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SPEEDBLADET

Sæsonstarten
nærmer sig

For senior og ungdom.
Speed I
Seniorne har trænet igennem hele
vinteren, og forhåbentlig bærer det
frugt, når vi skal spille sæsonens to
første kampe:
24/3 pokalkamp ude mod Hundested,
og vores Superligadebut hjemme mod
Lindø 31/3. Kampen mod Lindø
kommer nok til at indikere, hvilke
chancer Speed har i Superlgaen. Kom
og følg kampen fra kl. 13.
Speed II
I anden division, hvor Speed II er
blevet placeret er der ikke nogen særlig
aktivitet før henne i april. Der spilles
første andetholdskamp den 21/4.
Ungdom
Ungdomsholdene må vente lidt endnu
med at komme i kamp. De mindste
træner frem til påske indendørs, mens

U15 og U17 allerede nu skal have
støvlerne frem. I øvrigt skriver Claus
på ungdomssiderne, at der stadig
arbejdes med planerne om et fælles,
københavnsk U17-hold til deltagelse i
den svenske turnering.

I Argentina spiller
de rugby

Og det skriver Jørgen Larsen en
længere beretning om i denne udgave
inde i bladet. 10 danskere tog ned for at
overvære kampene om World Cup i 7's.
De fik også tid til at kigge på resten af
Sydamerika, inklusiv Copa Cobana.
Læs hele historien  fra side 3.
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TIL ALLE SPILLERE!
Sæsonstarten står for døren, og det betyder debut for Speed
i superligaen. Nogle store opgaver venter forude, men jeg
er ikke et sekund i tvivl om, at vi kan vinde over samtlige
hold i Danmark.
- Hvis vi vel at mærke er velforberedte og spiller som et
hold. Er vi ikke det, så risikerer vi at tabe alle vores kampe
i superligaen. Kampene vil være så tætte, at det bliver
småting der kommer til at afgøre dem – og efter min
mening vil det være lidt for latterligt hvis vi taber en kamp
på grund af, at vi ikke er optimalt forberedte.
Det er altså vigtigt at alle møder op til træning hver gang,
hvis vi skal gøre os forhåbninger om at gøre os gældende i
superligaen. Det er ikke længere nok at løbe en tur hjemme
i haven… Hvis vi skal spille som et hold, må vi træne som
et hold. Og træningen starter NU! Ikke i næste uge.

Ses vi? – det tror jeg!
Nico.
SPEEDbladet
er Rugbyklubben Speeds
klubblad.
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RUGBY WORLD CUP SEVENS
ARGENTINA 2001.

Fra vor udsendte medarbejder.

8 af klubbens medlemmer, samt 2 stk. fra Frederiksberg R.K. var blevet enige om at
tage over Atlanterhavet for at følge denne turnering, 3 af dem havde overværet de to
første turneringer der blev afholdt i 1993 Edinburgh/ Skotland, og 1997 i Hong -
Kong, de tre er Ian Hollins, Torben Nielsen og Jørgen Larsen. Turneringen blev
afholdt i Mar del Plata, Argentina, i dagene 26-27-28 januar på byens største stadion
som kunne rumme ca. 38.000 tilskuere.
De første fire tog af sted onsdag d. 17 januar, dem skulle resten af gruppen  møde i

Mar del Plata torsdag d. 25 januar. Vi andre seks Birgit-
og Erik Andersen fra F.R.K. samt Lilly-og Torben
Nielsen og Laila Haagensen samt Jørgen Larsen mødtes
Søndag d. 21 januar i Kastrup Lufthavn, med en flyvetur
på 14 timer foran os, med tre timers forsinkelse kom vi af
sted kl. 23.oo om aftenen, vi fløj imod London/Heathrow
hvor nogle skulle af og flyet blev fyldt op med andre der
skulle med til Sao Paulo/Brasilien, en tur på 10.000 Km.
vi kom af sted kl. 02.oo om morgenen. Hertil ankom vi
lokaltid Kl. 11.oo (det er tre timer senere en dansk tid).
Vi skulle så videre herfra med indenrigsfly til Fos de
Iguazu Kl. 14.3o, vi fik så tanket op med lidt kaffe
(Brasiliansk) og øl (også Brasiliansk) før vi blev checket

ind, og efter 3 mellemlandinger ankom vi så til Iguazu Lufthavn Brasilien, efter en
taxatur på ca. 3/4 time ankom vi til vort Hotel “ Bourbon de
Iguazu” hvilket viste sig at være et super luksus femstjernet hotel,
her skulle vi overnatte i 2 døgn, det er sjovt at spille “ Baron”.
Næste dag havde vi lejet en minibus der skulle køre os rundt om
de berømte vandfald. Vi krydsede først Paraguay for at komme til
Argentina hvor vor sight-seeing begyndte, her skulle vi blandt
andet et sted sejles ud til en bro der var placeret umiddelbart op af
“Djævlens Gab” et enormt vandfald eller nærmere mange der
styrtede ned i dybet under et støjniveau så selv kvinder ikke kunne
snakke sammen. Efter denne tur, kørte vi så tilbage til Brasilien,
hvor vi skulle besøge en 'dæmning hvor man udnyttede vandkraften til El-udvinding,
der var 21 turbiner a` 2,5 meter i diameter hvor vandet strømmede igennem til El-
produktion, 70% af El-forbruget i Sao Paulo (16 millioner indbyggere) kom herfra, et
imponerende bygningsværk. Herfra kørte vi til vandfaldene på Brasilienssiden, og
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efter en times kørsel igennem en naturpark kom vi til “vandfald”, det vi havde set
indtil da var ikke vandfald, nu kom de i hundredvis, store som små og masser af
larmende vand, det var ubeskriveligt efter halvanden times vandren ad stier langs
faldene kom vi frem til vor chauffør, der stod og ventede på os, herfra hvor vi endte
ved starten af alle vandfaldene kunne vi se over på den bro på Argentina siden ved
Djævlens Gab hvor vi havde været 7-8 timer før. Vi blev nu efter knap ti timers sight-
seeing enige med vor chauffør om at vende hjem til vort Hotel til den varme mad og
de kolde drikke. (Temperaturen lå konstant på 34 til 38 grader C. og 95% fugtighed).
Næste dag var det så afgang imod Argentina hvor vi skulle med indenrigsfly fra
Iguazu (Argentina-siden) til Buenos Aires, Argentinas hovedstad (12 milioner
indbyggere) Hertil ankom vi kl. 17.oo, derefter i taxa til Hotel Bauen and Tower,
hvor vi skulle overnatte et døgn, der blev ikke kigget så meget her, det styrtregnede
da vi havde hørt om de fantastiske store saftige Argentinske bøffer fandt vi en
restaurant og det passede, store dejlige og møre “uhm”.
Næste dag var der lige tid til en kort sight - seeing omkring i bydelen hvor hotellet
var, det var varmt og øllet koldt, vi skulle så tilbage til indenrigslufthavnen, herfra
skulle vi med et fly til Mar del Plata, vi ankom kl. 16.oo nu kunne vi se at rugbyen
var kommet til byen, der var adskillige fans med i flyet, og i lufthavnen blev vi mødt

af blandt andet Heineken der delte
gratis øl ud til alle. Vi fik kapret to
taxaer og kørte til vort Hotel de
næste fire dage “City Hotel” som Ian
havde booket hjemmefra København.
Efter ca. to timer ankom de sidste
fire rugby-entusiaster, så nu var vi
oppe på 10 danske turister som var
ankommet for at følge rugby'en de
næste tre dage, vi fejrede gensynet
med flere en-liters øl.
Vi havde kort forinden været ude på
et andet Hotel for at modtage vore
VM-billetter, så alle kunne slappe af
vi havde billetter. (Det havde været
et stort problem at få billetter, og
først dagen før vi lettede fra
København var alle billetter i orden)
Nu kom der tre hårde dage, de
implicerede 24 lande skulle spille 81
kampe før man havde fundet en
“Verdensmester”.
Fredag og lørdag startede kampene

kl. 16.oo til 24.oo om natten, men nu kom det morsomste Heineken øl var en af
hovedsponsorerne, men man kunne  ikke købe een øl under hele turneringen, det var
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rimeligt sjovt, man blev yderligere kropsvisiteret ved indgangen, så man skulle være
meget kreativ for at få øl med ind på stadion, så det var tre dage på cola, vand og
kaffe. Selve det merkantile omkring stævnet var ikke særligt professionelt, man
kunne ikke købe trøjer, kasketter, eller lignende hvis man supportede andre hold end
“PUMAS” som var det Argentinske landshold, som noget ekstra havde man ikke
størrelser for de tilrejsende granvoksne danske supportervikinger, så det var kun
indkøb til børn og børnebørn.
Selve det sportslige var helt i top, i sidste nummer af Speed-Bladet kunne man se
hvem der vandt turneringen, så helt klart “All-Blacks” havde det bedste hold, de
mødte Australien i finalen der havde et godt, velspillende, ungt hold som dog tabte 12
- 31, men New Zealand havde jo også Lomu der i finalen scorede 3 forsøg, men en
meget seværdig finale. Bowl-finalen vandtes af Chile i en velspillet kamp imod
Portugal 21-19, Plate-finalen vandtes af Rusland, der mødte deres tidligere
landsmænd fra Georgien resultatet blev 24-12.
Personligt syntes jeg at New-Zealand, Australien, Syd-Afrika og Argentina havde
stor klasse, Fiji skuffede fælt med et meget “gammelt hold”, Frankrig spillede direkte
dårligt, og blev på finaledagen i Bowl-rækken slået i deres første kamp imod Kenya
7-12, Kenya havde de to første dage været det klart dårligste hold af alle 24 nationer.
Andre gode hold var Spanien-Portugal og Chile, der viste mange gode takter,
skuffende var det at se store nationer som (indenfor rugby) England, Wales, Irland
som direkte spillede dårligt, især når man ved hvor stort materiale de har at tage af.
Turneringen sluttede selvfølgelig af med pokaler, og medaljer, og Verdensmestrene
kvitterede selvfølgelig af med en “HAKA” som er en New-Zealandsk krigsdans - og
sang, derefter var der forskellig underholdning afsluttende med et kæmpemæssigt
fyrværkeri.
Mandag d. 29 januar var så afskeden og afrejsens dag, vore 4 langtidsturister (en
måned) Sonja, Jan, Grethe og Ian skulle først af sted, de skulle med tog til Buenos
Aires, derefter skulle vi seks andre også dertil men med fly, vi drog så af mod
lufthavnen, hvor der var hektisk aktivitet med diverse landshold der også skulle
videre. Vel ankommet til hovedstaden, fandt vi igen vort Hotel Bauen and Tower og
de dejlige bøffer som ikke havde ændret sig.
Vi skulle jo meget tidligt op næste morgen for at nå ud til den internationale lufthavn
der lå et godt stykke udenfor byen, vi måtte op kl. 03.oo, med taxa ud til lufthavnen,
checke ind og kl. 06.oo lettede vi imod Brasilien og Rio de Janeiro, hertil ankom vi
planmæssigt kl. 10.oo, og efter en del besvær ankom vi til vort super femstjernede
Hotel Excelsior direkte ud imod den berømte “COPA CABANA” strand, og den
levede fuldt ud op til den standard man har set på billeder.
Lidt senere da de andre hvilede sig, skulle Batman og undertegnede over at soppe i
Atlanterhavet på copa cobana-stranden, og pigerne lignede præcis det man havde set
på film og billeder. Næste morgen havde vi så igen lejet en minibus, vi havde jo lovet
os selv at vi skulle se Copa Cobana, Kristusfiguren der står højt oppe på et bjerg og
skuer ud over havet og Rio, samt bjerget “Sukkertoppen”. Vi nåede det hele og mere
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til, på de syv timer vor chauffør førte os rundt i  Rio. Næste dag skulle vi flyve
tilbage til Sao Paulo - London/Heathrow - og ende i København, men vi skulle først
forlade Hotellet kl. 17.oo, så vi nåede at tage solbad og dyppe os i swimming-poolen
på 13 etage samt besøge “Pool-Baren”. Vi kørte så imod lufthavnen kl. 17.oo, flyet
skulle lette kl. 21.oo mod København, hvor vi ankom efter en meget l a n g flyvetur
kl. 16.3o dansk tid næste dag.
Vi rejste fra Rio i 38 g C. og landede i minus 7g C., så nu sluttede det med korte
bukser og sandaler uden strømper. Jeg tror alle havde en god tur med mange
oplevelser og indtryk som nu efter  nogle uger er ved at sætte sig.

Hilsen “Konstitueret” rejsefører Jørgen Larsen.
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AKTIVITETSKALENDER FOR R K. SPEED ÅR 2001

 2. marts 2001
MARTS
Søn. den 4. 11.00 TRÆNINGSDAG
Tors den 8. 17.30 BESTYRELSESMØDE
Lør. den 10. 12.00 FORMØDE TIL REP.MØDE I DRU BRØNDBY
Søn. den 11. 10.00 REP.MØDE I DRU BRØNDBY
Søn. den 11. 14.00 TRÆNINGSKAMP
Ons. den 14. 18.00 TALENTTRÆNING RK SPEED
Lør. den 17. TRÆNERKURSUS NIVEAU 1+2 1.del ALBORG
Søn. den 18. TRÆNERKURSUS NIVEAU 1+2 1.del ALBORG
Søn. den 18. 14.00 TRÆNINGSKAMP
Lør. den 24. 13.00 HUNDESTED - SPEED Pokalkamp
Lør. den 24. A & U 17 FÆLLESTRÆNING AALBORG
Lør. den 24. U 20 FÆLLESTRÆNING RK. SPEED
Søn. den 25. 13.00 REGIONALKAMP (VEST – ØST) I AALBORG
Ons. den 28. 18.00 SPEED - HMS Cardiff
Lør. den 31. 13.00 SPEED - LINDØ

APRIL
Lør. den 7. 14.00 TRÆNINGSKAMP
Lør. den 7. U 20 LANDSHOLD v. VEST NORGE AALBORG
Lør. den 7. TRÆNERKURSUS NIVEAU 1+2    2.del KØBENHAVN

DOMMERKURSUS NIVEAU 2 KØBENHAVN
Søn. den 8. TRÆNERKURSUS NIVEAU 1+2    2.del KØBENHAVN
Den 7. - 11. U 17 TRÆNINGSLEJR AALBORG
Tirs den 10. 17.30 BESTYRELSESMØDE
Tors den 12. FÆLLESTRÆNING LANDSHOLD RK. SPEED
Tors den 19. 18.00 TALENTTRÆNING RK. SPEED
Lør. den 21. 13.00 SPEED - AALBORG

DM for UNGDOM 1. runde
Ons. den 25. 18.30 EXILES II - SPEED II
Fre. den 27. ”A” OG U 20 FÆLLESTRÆNING AALBORG
Lør. den 28. ”A” OG U 20 LANDSKAMP v. TYSKLAND AALBORG
Lør. den 28. 13.00 CSR/NANOK  - SPEED II
Søn den 29. ØRESUNDSSTÆVNE
Lør. den 28. – 30. U18 VM KVALLIFIKATION I SVERIGE

MAJ
Tirs. den 1. U18 VM KVALLIFIKATION SVERIGE
Lør. den 5. 13.00 SPEED II - KLØVERET
Lør. den 5. U17 v. SVERIGE U18 ”B” GØTEBORG
Søn. den 6. U17 FÆLLESTRÆNING AALBORG
Tors den 10. 17.30 BESTYRELSESMØDE
Lør. den 12. 13.00 AARHUS - SPEED
Søn den 13. ØRESUNDSSTÆVNE
Man. den 14. 18.00 TALENTTRÆNING RK SPEED
Lør. den 19. 13.00 SPEED II - CSR/NANOK LK ude

DM for UNGDOM 2.runde
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Den 19. –20. U 20 FÆLLESTRÆNING AALBORG

AKTIVITETSKALENDER FOR R K. SPEED ÅR 2001

Tors. den 24. 10.00 HUNDESTED CUP

Tors. den 24. – 28. U20 VM KVALLIFIKATION I POLEN
Lør. den 26. 13.00 KLØVERET - SPEED II
Søn den 27. ØRESUNDSSTÆVNE

JUNI
Lør. den 2. 13.00 SPEED - AARHUS
Lør. den 9. 13.00 LINDØ - SPEED
Søn den 10. DM for UNGDOM 3. runde
Ons. den 13. 18.00 TALENTTRÆNING RK SPEED
Ons. den 13. 19.00 SPEED II - EXILES
Tors den 14. 17.30 BESTYRELSESMØDE
Den 15. –17. OLDBOYSTUR TIL 10 a´side HAMBORG
Lør. den 16. 13.00 AALBORG - SPEED
Lør. den 23. 13.00 FREDERIKSBERG - SPEED Pokalkamp
Den 25. – 30. SOMMERLEJR FOR UNGDOM SPJALD
Søn den ØRESUNDSSTÆVNE

Pokalturnering
Sæsonen starter med anden runde af pokalturneringen. To kampe afvikles den 24.
marts. Vi skal til Hundested og spille om en plads i kvartfinalerne. Her venter
Frederiksberg.

24-03-01  13:00 Holluf Pile v CSR/Nanok
24-03-01  13:00 Hundested v Speed
31-03-01  13:00 Erritsø v Hamlet
12-04-01  13:00 Exiles v Esbjerg

Flådehold på besøg
Læste du aktivitetslisten?
Der står at den 28. marts får vi besøg af et engelsk flådehold fra HMS Cardiff. Da der
er 250 mand ombord har de nok at vælge imellem, så det bliver nok en kamp, hvor vi
må arbejde lidt for sagen.
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Sæsonstart
Så foreligger programmet for rugby-sæsonen forår 2001. Hele programmet kan findes
på www.sportal.dk. Her bringer vi programmet for de kampe, som spilles i marts og
starten af april. Som man kan se er der ikke den store aktivitet i nogen af divisionerne
i starten af sæsonen. Det er faktisk sådan, at i hver af månederne marts, april og maj
bliver der kun afviklet en runde i Superligaen. I juni slår man sig til gengæld løs med
tre runder samt pokalkampe. Man kan sige at turneringsudvalget har givet en vis
fordel til de hold, som er langsomme startere, og til alle dem, der ikke rigtig har fået
trænet i vinter…
For anden division øst er vi nødt til at tage programmet med helt frem til 25. april, for
at vores O30/U20-hold får noget se hen imod. De skal ikke spille før da. Til gengæld
skal de så også spille weekenden efter. I øvrigt består anden division øst af fire
andenhold fra de fra de fire højst rangerende klubber i KRA.

Superliga
31-03-01  13:00 Aalborg v Aarhus
31-03-01  13:00 Speed v Lindø

1. Division øst
31-03-01  13:00 CSR/Nanok v Hundested
31-03-01  13:00 Frederiksberg v Exiles
07-04-01  15:00 Exiles v Hamlet

1. Division vest
31-03-01  13:00 Esbjerg v Holstebro

2. Division øst
07-04-01  13:00 FRK/Kløveret v CSR/Nanok II
25-04-01  18:30 Exiles II v Speed II
28-04-01  13:00 CSR/Nanok II v Speed II
28-04-01  13:00 FRK/Kløveret v Exiles II

2. Division vest
31-03-01  15:00 Aalborg II v Holluf Pile
12-04-01  13:00 RC Nissum v Mariager

3. Division vest
31-03-01  13:00 Haderslev v Odder II
07-04-01  13:00 Grenå v Odder II
12-04-01  13:00 Kolding v Odder II
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UNGDOMSSIDERNE
Tur med bowlingklubben til Holland, eller hvordan Glenn tabte sig.
(Lidt opfølgning på turen)

U11 Ledet af Claus Beck og holdkaptajn Gerard Hounou.
RK Speed – Pink Panthers RC (Utrecht) 90-0 fidus Mikkel
RK Speed – Amsteelvence RC (Amsterdam) 55-0 fidus Carsten A
RK Speed – Almere RC (Amsterdam) 70-0 fidus
RK Speed – Hilversum RC (Hilversum) 45-0 fidus Sylvester
Følgende spillede for RK Speed U11
Mikkel Baron, Rene Dohn, Martin Glæsner, Rasmus Glæsner, Joakim C Hansen, Nick C Hansen, Sylvester Haxen,
Gerard Hounou, Ronnie Jensen, Magnus Stoltenberg, Carsten Wayens, Sebastian Weichel.

U13 Ledet af Glenn Enna og holdkaptajn Rasmus Groth
RK Speed – Pink Panthers RC (Utrecht) 40-0 fidus Thomas
RK Speed – Amsteelvence RC (Amsterdam) 36-15 fidus Awal
RK Speed – Almere RC (Amsterdam) 46-5 fidus
RK Speed – Hilversum RC (Hilversum) 30-5 fidus Patrick og Emil
Følgende spillede for RK Speed U13
Emil Enna, Ben Dohn, Anna Gay, Martin Glæsner, Rasmus Groth, Christian H Jensen, Simon Lading, Patrick
Ljungvall,  Awal Nielsen, Mikkel Røge, Jesper Vejlin, Thomas Østoft, Nick (CSR), Stefan (CSR).

U15 Ledet af Jimmy Bagge, Ruben Garcia og holdkaptajn Kristoffer Vandborg.
RK Speed – Pink Panthers RC (Utrecht) 47-0 fidus Jesper
RK Speed – Amsteelvence RC (Amsterdam) 57-10 fidus Joen
RK Speed – Hilversum RC (Hilversum) 29-0 fidus Kevin og Rune
Følgende spillede for RK Speed U15
Tommy Andersen, Joen Beck, Rune Beck, Michael Broholm, Dennis Christensen, Dodji Hounou,  Kenneth Jensen,
Stefan Irmark, Anders Larsen, Sebastian Lauritzen, Philip Nørr, Lasse Petersen, Jesper Rasmussen, Rico Rosenkrans,
Kristoffer Vandborg, Kevin Veng.

U11 4 kampe 260-0
U13 4 kampe 152-25
U15 3 kampe 130-10

Et imponerende resultat, som vi vil huske i mange år, og som andre også vil huske, her i
vinterhalvåret har vi bl.a. modtaget 4 invitationer til at deltage i ungdomsturneringer i
Holland, Frankrig og Italien. Det er noget som klubben vil arbejde videre med, men nok
mest sandsynligt i 2002.

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,
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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 Påskeferien onsdag kl. 17,45-19 i Løjtegårdsskolens gymnastiksal.
• 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 gymnastiksal.
• 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 gymnastiksal.
• 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 sidst i februar mandag og onsdag kl. 17,30 – 19,00 på banerne.
• 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.

• U17-holdet følger senior afd. træning i februar og træner for sig selv fra marts på
græsset.

• Spillermøde søndag den 4 marts kl. 10,00 i klubben før træning. Her skal vi tale om
holdkaptajner, træning, weekend ture til Sverige.

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

Værd at vide
U17-turnering i Sverige er endnu ikke afklaret, men både Hundested og

FRK er interesserede i at deltage på et fælles U17-hold.
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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:
 Lørdag 4 marts DM i indendørs rugby - 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.
 Søndag 8 april U13-U15 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 9-10 juni 3. DM stævne – x -.
 Lør – søndag 16-17 juni Spartacus U-turnering i Göteborg
 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 -.
 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




