiansen,
Martin Ellegaard, Emil Enna (holdkaptajn), Rasmus Glæsner, Martin
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Glæsner, Anna Guy, Patrick Honore, Gerard Hounou, Martin Meitoft,
Dennis Stark, Jesper Vejlin, Sebastian Weichel, Christian.

Arne Jørgensen – tidligere 1.-holdsspiller og
seniorlandsholdsspiller i en lang årrække har meldt sig under fanerne i
ungdomsafd., og vil fra foråret starte op som U13-træner i Speed.

Kiwi Steve og Mark (englænder) har ligeledes tilbudt deres hjælp
mht. U15 og U17-holdene.

U15 – U17 tur – Lasse er i fuld gang med at arrangere et
træningsweekendophold på sin efterskole. Vi skal bl.a. lære skolens
andre elever at spille rugby.
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Øresunds turneringen  U7 - U17  2001
Opdateret den: 20-11-01 CB

Øresund-U7-2001
Stævner Kampe Vunden Uafgjort Tabt  + Score  - Score Point

1 Speed 3 6 5 1 245 -115 23
2 Pingvin 3 6 2 4 150 -260 14
3 Malmö 2 4 1 1 2 75 -95 11

Øresund-U9-2001
Stævner Kampe Vunden Uafgjort Tabt  + Score  - Score Point

1 Pingvin 3 7 5 1 1 270 -155 24
2 Speed 3 7 4 1 2 245 -180 22
3 Malmö 1 3 7 7 135 -335 13
4 Malmö 2 1 3 2 1 90 -70 9

Øresund-U11-2001
Stævner Kampe Vunden Uafgjort Tabt  + Score  - Score Point

1 Speed 3 8 8 350 -70 30
2 Gripen 3 8 3 1 4 185 -210 21
3 Pingvin 1 3 8 2 1 5 130 -245 19
4 Pingvin 2 3 6 2 4 100 -240 14

Øresund-U13-2001 Pingvin 1 #2 pga. flere indbyrdes sejre end Malmö

Stævner Kampe Vunden Uafgjort Tabt  + Score  - Score Point

1 Speed 3 11 10 1 325 -70 37
2 Pingvin 1 3 11 5 2 4 200 -117 29
3 Malmö 3 11 6 5 140 -177 29
4 Pingvin 2 3 8 1 1 6 110 -200 17
5 Lugi 1 4 2 1 1 55 -40 11
6 Karlskrona 1 4 4 5 -145 6
7 CSR 1 3 3 5 -91 5

Øresund-U15-2001 Malmö #2 pga. bedre indbyrdes målscore

Stævner Kampe Vunden Uafgjort Tabt  + Score  - Score Point

1 Speed 3 9 7 2 205 -75 29
2 Malmö 3 9 5 1 3 145 -110 26
3 Pingvin 3 9 5 1 3 125 -105 26
4 CSR 1 3 3 15 -61 5
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DM turneringen  U9 - U17 2001
Opdateret den: 28-10-01 CB

DM U9-2001
Hold Stævner Kampe Vunden Uafgjort Tabt  + Score  - Score Point

1 Speed 6 11 6 2 3 235 -185 37
2 Århus 6 11 3 2 6 185 -235 31

DM U11-2001
Hold Stævner Kampe Vunden Uafgjort Tabt  + Score  - Score Point

1 Speed 6 21 20 1 1040 -255 73
2 Århus 6 21 13 1 7 685 -515 60
3 Odder 6 22 11 1 10 790 -650 57
4 Mariager 6 21 5 16 560 -790 43
5 Grenå 4 15 15 175 -1040 23

DM U13-2001
Hold Stævner Kampe Vunden Uafgjort Tabt  + Score  - Score Point

1 Speed 6 15 14 1 670 -65 55
2 Århus 6 15 13 2 640 -175 53
3 Grenå 6 15 6 1 8 250 -365 40
4 CSR 6 15 4 2 9 155 -545 37
5 Odder 2 8 3 5 140 -415 18
6 FRK 3 7 1 1 4 105 -395 18

DM U15-2001 Speed 1 vinder foran CSR på bedre indbyrdes målscore +7point

Hold Stævner Kampe Vunden Uafgjort Tabt  + Score  - Score Point
1 Speed 1 6 18 14 1 3 546 -185 59
2 CSR 6 18 14 1 3 544 -173 59
3 Ålborg 6 18 4 1 13 206 -627 39
4 Grenå 5 15 1 1 13 155 -471 28
5 Speed 2 2 5 1 4 100 -150 11
6 Erritsø 2 2 2 70 -15 10

DM U17-2001
Hold Stævner Kampe Vunden Uafgjort Tabt  + Score  - Score Point

1 Speed 5 15 13 2 501 -81 51
2 FRK 5 15 11 4 414 -170 47
3 Exiles PTI Damer 6 17 6 11 201 -476 41

4 Esbjerg RK 3 10 4 1 5 205 -322 25
5 Jyske Piger 3 9 1 1 7 31 -303 18



18

Resultater for RK Speed's ungdoms hold - 2001
Alle 2001 kampe
Hold Kampe Vundne UafgjortTabte Scoringer + / - Point af mulige Scoringer +/- snit

U7 6 5 1 245 115 11 92% 41 19
U9 23 13 3 7 580 455 29 63% 25 20
U11 40 36 4 1,639 467 72 90% 41 12
U13 39 37 2 1,493 225 74 95% 38 6
U15 46 34 2 10 1,128 439 70 76% 25 10
U17 21 18 3 602 144 36 86% 29 7

Total 175 143 6 26 5,687 1,845 292 83% 32 11

RK Speed Ungdoms aktiviteter
Opdateret 20-11-01

2002
Datoer Aktivitet U7 U9 U11 U13 U15 U17 Lede
? Lørdag 12 januar DM indendørs stævne – Valby Hallen. (x) (x) (x) CB

? Mandag 4 februar Træning starter for U15-U17 x x CB

? Lørdag 17 februar DM indendørs stævne – Erritsø. (x) (x) (x) CB

? Onsdag 20 februar Træning starter for U7-U13 x x x x PL

? Fre - Søndag 22 - 24 marts Dommer 1 kursus DRU

? Lørdag x april 1. DM stævne – ikke placeret. x x x x x CB

? Søndag 5 maj 1. Øresunds stævne i Malmö x x x x x x CB

? Torsdag x maj Hundested Cup x x x x x CB

? Lørdag x maj 2. DM stævne – ikke placeret. x x x x x CB

? Lørdag x juni 3. DM stævne – ikke placeret. x x x x x CB

? Søndag 2 september 2. Øresunds stævne i Kastrup x x x x x x CB

? Lørdag 14 september KRA - Øresunds Cup x x x x x x Ludvig

? Efterårs ferien U42 Tur til England x x x x x CB

? Søndag 4 november 3. Øresunds stævne i Trelleborg x x x x x x CB

Der bliver uddelt kamp kort til alle, der skal deltage 4 til 7 dage før kamp dagen, dette kampkort

indeholder flere detaljer om møde - kamp og hjemkomst tider. 

Der trænes på alle man- og onsdage, undtagen på skolefridage - medmindre andet er aftalt.
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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 3535 4836
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-U11 træner: Carsten Lund ”Loke” 3255-8416

Peter Larsen 3252-3887
U13 træner: Glenn Enna 4453-0974

Ruben Garcia Pedersen 3252-9738
U15 træner: Claus Beck 3295-2149

Jimmy Bagge 3542-0319
U17 træner: Fini Mortensen 2968-7879

Jesper Hagel 3251-0971
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 Ken Olesen 3258 1107




