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SPEEDBLADET

50 år med
Speedbladet

Med dette nummer markerer vi 50 års
jubilæet for Speedbladet. Speedbladet
udkom første gang juni 1952 og kan
derfor i denne sommer fejre det
fornemme jubilæum. Speedbladet er så
vidt redaktionen er orienteret
Danmarks eneste rugbyblad.
Markeringen af jubilæet indbefatter
flere ting:
• På midtersiderne af dette nummer

findes et genoptryk af førsteud-
gaven af Speedbladet. Utroligt nok
er der ikke stor forskel på indhold
da og nu…

• Desuden finder du på side 4 en stor
jubilæumskonkurrence som blandt
andet giver dig mulighed for at få
din historie i Speedbladet

• Vi vil forsøge i de næste numre at få
indlæg fra de personer som gennem
de 50 år på forskellig vis har taget
del i bladets tilblivelse

• En yderligere markering af
Speedbladets jubilæum er at
klubbens andet ansigt udadtil,
hjemmesiden www.rk-speed.dk har
fået en ansigtsløftning og er fit for
fight. Fremover vil siden ofte blive
opdateret, så hold øje med den og
meld dig eventuelt til klubbens
mailing liste, som vil holde dig
opdateret om hvornår der er nyheder
på hjemmesiden.

Speed vinder  af
1. division øst

Med fem sejre i forårets seks kampe
har Speeds hold vundet 1. division øst.
Men selv om fem sejre af seks mulige
ser relativt overlegent ud, så har der
ikke været mange kampe som ikke har
været spændende til det sidste.

Meget nyt om
Englandsturen

samt nyt om og billeder fra ungdoms-
DM på ungdomssiderne bagest i bladet.
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Leder
HVOR ER DANSK RUGBY

PÅ VEJ HEN ?????
I de sidste 8-9 måneder har jeg undret mig meget over den
udvikling der er ved at ske med dansk rugby.
Man har sat alle sejl til for at få en elite, og hvad sker der
så? Man har en ”såkaldt elite”, som man nu vil udbygge
med 3 styks- SUPER 3 centre.
Men man har totalt glemt bredden, der er ingen support til
klubber der prøver at overleve, eller prøver at få ungdom
op at stå, så man kan opbygge en bredde.
Breddekonsulenten har nok at gøre med at være
forretningsudvalgets forlængede arm, for at arbejde med de
projekter som dette udvalg prøver at føre ud i livet, det må
da gå op for dem at uden bredde, ingen elite.
Hvis de skitserede ting som er fremlagt i det digre værk
omkring SUPER 3-centre skal virke, kræver det en bredde,
med et spillermateriale der er mindst 3 gange større end den
der er til stede nu.
Så nu kan man som amatørleder, der har knoklet med at få
indført ordnede forhold for diverse klubbers seniorer og
ungdom, se på at alt deres arbejde er spildt, grundet et
ambitiøst elitedyrkningsprojekt som vil se godt ud for
D.R.U.'s ansigt over for Team Danmarks elitepolitik.
Det er måske på tide at man fra D.R.U.'s side spurgte de
forskellige klubber hvad deres mening over emnet er, så
man havde en samlet politik som klubberne også kunne gå
ind for, så Unionen havde rygdækning for deres politik, og
ikke som nu, hvor man presser en elitepolitik ned over
klubbernes ledere og spillere.
Jeg vil lige nævne at denne mening er min egen personlige
mening og ikke klubbens officielle. Vi har søgt om at blive
SUPER 3 center, med ret til at diskutere emnet.

Formand
Jørgen Larsen.
SPEEDbladet
er Rugbyklubben Speeds
klubblad.

Email:
SpeedBladet@rk-speed.dk

Udgiver:
Rugbyklubben Speed
Løjtegårdsvej 58B
2770 Kastrup

Hjemmeside:
www.rk-speed.dk

Redaktion:
Brian Elmegaard
Løbjerg 6
3460 Birkerød
Tlf: 4582 5323

Jørgen Larsen
Tingbakken 11
2770 Kastrup
Tlf: 3251 8701

Tryk:
Tek-nik Tryk
Frederikssundsvej 62
2400 Kbh. NV
38343336

Månedligt oplag:
350 styk

Indlæg:
Indlæg til bladet bringes i
videst muligt omfang.
Indlæg skal for at blive op-
taget i kommende måneds
nummer være redaktionen i
hænde senest den 20. i må-
neden.
Indlæg fremsendes helst via
email eller diskette i format
svarende til gængse tekst-
behandlingsprogrammer.

Annoncer:
Prisen for et års
annoncering i SpeedBladet
er:
Bagside: 5000,-
1/1 side: 2500,-
1/2 side: 1500,-
1/4 side: 1000,-
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Speedbladet og Super 3
Sidste måneds leder og artikler om DRU's Super 3-satsning har fået DRU-formand
Ole Nielsen til at reagere ved at udsende et brev til klubberne hvori DRU's ideer med
Super 3 præciseres. Ole Nielsen har et noget andet syn på sagen end Jørgen og
Ludvig har givet udtryk for i deres indlæg. Der synes også at være andre ideer i dette
brev end der kunne læses ud af ansøgningsmaterialet, som DRU udsendte sidste
måned og som klubberne meget hurtigt skulle tage stilling til.
Det vil derfor være interessant at få DRU's synspunkter bragt her i bladet og vi vil
forsøge at få et indlæg til bladet herfra i et af de kommende numre.

RUGBYTUR  TIL  BERLIN
13-14 og 15  September

Klubbens seniorafdeling arrangerer tur til Berlin i efteråret.
Emne: lær dine holdkammerater at kende.
Turen vil foregå per bus; afrejse fredag eftermiddag, kamp lørdag, evt. søndag
formiddag. Derefter hjemrejse, hjemkomst klubhus søndag aften.
Tilmelding snarest, da der skal bestilles Hotel, bus, kampe m.m.
Pris pr. næse for medlemmer Kr. 400,00.

Skandinavisk Open Seven a`Side.
Ja nu nærmer vi os med stormskridt, vi er oppe på ca. 45 hold, men der kan godt være
flere seniorhold med. Det er skuffende med så danske hold tilmeldt, men de kan nå
det endnu. I år er der mange flere hold med fra Europa, men svenskerne er ikke så
mange som de plejer.
Selve det praktiske er der styr på, men husk at tilmelde dig med din hjælp, der kan
stadig bruges flere hjælpere.
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Jubilæumskonkurrence
Speedbladet 50 år

Vi fejrer jubilæum og det skal naturligvis mærkes!
Derfor er det en glæde at kunne præsentere vores jubilæumskonkurrence, hvor de
som bedst tipper Speeds holds placeringer ved Skandinavisk Sevens vil blive
præmieret med fine gevinster:

Præmier
2 førstepræmier: Speed jubilæumstrøje
2 andenpræmier: 1 par  Speed-rugbyshorts
4 tredjepræmier: 1 par Speedstrømper
Konkurrencen er åben for alle medlemmer af klubben og præmierne kan for passive
og ikke-så-aktive konverteres til andre gode sager.
At vinde en af disse præmier kræver bare at du gætter Speedholdenes placering ved
Skandinavisk Sevens. Speed stiller med tre hold: Speed 1 og Speed 2 i seniorrækken
samt et old boys hold.
I seniorrækken deltager op til 32 hold, som spiller puljekampe lørdag den 10. august
og herefter fordeles i tre play off-turneringer søndag den 11, hvor der spiller
henholdsvis 8 (cup), 16 (plate) og 8 hold (bowl). I old boys turneringen spiller op til
otte hold. Som en hjælp kan det siges at Speed 1 de sidste år er blevet blandt de
bedste i plate eller de sidste i cup. Speed 2 bliver et hold af unge spillere som skal
prøve sevens og old boys sidste år tabte to af to kampe.
Besvarelser skal senest være redaktionen i hænde den fredag den 9. august. De kan
afleveres i baren i klubhuset, sendes som e-mail til Speedbladet@rk-speed.dk eller
med post til Speedbladet, Rugbyklubben Speed, Løjtegårdsvej 58B, 2770 Kastrup.
Brug eventuelt slippen på næste side.

Præmieuddeling og jubilæumsreception
Der vil blive trukket lod blandt de som har flest rigtige gæt på holdenes placeringer.
Dette vil ske onsdag den 14. august, hvor jubilæet vil blive markeret i klubben med
en jubilæumsreception. Mere om dette i næste blad.

Og en ekstra chance!
Hvis du sender et indlæg med en historie om rugby eller en mening om rugby eller
speedbladet, et billede, en tegning eller andet som kan optages i Speedbladet til
redaktionen inden den 9. august vil det udløse at endnu et lod med dit navn vil være
med i hatten, når der trækkes lod om præmierne. Alle medlemmers bidrag er
velkomne.
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Jubilæumskonkurrence
Speedbladet 50 år — Besvarelse

Besvarelsen skal være redaktionen i hænde senest 9. august.
Mine gæt på Speed holds placeringer ved Skandinavisk Sevens:
Speed 1 bliver (sæt et kryds i enten cup, plate eller bowl):
Cup: Vinder Toer 3-4 5-8
Plate: Vinder Toer 3-4 5-8 9-16
Bowl: Vinder Toer 3-4 5-8

Speed 2 bliver (sæt et kryds i enten cup, plate eller bowl):
Cup: Vinder Toer 3-4 5-8
Plate: Vinder Toer 3-4 5-8 9-16
Bowl: Vinder Toer 3-4 5-8

Speed old boys bliver (sæt et kryds):
Vinder Toer 3-4 5 eller dårligere

Navn

Adresse

Telefon
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Danmarksturneringen Forår 2002
Slutstillinger

Med fem sejre i forårets seks kampe har Speeds hold vundet 1. division øst. Men selv
om fem sejre af seks mulige ser relativt overlegent ud, så har der ikke været mange
kampe som ikke har været spændende til det sidste. Exiles vandt som bekendt med tre
point på vores bane, mens vi mod CSR på Kløvermarken 1/6 var bagud 0-12 ved
halvleg, men alligevel hev en 14-12 sejr hjem. Op til den sidste kamp, hjemme mod
CSR var der i Amagerbladet en del kiv mellem CSR og Jørgen Larsen. Desværre
dukkede CSR slet ikke op til kampen, så vi vandt den som en walk over.
I Superligaen blev Frederiksberg overlegen dansk mester med seks sejre i lige så
mange kampe. En score på 325-28 må siges at være flot. Ingen tvivl om at det bliver
svært at hamle op med dem i efterårets 1. division. Ålborg blev toer og Lindø tre.
Superliga

01-06-02  13:00 Aalborg Lindø 13-13
01-06-02  13:30 Frederiksberg Erritsø 78-0
22-06-02  13:00 Lindø Erritsø 8-0
22-06-02  14:00 Frederiksberg Aalborg 116-0

K V U T Score Pt
1 Frederiksberg 6 6 0 0 325-28 18
2 Aalborg 6 2 1 3 57-205 11
3 Lindø 6 2 1 3 55-68 11
4 Erritsø 6 1 0 5 50-186 8

1. Division øst
01-06-02  13:00 Hundested Exiles 0-25
01-06-02  15:00 CSR/Nanok Speed 12-14
08-06-02  13:00 Exiles CSR/Nanok 25-0 UK
12-06-02  18:30 Speed CSR/Nanok 25-0 UK
18-06-02  19:00 Exiles Hundested 25-0 Uk

K V U T Score Pt
1 Speed 6 5 0 1 174-53 16
2 Exiles 6 4 0 2 120-58 14
3 CSR/Nanok 6 3 0 3 125-81 10
4 Hundested 6 0 0 6 13-240 5

1. Division vest
01-06-02  13:00 Holluf Pile Holstebro 0-39
15-06-02  12:00 Holluf Pile Aarhus 3-12
15-06-02  13:00 Odder Holstebro 7-62
22-06-02  13:00 Aarhus Odder 25-0 UK

K V U T Score Pt
1 Aarhus 6 5 0 1 211-54 16
2 Holstebro 6 5 0 1 288-89 16
3 Holluf Pile 6 1 0 5 59-214 8
4 Odder 6 1 0 5 84-285 7

2. Division øst
08-06-02  15:00 Hamlet Exiles II 27-59
11-06-02  19:00 FRK/Kløveret Exiles II 24-17

K V U T Score Pt
1 Exiles II 4 3 0 1 133-76 10
2 FRK/Kløveret 4 3 0 1 114-71 10
3 Hamlet 4 0 0 4 59-159 4
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2. Division vest
01-06-02  13:00 Esbjerg Mariager 25-0 Uk
01-06-02  15:00 Aalborg II RC Nissum 25-0 UK
08-06-02  13:00 Mariager Aalborg II 26-45
08-06-02  13:00 RC Nissum Kolding udsat
15-06-02  13:00 Mariager Kolding udsat

K V U T Score Pt
1 Esbjerg 8 7 0 1 313-77 22
2 Aalborg II 6 5 0 1 184-127 15
3 Kolding 4 2 0 2 97-134 8
4 RC Nissum 6 1 0 5 79-159 6
5 Mariager 6 0 0 6 50-226 3

3. Division vest
01-06-02  13:00 Rugby Nord Grenå 25-0 UK
04-06-02  19:00 Rugby Nord Silkeborg 0-108
08-06-02  13:00 Grenå Silkeborg 0-25 UK
08-06-02  13:00 Odder II Haderslev 25-0 UK
08-06-02  13:00 Rugby Nord Holstebro II 3-62
15-06-02  13:00 Haderslev Grenå 25-0 UK
15-06-02  13:00 Silkeborg Rugby Nord 25-0 UK
15-06-02  15:00 Odder II Holstebro II 0-25 UK
22-06-02  13:00 Grenå Haderslev 0-25 UK
22-06-02  13:00 Rugby Nord Odder II udsat
29-06-02  15:00 Holstebro II Grenå 25-0 UK

K V U T Score Pt
1 Silkeborg 10 10 0 0 412-39 30
2 Holstebro II 10 7 0 3 244-78 23
3 Haderslev 10 5 0 5 158-156 16
4 Odder II 9 3 0 6 157-242 12
5 Rugby Nord 9 2 0 7 63-428 11
6 Grenå 10 2 0 8 134-225 6
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Pokalturnering
I pokalturneringen spillede Speed den 18. juni hvad der skulle være det tredje opgør
mod CSR på to en halv uge. Det var nu kun nummer to, da CSR ikke kunne spille
den sidste turneringskamp. Efter Amagerbladets skriverier var der lagt op til en kamp
som begge hold ville vinde. Der blev også gået til den og Speed var i store dele af
kampen presset ved egen baglinie, men vi kom alligevel foran 7-0 i første halvleg.
CSR fik i anden halvleg udlignet på et kiks et vores forsvar men med tre point på et
straffespark fik Kåre Frandsen afgjort kampen 10-7 til Speed. Vi er dermed i
semifinalen, hvor også Lindø (72-10 over Esbjerg) har kvalificeret sig til.
Efter kampen blev divisionssejren fejret med en middag og pokaloverrækkelse fra
DRU.

Internationalt
7s landsholdet med Nicolai Kipp fra speed spillede sig til en flot 3. plads ved EM 7s
turneringen 17. juni i Madrid. De 7 landshold spillede om formiddagen mod de
bedste klubhold, hvorefter landsholdene blev seedet til aftenens kampe.
Danmark v Eagles (England) 31-5
Danmark v La Vila (Spanien) 24-7
Danmark v Alcala (Spanien) 59-0
Efter disse indledende kampe, blev Danmark seedet som nr. 2 blandt landsholdene og
spillede første kamp mod Malta. Denne kamp vandt Danmark 33-12, hvorefter holdet
tabte med 28-0 til Spanien. I placeringskamp om 3.-4. pladsen spillede Danmark mod
et spansk regionalhold (deltog som 8. hold) og tabte her 17-35. Da dette holds
resultater ikke er gældende i den endelige rangering, sluttede Danmark altså som nr.
3.
Portugal vandt finalen over Spanien og Frankrig blev samlet nr. 4.
Dansk topscorer blev Regan Sue med 53 point.
7s holdet deltager den 21. juli i en sidste kval-turnering i Sopot, Polen.
(www.rugby.dk)

Regionalholdsturnering
Østholdet, som vandt Øst-vest-kampen, vandt 10. juni mod National Dutch Students i
Holluf Pile med 13-8 (0-8). René Kristensen scorede et forsøg og Morten Rune
Nielsen omsatte dette - og sparkede 2 straffe over.
Tre Speedspillere, Nicolai Kipp, Henrik Larsen og Danny Sørensen var med på
holdet.
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Der venter nu Adjaria fra Georgien i 2. runde af Europa Cup'en for Regionalhold.
Denne kamp skulle være spillet på Speeds bane den 23. juni kl. 14.00, men det
georgiske hold og deres 50-60 tilskuere havde ikke fået ansøgt om visa i tide.
(www.rugby.dk)

Polen næsten videre
Danmarks overmænd i kampen om at nå videre i World cup-kvalifikation, Polen, var
meget tæt på at nå endnu et skridt videre mod kvalifikation til VM 2003. De spillede i
pulje med Spanien og Portugal og alle tre hold vandt en og tabte en kamp.
Ikke nok med det, men turneringen blev afgjort med et points forskel i score som det
fremgår af slutstillingen

Kampe Vundne Uafgjort Tabt Point Score + Score -
Spanien 2 1 0 1 4 49 48
Portugal 2 1 0 1 4 60 60
Polen 2 1 0 1 4 53 54
Spanien, Italien, Rumænien, Rusland, Georgien og Irland spiller i runde 4 om endelig
kvalifikation til slutrunden.

Rugby er hårdest
Bladet M! har i sin sidste udgave sendt en medarbejder på research. Han har været
med til træning i tre ensartede sportsgrene: Amerikansk fodbold, australsk fodbold og
rugby. Efter at have prøvet de tre ting er hans uvildige konklusion klar:
I amerikansk fodbold er man godt beskyttet af udstyr, australsk fodbold kan ikke leve
op til sit rygte om brutalitet, mens rugby er "the real thing": Man mærker det, når man
har været med.

Alle skriver om rugby
Ikke nok med M!, men
selv fagbladet Inge-
niøren er interesseret i
vores sport. Se bare
den overskrift som
blev bragt med store
typer. Vi må jo se om
de har ret og jyske
forwards vil rykke i
fremtiden.
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Sponsorgruppen
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AKTIVITETSKALENDER FOR R K. SPEED
AUGUST
Lør. den 10. SKANDINAVISK 7 A´SIDE
Søn. den 11. SKANDINAVISK 7 A´SIDE
Ons. den 14. Jubilæumsreception for Speedbladet
Ons. den 21. SPEED U17 - Malmø
Lør. den 24. BØRN OG UNGE TURNERING 4. Runde
Ons. den 28. Lugi - SPEED U17

SEPTEMBER
Søn den 1. ØRESUNDSSTÆVNE SPEED
Ons. den 4. Pingvin - SPEED U17
Lør. den 7. DM I 7 a´SIDE
Lør. den 14. BroCup SKÅNE - KRA Malmø
Lør. den 21. BØRN OG UNGE TURNERING 5. Runde

OKTOBER
Lør. den 5. POKALFINALE
Lør. den 28. BØRN OG UNGE TURNERING 6. Runde

NOVEMBER
Søn den 3. ØRESUNDSSTÆVNE Trelleborg

DECEMBER
Lør. den 7. 14.00 GAMLE - UNGE

Husk sommertræning hver onsdag i juli klokken 18.

Foto: Daniel Storch
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Ungdomssiderne

U17 kampe i Øresundsturneringen
Desværre blev det kun til en enkelt turneringskamp mod Pingvin (58-7), idet både
Malmö og Lugi, ikke kunne stille hold, så i stedet at spille mod dem lokkede vi en
stribe forældre og 26 spillere med til Trelleborg og spillede med et mixet U15 og U17
hold mod Pingvin U17 (15-10).
De 2 U17-kampe viser klart at det godt for spillerne at prøve den store bane og 15-
mandsspillet, det udvikler deres taktiske forståelse helt enormt.
I eftersommeren må vi så se om de 3 klubber Svedala, Lugi og Malmö er i stand til at
stille hold, det ville være helt forrygende hvis de kunne.

England 2002 - Der er nyt!
Der er nu over 70 tilmeldinger til turen (ikke alle har betalt – hvilket de skal gøre
hurtigst muligt, for nu har klubben betalt de første depositumer på vores logi-
bookinger). Med de mange tilmeldinger kan vi stille fulde 15-mands hold i U14, U16
og U18, mens vi kan stille med 10-mands hold i U10 og U12. Hvis dette skulle have
væk-ket din interesse, så tal med Claus, det kan være at der også er plads til dig, hvis
du ikke er blevet tilmeldt endnu.
Transporten er på plads, vi har valgt at tage bus, og sejle over den engelske ka-nal,
dette valg blev nødvendigt for at holde omkostningerne nede på, da vi med de mange
deltagere havde brug for 2 busser i England, og det bringer samtidig trans-
portomkostningerne ned til det halve sammenlignet med fly transport. Der er arran-
geret liggebus, med plads til 74 personer, så vi tager af sted torsdag aften ( 10 okto-
ber ) og vil være fremme i Oxford fredag formiddag.
Vores logi er også på plads, det er først 3 dage i Oxford ( Oxford Youth Ho-stel
www.yha.org.uk) på 6-mands værelser med fuld kost, og derefter 4 dage på et
spejderaktivitetscenter beliggende udenfor Tring ( Phasel Wood Activity Centre
www.phaselswood.org.uk ), med rapelling, klatrevægge, klatretårne, skydebaner, ter-
rænbaner o. lign. og med en stor indendørs hal.
Kampene er ved at blive arrangeret mod klubber i Oxford og omkring Tring, bl.a.
Tring RFC og Tring School, på Tring School er der over 1.400 elever, hvor 700 af
dem spiller rugby, så mon ikke vi kan få lidt modstand der.
Hvilken 1. divisionskamp vi skal overvære søndag eftermiddag er usikkert da
turneringsplanen for 2002 efteråret ikke er offentliggjort endnu, vi satser på at det
bliver en kamp med de gamle bekendte fra Sarancens eller Wasp, 2 store klubber der
ligger i det county som Tring RFC hører under.
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Der bliver stadig en dagstur til London, hvor de store spillere, slippes løs på egen
hånd ( hvis der er skriftlig accept fra deres forældre! ), mens de yngre må føl-ges
rundt med lederne. I London og Oxford vil det være muligt at købe rugbyudstyr som
bolde, trøjer og støvler, og lederne hjælper gerne ( der er forretninger der har hele
rugbyafdelinger, så udbudet er stort ), For dem der vil købe modetøj, så kan det være
at de skal slå sig sammen med Lasse og Anders fra U17, sidst de var i London fandt
de, de rigtige forretninger.
Vi vender snuden hjem fredag eftermiddag og vil være i Kastrup omkring kl. 9 lørdag
den 19 oktober. Og tro os, der vil være mange trætte i Kastrup den morgen.
Planlægningen fortsætter, og vi vil afholde et stort forældremøde ca. 14 dage før vi
tager af sted, hvor turen vil blive gennemgået i detaljer, og hvor vi vil præsen-terer de
regler som vil gælde undervejs. Her er det vigtigt at forstå at de forskellige
aldersgrupper får forskellige regler og ansvar. Prisen for turen ser stadig ud til at
kunne blive på i alt 2.500 kr., hvoraf RK Speed betaler ca. 1.200 kr. for klubmedlem-
mer, der betaler aktivt kontingent

3. DM afd. på Kløvermarken
Lørdag den 15 juni – den dag hvor Danmark tabte til England i fodbold VM – blev 3.
afd. af DM serien afviklet i strid sommerregn på CSR’s baner på Kløvermarken. På
trods af VM kampen blev det et stort og godt arrangeret stævne, hvor der deltog 25
hold, med 230 spillere. Speed stillede op med 63 spillere, og fik en god dag, med 9
sejre, 1 uafgjort og 1 nederlag.
Når DM-tabellerne studeres så kan vi ikke være utilfredse, 3 førsteplacerin-ger til U9,
U13 og U17 og 2 andenplaceringer til U11 og U15. Det er godt efter første halvdel af
DM-turneringen er overstået.
U9 spillede 2 kampe mod Århus (45-5) og (60-5)
2 sikre sejre som der aldrig var tvivl om, vi har et godt U9-hold, selvom de ikke hører
til de største på banerne. U9 holdet fører nu suverænt U9-rækken. Det bliver
spændende at følge dem i Pingvin Cup i august, hvor de står over for de store svenske
klubber som Södertâlje, Vänersborg og Pingvin. Det vil være årets største udfor-
dring.
U11 spillede 4 kampe mod Tacklers (15-15), CSR (45-5), Århus (10-15) og Er-ritsø
(25-5). U11 ligger nu 3 point efter Århus på 2 pladsen. Kampen mod Århus var
ganske lige og i modsætning til Århuskampen i Erritsø, så var vi ikke spillet ud af ba-
nen. Herfra skal der også lyde ros til Århusholdet der er utroligt godt organiseret på
banen, og flytter bolden godt rundt.
Blandt de bedste Speedspillere var Sean, Nicklas og Rasmus, der alle arbejder hårdt
med tacklinger og fremad banen, og tænk hvad der vil ske når de begynder at spille
bolden før de opnår kontakt, så kan de vinde over alle.
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U13 spillede mod Grenå (60-0). U13 fører nu DM efter 3 afdelinger, og der er kun
scoret 1 forsøg mod dem, CSR ligger på 2. pladsen 2 point efter.
Holdet gjorde det igen godt med godt kædespil, der fuldstændigt åbnede Grenås
forsvar. De bedste spillere var igen trekløveren Gerard, Mikkel og Rasmus G. Der var
debut til Simon, og det gjorde han rigtig godt.
U15 spillede mod Grenå (35-15) og Ålborg (60-5). De 2 sejre blev grundlagt på et
fysisk overtag, som vi ikke har haft i de tidligere stævner idet her mødte Rasmus,
Michael, Victor og Mathias op. Det gav klart plads til vores unge lette kæde.
U15 ligger nu nummer 2 efter Erritsø, men 2 point efter os ligger 3 hold på stribe, så
alt er meget åbent i U15-rækken.
Bedste spiller – valgt af trænerne - blev Emil, der igen gik forrest med kon-struktivt
spil, og så må vi bemærke at hvis Michael og Rasmus brugte mere tid på
træningsbanerne, så ville de kunne nå meget langt ……
U17 spillede mod Brædstrup (26-0) og Grenå (60-0). Kampen mod Brædstrup sendte
U17-holdet op i toppen af tabel, hvor U17-holdet nu fører med 2 point over CSR. Det
er også værd at bemærke at der ikke er scoret mod holdet i årets turne-ring.
Bedste spiller -  ud af 18 fremmødte spillere – blev Rune og Johannes. Andre spillere
der imponerede var Mark Freman ny wing, der vil frem i verden og Frederik også en
fremadrettet wing.

Sommerpause
Vi ligger stille i juli måned pga. ferie og starter så op igen mandag den 5 august.
Bemærk dog at der hver onsdag i juli måned er frivillig træning for U15, U17 og se-
niorer fra kl. 18 til ??. Betragt det som et tilbud til at få lidt motion.
Første større udfordring til ungdomsholdene er Pingvins ungdomsturnering lør-dag
og søndag den 17 – 18 august, her deltager vi med alle 5 hold. Fra den foreløbige
deltagerliste, kan vi se at 48 hold fra Sverige, Tyskland, Skotland, Rusland og Dan-
mark deltager. Det er en weekend du ikke må gå glip af.

Værd at vide
• U17-landsholdet tog til Horten i Norge til en trekanttræningsturnering mellem

Norge, Luxembourg og Danmark, i den sid-ste uge i juli. Fra Speed blev følgende
spillere udtaget, Rune Beck, Dennis Christensen, Mark Freman, Sebastian
Lauritsen, Ole Kromann, Johannes Mackensprag, Awal Nielsen, Lasse H
Petersen, Kristoffer Vandborg, Kevin Veng, Thomas Østoft. Hele 11 spillere, dog
har 3 meldt fra pga. ferie mm..
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• På Kløvermarken dukkede 3 U15-spillere op der længe har været savnet Michael
E, Matthias og Victor, nu håber vi at det gav lysten til lidt mere.

• U17-holdets Lasse og Thomas er vendt hjem fra efterskolerne, og vil nu give den
hele armen, og samtidig er Lasse ved at være over sin sygdom, så der er
forstærkning på vej til U17 holdet.
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Billeder fra Ungdoms-DM
på Kløvermarken

      

      

     
Foto: Daniel Storch



21

DM turneringen  U9 - U17 2002
Opdateret den: 15-06-02 CB

DM U9-2002
Hold Stævner Kampe Vunden Uafgjort Tabt  + Score  - Score Point

1 Speed 2 6 6 280 -50 22
2 Århus 2 6 6 50 -280 10

DM U11-2002
Hold Stævner Kampe Vunden Uafgjort Tabt  + Score  - Score Point

1 Århus 3 12 11 1 345 -35 40
2 Speed 3 12 9 1 2 295 -90 37
3 Tacklers 3 12 6 1 5 245 -185 31
4 CSR 2 8 2 6 35 -400 16
5 Erritsø 1 2
6 Grenå 9 4 -105 0
7 Brædstrup 9 4 -105 0

DM U13-2002
Hold Stævner Kampe Vunden Uafgjort Tabt  + Score  - Score Point

1 Speed 3 7 7 355 -5 27
2 CSR 3 7 6 1 171 -135 25
3 Århus 3 7 5 2 210 -154 23
4 Tacklers 3 7 3 4 233 -209 19
5 Mariager 3 7 3 4 127 -206 19
6 Grenå 3 7 2 5 59 -298 17
7 Brædstrup 1 7 1 5 42 -100 8
8 Erritsø 7 6 -90 5

DM U15-2002
Hold Stævner Kampe Vunden Uafgjort Tabt  + Score  - Score Point

1 Erritsø 3 7 7 181 -41 27
2 Speed 3 7 4 3 172 -91 21
3 Århus 3 7 3 4 124 -135 19
4 Grenå 3 7 3 4 83 -126 19
5 Ålborg 3 7 3 4 100 -192 19
6 Brædstrup 5 5 -75 0

DM U17-2002
Hold Stævner Kampe Vunden Uafgjort Tabt  + Score  - Score Point

1 Speed 3 7 7 228 27
2 CSR 3 7 6 1 145 -38 25
3 Brædstrup 3 7 3 4 106 -98 19
4 Grenå 3 7 2 5 54 -220 17
5 Exiles 2 7 2 5 49 -151 13
6 FRK 5 5 -75 0
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Resultater for RK Speed's ungdoms hold - 2002
inkl. DM-3 juni 2002.

Hold K V U T Scoringer + / - Point af mulige Scoringer +/- snit

U9 8 7 1 325 95 14 88% 41 12
U11 15 12 1 2 496 120 25 83% 33 8
U13 13 11 2 476 94 22 85% 37 7
U15 21 14 7 458 309 28 67% 22 15
U17 14 13 1 512 93 26 93% 37 7

Total 71 57 1 13 2,267 711 115 81% 32 10

Aktiviteter 2002
Datoer Aktivitet U7 U9 U11 U13 U15 U17 Leder
� Lørdag 15 juni 3. DM stævne – CSR x x x x x CB
� Søndag - 16 juni U16 - U18 Talent træning x x Ludvig
� Onsdag 19 juni Sommer afslutning x x x x x x CB
� Søn - Fredag 23 - 28 juni DRU sommerlejr x x x x x Gry
� Tirs - Søndag 25 - 30 juni U16 og U17 i Norge x x Ludvig
� 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
� Onsdag 11 september ØT - Svedala RC - RK Speed x CB
� Lørdag 14 september Bro Cup x x x x x x Ludvig
� Lørdag 21 september 5. DM stævne – Mariager x x x x x CB
� Tors - Lørdag 10 - 19 oktober Tur til England x x x x x CB
� Lør - Søndag 28 -29 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 Chairman@rk-speed.dk 3251 8701
Kasserer Bjarne Mortensen 3253 5667
Sekretær Mona Ekstrøm Secretary@rk-speed.dk 3251 9932
Ungdomsudvalg Claus Beck Ungdom@rk-speed.dk 3295 2149
Klubhusudvalg Frank Larsen Bar@rk-speed.dk 3535 4836
Seniorudvalg Jesper Hagel Senior@rk-speed.dk 3251 0971
Old boys-udvalg Glenn Enna Oldboys@rk-speed.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 bette.arne@get2net.dk 3251 6848

Frank Cronfalk fc@business4you.dk 3252 8090
U15 træner Claus Beck Ungdom@rk-speed.dk 3295 2149

Glenn Enna Oldboys@rk-speed.dk 4453 0974
U17 træner Fini Mortensen 2968 7879

Claus Beck Ungdom@rk-speed.dk 3295 2149
U sekretær Claus Beck Ungdom@rk-speed.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 Chairman@rk-speed.dk 3251 8701
Kampsekretær Ludvig Hansen Coach@rk-speed.dk 3258 8841
Træner Ludvig Hansen Coach@rk-speed.dk 3258 8841
Massør Carsten Bruun 3252 5555
Kaptajn Henrik Larsen Captain@rk-speed.dk 3252 3887
Holdleder Ken Olesen 3258 1107




