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Skandinavisk
Sevens 9.-10. august
I skrivende stund nærmer årets store
rugbybegivenhed Skandinavisk Sevens
sig med hastige skridt. I år som er 10.
gang Speed afholder turneringen er der
mere end 70 tilmeldte hold. Det viser
sig dog altid at nogle sender afbud og
nogle støder til i sidste øjeblik, så
formentlig kommer planen til at passe
32 seniorhold, og 12-16 dame- og old
boyshold. Old boys-turneringen
afvikles lørdag, mens der i de andre
turneringer spilles puljekampe lørdag
og finaler søndag.  Der er lagt op til at
årets turnering bliver sportsligt på højt
niveau med deltagende hold fra hele
verden. For de svenske hold i både

herre- og dameturneringen vil der blive
kåret en svensk mester i Sevens.
Desuden er arrangementet omkring
turneringen på mindst samme niveau af
festlighed som de foregående år.

Ungdommen i gang
Ungdomsholdene spiller allerede fra
den 16. august, hvor efteråret
traditionen tro indledes med en tur til
Pingvin Cup i Trelleborg. Igen i år vil
Speeds hold komme til at prøve kræfter
med hold fra mange stærke
rugbynationer.
Ugen efter 23. august spilles næste
DM-afdeling for ungdom, hvor Speed
skal forsvare 5 førstepladser i de seks
turneringer.
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Spillerne tog magten
– og sender Speed i 2. division

I løbet af sommeren er det blevet klart at der er basis for at
spille med to hold i klubben. Foruden et førstehold vil der
være spillere nok til at der kan stilles et andethold i 2.
division bestående af spillere som ikke længere har lyst til at
spille på førsteholdsniveau og de nyoprykkede unge spillere.
Det tegner altså lyst med mulighed for så mange aktive
seniorer i klubben. Førsteholdet var placeret i 1. division øst,
andetholdet i 2. division øst.
Men på spillermøde den 5. august, hvor det blev klart hvem
der har intention om at spille på hvilket hold blev det af de
fra førsteholdstruppen som var til stede besluttet at det for
holdet vil være langt bedre at tage en sæson for førsteholdet
i anden division.
Det vil betyde at holdet kan stilles kun med spillere som vil
deltage regelmæssigt i træning. Træningsindsatsen vil altså
ikke længere kunne kritiseres. Det er altså fremover
nødvendigt at passe sin træning for at spille på klubbens
førstehold.
Derudover vil holdet kunne bestå af både de som valgte
førsteholdstruppen og en vant til at spille på holdet, samt
flere af de nyoprykkede seniorer, som vil kunne spille med
på lige fod i 2. division.
Sidst vil holdet ikke på samme måde være overmatchet som
det forventeligt ville være i kampe mod de bedste hold i 1.
division. I stedet vil der være mulighed for at spille gode
kampe mod jævnbyrdige modstandere, hvor de nye spillere
vil få mulighed for at spille med.
For turneringsplanen betyder det at Speed altså ikke har et 1.
divisionshold og 1. division øst består (formentlig) af
Frederiksberg, Lindø, CSR og Exiles.
I 2. division øst spiller nok Hamlet, Hundested,
FRK/Kløveret, Exiles II, Speed I og Speed II.
Det er dog endnu for tidligt at sige noget om hvordan DRU
vil håndtere situationen.
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Turneringsplan
Da turneringsplanen undr alle omstændigheder bliver forskubbet grundet
beslutningen på spillermødet er der ingen grund til at vise hvordan 1.
divisionsprogrammet ser ud.
2. division øst spiller efter nedenstående program. Kun Speed II er med i denne plan.
Speed I's kampe er altså endnu ikke planlagte.
2. Division øst
30-08-03  14:00 Hamlet FRK/Kløveret v
30-08-03  14:00 Hundested Speed II v
02-09-03  18:30 Hundested FRK/Kløveret v
06-09-03  14:00 Exiles II Hundested v
06-09-03  14:00 FRK/Kløveret Speed II v
11-09-03  18:00 Exiles II FRK/Kløveret v
13-09-03  14:00 Speed II Hamlet v
20-09-03  14:00 Exiles II Speed II v
20-09-03  14:00 FRK/Kløveret Hundested v
27-09-03  14:00 FRK/Kløveret Hamlet v
04-10-03  14:00 Hundested Hamlet v
11-10-03  14:00 Hamlet Exiles II v
18-10-03  14:00 Speed II Hundested v
25-10-03  14:00 Hamlet Hundested v
25-10-03  14:00 Speed II Exiles II v
01-11-03  14:00 Hamlet Speed II v
01-11-03  14:00 Hundested Exiles II v
08-11-03  14:00 FRK/Kløveret Exiles II v
15-11-03  12:00 Speed II FRK/Kløveret v
15-11-03  14:00 Exiles II Hamlet
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Super 3-turneringen
For de af vores spillere som er på Super 3-holdet er turneringsplanen for efteråret
lagt. Der spilles videre på forårets turnering, hvori der er spillet næsten færdigt
ude/hjemme mellem holdene. En kamp Midt-KRA mangler dog og er udsat.
Stillingen er før efteråret:

K V U T Score P
1 Vest DK 4 2 0 2 62-90 8
2 KRA 3 2 0 1 89-42 7
3 Midt DK 3 1 0 2 29-48 5

Turneringen spilles efter denne plan i
efteråret:
17-04-03  16:00 KRA Vest DK 48-10
14-05-03  18:30 Vest DK Midt DK 8-6
28-05-03  18:30 Midt DK KRA 5-23
05-06-03  17:00 Vest DK KRA 27-18
11-06-03  18:30 Midt DK Vest DK 18-17
31-08-03  14:00 KRA Midt DK v
19-10-03  14:00 KRA Vest DK v
01-11-03  14:00 Vest DK KRA v
08-11-03  14:00 Vest DK Midt DK v
15-11-03  14:00 KRA Midt DK v
22-11-03  14:00 Midt DK Vest DK v

29-11-03  14:00 Midt DK KRA v
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Tri Nations
Den sydlige halvkugles årlige lands-
holdsturnering, Tri Nations, er i fuld
gang med en kamp hver uge i en ude-
hjemme-turnering mellem New
Zealand, Australien og Sydafrika.
Foreløbig er resultaterne:
12/7 Sydafrika – Australien 26-12
19/7 Sydafrika – New Zealand 16-52
26/7 Australien – New Zealand 21-50
2/8 Australien – Sydafrika 29-9
New Zealand har altså levet op til favo-
ritværdigheden indtil videre og står
godt med to hjemmekampe tilbage.
Stillingen i turneringen, hvor point
gives efter specielle bonusregler, før de
sidste kampe:

K + - P
New Zealand 2 102 37 10
Australien 3 72 85 5
Sydafrika 3 51 103 4

Super Powers Cup
Den nye Super Powers Cup mellem de
lande der nu kan kaldes supermagter og
udpeget af IRB til at være USA,
Rusland, Kina og Japan.
Desværre måtte Kinas deltagelse
aflyses, pga. SARS. Kun tre hold skulle
altså spille turneringen og da Rusland
slog Japan, blev det valgt at lade USA
ikke skulle stille med landsholdet
Eagles, men med deres 'A-hold'. Dette
slog Japan og spillede derefter mod
russerne i Sibirien. Interessant ved
dette opgør var russerne tidligere på
året blev diskvalificeret fra RWC-
kvalifikationen, hvor de ellers skulle
have spillet  mod Eagles om den sidste
plads. Russerne spillede i stærkeste
opstilling og vandt 30-21.
(www.planet-rugby.com)

Frederiksberg spiller
Europa Cup

Frederiksberg Rugby Klub deltager i
den kommende sæson i Euro Cup for
klubhold. Turneringen har deltagelse af
de hollandske mestre og nr. 2 samt de
belgiske mestre og nr. 2. FRK spiller
første kamp mod Haagsche RC
hjemme den 4. oktober.
(www.rugby.dk)
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Sponsorgruppen
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Dropsparksturnering
kan afgøre
World Cup

Som noget nyt vil man i Rugby World
Cup afgøre uafgjorte kampe med en
fodboldagtig sparkekonkurrence. Fra
og med kvartfinalerne vil der i tilfælde
af uafgjort blive spillet 10 minutters
forlænget spilletid. Hvis det stadig er
uafgjort spilles 10 minutters sudden
death, hvor først scorende (forsøg, drop
eller straffe) hold vinder.
Hvis kampen stadig ikke er afgjort, går
man over til en dropsparkkonkurrence:
5 spillere fra hvert hold udvælges og
skal sparke dropspark fra fem
forskellige positioner bag 22-meter-
linien. Hvis det herefter er uafgjort
sparkes videre til der findes en vinder.
Selvom det virker usandsynligt at man
når så langt er det det ikke helt. I 1995

spillede New Zealand og Sydafrika
forlænget spilletid i finalen.
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AKTIVITETSKALENDER FOR R K. SPEED
AUGUST
Den 8. - 10. SCANDINAVIAN OPEN 7s SPEED
Lør. den 16. 7´S EM FINALESTÆVNE HEIDELBERG

PINGVIN CUP
Lør. den 23. 14.00 KAMP
Lør. den 23. DM for BØRN OG UNGE BRÆDSTRUP
Lør. den 30. 14.00 HUNDESTED – SPEED II

SEPTEMBER
Lør. den 6. 14.00 FRK/KLØVERET – SPEED II
Søn. den 7. ØRESUNDSTURNERING SPEED
Lør. den 13. 14.00 SPEED II – HAMLET
Søn. den 14. BROCUP SPEED
Lør. den 20. 14.00 EXILES II – SPEED II
Lør. den 20. DM for BØRN OG UNGE CSR/NANOK
Lør. den 27. 14.00 KAMP

OKTOBER
Lør. den 4. 14.00 POKALFINALE
Søn. den 5. ØRESUNDSTURNERING PINGVIN
Lør. den 11. 14.00 KAMP
Lør. den 18. 14.00 SPEED II – HUNDESTED
Lør. den 25. 14.00 SPEED II – EXILES
Lør. den 25. DM for BØRN OG UNGE ERRITSØ

NOVEMBER
Lør. den 1. 14.00 HAMLET – SPEED II
Lør. den 8. 14.00 KAMP
Lør. den 15. 14.00 SPEED II – FRK/KLØVERET
Lør. den 22. 14.00 KAMP

DECEMBER
Lør. den 6. 14.00 GAMLE - UNGE

Denne aktoivitetskalender er ikke
(Ludvigs) officielle og indeholder
naturligvis ikke kampe for Speed I.
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 Ungdomssiderne

DRU sommerlejr
15 spillere fra U9 – U11 – U13 – U15
var med på årets sommerlejr i Spjald,
de fyldte lidt i landskabet, for der var
over 100 deltagere i alt på årets
sommerlejr.
Selvom starten på turen blev en smule
hektisk – to adskilte togvogne og kun
to ledere med en bunke meget
veloplagte unger – kom vi alle
helskindet frem. Vi havde mange
gengangere fra de forrige ture med, så
ungerne faldt hurtigt til, og næsten med
det samme, sænkede den velkendte
rugbylejrfornemmelse sig over Spjald.
En uge fyldt med rugby, lege og
drillepinde var begyndt. Vi havde både
rugbykampe, rugbyade, besøg af nogle
sultne ungledere og et natteløb hvor
sidstnævntes meget brugte og meget
sure sokker var involveret, til stor
ærgrelse for ungerne.
Sidst på ugen fik ungerne dog lov at
hævne sig på de to ledere der var
ansvarlige for sokkerne nemlig Joen fra
Speed, og Lasse fra Århus. Under
nogle lege hvor de blandt andet skulle
forsøge at kaste med kylling, blev vi
udvalgt til en disciplin hvor ungerne
skulle forsøge at ramme os med nogle
æg. Det blev en rigtig god tur fyldt med
oplevelser både for lederne og børnene.
Tak for den store indsats som Marlene
og Joen udførte som Speed ledere på
turen, godt nok manglede Ruben, men
han kommer nok med næste år.

Træningen starter
Vi skal i gang efter sommerferien, vi
har igen en lang og spændende ½
sæson foran os, hvor vi skal forsvare
alle de titler vi tog i 2002, og vi skal
forsvare vores placeringer i årets DM-
og Øresundsturneringer.
Vi lægger hårdt ud med at deltage i
årets Pingvin Cup lørdag og søndag
den 16 – 17 august i Trelleborg. Årets
Pingvin Cup tegner til at blive en
spændende turnering med over 40
deltagende hold fra Danmark, England,
Rusland, Skotland, Sverige, Tyskland
og Ukraine. Det er især U13, U15 og
U17, der skal prøve kræfter med hold
fra de store rugbylande.
Weekenden efter tager vi lørdag den 23
august til Brædstrup for at fortsætte
DM turneringen med 4. afd.

Træningstider
U9-U11-U13 trænes af Brian Franklin,
Peter Larsen, Carsten Lund og Arne
Jørgensen. Mandag og torsdag kl.
17,30-18,30. Første gang er mandag
den 11 august.

U15-U17 trænes af Claus Beck og
Glenn Enna. Tirsdag og torsdag kl. 18-
19,30. Første gang er tirsdag den 5
august.
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Lidt statistik for U15
og U17

I 2003 har Glenn og Claus noteret lidt
ned om spillerne i U15 og U17
kampene, og efter det første ½ år har
disse spillere spillet flest kampe, scoret
flest forsøg, og sparket flest point hjem
efter scoringerne.
På U15 har Mikkel A, Martin C, Emil
E, Dennis og Rasmus T alle spillet 11
kampe, Emil har scoret 17 forsøg, fulgt
af Dennis med 14 forsøg og Martin C
med 13 forsøg. Emil har sparket 7
spark over efter scoringer.

På U17 har Rune og Kevin spillet 10
kampe, Kevin har scoret 17 forsøg,
fulgt af Rune, Andreas og Johannes der
hver har scoret 5 forsøg. Frederik har
sparket 14 spark over efter scoringer.

I alt spillere har 16 forskellige spillet
på U15 holdet, mens 25 har spillet på
U17 holdet.

Når sæsonen slutter så bliver den
komplette liste, med alle spillerne, vist
her i bladet.
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TELEFONLISTE

Speeds klubhus speed@rk-speed.dk 3250 0293
BESTYRELSEN bestyrelsen@rk-speed.dk
Formand Jørgen Larsen Chairman@rk-speed.dk 3251 8701
Kasserer Bjarne Mortensen Kasserer@rk-speed.dk 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 Henning Pihl-Mortensen Senior@rk-speed.dk 3252 8424
Old boys-udvalg Glenn Enna Oldboys@rk-speed.dk 4453 0974
Dameudvalg
Sponsorudvalg
PR- og infoudvalg Brian Elmegaard brian@rk-speed.dk 4582 5323
UNGDOMSAFDELINGEN
U9-U11-U13 træner Træning mandag og torsdag 17-18

Carsten Lund ”Loke” 3255 8416
Peter Larsen Amagervvsservice@c.dk 3252 3887/

2616 7843
Arne Jørgensen bette.arne@get2net.dk 3251 6848
Brian Franklin 3252 5486

U15 – U17 træner Træning tirsdag og torsdag 18-19.30
Claus Beck Ungdom@rk-speed.dk 3295 2149
Glenn Enna Oldboys@rk-speed.dk 4453 0974/

4043 6674
U sekretær Claus Beck Ungdom@rk-speed.dk 3295 2149
Forældrekontakt Arne Jørgensen bette.arne@get2net.dk 3251 6848
U-sponsorgruppe Claus Beck Ungdom@rk-speed.dk 3295 2149

SENIORAFDELINGEN Træning tirsdag og torsdag 18-19.30
Formand Henning Pihl-Mortensen senior@rk-speed.dk
Kampsekretær Ludvig Hansen Coach@rk-speed.dk 3258 8841
Træner Ludvig Hansen Coach@rk-speed.dk 3258 8841
Massør Carsten Bruun 3252 5555
Kaptajn Nicolai Kipp Captain@rk-speed.dk
Holdleder Ken Olesen 3258 1107




