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Hæder til Speeds
ungdomsformand

Claus Beck er ved DRU's
repræsentantskabsmøde blevet tildelt
titlen som årets leder i Dansk Rugby.
Et stort til lykke til Claus.
I øvrigt kan nævnes at DRU-formand
Ole Nielsen blev genvalgt for en to-
årige periode og at to andre titler blev
uddelt til:
Årets spiller: Claus Christensen,
Aalborg Rugbyklub
Årets dommer: Kevin Dowen Pallesen,
Holstebro Rugby Klub

Danmarks-
turneringen
forår 2002

Turneringen har allerede taget sin
begyndelse og Speed II spillede den 6.
april sin første kamp på Frederiksberg,
hvor det blev til et temmelig stort
nederlag til FRK II. I 2. division spiller
Speed II, FRK II, Exiles II og Hamlet.
Førsteholdet spiller første kamp i 1.
division  ude mod Exiles den 13. april,
hvor også Superligaen går i gang.
Førsteholdet spiller udover Exiles mod
Hundested og CSR om to pladser i
efterårets Superligakvalifikation.
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Leder
Ja dette er et indlæg som en opfølgning på et nødråb fra
Ungdomsleder Claus Beck, vi har så mange tidligere
spillere, at det er ved at blive den største gruppe i aktive
spillere`s registrering, derfor vil jeg gerne komme med en
opfordring til denne gruppe.
“KOM OG VÆR MED” vi har brug for alle der vil give  en
hånd med, det kan være på det sociale område, spillere der
har noget erfaring på forskellige pladser på et hold, eller
bare lysten at igen at snuse til “savsmuldlugten i manegen”.
Man kunne måske tænke sig en gammel førsterækkespiller
der vil og kan lære en af de nye unge, hvordan man gør, og
følge ham igennem kampe og træning og rette ham eller
dem til, så vi kan få et slagkraftigt hold, som jeg her
nævner kræver det ikke at man uge efter uge skal deltage i
kampe og rejser, men at man kan møde op på mindst en af
ugens træningsaftener og lære fra sig.
Jeg ved også at ungdomsspillerne godt kan lide at der nogle
af “de gamle spillere” dem de kan se på fotos hængt op på
væggen eller kan læse om i diverse blade og årsskrifter.
Det kunne jo også være at vi “gamle” der kommer i
klubben også gerne vil møde jer.

Formand Jørgen larsen
SPEEDbladet
er Rugbyklubben Speeds
klubblad.
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Næsten fælles ungdomsregler
 i Danmark og Sverige

Claus Beck har på den svenske unions hjemmeside givet sit syn på ændrede
ungdomsregler i Danmark og Sverige:
Hej Sverige
Jeg – Claus Beck fra RK Speed i København – er blevet bedt om at skrive videre på
jeres krønike af min gode ven Kjell-Erik Jarlsborg fra Pingvin RC. Jeg håber at I vil
bære over med sproget, jeg kan læse og forstå svensk, men jeg evner ikke at skrive
svensk, men bare I forstår mine tanker så går alt jo nok. Jeg er ungdomsansvarlig i
RK Speed og deltager også i DRU’s ungdomsarbejde, bl.a. med at udarbejde fælles
skandinaviske ungdomsregler.
Jeg og RK Speed har siden 1995 arbejdet tæt sammen med ungdomsafd. i de
sydsvenske klubber Pingvin, Malmö og Gripen, og senere også Vänersborg. Vi i RK
Speed er meget glade for dette samarbejde som har fået ungdomsarbejdet op at stå på
et højt plan i klubben, faktisk så højt så RK Speed har været den dominerende
ungdomsklub i Danmark i de sidste 3 år. Nu ser det heldigvis ud til at nye klubber i
Danmark vokser og vil gøre os rangen stridig, og det ser vi som en vældig succes. Så
på den måde kan man sige at de før omtalte 4 svenske klubber har betydet meget for
den voksende ungdomsrugby i Danmark.
Mit indlæg vil netop omhandle et fælles emne, nemlig de nye fælles skandinaviske
ungdomsregler. Arbejdet med at lave fælles skandinaviske ungdomsregler startede i
Øresundsområdet, hvor der for 4 år siden viste sig et behov for at have fælles regler i
Øresundsturneringen. I vores samarbejde har vi stille og roligt over årene tilpasset os
hinandens ønsker I en god dialog. Denne dialog blev her i vinters udvidet til at
omfatte et fælles projekt om fælles regler for hele Sverige og Danmark. Fra dansk
side skete der et stort fælles arbejde på en ungdomskonference i november, hvor alle
de danske ungdomsklubber kom med deres indlæg. Her midt I marts måned er der
sket en yderligere behandling af de forslag der siden er kommet fra svensk side, det
har nu medført at der er vedtaget et nyt sæt regler i Danmark, der er meget tæt på det
seneste svenske forslag.
Jeg vil fortælle lidt om de vigtigste af de nye regler – fx. tanker om hvad de skal
medføre – og om de forskelle der stadig er mellem reglerne i Danmark og Sverige.
Reglerne er generelt opbygget således så spillerne langsomt, igennem 5
aldersgrupper, fra under 9 år føres frem til det fulde 15-mands spil i under 17 års-
rækken. Tekniske discipliner som  klynger og indkast introduceres og udbygges fra 3
mand i U9 over 5 mand i U15, til 8 mand i U17. Enkeltstående rugbyelementer som
spark vil nu blive introduceret i U11, og udbygget gennem aldersrækkerne. Bemærk
her at vi har valgt at introducere spark tidligere, da vi har kunnet se at mange U15- og
U17-spillere ikke brugte denne del af spillet, så ved at introducere dette før håber vi
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altså på at få flere kontrollerede spark i ungdomsrugby, vores spil hedder jo rugby
football. Med kontrollerede spark mener vi grundlæggende, at bolden kun må sparkes
fra hænderne, spilleren må altså ikke drible bolden frem over jorden.
Korrekt tacklehøjde er også sat ned til at højeste korrekt tacklingshøjde er under
albuerne. Denne ændring - der er  baseret i FIRA’s nye regelændringer omkring
internationale ungdomsturneringer for landshold -  vil medføre 2 ting, færre farlige
tacklinger og mere åbent pasningsspil. Det første giver sig selv, idet der er længere
fra albuerne til halsen end der er fra skuldrene, en sikker udvikling vi alle må være
interesserede i. Det andet punkt vil ske idet det vil blive ulovligt at blokere en
pasning med en høj tackling, vi vil altså tilgodese pasningsspillet på bekostning af
ruck-spillet. Personligt er det en regelændring jeg synes er fremagende, idet det vil
tvinge os til at udvikle backspillet, der vil altså blive plads til den mindre wing og
spillet vil blive mere teknisk betonet. En af de svagheder der har været i rugby i de
senere år har netop været at ruckspillet er blevet så dominerende, at mange rugby
union-kampe begynder at ligne rugby league-kampe.
Banestørrelserne er også blevet ændret, og igen på en god måde, idet alle
ungdomsbaner nu kan opmærkes på en almindelig seniorbane, det gælder fra U9 frem
til U15, mens U17 spiller på en almindelig seniorbane. I den nye banestørrelse er
spillernes størrelse og antal tilgodeset, altså vi er færdige med at U9 og U13 spiller på
samme bane, en bane der ofte var for stor til U9 og for lille til U13.
I U17 bliver det nu lovligt at bruge beskyttelsesmidler som klyngehjelme og shoulder
pads, en udvikling der kan blive problematisk, hvis nogen af U17-spillerne begynder
at bruge disse beskyttelser offensivt, ved at løbe med hovedet forrest ind i
modstanderne. Her må vi som trænere vejlede og styre vores spillere, så det er lige
sikkert hvad enten man bruger disse ting eller ikke,. Det burde jo faktisk ikke være så
svært, da halsen stadig er det svageste led, som ingen klyngehjelm kan beskytte, så
det er jo til at forklare, men husk det er vores ansvar – trænerne - ikke spillernes.
En af de sidste forskelle der stadig. er mellem svenske og danske regler, er antallet af
spillere i U15 og U17 – men det kan I jo nå at lave om endnu, altså når I har læst
vores gode danske argumenter. I U13 er opstillingen 10 spillere fordelt med 3
forwards og 7 backs, det er en logisk konsekvens af at vi indfører kontrollerede spark
over hele banen i U13, for må man sparke i angreb, så skal man også lære at forsvare
sig med en full back. En anden god grund til denne opstilling er de sænkede
tacklinger, som vil give flere pasninger i spillet og altså fremme back-spillet.
Logikken forsvinder således når vi i U15 med 10 spillere skal stille op med 5
forwards og 5 backs. I U13 lærer vi at spille med fuld backline, som vi altså så fjerner
igen i U15, det tror jeg vil være svært at forklare ungdomsspillerne. Jeg tror (og det
gør de danske ungdomsledere også ) at spillet vil blive meget tilfældigt, og det vil
være svært at lære spillerne hvordan de skal dække de 2 manglende back-pladser,
med kun 5 backs på holdet. Konsekvensen er at i Danmark, vil vi spille med fuld
back-line i U15 og U17, og kun i tilfælde af, at der skal spilles med mindre en 10
spillere på hvert hold, vil vi reducere back-linien.
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Personligt håber jeg at I vil se på  antallet af spillere, som vi gør i Danmark,
fastholder I jeres indstilling, så mener jeg stadigvæk at vi sammen har lavet et stort
stykke arbejde med de (næsten) fælles ungdomsregler. Det bliver også lidt
spændende hvad vi gør I Øresundsturneringen, men at vi vil finde en løsning det er
jeg sikker på vi vil. Tak fordi I ville lytte til mig, ha’ det godt.

Claus Beck

Til alle Old Boys i
Klubben

Kastrup d. 13/3-2002.

Vedrørende: Old-Boys tur til Oslo for match d 10-11 maj 2002.

Nu er endelig alle detaljer omkring vor tur til kamp imod Oslo klar.

Program:

Fredag d. 10 maj 2002.
Kl. 17.oo Afrejse med båd fra København.
Kl. 20.oo Buffet med mere.

Lørdag d. 11 maj
Kl. 7.oo Morgenbord med mere
Kl. 9.oo Afhentes af Oslo R.F.C.
Kl. 11.oo Kamp Oslo - Speed
Kl. 17.oo Afgang med båd mod København.
Kl. 20.oo 3 retters Menu

Søndag d. 12 maj
Kl. 7.oo Morgenmad med mere.
Kl. 9.oo Ankomst med båd København.

Samlet pris i 4 køjers indenbords kahyt Kr. 1.800,00

Tilmelding hurtigst muligt til Old - Boys udvalget.

Med venlig hilsen
f/ Old - Boys udvalget
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Letland-Danmark 8-32

Den 6. april blev Danmark muligheder for kvalifikation til World Cup også teoretisk
udelukket. Danmark, med tre Speed-spillere, Danny Sørensen og Henrik Larsen i
tredjerækken og Nicolai Kipp startende på bænken, vandt ikke tilstrækkelig stort til at
kunne hente Polen. Dog ville en større sejr ikke have haft betydning, da Polen slog
Tyskland og dermed endte med maksimumpoint i puljen.

P W D L Pts F A
Polen 4 4 0 0 12 124 55
Tyskland 4 2 0 2 8 100 76
Sverige 4 2 0 2 8 96 73
Danmark 4 2 0 2 8 108 89
Letland 4 0 0 4 4 38 173

Polen er herefter sammen med Tjekkiet fra pulje A kvalificeret til at tredje
kvalifikationsrunde, hvor de spiller mod de fire dårligst placerede i den europæiske
division A.
Denne blev vundet af Rumænien efter to udesejre over Rusland (27-22) og Georgien
(23-31) i de sidste runder. Georgien blev nummer to og slipper derfor sammen med
rumænerne for tredje kvalifikationsrunde, og skal spille fjerde runde mod Irland,
Italien, samt de to bedste fra tredje runde, formentlig Rusland og Spanien eller
Portugal. I denne vil Rusland og Georgien som spillede for 65000 tilskuere sidst
formentlig skulle afgøre en slutrundeplads imellem sig.
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Rumænien 5 5 0 0 15 185 77
Georgien 5 3 1 1 12 184 84
Rusland 5 3 1 1 12 180 87
Portugal 5 2 0 3 9 93 130
Spanien 5 1 0 4 7 138 119
Holland 5 0 0 5 5 27 310

Med hensyn til afviklingen af slutrunden i World Cup 2003 New Zealand Rugby
Football Union valgt ikke at acceptere kontrakten med det internationale forbund,
således at slutrunden vil blive afviklet uden New Zealands medvirken. Det australske
forbund har nu fået muligheden for alene at afvikle turneringen.

Six Nations til Frankrig
Six Nations-turneringen blev vundet af Frankrig som også vandt de to sidste kampe
og derved tog en "Grand Slam".
26/3
Irland v Italien 32-17
England v Wales 50-10
Skotland v Frankrig 10-22
6/4
Wales v Skotland 22-27
Frankrig v Irland 44-5
Italien v England 9-45
Slutstillingen i 6 Nations:
 P W D L F A Diff PTS
Frankrig 5 5 0 0 156 75 81 10
England 5 4 0 1 184 53 131 8
Irland 5 3 0 2 145 138 7 6
Skotland 5 2 0 3 91 128 -37 4
Wales 5 1 0 4 119 188 -69 2
Italien 5 0 0 5 70 183 -113 0
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Danmarksturneringen Forår 2002
1. Division øst
06-04-02  13:00 CSR/Nanok Exiles 20-17
13-04-02  13:00 Exiles Speed v
27-04-02  13:00 CSR/Nanok Hundested v
04-05-02  13:00 Speed Hundested v
11-05-02  13:00 Hundested CSR/Nanok v
25-05-02  13:00 Exiles CSR/Nanok v
25-05-02  13:00 Hundested Speed v
01-06-02  13:00 CSR/Nanok Speed v
01-06-02  13:00 Hundested Exiles v
11-06-02  18:30 Speed Exiles v
15-06-02  13:00 Speed CSR/Nanok v
15-06-02  15:00 Exiles Hundested v

1. Division vest
06-04-02  13:00 Odder Aarhus 5-58

2. Division øst
30-03-02  13:00 FRK/Kløveret Exiles II udsat
06-04-02  13:00 FRK/Kløveret Speed II 83-14
13-04-02  15:00 Exiles II Speed II 25-0 UK
13-04-02  15:00 FRK/Kløveret Hamlet v
27-04-02  13:00 Hamlet Speed II v
27-04-02  15:00 Exiles II FRK/Kløveret v
18-05-02  13:00 Hamlet FRK/Kløveret v
18-05-02  13:00 Speed II Exiles II v
25-05-02  15:00 Exiles II Hamlet v
08-06-02  13:00 Hamlet Exiles II v
08-06-02  13:00 Speed II FRK/Kløveret v
22-06-02  15:00 Speed II Hamlet v

2. Division vest
30-03-02  13:00 Esbjerg Aalborg II udsat
06-04-02  13:00 Mariager Esbjerg 12-51
06-04-02  13:00 RC Nissum Aalborg II 42-53

3. Division vest
30-03-02  13:00 Holstebro II Silkeborg 25-29
30-03-02  13:00 Odder II Grenå 25-29
06-04-02  13:00 Silkeborg Haderslev 25-0 UK
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Sponsorgruppen
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AKTIVITETSKALENDER FOR R K. SPEED
APRIL
Lør. den 13. 13.00 EXILES I - SPEED
Tir den 16. 17.00 TALENTTRÆNING
Lør. den 20. BØRN OG UNGE TURNERING Grenå
Søn den 21. 15.00 NORWICH UNION RFC SOCIAL
Lør. den 27. DANMARK - Wales Distrikt
RFUAalborg
Lør. den 27. 13.00 HAMLET - SPEED
Tir den 30. 17.00 TALENTTRÆNING

MAJ
Lør. den 4. 13.00 SPEED - HUNDESTED
Søn den 5. ØRESUNDSSTÆVNE Malmø
Den 7.– 11. WM KVALLIFIKATION         Erritsø/Luxemburg
Tor den 9. 10.00 HUNDESTED CUP
Lør. den 11. TUR TIL OSLO NORGE
Ons. den 15. Malmø - SPEED U17
Lør. den 18. BØRN OG UNGE TURNERING 2. Runde
Lør. den 18. 13.00 SPEED - EXILES
Ons. den 22. SPEED U17- Pingvin
Lør. den 25. 13.00 HUNDESTED - SPEED
Ons. den 29. SPEED U17- Lugi

JUNI
Lør. den 1. 13.00 CSR - SPEED
Lør. den 8. REGIONALKAMP v. HOLLAND REGIONAL
Ons. den 11. 18.30 SPEED - EXILES
Den13. – 16. U 18  WM Kval. Turnering i Køln Tyskland
Lør. den 15. 13.00 SPEED - CSR skal flyttes
Lør. den 15. 15.00 SPEED - KLØVERET
Lør. den 15. BØRN OG UNGE TURNERING 3. Runde KBH
Søn den 16. U 16 – FÆLLESTRÆNING SPEED
Lør. den 22. 13.00 SPEED - CSR/ÅRHUS POKALKAMP
Lør. den 22. 15.00 VABLERNE - HAMLET
Den 26. – 30. U 17 FIRA-AER træningslejr, NORGE

AUGUST
Lør. den 10. SKANDINAVISK 7 A´SIDE
Ons. den 21. SPEED U17- Malmø
Lør. den 24. BØRN OG UNGE TURNERING 4. Runde
Ons. den 28. Lugi - SPEED U17
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Ungdomssiderne
U15- og U17-træningskampe

U15 og U17 har spillet 2 træningskampe mod Exiles i marts måned (39-5) og
(46-19). Exiles-kampene har været gode træningskampe, hvor Glenn og Claus, har
haft mulighed for at afprøve spillerne i forskellige positioner. Der var debut til 2
gange Casper, 2 vidt forskellige spillertyper, som passer fint ind i vores opstilling.

Desværre medførte den første kamp at vi fik 2 skadede spillere, idet
vores 2 lange og tynde spillere Anders og Ole måtte udgå med en skulder- og
ankelskade. I alt har vi brugt små 30 spillere i de 2 kampe.

Ungdomstræning
U9 til U13 træner mandag og onsdag fra 17 til 18, på minibanen.
U15 og U17 træner mandag og onsdag fra 17,30 til 19,15 på seniorbanen.

1 DM afd. i Grenå – lørdag den 20. april
Lørdag den 20 april spiller vi første afdeling i DM-serien.  I år er der tilmeldt

en del flere hold end i 2001, hvilket betyder at turneringen for U13, U15 og U17 er
lagt således så vi møder modstanderne 2 eller 3 gange i løbet af året og spiller 2 til 3
kampe per stævne.

U9 omfatter Grenå, Speed og Århus.
U11 omfatter Grenå, Speed, Tacklers og Århus.
U13 omfatter Brædstrup, CSR, Erritsø, Grenå, Mariager, Speed, Tacklers og

Århus.
U15 omfatter Brædstrup, Erritsø, Grenå, Speed, Ålborg og Århus
U17 omfatter Brædstrup, CSR, Erritsø, Exiles, FRK, Jyske Piger, Speed.

Da turen til Grenå er lang, overvejer vi at tage af sted fredag aften og tage en
overnatning i Grenå, nærmere om dette når vi nærmere os den 20 april.

Åbent hus i Speed
Onsdag den 10 og 17 april fra kl. 16 til 18 er der åbent hus for børn og unge der

vil prøve rugby. Alle U9, U11 og U13 spillere bedes møde kl. 16 til 18 de 2 dage. Kender
du nogen der har lyst, så tag dem med, alle er velkomne.

Skulle nogen der prøver få lyst til lidt mere, så kan de tage med os til første
DM stævne i Grenå.

Arne, Frank, Doller og Loke styrer dagene.
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Værd at vide

Turen til England har stadig åbne pladser, så vil du med, så
kontakt Claus Beck han har giroindbetalingskortene. Som det ser ud nu,
så bliver vi mellem 55 og 60 spillere + 10 ledere fordelt på 5 hold.

Det store antal spillere ( og vi vil gerne have flere med ) betyder
at vi må flytte fra Ivinghoe til Oxford Youth Hostel, der var nemlig kun
plads til 50 personer i Ivinghoe.

Klubben har fået uddannet 2 nye ungdomstrænere – Tommy og
Joen – tidligere ungdomsspillere, som har bestået træner 1, og nu vil
hjælpe.

Klubben har også fået nye 2 dommere, idet Glenn og Claus har
bestået dommer 1 i Ålborg, de har tænkt sig at bruge deres nye viden på
ungdomsstævnerne.

Svedala RC har nu også meldt sig til U17 ØT-turneringen, der
deltager altså nu 5 fulde mandskaber (15 mand), fra Lugi, Malmö, Pingvin,
Speed og Svedala.

Alle disse U17-kampe spilles kl. 18 på onsdage, se aktivitetslisten
for nærmere oplysning om kampdatoer.

U15 – U17 tur – Den gik ikke Lasse løb ind i problemer med at
arrangere dette ophold, så U15 og U17 har en tur til gode.
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RK Speed Ungdoms aktiviteter
Opdateret 29-01-02

2002
Datoer Aktivitet U7 U9 U11 U13 U15 U17 Lede
? Søndag 13 januar DM indendørs stævne – Valby Hallen. x x CB

? Onsdag 30 januar Træning starter for U15-U17 x x CB

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

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

? Lørdag 23 februar Video nat x x x x PL

? Lør - Søndag 23 - 24 februar Træner 1 kursus, del 1 Ålborg DRU

? Søndag 3 marts Spiller møde og træning x x CB

? Lør - Søndag 9 - 10 marts Træner 1 kursus, del 2 Kastrup DRU

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

? Mandag 1 april U16 Talent træning x x Ludvig

? Tirsdag 9 april U16 Talent træning x x Ludvig

? Tirsdag 16 april U16 Talent træning x x Ludvig

? Lørdag 20 april 1. DM stævne – ikke placeret. x x x x x CB

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

? Torsdag 9 maj Hundested Cup x x x x x CB

? Onsdag 15 maj ØT - Malmö RC - RK Speed x CB

? Lørdag 18 maj 2. DM stævne – Erritsø ??? x x x x x CB

? Onsdag 22 maj ØT - RK Speed - Pingvin RC x CB

? Onsdag 29 maj ØT - RK Speed - Lugi RC x CB

? Lørdag 15 juni 3. DM stævne – CSR ??? x x x x x CB

? Søndag - 16 juni U16 Talent træning x x Ludvig

? Søn - Fredag 23 - 30 juni DRU sommerlejr x x x x x Gry

? Lør - Søndag 17 - 18 august Pingvin Cup x x x x x CB

? Onsdag 21 august ØT - RK Speed - Malmö RC x CB

? Lørdag 24 august 4. DM stævne – Århus ??? x x x x x CB

? Onsdag 28 august ØT - RK Speed - Lugi RC x CB

? Søndag 1 september 2. Øresunds stævne i Kastrup x x x x x CB

? Onsdag 4 september ØT - Pingvin RC - RK Speed x CB

? Lørdag 14 september Bro Cup x x x x x x Ludvig

? Lørdag 21 september 5. DM stævne – Ålborg ??? x x x x x CB

? Fre - Søndag 11 - 20 oktober Tur til England x x x x x CB

? Lørdag 28 oktober 6. DM stævne – Kastrup ??? x x x x x CB

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

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

indeholder flere detaljer om møde - kamp og hjemkomst tider. 

??? Betyder at endelig placering ikke er foretaget.

Der trænes på alle man- og onsdage, undtagen på skolefridage - med mindre andet er aftalt.
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TELEFONLISTE

Speeds klubhus speed@rk-speed.dk Mandag & Onsdag 3250 0293
BESTYRELSEN bestyrelse@rk-speed.dk
Formand Jørgen Larsen w.vent@mail.dk 3251 8701
Kasserer Bjarne Mortensen 3253 5667
Sekretær Mona Ekstrøm ekstroem@TKB-Bolig.dk 3251 9932
Ungdomsudvalg Claus Beck uncas@12move.dk 3295 2149
Klubhusudvalg Frank Larsen fvl@simcorp.com 3535 4836
Seniorudvalg Jesper Hagel jesperhagel@wanadoo.dk 3251 0971
Old boys-udvalg Glenn Enna glennenna@mail.dk 4453 0974
Dameudvalg Jannie C Hansen 3252 8424
Sponsorudvalg
PR- og informationsudvalg Brian Elmegaard brian@rk-speed.dk 4582 5323
UNGDOMSAFDELINGEN
U7-U11 træner Carsten Lund ”Loke” 3255 8416

Peter Larsen 3252 3887
U13 træner Arne Jørgensen 3251 6848

Frank Cronfalk 3252 8090
U15 træner Claus Beck 3295 2149

Glenn Enna glennenna@mail.dk 4453 0974
U17 træner Fini Mortensen 2968 7879

Claus Beck uncas@12move.dk 3295 2149
U sekretær Claus Beck uncas@12move.dk 3295 2149
Forældregruppe Gry Jeppesen 3534 2353
Ungdomssponsorgruppe Peter Larsen 3252 3887

Henrik Larsen w.vent@mail.dk 3158 9867
SENIORAFDELINGEN
Formand Jørgen Larsen w.vent@mail.dk 3251 8701
Kampsekretær Ludvig Hansen ludvig.hansen@faf.kk.dk 3258 8841
Træner Ludvig Hansen ludvig.hansen@faf.kk.dk 3258 8841
Massør Carsten Bruun 3252 5555
Holdleder Ken Olesen 3258 1107




