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SPEEDBLADET

DM tabt i
sidste øjeblik

Efter hjemmekampen mod Århus
resterede to kampe i Superligaen, og
som vi skrev sidst skulle der spilles
DM-finale i Lindø den 9/6.
Det blev der også, desværre gik Speed
hen og tabte meget knebent, med 1
point. Efter at have ført 12-3 fik Lindø
lov til at få to scoringer og derved
vinde 13-12. Dog betød dette resultat,
at DM ikke var afgjort, og at vi med en
sejr i Ålborg 16/6 stadig ville være
mestre grundet en bedre score i
indbyrdes kampe med Lindø.
Vi tog derfor afsted til Ålborg med
optimisme for at vinde DM der. Det
gjorde vi næsten også. Efter 7-7 ved
pausen, hvor vores klynge havde et
stort overtag i slutningen af første
halvleg, kom vi foran 10-7 på et
straffespark. (fotsættes side 3)

Ungdommen er
godt med

På ungdomssiderne skriver Claus om
Speeds stærke ungdom, som igen i år
har lagt sig godt med fremme i alle
rækker både i DM og i Hundested Cup.
I DM ligger alle hold fra U9 til U17 på
flotte førstepladser (U15 dog på
andenpladsen), og har gode muligheder
for at berige klubben med endnu flere
pokaler, til efteråret når turneringerne
slutter. U11 præsterede med 115-0 at
sætte scoringsrekord mod Grenå.
I Hundested delte Speed
førstepladserne med Vänersbrog fra
Sverige. Her stillede Speed med hold i
alle rækker i nogle endda med to hold.
Flot af ungdomsafdelingen at støtte
Hundested stævne med så stort
fremmøde.
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  …på den anden side/eller set fra
sidelinien…

Ja så er turneringen færdig, og som Speed-spiller/og
medlem er det med blandede følelser man skal til at
forklare hvorfor gik det galt ?
jeg har selvfølgelig min vurdering/opfattelse af hvad der
var godt og hvor gik det galt.
Motivationen var god fra forårets start, man var blandt
spillerne indstillet på at træne og kæmpe for den medalje
alle længtes efter og håbede på at få, vi fik en medalje men
ikke den vi regnede med og håbede på, hvad skete der så, ja
min mening er at en typisk Speed-indstilling da der var gået
nogle måneder slap man taget, vi vandt jo alle vore
træningskampe, og da turneringen startede gik det jo også
godt, man slappede så af kom måske ikke så målrettet til
træning mere, gnisten var ved at fordufte, vi fik så 3 hårde
kampe i træk, hvor marginalerne spillede ind den sidste
hjemmekamp imod Aarhus vandt vi måske ikke
overbevisende men sejren var i hus, så kunne vi selv afgøre
det ude imod Lindø, vi førte længe og troede sejren og
guldet var der, men nej i sidste øjeblik kom de igennem og
scorede til 13-12, nå bad luck vi kunne selv afgøre det ugen
efter i Aalborg, en sejr og den var hjemme, det samme
skete her presset og bagud et kvarter inde i kampen,
udligning og foran i slutningen af første halvleg. Anden
halvleg tæt kamp men alle følte vi havde styr på det, føring
indtil de sidste minutter, lidt svag opdækning i højre side
og en modstander spadserer igennem og bringer Aalborg
foran 12-10 som blev kampens resultat, dermed sølv som i
sig selv er flot, men.
Jeg er overbevist om at fejlen ligger meget i at vor trup er
for tynd, vi har måske spillere nok, men på nogle afgørende
pladser er der ingen reserver, og det kræver sporten hvis
man skal være med i toppen, at vi så ugen efter bliver slået
af Frederiksberg i pokalkvartfinalen kunne man jo kun
forvente, det var for svært at bære vor “deroute” der var
ikke mere tilbage.
Men jeg føler og ved at vi kommer igen til den kommende
sæson.
OP MED HUMØRET, DET ER SNART JUL.
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AROUND THE WORLD 2003.
Ja det lyder som en ny sang fra Aqua, men er titlen for den rejse som R.K.Speed,
prøver på at arrangere til VM - 2003 i Australien - New Zealand i månederne
Oktober/November . De endelige datoer ligger ikke fast.
Rejsen i store træk som den kendes indtil nu vil være på følgende rejsemål afrejse
København til Singapore/Beijing Kina- til New Zealand hvor man spiller kampe og
ser VM-kampe, derefter Australien hvor det samme sker, hjemrejse eventuel over
U.S.A.
Rejsens varighed vil være 14-18 dage men er noget man tager op på et senere møde.
Rejsens pris kan selvfølgelig ikke fastlægges nu, men vil i flypris i dagens prisniveau
ligge på ca. Kr. 12.000,00. Hvis du er interesseret så skal du skrive dig på den liste
der er ophængt på vor opslagstavle, selvfølgelig er det kun et oplæg for at se om der
overhovedet er interesse for en sådan tur. Det vil blive sådan at hvis man er skrevet
op, og efter vort første rigtige møde, er interesseret vil der blive nogle “dead-lines”
for betalinger, og her fanger bordet, men det vil komme frem til vort første møde,
som vi sigter på bliver i september måned, og indkaldelsen kommer i september-
bladet.

DM tabt i
sidste øjeblik

(forsat)
Dette holdt indtil der stod ca. 38 minutter ind i anden halvleg på tavlen. Kampen var
hele vejen igennem foregået tæt på forwards, og da Ålborg med et hurtigt straffe
spillede bolden ud til deres blev wing (jeres ydmyge redaktør) og fullback taget på
det forkerte ben, så det blev et forsøg til Ålborg. De sidste par minutter var vi ikke i
stand til at genvinde overtaget og få de nødvendige point. Altså stod vi for anden uge
i træk med et minimalt nederlag i hvad der kunne have været en DM-guldsejr. ØV!
Vi kan naturligvis glæde os over sølvmedaljerne, som blev vundet efter godt spil i
den første del af turneringen, men da den skæve turneringsplan gjorde sit indtog med
tre kampe på tre uger, og heraf to svære udekampe, blev vi lullet i søvn af
sejrsoverbevisning, ramt af nerver og skader.
Forårets sidste kamp var en pokalkamp mod Frederiksberg, som overbevisende har
vundet 1. division. I denne viste det sig hurtigt at det at sætte sig op til en anden-
runde pokalkamp efter to DM-finaler på to uger, ikke er så nemt. Da FRK relativt
nemt var kommet foran 15-0, var der ikke mere tilbage. Holdet var mæt af rugby og
måtte se sig slået stort.
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Skandinavisk Open Seven-a-Side 11-
12/august 2001.

Ja så skal vi til den igen, tiden er nu tæt på hvor den årlige seven`s turnering skal
starte op, og selvfølgelig mangler der hjælpere, og der kræves ikke svendebrev,
studentereksamen, stort kørekort eller truckkort for at være hjælper, vi finder jobbet
til dig, så kontakt komiteen, henven-delse hos Frank Larsen - Claus Beck eller Jørgen
Larsen.
Turneringen med deltagere er gået ind i slutfasen, komiteen arbejder med de tilmeldte
hold, hvor de skal placeres i puljer m.m.
I skrivende stund er der tilmeldte hold fra:
Holland - Tyskland - England - Wales - (Australien) - Norge - Fiji - Sverige og
selvfølgelig Danmark.
Derudover er der røre omkring Litauen - Rusland og Belgien.
Selve arrangementet går på det sædvanlige, mange hold ankommer fredag, slår telte
op, vi arrangerer næste morgen morgenmad for dem der er tilmeldt og det officielle
går i gang med registrering af hold, dommere m.m.
Dernæst åbner boder - pølsevogn - og kampene skal starte, herefter går det med
kampe servering af spise - og drikkevarer, og den store fest om aftenen.
Næste morgen igen morgenmad, opstart af kampe og til sidst finalerne, herefter
oprydning, rengøring så næste dags brugere kan overtage arealerne ja det lyder som
meget arbejde, men er vi flere går det nemmere, så hold dig ikke tilbage tilmeld dig,
vi (klubben mangler dig) der er brug for alle uanset alder, køn, og uddannelse.
Eventuelt overskud går til hjælp for vor store ungdomsafdeling, der kræver mange
ressourcer.

 SÅ MELD DIG MED DET SAMME



5

Danmarksturneringen Forår 2001
Superliga
02-06-01  13:00 Aalborg Lindø 6-12
02-06-01  13:00 Speed Aarhus 17-12
09-06-01  13:00 Aarhus Aalborg 27-7
09-06-01  13:00 Lindø Speed 13-12
16-06-01  13:00 Aalborg Speed 12-10
16-06-01  13:00 Aarhus Lindø 3-36

K V U T Score Pt
1 Lindø 6 5 0 1 123-55 16
2 Speed 6 4 0 2 92-53 14
3 Aalborg 6 2 0 4 73-113 10
4 Aarhus 6 1 0 5 65-132 8

1. division øst
29-05-01  19:00 Exiles Frederiksberg 8-20
29-05-01  19:00 Hamlet Hundested 49-7
02-06-01  13:00 Frederiksberg CSR/Nanok 76-7
02-06-01  15:00 Exiles Hundested 25-0 UK
09-06-01  13:00 Frederiksberg Hamlet 114-0
09-06-01  13:00 Hundested CSR/Nanok 15-14
12-06-01  19:00 CSR/Nanok Exiles 8-19
16-06-01  13:00 Hamlet Frederiksberg 0-62

K V U T Score Pt
1 Frederiksberg 8 8 0 0 587-45 24
2 Exiles 8 4 1 3 203-107 17
3 CSR/Nanok 8 4 0 4 150-191 16
4 Hamlet 8 2 0 6 92-381 12
5 Hundested 8 1 1 6 48-356 10

1. division vest
02-06-01  13:00 Erritsø Odder 74-10
09-06-01  13:00 Holstebro Odder 25-0 UK
12-06-01  18:30 Erritsø Esbjerg 46-10
16-06-01  13:00 Esbjerg Odder 25-0 UK
16-06-01  13:00 Holstebro Erritsø 0-30

K V U T Score Pt
1 Erritsø 6 6 0 0 271-32 18
2 Esbjerg 6 3 0 3 98-135 12
3 Holstebro 6 3 0 3 102-102 12
4 Odder 6 0 0 6 37-239 4

2. division øst
26-05-01  13:00 CSR/Nanok II Exiles II 0-25 UK
06-06-01  19:00 Speed II CSR/Nanok II 25-0 UK
13-06-01  19:00 CSR/Nanok II FRK/Kløveret 0-25 UK
13-06-01  19:00 Speed II Exiles II 14-24
26-06-01  19:00 Speed II FRK/Kløveret v

K V U T Score Pt
1 Exiles II 6 6 0 0 194-72 18
2 Speed II 5 3 0 2 107-70 11
3 FRK/Kløveret 5 2 0 3 90-90 9
4 CSR/Nanok II 6 0 0 6 58-217 3

2. division vest
29-05-01  19:00 Aarhus II Holluf Pile 51-17
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29-05-01  19:00 Mariager Aalborg II 27-29
02-06-01  13:00 RC Nissum Holluf Pile 35-47
02-06-01  15:00 Aalborg II Mariager 25-0 UK
09-06-01  13:00 Mariager Holluf Pile 12-127
09-06-01  15:00 Aarhus II Aalborg II 25-0 UK
12-06-01  19:00 Holluf Pile Aarhus II 19-37
16-06-01  15:00 Aarhus II RC Nissum 21-15
23-06-01  15:00 Aalborg II RC Nissum v

K V U T Score Pt
1 Holluf Pile 8 5 0 3 343-225 18
2 Aarhus II 8 5 0 3 186-141 16
3 Aalborg II 7 5 0 2 223-101 15
4 RC Nissum 7 3 0 4 210-237 13
5 Mariager 8 1 0 7 69-327 6

3. division vest
02-06-01  14:00 Kolding Haderslev 41-30
09-06-01  13:00 Grenå Kolding 15-92
09-06-01  13:00 Haderslev Silkeborg 47-17
16-06-01  13:00 Silkeborg Kolding 5-90
23-06-01  13:00 Grenå Haderslev v
30-06-01  14:00 Kolding Silkeborg v

K V U T Score Pt
1 Kolding 7 7 0 0 363-118 21
2 Haderslev 7 4 1 2 243-137 16
3 Silkeborg 7 4 1 2 222-217 16
4 Grenå 7 2 0 5 94-254 10
5 Odder II 8 0 0 8 103-299 6

Pokalturneringen
23-06-01  13:00 Aalborg 25-12 Aarhus
23-06-01  13:00 CSR/Nanok Udsat Exiles
23-06-01  13:00 Frederiksberg 41-7 Speed
23-06-01  13:00 Lindø 15-6 Erritsø

AKTIVITETSKALENDER FOR R K. SPEED ÅR 2001

AUGUST
Den 4. – 5. TRÆNERKURSUS NIVEAU 2  TRIN 2 ALBORG
Den 4. – 5. TRÆNERKURSUS NIVEAU 3 KØBENHAVN
Lør. den 11. 10.00 SCANDINAVIAN OPEN 7´s
Søn. den 12. 09.00 SCANDINAVIAN OPEN 7´s
Lør den 18. 1. div kamp
Den 18. – 19. SCANDI. MESTERSKAB FOR U17 TRELLEBORG
Den 18. – 19. TRÆNERKURSUS NIVEAU 3 AALBORG
Den 18. – 19. DOMMERKURSUS NIVEAU 2 AALBORG
Lør den 25. 1. div. kamp
Lør. den 25. DM for UNGDOM 4. runde GRENÅ
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SEPTEMBER
Lør den 1. DM I SEVEN A´SIDE
Søn den 9. ØRESUNDSSTÆVNE RK SPEED
Lør den 15. DM for UNGDOM 5. runde AALBORG

OKTOBER
Lør den 6. 13.00 POKALFINALE
Søn den 7. ØRESUNDSSTÆVNE TRELLEBORG
Lør. den 27. DM for UNGDOM 6. runde

DECEMBER

Lør den 1. 14.00 GAMLE - unge
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En Garryowen

Hvad vi på nudansk kalder for up-and-under, altså et højt spark, som der kan løbes
efter, går også under navnet 'en Garryowen'. Det skyldes at det var klubben
Garryowen fra Irlands rugbyhovedstad Limerick, som opfandt denne del af spillet.
I andre dele af livet end på rugbybanen er 'garryowen' også blevet brugt, da den er
kommet til at symbolisere en særlig form for irsk mod, stolthed og kampiver.
Overalt i verden har irske indvandrere brugt navnet, for eksempel det 7. US-kavaleri,
som er berømt for sin indsats i slaget ved Little Big Horn. De brugte 'Hurrah for
Garryowen' som deres march-sang, mens Munster Fusiliers under første verdenskrig
på vej ud af skyttegraven og i kamp, driblede med en bold og anvendte 'Up
Garryowen' som kampråb.
Mere end 50 Garryowen-spillere har gennem tiden repræsenteret Irland. Blandt andet
holdets nuværende kaptajn og hooker, Keith Wood, hvis helhjertede spillestil på
fornem vis illustrerer ånden i den 117 år gamle klub, Garryowen.
(Som en dansk pendant hertil kan vi måske på international basis få indført 'Speed'
som en del af spillet opkaldt efter klubben her?)
Irsk rugby adskiller sig i øvrigt fra andre sportsgrene i landet, heriblandt fodbold, ved
at være samlet i et forbund for både republikken og Nordirland. Derfor har landet kun
et landshold, Irland.

Landskampe
På weekendens kongres i FIRA-AER er der fastsat datoer for A-landsholdets
kommende VM kvalifikationskampe. Alle kampe i 2. runde skal være afviklet senest
den 7. april 2002 og det betyder at landsholdet skal spille 3 kampe i efteråret.
Lørdag den 27. oktober 2001: Danmark v Sverige
Lørdag den 3. november 2001: Danmark v Polen
Søndag den 11. november 2001: Tyskland v Danmark
Lørdag den 6. april 2002: Letland v Danmark

DRU Sportschef
Dansk Rugby Union har oprettet stillingen som sportschef med det overordnede
ansvar for udviklingen af dansk eliterugby. Hertil hører A- og 7-mandslandshold, alle
ungdomslandshold, regionalhold samt talentudvikling.

Ny sportschef er Douglas F. T. Langley, der fortsætter som landstræner for A- og 7-
mandslandshold. Aftalen er indgået for en 5-årig periode.
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UNGDOMSSIDERNE
Hundested Cup – Kristi Himmelfartsdag

Kristi Himmelfartsdag afviklede Hundested RK deres store ungdoms- og
seniorturnering, i år deltog 32 hold i 4 ungdomsrækker og 1 seniorrække. Igen i år må
vi konstatere at Hundested gør et stort og godt stykke arbejde for rugby, det er
bare synd at ikke flere danske ungdomsklubber udnytter denne mulighed (kun Speed
og CSR deltog fra dansk side)

Sammen med den svenske klub Vänersborg RK delte Speed 1. pladserne,
idet vi blev nr. 1 i U11 foran Vänersborg og i U13 foran Malmö, og nr. 2 i U15 og U17
efter Vänersborg RK.

U11 spillede en alle mod alle turnering, og fik en førsteplads efter
følgende sejre Pingvin 1 (30-0), Pingvin 2 (35-5), Trojan (5-0) og Vänersborg (10-5).
Som resultaterne viser, så fik U11-holdet især god modstand af Trojan og
Vänersborg. Ungerne måtte således arbejde hårdt for sagen, og så smager sejren
også af mere.

U13 spillede i pulje med Pingvin 2 (19-0), Trojan (36-0) og Malmö (41-0) ,
og fortsatte derefter i semifinalen mod Pingvin 1 (30-5). Disse resultater betød at
Speed mødte Malmö (17-0) i finalen, da de vandt den anden semifinale over
Vänersborg. Speed blev således en sikker nummer 1 ud af 8 deltagende hold.

U15 stillede med 2 hold, Speed 1 spillede i pulje med Trojan (20-10), CSR (30-
10) og Pingvin (25-5) , og fortsatte derefter i semifinalen mod Speed 2. Speed 2s vej
til semifinalen gik over 2 sejre mod Halmstad (30-10), Malmö (25-0) og et nederlag til
Vänersborg (5-25).

Speed 1 vandt semifinalen 25-0. Disse resultater betød at Speed 1 mødte
Vänersborg (0-30) i finalen. Her slap kræfterne op og da Kevin, Dennis og Rasmus G
måtte udgå med skader, så var finalen tabt efter 0-10 ved pausen, Speed blev således
nummer 2 ud af 8 hold. Dagens mand var Anders J, som spillede mange pladser med
succes.

U17 spillede en dobbeltturnering, og fik en andenplads efter følgende
resultater mod Pingvin (31-0), (34-7), og Vänersborg (7-24), (10-5), Andenpladsen kom
altså pga. en lidt dårligere målscore end Vänersborg.

DM i Kastrup.
Den 9. juni spillede vi 15 DM kampe - med 5 hold (55 spillere) – på hjemmebanen

i Travbaneparken, og tog sejren i 13 kampe.
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U9 spillede 2 kampe mod Århus (20-10) og (30-10), og tog begge sejre sikkert
hjem. U9 ligger således sikkert på 1. pladsen, efter ½ af årets turnering.

U11 spillede 3 kampe mod Odder (55-0), Århus (45-0), Grenå (115-0) og
Mariager (45-10). Sejren over Grenå er den største sejr et Speed-ungdomshold
nogensinde har fået, Speed ligger på 1. pladsen med max point, hele 10 point foran
Odder, Her skal det siges at Carsten C er begyndt at slippe bolden lidt hurtigere, og
så laver han mange huller.

U13 spillede 3 kampe mod Århus (35-10), CSR (75-0) og Grenå (45-0), U13 er
således ubesejret, og ligger suverænt på 1. pladsen med max point efter 3 runder, 7
point foran Århus.

U15 spillede 3 kampe mod Grenå (65-5), Ålborg (45-10) og CSR (5-10). Kampen
mellem Speed og CSR, var som før dagens tætteste. Rygterne vil vide at Speed var
direkte uheldig, da holdets vice-anfører Lasse, løb udover dødboldlinien inden han fik
trykket bolden til en udligning i kampens sidste minutter. Dette resultat medfører at
Speed nu ligger på 2. pladsen, 2 point efter CSR.

U17 spillede 3 kampe mod Exiles (24-7), FRK (12-17) og Esbjerg (51-14). U17
ligger solidt på 1 pladsen med 7 point ned til Exiles. Dagens nederlag til FRK var kun
holdets andet nederlag i år.

Sommerpause
Vi fik lukket og slukket ungdomstræningen, med kampe mod forældre og

trænere, den sidste onsdag før skoleferien. Og som sædvanlig var der mødt rigtig
mange forældre op, som godt ville se ungerne spille eller spille imod dem. Vi skal hilse
og sige vi havde en rigtig hyggelig aften med pølser på grillen.

I skoleferien er der ingen ungdomstræning, dvs. at træningen starter igen for
alle hold mandag den 6 august.

Bemærk dog at der er fællestræning for alle de af klubbens medlemmer der
måtte have lyst, hver onsdag kl. 18,00. De seniorer der møder op organiserer
træningen, det plejer at være ganske sjovt.

Den første store opgave vi skal i gang med i efterårssæsonen er Pingvin Cup i
Trelleborg, som er en god test af holdenes styrke, idet der traditionen tro kommer
stærke hold fra Sverige og Østeuropa, i alle rækker fra U11 til U17, mens der kun
kommer skandinaviske hold i U9-rækken, sidste år deltog 40 hold i 5 aldersrækker.
Speed har tidligere vundet U9- og U11-rækken (U11 senest i 2000), og er flere gange
blevet nr. 2 i U13 og U15.
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I år deltager følgende klubber Pingvin (S), Malmö (S), Enköping (S), Vänersborg
(S), CSR (D), Århus (D), Speed (D), Kaunas (Litauen), LMT Riga (Letland), Zlin
(Tjekkiet).

En anden opgave, vi skal have sat på skinner, er vores tur til Hamborg i
efterårsferien, som dog er afhængig af det antal tilmeldinger vi får.

Værd at vide
U17-landsholdet har spillet en træningskamp mod Skåne i

Trelleborg og fik en sikker sejr på 25-7. Desværre så kostede kampen -
for Ole K fra vores U17 - en tur på et svensk hospital med en
hjernerystelse. Ole kom dog hurtigt på benene igen.

U13- og U15-holdet har fået langtidsskadet Patrick og Rasmus Gr i
de sidste kampe op til sommerferien, de har begge brækket en arm ved
at falde uheldigt, Vi ønsker de 2 spillere god bedring, og forventer at se
dem igen når træningen starter i august.

Rune fra U15 blev ikke ædt af de vilde dyr i Kenya, men han kom
ganske tæt på en leopard, faktisk så var der kun en teltvæg imellem
Rune og leoparden i den mørke afrikanske nat. Claus og Rune siger at det
er noget ganske andet end at se en leopard i zoo.

På DRU’s sommerlejr, deltog 14 spillere og 4 ledere fra Speed
(Gry, Ruben, Tommy og Joen) i Spjald først i skolernes sommerferie.

RK Speed
Ungdomsaktiviteter
Opdatere
t

28-03-01

Datoer Aktivite
t

U7 U9 U11 U13 U15 U17 Led
er

2001
� Lør - søndag 18-19 august Pingvin RC ungdoms stævne. x x x x x CB

� Lørdag 25 august 4. DM stævne – Grenå. x x x x x CB

� Søndag 9 september 2. Øresunds stævne – Kastrup. x x x x CB-HVL

� Lørdag 15 september 5. DM stævne – Ålborg. x x x x x CB

� Lør - søndag 22-23
september

SM i Weixö x Fini-Kapu

� Søndag 7 oktober 3. Øresunds stævne – x x x x x x CB
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Trelleborg.

� Uge 42 Tur til XXX ?!? x x x CB

� Lør el. søndag 27-28 oktober 6. DM stævne – usikker -. ?1? x x x x x CB
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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 Mogens Petersen 2366 4416




