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VM for U18 i
Luxembourg

Den 9 og 11 maj spillede Danmarks
U18 landshold, VM kvalifikations-
kampe mod Belgien, Israel og
Luxembourg. Danmark mødte første
spilledag Israel, og tabte (32-15) klart.
2 dage efter mødte vi i kampen om
pladsen 3. pladsen Luxembourg, og
tabte Danmark (10-12) knebent.
Fra Speed deltog 8 spillere, heraf 4 fra
vores U17 hold, det var Stefan Irmark,
Ole Kroman, Johannes Macken og
Kristoffer Vandborg. De øvrige Speed
spillere U19 var Tommy Andersen,
Kim Baron, Joen Beck og Dodji
Hounou.

Hundested Cup
Speed deltog i alle rækker i Hundested
Cup Kristi Himmelfartsdag. I strålende
sol blev det for ungdomsholdene til en
førsteplads til U11 og andenpladser til
de tre øvrige hold. Læs mere herom på
ungdomssiderne.

Tre sejre og tredjeplads til senior
I seniorrækken deltog fire hold:
Hundested, Speed, FRK og Lynæs
(gamle Hundestedspillere). Holdene
spillede alle mod alle og Speed vandt
efter en lidt rodet første kamp, mod
Lynæs og sikre sejre over FRK og
Hundested. Vi regnede derfor med at
have fået en førsteplads, men sådan
skulle det ikke gå. Turneringsplanen
var nemlig indrettet så alle-mod-alle-
turneringen kun var kvalifikation til
semifinaler. Da solen bagte og ingen af
holdene, ud over Hundested var
fuldtallig, valgte nr. 1 Speed, og nr. 2/3
FRK ikke at spille mere. Derfor blev
der spillet "finale" mellem Hundested
og et blandet hold, og Hundested vandt
turneringen, mens Speed med lutter
sejre blev nummer 3/4.

Sidste nyt
1. juni spillede Speed på Kløvermarken
mod CSR og vandt 14-12 efter 0-12
ved pausen.
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Leder
 HVEM, SAGDE FARUM

Dansk rugbyunions formand, Ole Nielsen, lægger op til at
klubberne skal betale for unionens elitesatsning. Et
minimum på 25.000 kr. er hvad det koster klubben, at indgå
i et samarbejde med DRU. Beløbet udgør for vores
vedkommende 10% af vores årsbudget og da det er et
minimumsbeløb kan vi hurtigt se hvad det kan fører til.
Hvis blot beløbet bliver fordoblet kan vi godt vinke farvel
til vores ungdomsaktiviteter og hvor er så fremtiden for
dansk rugby.
Det lader til, at så snart "Konger" og "Kejsere" hører ordet
elitesport, kaster de sig ud i egoistiske satsninger og
efterlader "lig og rester" bag sig. Det drejer sig om at blive
en kendt og mægtig person, men når nu formanden bliver
opdaget og taget fra bestallingen, hvem skal så betale for
oprydningen ?.
Jeg spørger blot, og måske kan jeg få et svar. Måske ikke
fra Ole Nielsen selv, men så fra en anden som ser det
samme, eller stik modsatte, som jeg.

Ludvig

Elitesatsningen Super 3
Baggrunden for Ludvigs indlæg er at klubben fra DRU har
modtaget tilbud om at være vært for den danske
eliterugbysatsning, Super 3, hvor et antal spillere fra
klubberne skal udtages til trupper, som skal levere
kvalificerede spillere til holdene i en dansk regionalholds-
turnering, hvorfra vinderen skal spille i en europæisk
turnering. DRU har udpeget tre regioner og Speed har søgt
at blive vært for den københavnske region. Der er dog langt
fra DRU's oplæg på repræsentantskabsmødet til tilbuddet i
det udsendte materiale, hvor klubben blandt andet binder
sig for at indskyde et minimumsbeløb på kr. 25000 pr. år
samt at stille faciliteter til rådighed, uden at der i det
skrevne synes at være modydelser fra DRU's side.
/be
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KRA er betænkelige angående  SUPER 3
På Dansk Rugby Unions årsmøde, blev SUPER 3 SATSNINGEN fremlagt. Ifølge
DRU´s formand Ole Nielsen var satsningen ikke til debat og afstemning. Det var blot,
fremlæggelse af en satsning, som DRU ville gennemføre, under alle omstændigheder.
Satsningen ville ikke berøre klubbernes infrastruktur og ej heller, belaste klubberne
økonomisk, derfor var der ingen grund til diskussion og debat. Dette var noget Dansk
Rugby Unions bestyrelse gjorde frivilligt og for at styrke elite rugbyen i Danmark.
Den økonomiske side af sagen var ifølge Ole Nielsen ikke noget problem, det drejede
sig om ca. 40.000,00 kr. om året, som den stedlige kommune skulle betale.
Det med kommunen var heller ikke noget problem, for Ole Nielsen ville i april
måned tage kontakt til forskellige kommuner i Danmark og starte forhandlinger om
hvilke kommuner  som var interesseret, i en sådanne satsning på eliteplan. Herefter
ville han tage kontakt til de klubber, som kunne komme på tale, afhængig af
resultatet, af forhandlingerne med kommunerne.
Afstanden mellem oplægget og til det udsendte materiale, er så stor, at DRU´s
formand bør standse op og tænke satsningen igennem endnu en gang.
I hvert fald, indtil repræsentantskabet kan samles og tilkendegive deres holdning til:
• Dansk Rugby Unions ændrede økonomiske principper.

• Den demokratisk valgte formands, udemokratiske adfærd.
• Vil en elitesatsning på dette plan, gavne Dansk Rugby Union som et hele.
På mødet i Hundesteds klubhus, besluttede KRA, at skrive til DRU, angående
unionens nye elitesatsning.
Forsamlingen mente:
• at, materialet er flot og professionelt sat op.

• at de godt kunne forstå, at DRU ønsker klubber med de fornødne faciliteter, men
at de ikke kan forstå hvad klubbens interne forhold har med SUPER 3 at gøre, når
spillerne kommer fra hele det regionale område. Formålet med, at skabe en
idemæssig sammenhæng mellem klubtræning og SUPER 3 træning, gælder vel
også for de klubber som spillerne kommer fra.

• at den enkelte klubs ambitionsniveau intet har med brug af fysiske rammer at
gøre, så der er en del "pinde" i spørgeskemaet som syntes irrelevante for
samarbejdet.

• at rent økonomisk vil KRA gerne have oplyst et maksimumbeløb, i stedet for et
minimumsbeløb på 25.000,00 kr.

• at DRU fraviger  princippet om, at det er unionen, som supporter klubberne
økonomisk og ikke omvendt.
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LÆSERBREV FRA
EIGIL HEMMERT LUND

Årene fra 1950 til 1960 bød på et samfund, der gav de bedste betingelser for at dyrke
en så speciel sportsgren, som RUGBY UNION FODBOLD.
Leder-artiklen i maj nummeret af Speed-Bladet beskrev disse betingelser på en
udmærket måde. Amatør-ånden var dengang en selvfølge. Begrebet, gæstfrihed var
almindeligt.
Nu er det professionel fodbold og tennis, der tæller i de fleste europæiske lande.
Leder-artiklen spørger: “Hvad er der sket med Klubben” ?????
Mit svar er: Klubben - forhåbentlig hele Dansk Rugby Union - kæmper for at bevare
dét, vi tidligere kaldte VÆRDIER.
Spørgsmålet bliver, om vi kan overvinde de kræfter, der åbenlyst dyrker kortsynethed
og egoisme.
Når fodboldspillere finder det naturligt at fejre et mål ved at springe hinanden om
halsen, kysse, kramme og vælte sig rundt på banen, er der tale om en væsentlig
mentalitetsændring.
I hvert fald en anden mands-type end dén, RUGBY UNION FODBOLD
har brug for.

E. H. Lund.
Hemmert Lund er måske ikke kendt af så mange i dag, men jeg kan oplyse om, at han
i trediverne forsøgte at indføre Rugby i hæren, senere stiftede han sidst i fyrrene
Politiets Rugby Klub, som R. K. Speed havde mange drabelige kampe imod,
endvidere stiftede Eigil, Dansk Rugby Union den 1 april 1950, dagen efter R. K.
Speeds fødsel.
Eigil Hemmert Lund var Dansk rugbys første formand, en post han bestred i mange
år, og han følger åbenbart med i dansk rugby endnu i en alder af langt op i firserne.
Jørgen L.

GRILLAFSLUTNINGSAFTEN
Efter pokalkampen imod C.S.R. tirsdag d. 18/6 med udspark kl. 18.3o har bestyrelsen
besluttet at der skal afholdes grillaften.
Efter kampen vil der blive tændt op i grillen.
Men for at kunne beregne tilbehør, kød m.m. skal man tilmelde sig til baren eller på
opsat tilmeldingsliste.
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EM-sevens i Amsterdam
Nicolai Kipp spillede med på det danske sevens-landshold, som deltog i EM-
turneringen afholdt under Amsterdam Sevens. Det blev til en 4. plads til holdet.
Danmark lagde ud med at slå Belgien 19-7, men tabte så 0-36 til Holland. I kampen
om 3.-4. pladsen tabte Danmark 7-40 til Polen. Finalen blev vundet 26-0 af Frankrig
over Holland. Trods det lidt skuffende resultat er der optimisme i truppen. Det danske
spil fungerede godt og der blev skabt mange gennembrudschancer. Desværre var
holdet uden egentlige "flyers", så i flere tilfælde var det manglen på hurtige spillere,
der kostede Danmark point.
Holdets næste opgave bliver i Madrid i midten af Juni.

World Cup-kvalifikation
Danmarks overmænd i World cup-kvalifikationen, Polen, spiller videre i sin
kvalifikation frem mod World Cup. Holdet er i pulje med Spanien og Portugal og
overraskede i sin første kamp ved at slå Spanien 27-15. Det lader dog ikke til at de
kommer videre, da de tabte 39-26 i Portugal. Tjekkerne, som også kvalificeredes fra
sidste runde har også slået en modstander fra divisionen over. De har vundet 54-12 i
Holland, men har også tabt til Rusland.
I næste sæsons FIRA-turnering vil Danmark være at finde i 2. division B, sammen
med Kroatien, Schweiz, Belgien og vinder 3. div. A, som lader til at blive
Jugoslavien eller Slovenien
Også Sverige vil spille i 2. division. I A-gruppen sammen Holland, Polen, Ukraine,
Tyskland.
Første division vil bestå af med Rumænien, Georgien, Spanien, Portugal og Tjekkiet.
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Danmarksturneringen Forår 2002
To sejre over Hundested og et knebent 19-21 nederlag til Exiles efter 0-21 ved
pausen betyder at Speed er på en førsteplads i 1. division øst før de to afgørende
kampe mod CSR. Ikke nok med de to kampe 1/6 og 12/6, men også den 18/6 mødes
CSR og Speed. Denne gang er det en pokalturneringskamp. Der bliver altså tre slag
om Amager i løbet af juni måned.

Superliga
04-05-02  14:00 Aalborg Frederiksberg 5-38
09-05-02  15:00 Erritsø Lindø 6-17
14-05-02  19:00 Lindø Frederiksberg 14-22
18-05-02  13:00 Erritsø Aalborg 21-5

K V U T Score Pt
1 Frederiksberg 4 4 0 0 131-28 12
2 Aalborg 4 2 0 2 44-76 8
3 Lindø 4 1 0 3 34-55 6
4 Erritsø 4 1 0 3 50-100 6

1. division øst
04-05-02  13:00 Speed Hundested 43-0
11-05-02  13:00 Hundested CSR/Nanok 0-52
18-05-02  14:00 Speed Exiles 19-21
25-05-02  13:00 Hundested Speed 13-54
01-06-02  13:00 Hundested Exiles V
01-06-02  15:00 CSR/Nanok Speed V
08-06-02  15:00 Exiles CSR/Nanok V
12-06-02  18:30 Speed CSR/Nanok V
15-06-02  15:00 Exiles Hundested V

K V U T Score Pt
1 Speed 4 3 0 1 135-41 10
2 CSR/Nanok 3 3 0 0 113-17 9
3 Exiles 3 1 0 2 45-58 5
4 Hundested 4 0 0 4 13-190 4

1. division vest
04-05-02  13:00 Holstebro Odder 103-17
18-05-02  13:00 Aarhus Holluf Pile 51-19
25-05-02  13:00 Holstebro Aarhus 22-17
25-05-02  13:00 Odder Holluf Pile 50-10

K V U T Score Pt
1 Holstebro 4 3 0 1 187-82 10
2 Aarhus 4 3 0 1 174-51 10
3 Holluf Pile 4 1 0 3 56-163 6
4 Odder 4 1 0 3 77-198 6
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2. division øst
18-05-02  13:00 Hamlet FRK/Kløveret 0-43
25-05-02  15:00 Exiles II Hamlet v
08-06-02  13:00 Hamlet Exiles II v

K V U T Score Pt
1 FRK/Kløveret 3 2 0 1 90-54 7
2 Exiles II 1 1 0 0 37-10 3
3 Hamlet 2 0 0 2 17-80 2

2. division vest
04-05-02  14:00 Kolding RC Nissum 25-0
04-05-02  15:00 Aalborg II Mariager 25-0 UK
09-05-02  15:00 Aalborg II Esbjerg 36-34
18-05-02  13:00 RC Nissum Esbjerg 12-31
18-05-02  14:00 Kolding Aalborg II v
25-05-02  13:00 Esbjerg Aalborg II 25-0 UK
25-05-02  14:00 Kolding Mariager 54-20

K V U T Score Pt
1 Esbjerg 7 6 0 1 288-77 19
2 Aalborg II 4 3 0 1 114-101 9
3 Kolding 4 2 0 2 96-142 8
4 RC Nissum 5 1 0 4 79-134 6
5 Mariager 4 0 0 4 32-155 2

3. division vest
04-05-02  13:00 Haderslev Rugby Nord 45-5
04-05-02  15:00 Holstebro II Odder II 25-0 UK
09-05-02  15:00 Haderslev Holstebro II 25-0 UK
09-05-02  15:00 Silkeborg Odder II 25-0 UK
18-05-02  13:00 Rugby Nord Haderslev 25-0 UK
21-05-02  18:30 Grenå Odder II 0-25 UK
21-05-02  18:30 Silkeborg Holstebro II 21-07
25-05-02  13:00 Odder II Silkeborg 0-102
25-05-02  15:00 Holstebro II Haderslev 25-0 UK

K V U T Score Pt
1 Silkeborg 7 7 0 0 254-39 21
2 Holstebro II 7 4 0 3 132-75 14
3 Haderslev 7 3 0 4 108-131 10
4 Odder II 7 2 0 5 132-217 9
5 Rugby Nord 5 1 0 4 35-233 6
6 Grenå 5 2 0 3 134-100 6

Pokalturnering
Foruden kampen Speed-CSR 18/6 spilles følgende kvartfinaler: Lindø-Esbjerg,
Aalborg-Erritsø og Hundested-Frederiksberg
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Sponsorgruppen

Internationale finaler 25. maj
Lørdag den 25. maj blev flere store internationale turneringer afgjort:
Super 12 blev vundet af  Crusaders (New Zealand) med 31-13 over ACT Brumbies
(Australien).
Leicester Tigers (England) blev det første hold som genvandt Europa Cuppen ved at
slå Cardiff (Wales) 15-9.
Og, sidst med ikke mindst, blev Black Ferns, New Zealands kvindelandshold,
verdensmestre i Barcelona ved at slå England 19-9. Frankrig blev treer foran Canada.
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AKTIVITETSKALENDER FOR R K. SPEED
JUNI
Lør. den 1. 15.00 CSR - SPEED
Ons. den 5. 13.00 OLD BOYS ??
Ons. den 5. 18.00 ELITETRÆNING
Lør. den 8. REGIONALHOLD v. HOLLAND STUDENTER
Ons. den 12. 18.30 SPEED - CSR
Tor. den 13. 7 a`side  FÆLLESTRÆNING
Den 13. – 16. U 18  WM Kval. Turnering i Køln Tyskland
Lør. den 15. BØRN OG UNGE TURNERING 3. Runde KBH
Søn den 16. U 16 – FÆLLESTRÆNING SPEED
Tir. den 18. 18.30 SPEED - CSR POKALKAMP
Den 26. – 30. U 17 FIRA-AER træningslejr, NORGE

AUGUST
Lør. den 10. SKANDINAVISK 7 A´SIDE
Søn. den 11. 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

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

Baren mangler hjælpere og
holder åbent i ferien

I ugerne 26 - 28 kommer maleren på besøg, således at vi til den kommende sæson
står med ny renoverede lokaler. Der er behov for ca. 10 - 12 hænder til nedtagning af
skjolde etc. Mandag den 24/6 og evt. tirsdag den 25/6, vi begynder kl. 18. Kom forbi
baren eller ring til Frank for at meld dig til.
Der vil selvfølgeligt stadigt være åbent om Onsdag kl. 18 i hele sommerferien.
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Ungdomssiderne
1. ØT afd. i Trelleborg

Søndag den 5 maj spillede vi første afdeling i ØT serien, Speed gjorde det
udmærket og fik sejre ud af kampe. Det var tydeligt at se at vi mange aldersgrupper
skal arbejde ganske hårdt for sejrene, da vi har mange 1. års spillere på holdene.

Det var også en dag der viste at på trods af ens regler mellem Sverige og
Danmark, så fortolkes de forskelligt, især ser vi forskelligt på høje tacklinger og
mauls.

Resultaterne for Speed på denne dag i det sydsvenske blev;
U9 Speed -  Pingvin (15-25)

Speed – Pingvin (25-20)
U11 Speed – Malmö (80-0)

Speed – Grippen (40-5)
Speed – Pingvin (14-10)

U13 Speed – Pingvin 1 (15-25)
Speed - Pingvin 2 (25-20)

U15 Speed – Malmö (0-30)
Speed – Pingvin (5-30)

Holdene virker meget jævnbyrdige i år, dog hænger vi lidt med vores U15
hold. Næste afd. spilles i Speed i september.

Hundested Cup
Torsdag den 9 maj skinnede solen som sædvanligt over Hundested rugby klubs

baner, og vi havde en dejlig dag i det nordsjællandske. Da alle kampe var spillet
færdig blev det til 1 førsteplads til vores U11 hold og 3 anden pladser, hvoraf den ene
kun var 1 scoring fra  første pladsen.

U11 spillede mod CSR (1-0), Vänersborg (1-0) og Malmö (1-0).((1-0) = vi kender
vinderen men ikke resulatet, da Hundested ikke har udsendt en resultatliste)

 De 3 sejre betød at Speed blev en klar vinder af Hundested Cup 2002. Sean
og Nicklas var blandt de bedste, med en positiv aggressivitet opsøgte de hele tiden
modstanderne, så de aldrig fik mulighed for bygge spillet op.

Der var debut til Christian, som både med bolden i gennembrud og uden bolden
med tacklinger viste gode takter, han har klart talent for rugby.

U13 spillede mod CSR (26-10), Vänersborg 1 (1-0), Vänersborg 2 (1-0) og Malmö
(7-12) ((1-0) = vi kender vinderen men ikke resulatet, da Hundested ikke har udsendt en resultats
liste)
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Bedste spiller var hold kaptajnen Gerard, der med tacklinger stoppede mange
huller, og med sit fodskifte hele tiden satte modstanderne af. Christian og Sebastian
gjorde det ligeledes ganske godt.

U15 spillede mod Malmö (7-20) og Vänersborg (20-0), og mødte så Malmö (0-
35) i finalen igen. Resultaterne betød at Speed endte på 2. pladsen. Holdet viste godt
spil i de 2 første kampe, og især en af vore nye spillere Casper er en klar
forstærkning som wing, han scorede vores ene forsøg mod Malmö.

Martin E, Emil E og Casper var vores bedste spillere, mens vi må sige at vores
klyngesspil stadig ikke hænger sammen, vi har store stærke spillere, men de er nye og
urutinerede, og mangler tydeligt en spiller, der vil tage ansvar og styre dem.

U17 spillede mod Vänersborg (0-22) og CSR (19-0), Resultaterne viste at vi var
noget handicappet af at måtte undvære vore 4 landsholds spillere, Det må også
bemærkes at stillingen var 0-0 mod Vänersborg i pausen, og så havde vi været
tættest på med et drop spark der gik forbi.

Bedste spiller blev Frederik, der imponerede med tacklinger og løb med bolden,
tæt fuldt af Thomas, Rune og Kevin V, der med gode stærke tacklinger på ingen måde
lod sig gå på af at de var en del mindre end Vänersborg spillerne

VM for U18 i Luxembourg
Den 9 og 11 maj spillede Danmarks U18 landshold, VM kvalifikations kampe mod

Belgien, Israel og Luxembourg. Lodtrækningen formede sig således så Danmark på
den første spille dag mødte Israel, her tabte Danmark (32-15) klart og 2 dage efter
mødte vi i kampen om pladsen 3. pladsen mod Luxembourg, her tabte Danmark (10-12)
knebent med 2 point. Speed spillerne Kristoffer og Dodji lavede tilsammen 3 forsøg
(15 point)

Hvorfor Danmark tabte – tjae, de udsendte Speedspillere, siger at godt nok
var Danmark det fysisk største hold, men flere af de store spillere var ikke så mobile
så holdet knækkede over på midten mellem klyngen og kæden, når det galt om at yde
support til hinanden. De snakker også om at det ikke var alle der var 100% motiveret,
og så må det jo gå galt.

Fra Speed deltog 8 spillere, heraf 4 fra vores U17 hold, det var Stefan
Irmark, Ole Kroman, Johannes Macken og Kristoffer Vandborg. De øvrige Speed
spillere U19 var Tommy Andersen, Kim Baron, Joen Beck og Dodji Hounou.

U17 kampe i Øresundsturneringen
Kampene i årets U17 turnering er alle lagt som onsdags aftenkampe i en

turnering alle mod alle, hvor holdene mødes 1 gang i foråret ( maj ) og 1 gang i
efteråret ( august – september ).
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Speed har her i maj spillet 2 kampe Pingvin (hjemme) og Lugi (ude). Desværre
så kunne Malmö ikke stille hold til den første kamp, så her vandt vi på walk over. De
sidste 2 resultater var ikke kendt da dette blev skrevet.

England 2002
Har du husket at indbetale dine girokort – er de blevet væk, eller mgl du nogen,

eller endnu bedre du har besluttet dig til at tage med så tag kontakt til Claus Beck,
senest hat Rasmus T fra U13 holdet meldt sig, og der er stadig plads til flere.

DRU sommerlejr
Der er stadig mulighed for at melde sig til årets DRU sommerlejr – kontakt

Claus B – hvis du vil med Ruben, Tommy, Joen, Gry og 100 andre på sommerlejr i
Spjald fra søndag den 22 juni til fredag den 27 juni – det koster 250 kr. + ca. 200 kr.
til en togbillet.

2. DM afd. i Erritsø
Søndag den 19 maj – 2 dag i Pinsen – hvilket gav en del afbud, dem der har

planlagt dette stævne midt i Pinsen, havde  ikke tænkt sig om – vel Claus og
breddeudvalget. Nåh men af sted kom vi med fulde hold og havde en god dag når der
bliver kigget tilbage på resultaterne vi spillede 12 kampe og af dem vandt vi de 10.

U9 spillede 2 kampe mod Århus (1-0) og (1-0), 2 sejre som der aldrig var tvivl
om). Det er altid en fornøjelse at se de små spille, og især når de fleste er nye der
virkelig vil frem i verden. I dagens anledning havde Brian Franklin taget over, og
ligesom Loke så har han styr på det.

U11 spillede mod Tacklers (35-10), CSR (1-0) og Århus (0-20). ) U11 ligger a
point med Århus.

Der var træner- og lederdebut til Joen, Tommy og Dodji, og Joen dømte også 2
kampe. Århuskampen blev tabt til et bedre organiseret hold, der forstod at flytte
bolden rundt med pasninger.

Bedste Speed spiller var Christian og Nicklas. Især Christian imponere når man
tænker på at det var hans 2 rugby kamp.

U13 spillede mod Århus (1-0) og (1-0). ) ((1-0) = vi kender vinderen men ikke resulatet,
da Hundested ikke har udsendt en resultats liste). U13 føre således DM efter 2 afdelinger.

Holdet gjorde det igen godt med godt kædespil. Holdet stod for dagens bedste
angreb. Efter en ruck krydser Gerard med Christian, som hurtigt spiller Rasmus T fri
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med en lang aflevering, han trækker en modstander og spiller Malte fri på side linien,
hvorefter Malte score sikkert.

Bedste spiller svært at sige Arne arbejder virkeligt med holdet, men spillere
som Gerard, Mikkel, Rasmus G og Christian lyser op på et meget homogent hold.

U15 spillede mod Århus (32-7), Erritsø (24-7) og Ålborg (28-14). Det blev en
positiv overraskelse, for ud af mørket trådte Rasmus Groth. Rasmus tilførte holdet
det der mangler, en styrmand for klyngen, der midt på banen vil og kan tage ansvar,
samtidig lavede Rasmus 6 forsøg, så han var en klar forstærkning

Der var debut til Morten (ham som Claus konsekvent kalder Mogens), og det var
flot debut, Morten ligner ikke noget særligt, men han fik raget utrolig mange bolde til
holdet som hooker og i de løse klynger.

Bedste spiller – valgt af holdet - blev Morten (der spillede sin første kamp)
fuldt af Rasmus G og Casper E. Når Casper lære at udføre sidestep, så bliver han
rigtig farlig for modstanderne for fart og vilje har han.

U17 spillede mod CSR (33-0) og Grenå (57-0). Kampen mod CSR sendte U17
holdet op i toppen af tabel, hvor U17 holdet nu ligger 2 point over CSR. Denne kamp
vidste at som holdene stillede op i Erritsø, så havde CSR den bedste klynge, hvor de
konstant drev Speed baglæns i deres ruck spil, mens Speed havde det bedste
kædespil, og var i stand til at spille sig igennem CSR over hele banens længde. Dagens
detalje  stod Frederik for, i fuld  fart op af sidelinie, blev han indhentet af 3 CSR
spillere fra forskellige retninger, men med et fodskifte i de rigtige øjeblik kom han
igennem uden kontakt og scorede sikkert.

Bedste spiller -  valgt af holdet – blev Frederik (for 2. gang), fuldt af
Johannes. Frederik scorede 3 forsøg mod CSR, alle 3 baseret på godt wing spil, han er
en klar forstærkning for holdet.

Vær at vide
Aarhus RK har været i Frankrig og deltaget i en

ungdomsturnering, med 16 hold i hver aldersgruppe. ARK stillede op i
U10, U12 og U14, der bedste placering blev en 3. plads i U14, det var
godt gået ARK.

U11 spillerne var godt tilfredse med deres reserveledere – Joen,
Tommy og Dodji – de blev udnævnt til at være mere flinke end Doller. Til
gengæld kunne de ikke vinde over Århus, noget som Doller ”plejer” at
gøre.
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U17 spillere har det svært med at komme op, 3 af dem måtte
hentes af Claus før det 2. DM stævne – Thomas – Stoffer – Stefan, og ingen
forklaringer var gode nok, alle blev jaget op og kom af sted.
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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




