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Speed vandt alle 5
titler i årets DM

turnering for
ungdomshold

Lørdag den 27 oktober spillede Speed
de sidste 12 kampe i årets 6. og sidste
stævne i Esbjerg, og vandt de 10
kampe. Det blev således til sikre titler
for U7, U11, U13 og U17, mens U15
var tæt på at blive overhalet af CSR, da
de 2 Amagerhold sluttede a point,
Speed sikrede sig dog mesterskabet for
3. år i træk, pga. en bedre målscore i
årets 6 indbyrdes opgør mellem Speed
og CSR.
U15-kampen mellem Speed og CSR
blev en rigtig jævnbyrdig og flot spillet
finalekamp, hvor Speed havde bolden
og spillet det meste af tiden, mens CSR
forstod at forsvare sig på deres 22
meter linie. Kampens enlige scoring
faldt midt i 1. halvleg, hvor CSR fik et
gennembrud i deres højre side, og

scorede et forsøg. I 2. halvleg var
Speed tæt på at score flere gange på
gode kombinationer i deres kæde, men
de godt forsvarende CSR-spillere holdt
Speed udenfor mållinien i hele
halvlegen.
Speed har klaret sig godt i DM-
turneringerne de sidste år, siden 1999
er der blevet spillet om 14 titler, og 13
af disse er gået til Speed, den sidste
gang et andet hold vandt en DM-titel
var i 1999 hvor U17 titlen blev vundet
af Ålborg Rugbyklub. I årets turnering
har der deltaget 26 hold fra hele landet,
fra Amager deltog Speed i alle 5
aldersrækker, mens CSR stillede op i
U13 og U15. CSR fik således en 2.
plads i U15 og en 4. plads i U13
rækken.

Og fire titler i
Øresunds-

turneringen
Mere på ungdomssiderne, som i samme
anledning er rykket frem i til side 4…
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Leder - Hvad skal vi med U17
Af Claus Beck:
2001 har været et afgørende år for klubben, vi stod med en
rimelig mulighed for at vinde DM-titlen for seniorer for
første gang siden 1977. Vi har været tæt på før – husk - at
op gennem 70’erne og 80’erne blev vi no. 2 efter Comet og
Lynet i mange år og senest i 1996 efter Århus. I 2001 stod
vi også overfor en anden stor åbning, vi havde for første
gang i 10 år et U17-hold, ja ikke bare lidt spillere, men vi
havde 18 aktive U17-spillere da året startede, hvoraf  9 var
udtaget til U17-landsholdet. Nu skulle vi altså høste frugten
af vores store ungdomsarbejde, som vi startede tilbage i
1994, faktisk har 5 af disse U17-spillere været med hele
vejen.
Tilbage i foråret da optimismen var stor og mulighederne
uendelige, prøvede jeg at advare mod en for voldsom DM-
satsning i seniorrækken, ligeledes som ungdomsudvalget
havde gjort før, på årets generalforsamling. Jeg og andre i
ungdomsarbejdet var bange for konsekvenserne for
klubbens bredde arbejde, ville vi magte at gøre begge ting,
havde vi ressourcerne til at gøre det, eller var det bedre at
vente 4 til 5 år endnu før vi satsede fuldt på en senior DM-
titel, og så i mellemtiden arbejde videre med U17 og U19.
Seniorafdelingen og klubben besluttede at satse på begge
heste, en beslutning som jeg selv var med til træffe, altså vi
skulle have den DM-titel og vi skulle selvfølgelig have et
U17-hold. Bemærk at U17-holdet, var året før flyttet ind
under seniorafdelingen pga. vores store tilgang af
ungdomsspillere og begrænsede træner- og lederressourcer
i ungdomsafdelingen, bl.a. derfor den store nervøsitet i
ungdomsafdelingen, tingene var uden for vores kontrol.
Hvordan gik det så ja på papiret ikke så ringe endda,
seniorholdet var uheldigt og snublede i sidste øjeblik,
ærgerligt, men U17 fik deres DM-titel og holdet spillede i
hele sæsonen. - så hvad fanden jamrer han så over - ham
ungdomsformanden.
Det jeg jamrer over - er at vi tabte 10 U17-spillere i denne
sæson, vi mistede bl.a. 3 af dem der spillede på U17-
landsholdet, vi gav aldrig U17-holdet det vi havde lovet
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dem, vi lovede seriøs træning til gruppen uden om seniortræningen, vi lovede ture til
Sverige, vi snakkede om at rekrutteringsarbejdet skulle fortsætte, men i mine øjne så
gjorde vi det ikke. Jeg er med på at lederne prøvede efter bedste evne, men det var
ikke (i mine øjne) godt nok, men jeg går i sort når jeg hører, at det er der ikke noget
at gøre ved, sådan er det bare. Jeg jamrer over, at der ikke er sammenhæng mellem de
mål vi har opsat og de handlinger vi udfører, sådan som jeg ser klubben. Jeg jamrer
over at det arbejde som trænerne Glenn, Peter, Loke, Frank C og jeg udfører bliver
tabt på gulvet, når ungerne bliver 15 - 16 år. Unge mennesker i den alder vælger
deres endelige idræt, og det gør de bl.a. ud fra det de bliver tilbudt af klubben og ikke
mindst hvad klubben gør.
Jeg har tænkt meget over dette, og jeg har talt meget om det, så nu må jeg handle. Jeg
har derfor besluttet at jeg ikke længere vil deltage i aktiviteter i klubben, der ikke er
rettet sig mod ungdomsarbejdet, jeg vil gerne fortsætte som ungdomsformand og jeg
vil gerne overtage ledelse af U17-holdet. Men jeg vil ikke have noget med
Skandinavisk Open at gøre, og jeg vil ikke opstille som kandidat til formandsposten i
Speed når Jørgen Larsen stopper. Jeg vil kort sagt sørge for, at vores mål om hold i
alle rækker fuldbyrdes, jeg vil fx. også begynde at arbejde for at arrangere U19- og
U21-kampe, således så vores yngre seniorspillere har kampe på deres eget niveau
mht. alder og kultur.
Jeg er med på at for at dette kan ske, så skal jeg vælges til ungdomsformand på
generalforsamlingen i januar, men det håber jeg da at jeg bliver, jeg håber også at
nogle at jer siger det skal være løgn, og møder op i ungdomsafdelingen, så vi kan nå
de mål vi har sat op. Omvendt så er der altså nogen af jer andre der må træde til så
seniorafdelingen og den øvrige klub kan fungere.
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Ungdomssiderne
Øresundsturnering 3. afdeling 2001 finaler i Trelleborg
Speed vandt 4 titler i årets turnering.

Det afsluttende finalestævne var blevet udsat fra den 7. oktober til den
20. oktober pga. regnen i august og september, som især har ramt Midtsverige, og
dermed ført til aflysninger af mange kampe. Bl.a. måtte en landskamp flyttes fra
Weixö til Trelleborg, da banen i Wexiö stod 10 cm. under vand, alle disse aflysninger,
medførte så en større rokade, som så også ramte os med denne udsættelse.

På denne finaledag spillede Speed 13 kampe, og fik sejren i 11 kampe (med
45 spillere), det blev således til sikre titler for U7, U11 og U13, mens U15 var tæt på
at miste den 3 titel i træk, idet holdet måtte have hjælp af en lidt overraskende
Pingvinsejr over Malmö. U9 opnåede en flot 2. plads kun 2 point efter årets vinder fra
Pingvin.

Speed har klaret sig rigtig godt i denne turnering idet vi har vundet 12 ud
af 15 titler i de sidste 3 år! Det er et resultat som man lægger mærke til, og som har
medført flere invitationer, om at deltage i internationale ungdomsturneringer i
Holland, England, Frankrig og Italien. I alt deltog 24 hold i årets turnering, heraf dog
kun 7 danske fra Speed (5) og CSR (2), mens de resterende hold alle kom fra Sverige.

U7 spillede mod Malmö (15-0) og Pingvin (45-15): Holdet havde titlen inden
disse kampe, men besluttede åbenbart at de ikke ville efterlade tvivl om hvor titlen
hørte til. Holdet har sat 1 point til i de 6 kampe der spillet og vandt titlen med 23
point 9 point foran Pingvin.

U9 spillede mod Malmö (55-10) og Pingvin (35-25), pga. efterårsferien og
flytningen af kampene mgl. en del spillere på de 2 mindste hold, det medførte at alle
U7-spillerne også spillede på U9-holdet, det gør jo sejrene meget flottere for vores
U7.-spillere tilhører ikke ligefrem de største børn.

Blandt de bedste spillere var Mathias, som ofte flot fik præsenteret bolden på
jorden, i det øjeblik han mødte modstanderne, dette medførte at medspillerne
hurtigt kunne passe bolden ud til frie medspillere.

U11 spillede mod Grippen (30-5), Pingvin 1 (45-0) disse resultater betød at
Speed U11 vandt turneringen, og som det eneste vinderhold gik ubesejret igennem
turneringen, og opnåede rækkens max. point 30, hele 9 point foran Gripen fra
Helsingborg, det blev også til en flot målscore på 350-70.

Holdet spillede rigtig godt på dagen og fik flyttet – med pasninger - bolden
uden om modstanderne, en ting som der er arbejdet med længe, og som i sidste DM-
stævne kostede et nederlag til Århus, nu er det spændende at se om det holder i
Esbjerg. Martin C var bedste spiller på en dag hvor Carsten W og Carsten A fik
flyttet bolden godt.

U13 spillede mod Malmö (15-0) og Pingvin 1 (15-10), Lugi (30-5) og Pingvin 2 (45-
0). Disse resultater betød at holdet tog titlen ganske overbevisende, idet hold kun
tabte 1 ud af 11 kampe mod de 6 modstandere i rækken, målscoren blev på 325-70.
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Kampen mod Pingvin var ganske tæt, men faldt altså ud til vores fordel, med en
sejr på 1 forsøg. På holdet den dag lagde man især mærke til de 2 store spillere Anna
og Dennis, Anna for sit hurtige og kraftfulde løb med bolden, som også inkluderede
side-steps, og Dennis, som nu har opdaget hvor stor og stærk han er, det kræver nu 2
til 3 modstandere før han kan stoppes.

U15 spillede mod Malmö (10-15) Pingvin (5-10) og Lugi (35-5), dagens 2 første
nederlag til Malmö og Pingvin, rejste pludselig tvivl om vi kunne vinde titlen, men med
en overraskende sejr til Pingvin i deres indbyrdes opgør og den sikre sejr over Lugi,
gjorde at vi fik titlen.

Kampen mod Malmö viste hvad et teknisk godt hold kan gøre mod et fysisk
overlegent hold, på alle pladser er Malmö mindre, men de forstår at flytte bolden
lynhurtigt rundt. Den 2. kamp mod Pingvin var et stort flop fra vores side, vi havde alt
spillet, kunne score 2 - 3 forsøg, men Pingvin fik 2 forsøg i de sidste minutter, hvor
vores kæde sov gevaldigt, kun Rune og Kevin V levede op til sædvanlig standard. En
gevaldig opsang før Lugi kampen ændrede spillerne indstilling, og med en Kevin V i
hopla som spilstyrende og med stærkt supportspil af Lasse, Dennis og Sebastian, blev
der loop’et og krydset og 7 forsøg blev lagt.

Årsafslutning.
Lørdag den 10. november kl. 13,30 til ca. kl. 17,30 vil der være

ungdomsafslutning i rugbyklubben, og traditionen tro så vil det være muligt for
forældrene at spille mod ungerne, så kan man jo afprøve om de virkelig har fortjent
de medaljer, de har vundet i år. De rigtig friske forældre starter med at spille mod
U9-holdet kl. 14, og så kan de jo tage turen hele vejen med og slutte mod U15 kl.
15,30.

Efter den sidste kamp vil der blive serveret gløgg, æbleskiver og
sodavand i klubben, som kan købes til en rimelig pris. Mens disse nydes så vil vi
informere om den store tur til England i 2002, og vores planer for holdene til næste
år, vi vil bl.a. flytte U17 tilbage fra seniorafdelingen til ungdomsafdelingen.

Vi vil bagefter slutte dagen af med at overrække præmierne til årets
spillere i ungdomsrækkerne.

Turen til Hamborg.
Denne tur gik i vasken pga. 2 ting en for sen udmelding fra os til de tyske

klubber og det meget regnvejr, som også har medført flyttede kampe i stort tal i
Tyskland. Vi beklager, og har med det samme kastet os over et større arrangement,
se nedenfor.

Tur til Tring i 2002.

Turen i 2002 vil gå til Tring nord for London – England, vi har valgt London
frem for Edinburgh pga. rejseomkostningerne, det er sådan at flyrejsen kan gøres



6

700 – 800 kr. billigere til London. Vi vil forsøge at få samme vandrerhjem som sidste
gang i Ivinghoe, 5 km udenfor Tring, det er et lille vandrerhjem (60 senge), som ligger
lige over for en park midt i byen. På vandrerhjemmet skal vi selv sørge for alle
måltider, og her får alle opgaver der skal løses. Turens længde vil være fra fredag
den 11 oktober til lørdag den 19 oktober 2002, altså i skolernes efterårsferie + en
ekstra dag. Transporten rundt i England vil ske med bus og tog.

Turens hovedformål er at samle spillerne, og give dem en oplevelse for
livet omkring rugby, og hvor de kan opleve hvor stor en sport rugby er i et land som
England, der har over 3.000 klubber mod vores 25. Det er også vores farvel til de
spillere som på dette tidspunkt er blevet U18, og hvor nogle har været med fra 1993
og 1994. Alt efter hvem og hvor mange der melder sig til turen, vil vi sammensætte
holdene, men umiddelbart så tror vi på 5 hold, som kommer til at hedde U10, U12,
U14, U16 og U18, hvilket matcher de engelske aldersgrænser perfekt, det vil sige at
holdene stort set vil være sammensat som i denne sæson.

Turens program ser i grove træk sådan ud, men husk det er ikke endeligt, vi vil bl.a.
forsøge at arrangere et besøg i en professionel 1. divisionsklub, evt. med kampe mod
deres u-hold:

 Fredag 11-10: Fly til London, bus til Tring.

 Lørdag 12–10: Kampe mod Tring RFC.
 Søndag 13–10: Kampe mod lokal klub + se en 1. divisionskamp.
 Mandag 14–10: Træning ellers fri i Ivinghoe.
 Tirsdag 15–10: I Tring + eftermiddagskampe mod lokal skolehold.
 Onsdag 16–10: Hel dag i London City.
 Torsdag 17–10: Vandland eller lign. + aftenkampe mod lokal klub.
 Fredag 18–10: Aftenkampe mod lokal klub.
 Lørdag 19–10: Fly til Kastrup

Prisen for hele herligheden vil være omkring 1.300 kr. per deltager, de
1.300 kr. dækker transport, logi og mad på turen. Den øvrige betaling vil blive dækket
af RK Speed for klubbens indmeldte spillere.

Hvis dette skulle have fået jeres interesse, så vi vil bede jer om at
aflevere slippen nederst til Claus Beck eller din træner, lørdag den 10 november, hvor
vores sæsonafslutning foregår. Det er lang tid i forvejen, og man kan sagtens melde
sig til senere, men jo før vi har et overblik over deltagerantallet, jo før kan vi lave
endelige aftaler . Betaling skal ske i 4 rater til RK Speeds ungdomskonto, indbetalings
ort hertil vil blive udleveret når slippen afleveres. Tilmeldingen er først gældende når
første rate er indbetalt. Raterne er:
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 300 kr. 1 januar 2002.
 300 kr. 1 april 2002.
 300 kr. 1 juli 2002.
 400 kr. 1 oktober 2002.

Hvis turen vil blive aflyst, så vil alle de indbetalte beløb blive returneret.
Bliver man forhindret i at deltage på turen, så vil vi returnere det indbetalte beløb,
dog med fradrag af de udgifter, som vi måtte have haft på pågældende tidspunkt (fx
til flybilletter og logi).

Efter vinterpausen vil vi i SpeedBladet fortælle videre om turen, krav til
pas, forsikringer mm. Der vil også blive afholdt et info-møde inden turen for
forældre og spillere. Her vil vi også fortælle om reglerne på turen, herunder hvad
man må og ikke må på egen hånd. Der vil selvfølgelig være forskellige regler for hver
aldersgruppe.

Værd at vide
Mark fra U7-holdet passede på U7-holdets ØT-pokal, på turen hjem til

Kastrup, Mark udførte opgaven sovende idet de mange kampe på U7- og U9-holdet
havde udmattet ham, men holde fast i pokalen det gjorde han.

U15-holdet prøvede kræfter mod Exiles damer (56-7) først i oktober,
med 2 gange 30 minutter, det var lidt svært at holde koncentrationen hele vejen, men
en god kamp blev det, så nu har vi aftalt at vi vil spille nogle flere træningskampe hen
over vinteren, med U15 og nye U17 spillere, hos os og i Lundtofte.

U17-landsholdet spillede 2 landskampe mod Norge og Sverige den 13 og 14
oktober, det blev til en 3 cifret sejr over Norge 103-0, og et mindre nederlag til
Sverige 7-22. I følge de 7 spillere der deltog fra Speed, så var det holdets bedste
kamp til dato, altså nederlaget til Sverige.

Spillere med lim på hænderne, et begreb som mange rugbytrænere
arbejdere med, og et fænomen som mange spillere lider af. På vores ungdomshold var
der i Trelleborg 2 som havde fået vasket limen af (2 gange Carsten på U11), mens 2
andre Emil og Mikkel B på U13 havde taget extra lim på hænderne.
Fænomenet er nok kendt i mange andre idrætter, og her i klubben har vi på ungdoms-
og seniorhold set det mange gange. Ofte kan spillere ikke selv se problemet, mens de
spiller, men når man (og de selv) står på sidelinen så bliver det tydeligt – det der går
galt, er at modstanderne alt for nemt kan blokere et angrebsspil, idet bolden ikke
vandrer hurtigt mellem de angribende spillere, og dermed skaber huller.
Ofte er det rigtig gode spillere, som kan nå langt i deres karriere, der bruger meget
lim og først slipper bolden i en tackling, som de 4 omtalte og fx de yngre udgaver af
Henrik Larsen og Danny Sørensen (1. hold og landshold). Deres motiver er også ganske



8

ædle, som fx ”så mister vi da ikke bolden” citat er fra Jørgen Larsen. Men den holder
ikke i det lange løb, ofte mister holdet netop bolden, ved at spilleren med lim på
hænderne bliver isoleret (Lasse, Victor og Daniel på U15 holdet mod Pingvin) er ex. på
det sidste.
Ungdomstrænerne arbejder med fænomenet, og når en gang bolden spilles hurtigt
rundt, så er der ofte bonus med vundne metre. Og … ikke at forglemme alle de andre
spillere bliver også bedre når bolden vandrer hurtigt rundt.

Hundested RK er på vej med nyt U15 hold, Speed er blevet spurgt om vi
vil spille en træningskamp mod dem med et kombineret U13- og U15-hold, enten i
Hundested den 10 november eller i Kastrup den 17 november.
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DM turneringen  U9 - U17 2001

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

1 Speed 5 9 5 1 3 200 -170 30
2 Århus 5 9 3 1 5 170 -200 26

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

1 Speed 5 18 17 1 950 -225 62
2 Århus 5 18 12 6 600 -480 52
3 Odder 5 18 9 9 655 -580 46
4 Mariager 5 18 4 14 485 -680 36
5 Grenå 3 12 12 130 -855 18

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

1 Speed 5 13 12 1 570 -65 47
2 Århus 5 12 10 2 505 -170 42
3 Grenå 5 13 5 1 7 215 -310 34
4 CSR 5 13 3 2 8 130 -470 31
5 Odder 2 12 3 2 140 -340 15
6 FRK 2 13 1 1 2 85 -290 14

DM U15-2001
Hold Stævner Kampe Vunden Uafgjort Tabt  + Score  - Score Point

1 Speed 1 5 15 12 1 2 436 -180 50
2 CSR 5 15 11 1 3 434 -168 48
3 Ålborg 5 15 4 1 10 206 -437 34
4 Grenå 4 12 1 11 110 -406 21
5 Speed 2 1 3 1 2 85 -80 7
6 Erritsø 1 2

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

1 Speed 5 9 13 2 501 -81 51
2 FRK 4 12 8 4 290 -170 36
3 Exiles PTI Damer 5 14 5 9 156 -354 34
4 Esbjerg RK 2 10 3 1 3 124 -248 18
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Øresunds turneringen  U7 - U17  2001
Opdateret den: 20-10-01 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 #2 og #3 ikke afgjort mgl 1 kamp

Stævner Kampe Vunden Uafgjort Tabt  + Score  - Score Point

1 Speed 3 9 7 2 205 -75 29
2 Malmö 3 8 5 3 125 -85 24
3 Pingvin 3 8 5 3 105 -80 24
4 CSR 1 3 3 15 -61 5
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VM - Kvalifikation, Danmark - Polen
på Tårnby Stadion.

Klubben har fået overdraget arrangementet omkring landskampen, så her har i
chancen for at se det danske landshold i aktion, endvidere er der store chancer for at
klubben kan have flere spillere i aktion på det danske hold.
Kampen afvikles på Tårnby Stadion lørdag d. 3 november 2001 kl. 14.oo
endvidere er der mulighed på vor egen bane at se Danmark U-17 imod Skåne U-17,
de spiller kl. 12.oo, der vil begge steder være mulighed for både at købe noget at
spise og drikke.
Denne kamp er nummer 2 i anden runde af VM-kvalifikation, den første spilles på
Frederiksberg Stadion Lørdag d. 27 Oktober kl. 12.oo og som er i mod Sverige.

En historie fra det virkelige liv.
R.K.Speed har en talentfuld spiller på førsteholdet 20 -årige Niels Dahl, han er så
talentfuld at han var udtaget til U - 20 VM-kvalifikation i Polen 24 - 28 maj i foråret.
Niels tager af sted med toget fra Hovedbanegården i mod Fredericia hvor de fleste
skal mødes for at tage en lejet bus videre imod Danzig i Polen hvor stævnet skal
afholdes, Niels er så uheldig i en tackling at få revet det ene korsbånd over og det
andet bliver meget løst, af sted til hospitalet, benet lagt i gips fra fod til skridtet, efter
turneringen kører man tilbage til Fredericia i den lejede bus, Niels bliver sat af med
krykstokke, samt sine 2 bagagetasker, og en hilsen god tur hjem.
Dette er uansvarligt lederskab, Niels havde ikke penge til en Taxa fra
Hovedbanegården, og måtte selv finde ud af transport hjem, sådan opførsel kan man
ikke acceptere, det må selvfølgelig ikke ske igen så det er en opfordring til
nuværende og fremtidige ledere, I skal kende jeres ansvar i alle situationer.
Vi kan oplyse at Niels er gjort af det rette stof, han har ventet på operation som sker
her i starten af november måned, og med forventet opstart af kampe efter
sommerferien, måske til Skandinavisk Open 2002.

Jørgen Larsen.
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“ Den jyske mafia” eller hvordan man
chikanerer ungdomsrugby i Danmark.

I R.K.Speed er vi med rette stolte af vor store og gode ungdomsafdeling, så til et
Team Danmark-møde fik vi opfordring til at arrangere landskamp mellem Danmark
og Polen d. 3 November på Tårnby Stadion, dette er også O.K. Samtidig fik F.R.K.
arrangementet Danmark - Sverige på Frederiksberg Stadion, og straks syntes vore
ungdomsledere at de fik en god ide, denne dag spilles den sidste runde (den sjette) i
DM for ungdom, dette var berammet til at skulle afvikles i Esbjerg, og med al ære for
Esbjergs ungdom syntes vore ledere at hvis man flyttede dette stævne til København
på Speeds baner kunne man arrangere at alle skulle overvære Landskamp mellem
Danmark og Sverige, derefter kunne man starte DM for ungdom, der var arrangeret
spisning og fest bagefter, overnatning var arrangeret i Amagerhallen og stævnet
kunne fortsætte næste dag, med afsluttende overrækkelse af Guld - Sølv - og Bronze
til vinderne.
Men sådan skulle det ikke gå, 2 jyske klubber kunne ikke se ideen så det kunne ikke
lade sig gøre, vore ungdomsledere syntes ellers det var en god ide, det må som nye
unge rugbyspillere være det største at se “Det store rigtige Landshold” spille og så
mod arvefjenden, samtidig kunne man så afslutte med deres egen sæson afslutning.
Uanset at R.K. Speed har domineret dansk ungdomsrugby i flere år, har vi ikke haft
et afsluttende DM hjemme i de sidste 3 år, men sådan skulle det ikke gå, vi må igen
ud at rejse.

Jørgen Larsen.

Landsholdet vandt VM-
kvalifikationskampen mod Sverige

Der var tre Speedspillere på det danske hold: Henrik Larsen, Danny Sørensen og
Nicolai Kipp. Samme hold spiller kampen på Tårnby Stadion.
Resultat 33-21 (23-16)
De danske point blev scoret som følger:
Regan Sue 18 (2 conversion, 3 straffe og 1 forsøg), Kelemete Vueti 10 (2 forsøg),
Claus Christensen 5
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Spillerbeslutning bag
sæsonens første nedrykning

Som det fremgår af stillinger og resultater på de følgende sider er der ikke længere
noget Speedhold at finde i første division i kampen om kvalifikation til Superligaen.
På det i sidste nummer annoncerede spillermøde var Ludvigs oplæg, at klubbens
ledelse i sommer havde taget en forkert beslutning oven på succesen i foråret.
Forventningen var at der blandt de omkring 60 spillere, som har været i kamp i år
ville være tilstrækkeligt mange som ønskede at spille på 1 divisionsniveau, så Speed
ville være med i kampen om kvalifikationen. Det har vist sig ikke at være tilfældet.
For eksempel har de fleste kampe været spillet uden tryk i klyngerne, da førsterækken
ikke har erfaringen til dette. Samtidig har træningsindsats og kampindstilling på
resten af holdet også været under forventet niveau, så vi har stillet et noget amputeret
førstehold. Derfor var Ludvigs oplæg at vi trak holdet fra første divisions sidste to
kampe, og i stedet brugte det halve førstehold, som klubben har til at bakke op om
klubbens store potentiale, de nyoprykkede ungdomsspillere. Ideelt vil det kun være
de folk som yder en tilstrækkelig træningsindsats der vil være at finde på Speeds
førstehold.
Diskussionen blev kun kort, selv om nogle mente at vi mistede en smule selvrespekt
ved ikke at stille i Lindø og mod CSR. De fremmødte spillere, vist nok undtagen en,
gik ind for Ludvihs forslag, hvorfor Speed den efterfølgende lørdag ikke tog til
Lindø, men kun til Lundtofte. I kampen mod Exiles II spillede og vandt et antal
gamle spillere sammen med Tommy, Dodji, Stoffer, Kim og to gange Futte. Ingen
tvivl om at dette hold med en smule erfaring vil kunne gøre det absolut på niveau
med det der var Speed I.

PS til de tvivlende:
Det er mandag og onsdag træningen

foregår.
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DM-turneringen
1. Division øst
29-09-01  13:00 Frederiksberg Exiles 12-8
29-09-01  13:00 Lindø CSR/Nanok 45-8
13-10-01  13:00 Exiles Lindø 3-13
13-10-01  13:00 Frederiksberg CSR/Nanok 25-0 UK
20-10-01  13:00 Exiles Frederiksberg 5-46

K V U T Score Pt
1 Frederiksberg 5 5 0 0 184-26 15
2 Lindø 5 4 0 1 137-42 13
3 CSR/Nanok 5 1 0 4 28-189 6
4 Exiles 5 0 0 5 19-111 4

1. Division vest
29-09-01  13:00 Aalborg Erritsø 27-0
29-09-01  13:00 Holstebro Aarhus 0-17
06-10-01  11:00 Erritsø Holstebro 48-0
13-10-01  13:00 Aarhus Aalborg 18-31
20-10-01  13:00 Erritsø Aarhus 10-6
20-10-01  13:00 Holstebro Aalborg 14-12

K V U T Score Pt
1 Erritsø 6 4 1 1 121-69 15
2 Aalborg 6 4 0 2 131-74 14
3 Aarhus 6 2 1 3 100-87 11
4 Holstebro 6 1 0 5 35-157 8

2. Division øst
29-09-01  13:00 Speed/Vablerne Hamlet 75-5
29-09-01  15:00 FRK/Kløveret Hundested 15-34
06-10-01  11:00 Exiles II Hundested 29-29
06-10-01  11:00 Hamlet Speed II 61-7
13-10-01  13:30 Hundested Exiles II 39-12
13-10-01  15:00 FRK/Kløveret Hamlet 14-5
20-10-01  13:00 Hamlet Hundested 5-31
20-10-01  15:00 Exiles II Speed II 5-57
27-10-01  11:00 Exiles II Hamlet Udsat
27-10-01  11:00 Hundested Speed/Vablerne 25-0 UK
03-11-01  10:00 Speed II Hamlet v
10-11-01  13:00 Hamlet FRK/Kløveret v
10-11-01  13:00 Hundested Speed II v
17-11-01  13:00 Hamlet Exiles II v
17-11-01  14:00 Speed II Hundested v
01-12-01  13:00 Speed/Vablerne Speed II v

K V U T Score Pt
1 Hundested 8 7 1 0 242-80 23
2 Exiles II 7 3 2 2 131-167 15
3 Speed II 6 4 0 2 268-111 14
4 Speed/Vablerne 9 2 1 6 252-301 12
5 FRK/Kløveret 8 1 2 5 84-243 11
6 Hamlet 6 2 0 4 138-213 9
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2. Division vest
29-09-01  13:00 Odder Holluf Pile 38-17
29-09-01  15:00 Aalborg II Esbjerg 74-24
06-10-01  11:00 Odder Aalborg II 25-0 UK
07-10-01  13:00 Esbjerg Holluf Pile 26-60
20-10-01  13:00 Odder Esbjerg 19-53
27-10-01  13:00 Holluf Pile Aalborg II 25-0 UK

K V U T Score Pt
1 Holluf Pile 5 3 0 2 146-104 11
2 Odder 5 3 0 2 122-114 10
3 Esbjerg 4 2 0 2 128-153 8
4 Aalborg II 4 1 0 3 74-99 4

3. Division vest
06-10-01  13:00 Mariager Kolding 97-10
13-10-01  14:00 Kolding RC Nissum 45-7
13-10-01  15:00 Aarhus II Mariager 28-40
20-10-01  13:00 Mariager RC Nissum 25-0 UK
27-10-01  14:00 Kolding Aarhus II 19-60

K V U T Score Pt
1 Aarhus II 5 4 0 1 163-59 13
2 Mariager 4 3 0 1 162-63 9
3 Kolding 4 1 0 3 74-189 5
4 RC Nissum 3 0 0 3 jul-95 1

4. Division vest
29-09-01  13:00 Haderslev Grenå 25-0 UK
29-09-01  15:00 Odder II Silkeborg 0-63
13-10-01  13:00 Grenå Silkeborg 0-67
13-10-01  13:00 Haderslev Odder II 21-10
20-10-01  13:00 Silkeborg Haderslev 100-12
27-10-01  13:00 Odder II Haderslev 25-0 UK

K V U T Score Pt
1 Silkeborg 5 5 0 0 353-58 15
2 Haderslev 6 2 0 4 94-212 8
3 Grenå 4 2 0 2 90-133 7
4 Odder II 5 1 0 4 86-220 7

HVEM HAR MULIGHED FOR AT RUNDE I DEN NÆRMESTE FREMTID
CLAUS BECK 498 KAMPE
ESKILD HOLM 295 KAMPE

FINI MORTENSEN rundede 400 kampe den 6. oktober mod Exiles.
BRIAN ELMEGAARD rundede 300 kampe den 20. oktober mod Exiles II.



16

AKTIVITETSKALENDER FOR R K. SPEED ÅR 2001

NOVEMBER
Fre den 2. 18.00 U 17 LANDSHOLDSTRÆNING
Lør den 3. 11.00 SPEED II - HAMLET
Lør. den 3. LANDSKAMP DK - POLEN
Lør den 3. U 17 KAMP DK – SKÅNE /SVERIGE
Lør den 10. 13.00 HUNDESTED - SPEED II
Søn. den 11. LANDSKAMP Tyskland - DK
Søn den 11. U 20 LANDSKAMP Tyskland - DK
Lør den 17. 12.00 SPEED - CSR/NANOK 8
Lør den 17. 14.00 SPEED II - HUNDESTED
Tir den 27. 18.00 TALENTTRÆNING

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

2002
JANUAR
Fre den 25. GENERALFORSAMLING

Stephen og Lisbeth har fået en dreng !!
TILLYKKE !!  TILLYKKE !!

vi må sige at Stephen forstår at skaffe spillere til klubben
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Annonce
Ungdomstrænere M/K søges – så vi kan fastholde vores store talentmasse i Speeds
ungdomsafdeling.

Haves:
Ungdomshold - 6 stk., med ca. 90 aktive børn og unge, fra 6 til 17 år.

Opnåede resultater:
 22 DM-titler udaf 27 mulige fra 1996 til 2001.
 15 ØT-titler udaf 20 mulige fra 1998 til 2001,
 7 U17 landsholdsspillere i 2001.

Tilbydes:
Personlig udvikling mht. forståelse af børn og unge, samt større

rugbyforståelse. Deltagelse i DIF- og DRU-trænerkurser. Mulighed for at starte en
karriere som landsholdstræner (ja et sted skal man jo starte og hvorfor ikke i
Speeds ungdomsafdeling.)

Ønskes:
Ungdomstrænere, der primært ønsker at binde an med U13 og U15. Vi er

interesseret i at høre fra tidligere spillere eller forældre, der vil indgå i vores
trænerteam, som her i efteråret har bestået af Doller (U11), Loke (U7-9) med hjælp
af Frank W, og Glenn U13) og Claus (U15).

Forudsætninger:
Du skal interessere dig for RK Speeds fremtid på længere sigt. Du skal kunne

samarbejde med trænergruppen og de spillere, som indgår på holdene. Du skal huske
på, at for at udvikle talent, så er det nødvendigt at have bredde, der skal altså være
plads til alle på Speeds ungdomshold.

Det er ikke nødvendigt at være spiller eller tidligere spiller, det du ikke ved i
dag, det kan vi og DRU lære dig.

Du skal være ansvarsbevidst og kunne leve op til de aftaler der laves, og husk
jo flere vi er- jo mindre skal vi lave!

Hvordan bliver jeg ungdomstræner?
Ønsker du at vide mere, så tag kontakt til en af de ovenstående, de vil kunne

svare på alle de spørgsmål du måtte have.
Ansøgere bedes kontakte Claus Beck.
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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




