
NUMMER 2 FEBRUAR 2001 50. ÅRGANG

SPEEDBLADET

TRÆNING
Vi har meget at gøre! Der er nogle guldmedaljer vi skal (gen)vinde.
Træningen er startet for seniorerne. Mandag og onsdag 18.00.
Ungdomsafdelingen op til U13 træner fra 21. februar på Løjtegårdsskolen.
U15 træner fra 7. februar indendørs.
U17 træner mandag og onsdag med seniorerne.

Generalforsamling 2001
Årets generalforsamling var i det store hele en positiv oplevelse. Alle holdene har
gjort det godt (bortset fra seniorernes træningsindsats…). Specielt må ungdommen
betegnes som fuldstændigt suveræne i Danmark og i Øresundsområdet. Spændende
bliver det at følge U17's indtagelse af hele Sverige. De kan ikke finde modstandere
her i landet.
Det eneste område, hvor vi desværre ikke rigtig topper er indenfor damerugby. Vi har
ikke noget hold. Old boys har også gjort det godt. Deværre fik vi ikke historien om
dem på Generalforsamlingen, fordi Glenns telefon ikke virkede !? Vi bringer derfor
old boys-afdelingen beretning.
Eneste minus er at jubilæumsarrangementet har betydet en del flere omkostninger end
forventet, så vi bliver nødt til at spænde livremmen lidt ind i år, sådan så klubbens
økonomi bliver lige så god som de sportslige resultater.
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Beretning fra OldBoys
udvalget år 2000.

Mottoet for år 2000 har Oldboys udvalget hentet
fra en af de rigtigt gamle drenge – nemlig
Michelangelo:

”The greatest danger
for most of us

is not that our aim is
too high

and we miss it,
but that it is

too low
and we reach it.”

Det er derfor med stor glæde, jeg nu kan konstatere, at vi
har levet op til mottoet: ikke at sætte os for lave mål og så
oven i købet nå dem.!
Oldboys planlægningsprogrammet år 2000 indeholdt
således 11 træningssamlinger, 4 runder af
Øresundsturneringen, Skandinavisk Open 7 a’side, 2 runder
af DM i Oldboys samt Berlintur. Vi nåede det ikke helt.

Først årets lyspunkter:
Vi har fået vort eget Oldboys Udvalg – vist nok bestående
af Glenn som formand, Jørgen og jens som menige
medlemmer, Samt ikke mindst Arne og Flemming som
Hang-Arounds. Der hersker en del uenighed og usikkerhed
om den officelle rollefordeling – og sådan skal det nok
være.
Vi mødte talstærkt op til Speeds Jubilæum og tævede Oslo.
På denne mindeværdige dag indstiftedes ”Pokalen for
Dagens OldBoy”; Den gik med god grund til Jan Baage,
der spillede som i sin ungdom. Det skulle han nok ikke
have gjort. Men som trøst for en langvarig skade, fik han
lov til at beholde pokalen resten af året.
Sidst på året blev udvalget enig med sig selv om, at vi
skulle tromme oldboys medlemmerne sammen, dels for at
snakke om planerne for det nye år, dels for at få en
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hyggelig aften. Vi kom 20 ud af de 34 mulige, hvilket tegner godt for fremtiden.
Udover Jubilæet, har vi spillet 5 kampe: 2 gange i DM, 2 gange i Skandinavisk Open
7 ’s og 1 gang i Berlin. Vi vandt et par af dem også.

Til sidst årets nedtur:
Det lykkedes efter skriftlig opfordring at få DRU til at indkalde til DM for Oldboys
2000.  Brevet fra Unionen nåede frem til klubben fredag den 30 juni med sidste
tilmeldingsfrist den 24 juli. Så havde vi ligesom hele industriferien til at få et hold
stablet på benene. 1.runde var den 26 august hos os selv – den dag var 4-5
Oldboysspillere med ungerne til DM-stævne hos CSR – så vi kunne ikke stille fuldt
hold.  Da 2.runde i Ålborg også var tilrettelagt samtidigt med ungernes stævne i
Mariager – valgte vi at melde afbud.
I brevet til DRU sidste sommer bad vi dem fastlægge OldBoys DM samtidigt med
den øvrige turnering – men vi har ikke hørt fra dem endnu.
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DRU mangler hjælpere til internationalt
møde

Dansk Rugby Union er i perioden tirsdag den 27.-torsdag den 29. marts vært for det
Internationale Rugby Forbunds (IRB) kongres i Købehavn. Kongressen finder sted på
SAS Radisson Scandinavia og vi forventer ca. 120 delegerede fra de 92
medlemslande (samt evt. ledsagere).
Vi er i øjeblikket ved at planlægge programmet for dagene, bl.a. kan det nævnes at vi
har fået tilsagn fra HKH Prins Joachim om deltagelse i den officielle åbning af
kongressen den 28. marts.
I forbindelse med kongressen har vi brug for et antal frivillige til at fungere som
"kongresguider". Deres opgave bliver at hjælpe med uddeling af materiale og andet
praktisk arbejde i forbindelse med selve møderne.
Derudover skal de kunne svare på spørgsmål om København og henvise til de rette
personer med hensyn til alle mulige og umulige spørgsmål. For at yde bedst mulig
hjælp til de delegerede, efterlyser vi specielt folk der taler engelsk, fransk, spansk og
russisk.
Vi kan ikke tilbyde løn for dagene, men de udvalgte kongresguider vil blive inviteret
til at deltage i hele programmet (herunder velkomst på Københavns Rådhus samt de
officielle middage og udflugter). Det bliver uden tvivl et par travle dage, men helt
sikkert også en stor oplevelse.
Vi håber at I vil hjælpe os med at sprede denne besked til alle i klubberne og bede
interesserede om at svare tilbage til undertegnede hurtigst muligt.

Med venlig hilsen,
Inger Marie Godvin
Dansk Rugby Union
Idrættens Hus
DK-2605 Brøndby
t: +45 43262800 f: +45 43262801
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U13 i Hundested Cup mod Pingvin

Glæde over en af sejrene i Holland.
U15 mod Pink Panthers
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Frem mod sæsonstarten
Mens vi venter på programmet for forårssæsonen, kan vi begynde at se frem mod
sæsonens første kamp, som bliver en pokalkamp mod Hundested. Denne afvikles 31.
marts, ugen før superligaen begynder.
I pokalturneringens anden runde mødes desuden Erritsø-Hamlet, Exiles-Esbjerg og
Holluf Pile-CSR.

VM i Sevens
Som det sikkert er nogle bekendt har klubben haft en delegation med som
observatører af rugby (og øl mm.) ved VM i Sevens, som afvikledes i Argentina sidst
weekend i januar. Turisterne er ikke vendt hjem i skrivende stund, så mens vi med
længsel venter på en beretning om turen, må I tage til takke med følgende, som er
hentet på www.planet-rugby.com.
For at tage slutningen af historien først, så blev det Jonah Lomu, der vandt finalen.
All Blacks havde fået deres kaptajn skadet under de indledende kampe, og måtte
blandt andet tage en spillerne fra Uruguays udgåede hold med i finalerne. Det betød
dog ikke det store Lomu lavede tre forsøg i finalen mod Australien. Han var blevet
sparet i de første kampe og blev først brugt som joker i finalen, hvor han altså slog til.
New Zealands medfavoritter Fiji blev slået i semifinalen af Australierne, mens New
Zealænderne selv slog hjemmeholdet Argentina i semifinalen. Argentina havde slået
Sydafrika ud i kvartfinalen. Dette var turneringen store kamp og nok også største
overraskelse.
Det eneste europæiske hold i cup-turneringen var England, som tabte i første kamp.
Med andre resultater for de europæiske Six Nations-hold, bl.a. Frankrigs nederlag til
Kenya virker det som om  disse var mere indstillede på snart at skulle afvikle 6
Nations, som starter første lørdag i februar. Italien og Skotland havde ikke
kvalificeret sig, mens Irland blev slået ud af Bowlen sammen med Frankrig og Wales
nåede semifinalen i Plate-turneringen.
Danmark blev jo slået ud i kvalifikationsturneringen, hvor landsholdet ellers gjorde
det flot med en fjerdeplads efter Irland, Wales og Georgien. Georgien nåede finalen i
the Plate, hvor de dog tabte til Rusland. I the Bowl blev det Chile, der vandt over
Portugal.
Six Nations strater 3. februar med Italien-Irland, Wales-England og Frankrig-
Skotland. Turneringen afsluttes i weekenden 7-8. april. I øvrigt betyder afviklingen af
Six Nations at Europa Cuppen, som er nået til semifinalerne må ligge stille i en
længere periode.
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AKTIVITETSKALENDER FOR R K. SPEED ÅR 2001

FEBRUAR
Tors den 8. 17.30 BESTYRELSESMØDE

MARTS
Lør. den 3. 13.00 TRÆNINGSKAMP
Søn. den 4. Finaler i SOFT RUGBY
Tors den 8. 17.30 BESTYRELSESMØDE
Lør. den 10. 13.00 TRÆNINGSKAMP
Lør. den 10. 12.00 FORMØDE TIL REP.MØDE I DRU BRØNDBY
Søn. den 11. 10.00 REP.MØDE I DRU BRØNDBY
Ons. den 14. 18.00 TALENTTRÆNING RK SPEED
Lør. den 17. 13.00 TRÆNINGSKAMP
Lør. den 24. U 20 FÆLLESTRÆNING RK. SPEED
Lør. den 24. U 17 OG LANDSHOLD FÆLLESTRÆNINGAALBORG
Søn. den 25. 13.00 REGIONALKAMP (VEST – ØST) I AALBORG
Lør. den 31. 13.00 HUNDESTED - SPEED Pokalkamp

APRIL
Lør. den 7. U 20 LANDSHOLD v. VEST NORGE AALBORG
Lør. den 7. U 17 LANDSHOLD v. SKÅNE U 18 SKÅNE
Lør. den 7. 13.00 1. hold KAMP
Tirs den 10. 17.30 BESTYRELSESMØDE
Ons. den 11. 18.00 2. hold KAMP
Tors den 12. FÆLLESTRÆNING LANDSHOLD
Tors den 19. 18.00 TALENTTRÆNING RK. SPED
Lør. den 21. 13.00 1. hold KAMP
Fre. den 27. ”A” OG U 20 FÆLLESTRÆNING AALBORG
Lør. den 28. ”A” OG U 20 LANDSKAMP v. TYSKLAND AALBORG
Ons. den 25. 18.00 2. hold KAMP
Lør. den 28. – 30. U18 VM KVALLIFIKATION I SVERIGE

MAJ
Tirs. den 1. U18 VM KVALLIFIKATION SVERIGE
Lør. den 5. U17 v. SVERIGE U18 ”B” GØTEBORG
Søn. den 6. U17 FÆLLESTRÆNING AALBORG
Ons. den 9. 18.30 2. hold KAMP
Tors den 10. 17.30 BESTYRELSESMØDE
Lør. den 12. 13.00 1. hold KAMP
Lør. den 19. 13.00 2. hold KAMP LK ude
Lør. den 19. U 20 FÆLLESTRÆNING AALBORG
Søn. den 20. U 20 FÆLLESTRÆNING AALBORG
Tors. den 24. HUNDESTED CUP
Tors. den 24. – 28. U20 VM KVALLIFIKATION I POLEN
Lør. den 26. 13.00 1. hold KAMP
Ons. den 30. 18.30 2. hold KAMP

JUNI
Lør. den 2. 13.00 1. hold KAMP
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Lør. den 9. 13.00 1. hold KAMP
Ons. den 13. 18.30 2. hold KAMP
Tors den 14. 17.30 BESTYRELSESMØDE
Lør. den 16. 13.00 FREDERIKSBERG - SPEED Pokalkamp

AUGUST
Lør. den 11. 10.00 SCANDINAVIAN OPEN 7´s
Søn. den 12. 09.00 SCANDINAVIAN OPEN 7´s

Adam tackles i kampen FRK-Speed (Foto: Daniel Storck)

U15 i Holland mod Almere
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UNGDOMSSIDERNE

Tur med bowling klubben til Holland, eller hvordan Glenn tabte sig.
(Denne fortælling har varet et par numre, men nu er vi nået til slutningen)

Godt trætte vendte vi hjem til vandrehjemmet, ca. 1 time senere end vi havde lovet
bestyreren på vandrehjemmet, men heldigvis så var der stadig mad, og den var også varm. Kun 1
problem rejste sig foran Glenn da han som sidste mand satte sig, hvor var tallerkenen og hvor var
maden? Endnu engang viste det sig at Glenn måtte rejse sig fra et aftensmåltid uden at være mæt.

Tilbage i vores stuer var det blevet tid til at slæbe div. folk for retten, og det blev
tydeligt at den gode dommer havde en vanskelig aften foran sig, med sager som ”salt på fritter”, ”lokke
lommepenge fra uskyldig” og ”destruktion af badebukser”. Dommeren holdt fanen højt (lidt hjulpet af
Claus), og med støtte af en fantastisk jury ( Rune, Kevin, Jesper, Emil, Nick og Mikkel ), blev der
afsagt nogle retfærdige domme. Rene – uskyldig, vidste ikke at låget sad løst på saltbøtten. Simon –
erklærede sig selv skyldig, håbede vist på en mild straf. Rico – skyldig, Lucas havde nogle ret
håndfaste beviser, Carsten A måtte indrømme at han mod passende belønning fra Rico skulle fortælle
at Rico ikke havde udført udåden.

Senere så var der åbent på vandrehjemmets bar, og mens Jimmy, Claus og Glenn, fik en
øl, blev der spillet højt tecno-musik, til glæde for U13 og U15 der hang med ud på baren. Det blev
endnu engang sent før alle nåede der seng, men ro blev der.

Fredag – Hilversum RC
Fredagen startede med uddeling af trøjerne. Den pæne trøje havde en del kandidater,

Awal der havde stoppet Kevin i at gå ud foran en bil i Amsterdam, Simon der havde fundet Patrick’s
hue, Lasse, der havde tilbudt Rico at betale for ham i Amsterdam, hvis nu at …. Glenn, der havde
fundet Michaels pung. Jokke, der havde fundet Ben’s mobil. Trøjen gik til Lasse, der ville låne Rico alle
sine lommepenge, hvilken mand!.

Skurkene stod også i kø, der var Rico med Lucas’s badebukser, der var Gerard, der havde
vandet Emils bukser med sin personlige vander, Ben der bl.a. havde glemt sin jakke på turen til
Amsterdam, hvor han stod i t-shirt, og hele den bande rødder der vadede ind af døren til opholdsstuen
selv om vi gang på gang havde råbt ”uden om” ( bringer det minder frem? Carsten W, Carsten A Jokke,
Nick, Rasmus G, Mikkel og Gerard ). Trøjen gik til Ben for hans klare indsats, og endnu en blev i dagens
anledning givet til Carsten A for afsløringen i retssagen mod Rico.

Dagen blev brugt til at slappe af på vandrehjemmet, bl.a. med en rask slåskamp i gangen,
hvor der blev gjort ihærdige forsøg på at lægge Jimmy og Glenn ned, men heldigvis var spillernes
sympatier delte, så lederne slap levende fra attentatet. Lidt over middag kørte vi af sted til Hilversum
med en gang rugby på videoen og Christian og Thomas lige foran. Her stoppede vi midt i byen, og så blev
alle sluppet løs, de yngste dog under behørigt opsyn. Højdepunktet var klart endnu engang en tur i et
supermarked med indkøb af mere slik og sodavand – spillernes mødre bør bemærke, at deres sønner
sagtens kan handle, og disponere over økonomiske midler, så måske er her en mulighed for aflastning i
hverdagen derhjemme.
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Sidst på eftermiddagen ankom vi til Hilversum RC’s anlæg, meget imponerede 2 store

lysbaner, et stort klubhus i 2 etager med plads til mange mennesker, og mange var vi den aften hvor
Hilversum havde besøg af os og et U19-hold fra England.

Før vi tog af sted hjemme fra Elst havde Jimmy, Glenn og Claus stillet deres hår til
rådighed for bowlingklubben, hvis det lykkedes alle 3 hold at vinde over aftenens værter. Det ville
være en passende belønning hvis vi kunne rejse ubesejret fra Holland.

Kampene forløb som de øvrige dage! 3 sikre sejre til RK Speed, dog måtte vi erkende, at det her var vi
mødte størst modstand, fra deres U13 og U15 hold, mens U11 ville have vundet langt større på en mere
bred bane. U11 vandt kampen igen uden at modstanderne formåede at score mod dem (45-0). Dagens
bedste spiller blev Sebastian, han viste endnu engang at han har stor forståelse for spillet, selvom han
ikke har spillet længe! De 9 forsøg blev lagt af Mikkel, Gerard, Carsten W, Sebastian og Jokke.

U13 måtte se modstanderne score 1 forsøg (30-5). Fidusen gik til Patrick og Emil, banens
mindste og bedste spillere, som flere gange trak modstanderne til sig og spillede medspillerne fri.
Kampens 6 forsøg blev lavet af Rasmus G, Stefan, Awal og Emil. Kampen gav også debut til Martin G,
som ellers spillede U11, men han ville godt prøve noget der var lidt sværere og det gjorde han rigtig
godt. Mikkel Røge en anden af vores nyere spillere viste også i denne kamp, at han kan tackle 3 gange
måtte store Hilversum-spillere bide græsset, hvor de troede at de var igennem.
U15 spillede en meget flot kamp mod hjemmeholdet (29-0) på fuld bane, med 15 mand på hver side.
Kampen startede meget lige, og Hilversum var 2 gange meget tæt på at score. Der blev fra begge sider
virkeligt ”gået til vaflerne”. Pulsen var rigtig høj, og på et tidspunkt stod begge holds trænere halvt
inde på banen for at ”dirigere tropperne”, hvilket medførte at  dommeren måtte stoppe kampen et par
minutter for at påtale opførslen eller mangel på samme. Stormen blev reddet af, mest på basis af
formidable tacklinger på og omkring baglinien, specielt de ”mindre spillere” efterviste tesen: ”The
bigger they are, the harder they fall”!!.

Speed U15 fik lidt mere struktur på angrebsspillet, men til vores undren virkede
Stoffer&Rico lidt ”stækkede” og det ville ikke rigtig lykkedes for dem. Dette gav plads til andre
spillere, og der blev tryllet med ”kryds” og ”loops” i kæden, for slet ikke at tale om meget
velstruktureret klyngearbejde, helt som på film's. På det tidspunkt kunne vi til vores glæde se, at
Hilversums træner så meget træt ud, og begyndte at mundhugges med sin holdkaptajn. ”Rollen 0-29”
virkede lidt uvant for dem!!!

En meget flot kamp af U15, hvor de mødte en modstander der var en del fysisk større,
men hvor vi tog dem på teknik og figthervilje. Fidusen blev igen delt af 2 små spillere Kevin og Rune,
her for deres mod og dygtighed i tacklinger, der snød Hilversum flere gange da de troede at de kunne
løbe de 2 spillere ned. Det var også en aften hvor det kørte godt for Stefan med nogle lange og dybe
løb. Forsøgene blev lagt ind af Stefan, Dodji, Jesper, Tommy mens Stoffer fik 2 spark over.

Aftenens kampdetalje tilfaldt U11-holdet, med en scoring der faldt efter  et gennemløb
af Mikkel, der splittede modstanderne i alle retninger, hvorefter han passede til Ronnie, der trak en
modstander, og spillede Jokke fri på kanten af sidelinien, og som en linedanser i fuld flugt, kom Jokke
ind over linien mellem 4 modstandere og lagde bolden.

Hilversum var en dejlig vært der sørgede på bedste vis for os efter kampene (også
Glenn), så vi blev alle mætte. Hollænderne var ganske imponerede over vores evner, de havde regnet os
for at være en let modstander, og havde regnet med nogle lette sejre. Det viste sig også, at de var
informerede om hvad vi kunne, da deres U15-træner havde set vores kampe i Utrecht mod RC Pink
Panthers, således fik Jimmy forklaringen på at Stoffer og især Rico ikke kom til fadet i den sidste
kamp.
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Efter god mad og drikke gik turen tilbage til Elst, der var noget med noget hår der skulle

ordnes. Og så måtte det jo gå som det skulle, Dodji og Kenneth førte den store hårtrimmer og af røg
parykkerne på lederne.

Nu er det jo sådan at når noget bliver en mode, så trækker det andre med sig, så i løbet
af aftenen så rev denne mode håret af gode solide folk som Lucas, Thomas, Michael B og Anders, og
således var bowlingklubben fuldtallig. Der blev festet voldsomt på vandrehjemmet den aften, og det
var ud på de små timer før der blev ro, men hvad - vi havde vundet alt i Holland, og så må man godt
feste!

Det blev lørdag morgen med oprydning, morgenmad (også til Glenn) og en lang tur hjem til
Danmark, og tro os det var en stille tur hjem med mange sovende spillere til langt op ad dagen. Et
større afbrud på turen havde vi da bestormede en Pizza Hut i Tyskland, her var der pizza til alle,
masser af pizza.
 (Beretningen afsluttes i næste nummer af Speed bladet, med lidt opsamling af resultater og
deltagere)

Ungdomstræning frem til og med marts
Vi skal nu til at komme i gang efter vinterpausen, vi har en lang og spændende sæson foran os, hvor vi
skal forsvare alle de titler vi tog i 2000. Vi skal deltage i DM-turneringen og i Øresundsturneringen,
hvor vi har hjemmebane 2 gange. Vi skal deltage i Hundested Cup, Pingvins internationale stævne,
Pondus Cup og U17 skal deltage i flere andre U17-turneringer.
Da vi er over 90 aktive spillere, vil træningen frem til slutningen af marts foregå efter denne plan,
derefter (sommertids start) træner alle hold 2 gange om ugen udenfor.

U9 fødselsår 89-94, trænes af Peter Larsen og Carsten Lund (Loke).
• Før Påske ferien onsdag kl. 17,45-19 i Løjtegårdsskolens gymnastiksal. Første gang er

onsdag den 21 februar kl. 17,45 i klubhuset.
• Efter Påskeferien mandag og onsdag kl. 17,00 – 18,00 på banerne.
U11 fødselsår 90-91, piger 89-90 , trænes af Peter Larsen og Carsten Lund (Loke).
• Før Påskeferien onsdag kl. 17,45-19 i Løjtegårdsskolens gymnastik sal. Første gang er

onsdag den 21 februar, kl. 17,45 i klubhuset.
• Efter Påskeferien mandag og onsdag kl. 17,00 – 18,00 på banerne.

U13 fødselsår 88-89, piger 87-88, trænes af Glenn Enna og Ruben G Pedersen.
• I februar og Marts onsdag kl. 18,45-20,00 i Løjtegårdsskolens gymnastik sal. Første gang

er onsdag den 21 februar, kl. 18,30 i klubben. HUSK LØBETØJ.
• Efter sommertids start mandag og onsdag kl. 17,30 – 18,30 på banerne.

U15 fødselsår 86-87, piger 84-86, trænes af Claus Beck og Jimmy Bagge.
• Fra februar onsdage kl. 18-19,30 i Løjtegårdsskolens gymnastik sal. Første gang er onsdag

den 31 januar, kl. 17,45 i klubhuset. HUSK LØBETØJ.
• Fra sidst i februar mandag og onsdag kl. 17,30 – 19,00 på banerne. Første gang onsdag den

21 februar. HUSK VARMT TØJ.
• Spillermøde søndag den 4 marts kl. 10,00 i klubben før træning. Her skal vi tale om

holdkaptajner, træning, weekendtur Marlene’s efterskole osv..

U17 fødselsår 84-85, piger 83-84, trænes af Fini Mortensen og Jesper Hagel.
• Fra januar mandag og onsdag kl. 18-20, på banerne og i Løjtegårdsskolens gymnastiksal.

Første gang er mandag den 29 januar, kl. 17,45 i klubhuset. HUSK LØBETØJ. U17-holdet
følger seniorafd. træning i februar og træner for sig selv fra marts på græsset.
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• Spillermøde søndag den 4 marts kl. 10,00 i klubben før træning. Her skal vi tale om

holdkaptajner, træning, weekendture til Sverige.

Husk masser af varmt tøj – det forebygger dumme småskader – og det kan altid tages
af hvis du får det for varmt.

Værd at vide
Rygtet vil vide at Stoffer, Rico og Jesper (U17) løfter jern, så må vi se om de også kan løbe, når den
tid kommer.
U17 skal (håber vi) deltage i den svenske U17-turnering i Sverige, dette er en konsekvens af at der
ikke rigtig er modstandere i Danmark, og at vi har 18-20 U17-spillere, som vi meget gerne vil fastholde.
Så drenge og piger I skal ud og rejse 2 til 4 gange i Sverige.

Aktivitetsliste RK Speed ungdomsafd.
Sådan ser ungdomsafdelingens aktiviteter for 2001-sæsonen. Som året går vil vi løbende

opdatere de aktiviteter vi har.
?!? betyder at der ikke er en endelig bekræftelse på aktiviteten.

Aktiviteter i 2001:
 Mandag 29 januar U17 starter deres træning.
 Onsdag 31 januar U15 starter deres træning.
 Søndag 18 februar DM i indendørsrugby – Hundested
 Onsdag 21 februar U7 U9 U11 og U13 starter træningen.
 Lørdag 4 marts DM i indendørsrugby - Brøndby
 Lør - søndag  x-x marts U7-U9-tur til Lalandia.
 Søndag 4 marts U13-U15-U17 træning kl. 10 i Speed.
 Søndag 18 marts U13-U15-U17 træning kl. 10 i Speed.
 Lør – søndag 24-25 marts U17 Landsholdssamling.
 Søndag 1 april U13-U15-U17 træning kl. 10 i Speed.
 7-11 april U17 Landsholdssamling i Ålborg.
 28 april – 1 maj U18 VM-kvalifikationsstævne.
 Lør el. søndag 21-22 april 1. DM-stævne – x -.
 Søndag 29 april 1. Øresundsstævne – x -. ?!?
 Lør – søndag 5-6 maj U17 Landsholdssamling - Speed.
 Søndag 13 maj ?. Øresundsstævne – x -. ?!?
 Lør el. søndag 19-20 maj 2. DM-stævne – x -.
 Søndag 27 maj ?. Øresundsstævne – x -. ?!?
 Torsdag 24 maj Hundested Cup.
 Søndag 10 juni ?. Øresundsstævne – x -. ?!?
 Lør el. søndag 16-17 juni 3. DM-stævne – x -.
 Onsdag 20 juni Sommerafslutning.
 Søn – fredag 25-30 juni DRU rugbykoloni i Jylland
 Lør - søndag 18-19 august Pingvin RC ungdomsstævne.
 Lør el. søndag 25-26 august 4. DM-stævne – x -.
 Søndag 9 september ?. Øresundsstævne – x -. ?!?
 Lør el. søndag 15-16 september 5. DM-stævne – x -.
 Søndag 23 september ?. Øresundsstævne – x -. ?!?
 Søndag 29 september ?. Øresundsstævne – x -. ?!?
 Søndag 7 oktober ?. Øresundsstævne – x -. ?!?
 Uge 42 Tur til XXX ?!?
 Lør el. søndag 27-28 oktober 6. DM-stævne – x -.
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 Søndag 4 november ?. Øresundsstævne – x -. ?!?

Bemærk at Øresundsturneringen ikke er endeligt fastlagt, vi regner med 2 afdelinger i foråret og 2 i
efteråret.
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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-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 Mogens Petersen 2366 4416




