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Indendørs DM
Både for senior og ungdom har Speeds
hold kvalificeret sig til at deltage i
finalestævnet i Erritsø. Speed
seniorhold spillede kvalifikation i
Hundested 25. januar og vandt tre af tre
mulige kampe i sin pulje. Dermed var
holdet sammen med den anden
puljevinder og bedste toer med ved
finalestævnet.

Englandsturen
I beretningen fra England er vi nået til
del 4. Se ungdomssiderne

Statistik
Kampstatistikken kan ses på 8. Blandt
andet fremgår det at Jørgen Larsen ikke
længere er nummer to på
evighedsstatistikken.
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Generalforsamling 24. januar
Generalforsamlingen var i år en ret rolig omgang. Der var
ikke voldsomme diskussioner på dagsordenen, men alligevel
enkelte punkter som gav anledning til lidt skærmydsler.
Brian Franklin blev valgt til dirigent, konstaterede at
generalforsamlingen  var lovligt varslet og overlod derefter
ordet til formand Jørgen Larsen, som fremlagde bestyrelsens
beretning med vægt på at seniorerne stadig ikke lever op til
den indsats man kan forvente. Ungdommen blev til gengæld
fremhævet for deres præstationer og ikke mindst for den
succesrige englandstur.
Herefter blev det de enkelte udvalgsformænd som fremlagde
beretning. I år vil klubben lave et hold bestående af ikke helt
seniormodne U19-spillere, som vil deltage i en turnering
med andre tilsvarende hold.
Kasserer Bjarne Mortensen fremlagde regnskabet for
klubben. Dette blev præsenteret i sidste måneds Speedblad.
Klubben har i år haft en underskud hvilket skyldes et større
forbrug en budgetteret i ungdomsafdelingen samt et meget
mindre overskud på Skandinavisk Sevens end budgetteret.
Dette både ved selve Sevens og fordi DRU ikke fik en EM-
sevens-afdeling til København.
Under valg til bestyrelsen blev Henning Pihl valgt som
formand for seniorafdelingen.

Pokaler
Slutteligt uddeltes pokaler til de personer i klubben, som
skulle hædres for deres indsats.
Speed-pokalen: Ruben Garcia, for altid at være rådighed når
nogen har behov for en hjælpende hånd.
John Sørensen-pokalen: Bjarne Mortensen for sit arbejde
med klubbens økonomi
Årets spiller, andethold: Stephen Summerby

Klubkonference –
Fremtiden i Speed

Klubben holder klubkonference den 22. februar
SPEEDbladet
er Rugbyklubben Speeds
klubblad.
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Træning IKKE
tirsdag og torsdag

I sidste nummer lagde vi op til  at træ-
ningen fremover skulle foregå tirsdag
og torsdag. Det skal den også, men
ikke endnu.
Det har vist sig ikke at være muligt at
få hal og styrketræningslokale disse
dage, hvorfor at vi indtil 1. marts
træner mandag og onsdag kl. 18.

Speed overtager
Skandinavisk

Sevens
Efter at det formelt har været
Skandinavisk Rugby Union, SRU, som
har arrangeret Skandinavisk Sevens,
men med Speed som reel arrangør har

klubben indgået en aftale med
forbundene om nu at stå for hele
arrangementet.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen 9-
10. august. Klubben mangler dig som
hjælper.

Indendørs  DM
Følgende hold er med i finalestævnet
16. februar:
Senior: Speed I, FRK og CSR, Erritsø,
Aarhus og Lindø Lions
Ungdom: Speed A, Speed B og CSR,
Aarhus D, Aarhus C og Aalborg
Damer: Exiles Ladies og Aarhus Nord

BERLINTUR   2003
Ja så kom arrangementet i gang, og denne gang er det helt sikkert, til forskel fra
sidste gang,  har vi denne gang en kamp arrangeret, (det havde vi ikke i September).
Programmet er som følger:
Afrejse fredag d. 28/3-2003  kl. 13.00 fra klubhuset, ankomst til hotel i Berlin sent
om aftenen, derefter aftensmad på egen hånd.
Lørdag d. 29/3-2003,  kamp kl. 14.00, derefter socialt samvær med berlinerne.
Søndag d. 30/3-2003  kl. ca. 12.00 afgang fra hotellet,  hjemme i klubben ca. kl.
19.oo.
Hvis du ikke er skrevet på listen i klubhuset, så skynd dig.
Betingelser.

Aktiv (og der menes aktiv) Kr. 400,00
Passiv                                         Kr. 800,00

SÅ  SKYND  DIG  OG  FÅ  DIG  SKREVET  PÅ  LISTEN.
Ret  til  ændringer  forbeholdes.
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Forårssæsonen
Turneringsprogrammet for foråret er nu
klart. Speed spiller i 1. division øst
mod CSR, Exiles og Hamlet.
Turneringen påbegyndes 12/4 ude mod
CSR, men allerede inden da tager
holdet til Berlin i weekenden 28-30.
marts. Turneringen spilles efter
følgende program:
1. Division øst
12-04-03  12:00 Exiles Hamlet
12-04-03  14:00 CSR/Nanok Speed
26-04-03  14:00 Hamlet CSR/Nanok
26-04-03  14:00 Speed Exiles
10-05-03  14:00 CSR/Nanok Exiles
10-05-03  14:00 Speed Hamlet
24-05-03  14:00 Hamlet Exiles
24-05-03  14:00 Speed CSR/Nanok
07-06-03  14:00 CSR/Nanok Hamlet
07-06-03  14:00 Exiles Speed
21-06-03  14:00 Exiles CSR/Nanok
21-06-03  14:00 Hamlet Speed
Som det snart er alle bekendt er
turneringsudvalgets veje uransagelige
og det eneste som er 100% sikkert er at
Aalborg har to hjemmekampe sidst i
Superliga-turneringen. Dette er også
tilfældet i år, men som noget nyt og

anderledes ser det ud til at alle
weekendkampe spilles kl. 14 og ikke
13. I superligaen mødes Aalborg,
Århus og Erritsø fra vest og FRK og
Lindø fra øst.

Pokalturnering
Udover DM-turneringen spilles
pokalturneringen 202-2003. I denne er
man nået 2. runde, hvor Speed den 21/4
spiller i Hundested. Vinderen af denne
kamp spiller 28/6 kvartfinale mod
Holstebro eller Exiles. I kvartfinalerne
mødes de fire seedede hold indbyrdes:
Aalborg-Århus og FRK-Lindø, mens
den sidste kamp er Kolding/Esbjerg
mod CSR/Hamlet.

Super 3
Den store satsning på eliterugby, Super
3, vil også blive iværksat dette forår
med kampe mellem holdene fra KRA-
området, Midt (Fyn/Sydjylland) og
Vest (Midt/Nordjylland). Flere
Speedspillere kommer formentlig i
kamp for KRA's hold.
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Sponsorgruppen
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AKTIVITETSKALENDER FOR R K. SPEED
 3. februar 2003

FEBRUAR
Søn. den 16. 09.00 INDENDØRS DM ERRITSØ
Lør. den 22. KLUBKONFERENCE
MARTS
Lør. den 1. TRÆNERKURSUS NIVEAU 2 del 1
den 15. - 16. 10.00 DRU´s REP. MØDE BRØNDBY
den 21. - 22. A FÆLLESTRÆNING AALBORG
den 22. - 23. U/20 FÆLLESTRÆNING AALBORG
Lør. den 22. TRÆNERKURSUS NIVEAU 2 del 2
den 22. - 23. U/18 FÆLLESTRÆNING SPEED
den 28. - 29. TUR TIL TYSKLAND
APRIL
Den 5. - 6. ESBJERG 7 a´side
Lør. den 12. 14.00 CSR - SPEED
Søn. den 13. 7´S FÆLLESTRÆNING SPEED
Tor. den 17. KRA - VEST SUPER 3
Den 17. - 18. påske U/18 FÆLLESTRÆNING SPEED
Den 18. - 19. påske A FÆLLESTRÆNING Frederiksberg
Man. den 21. 14.00 HUNDESTED - SPEED Pokalkamp
Lør. den 26. 14.00 SPEED - EXILES
Lør. den 26. DM for BØRN OG UNGE 1. AFDELING
Lør. den 26. BELGIEN DANMARK
Den 29. - 30. U/18 WM-KVAL. AMSTERDAM
MAJ
Den 1. - 4. U/18 WM-KVAL. AMSTERDAM
Lør. den 3. 11.00 DM FOR OLD BOYS
Lør. den 3. DANMARK KROATIEN
Søn. den 4. ØRESUNDSTURNERING
Den 8. – 11. U/20 VM- KVAL SVERIGE
Tor. den 8. A FÆLLESTRÆNING Frederiksberg
Fre. den 9. DANMARK - HONG KONG
Lør. den 10. 14.00 SPEED - HAMLET
Man. den 12. DANMARK ØST - HONG KONG
Tor. den 15. 7´S FÆLLESTRÆNING SPEED
Fre. den 16. St. bededag
Lør. den 17. 7´S EM KVAL. TURNERING AMSTERDAM
Lør. den 24. DM for BØRN OG UNGE 2. AFDELING
Lør. den 24. 14.00 SPEED - CSR
Ons. den 28. MIDT - KRA SUPER 3
Tor. den 29. 7´S FÆLLESTRÆNING KØBENHAVN
Tor. den 29. 10.00 HUNDESTED CUP
Lør. den 31. 7´S EM KVAL. TURNERING POLEN
Lør. den 31. 13.00 KAMP
Lør. den 31. U/17 FÆLLESTRÆNING (86/87) SPEED
JUNI
Søn. den 1. U/17 FÆLLESTRÆNING (86/87) SPEED
Tor. den 5. VEST - KRA grundlov
Lør. den 7. 14.00 EXILES - SPEED
Søn. den 8. KRA - VEST SUPER 3
Man. den 9. Pinse
Lør. den 14. DM for BØRN OG UNGE 3. AFDELING
Lør. den 14. 13.00 KAMP
Ons. den 18. MIDT - KRA
Lør. den 21. 13.00 HAMLET - SPEED
Den 25 – 29 U/17 FIRA-AER TRÆNINGSLEJR SVERIGE
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World cup
kvalifikation

Rusland udelukket
Den 25. januar skulle det russiske
landshold have spillet mod Tunesien i
næstsidste runde af World Cup-kvalen.
Få dage før kampen skulle spilles blev
den aflyst fordi det russiske hold blev
udelukket fra World cup-turneringen
og det russiske forbund samtidig blev
pålagt at betale £75000, en ikke helt
lille bøde. Baggrunden for
udelukkelsen er at russerne gennem
hele turneringen har brugt tre
sydafrikanske spillere som har hævdet
at have russiske bedsteforældre og
derfor være berettigede til at spille for
Rusland. Russernes modstandere i
sidste runde Spanien har klaget over
dette og russerne var derfor blevet
afkrævet dokumentation for spillernes
forhold. Dette er ikke blevet fremlagt
og Spanien overtager derfor pladsen og
skal spille mod Tunesien om en plads i
den endelige kvalifikationskamp mod
USA. Russerne har anket dommen, så
det er ikke endeligt afgjort hvad der
kommer til at ske. (www.rugby.dk og
www.planet-rugby.com).

Battle of the Codes
I en kamp mellem rugby union-holdet
Sharks og rugby league-holdet St.
Helens blev resultatet lige med 41-39
til førstnævnte. Mere interessant er
måske at første halvleg efter union-
regler blev vundet 41-0 af Sharks. I
anden halvleg var det så omvendt. Med
12000 tilskuere var kampen mere en
publikums- end en sportslig succes.
(www.planet-rugby.com)

Danske kvinder til
EM

Et dansk hold vil deltage i FIRA-AER's
EM-turnering til maj. Turneringen
spilles i to puljer, en i Sverige og en i
Holland. Det danske hold spiller i
Holland indledende kamp mod
Holland. Vinderen spiller puljefinale,
hvorefter de to puljevindere afgør EM.
Italien er regerende mestre.
(www.planet-rugby.com)

Six Nations
Årets Six Nations spilles fra den 15.
februar med Italien-Wales, England-
Frankrig og Skotland-Irland i første
runde.

GAVEIDE
Rugbybold i massivt sterling sølv, kan bruges som vedhæng i halskæde eller i
nøgle-ring.
PRIS Kr. 300,-
Kæder kan også købes.
Henvendelse:  Til klubtræning til Formanden Jørgen Larsen.
HUSK!!!!     For hver solgt bold, går der Kr. 50,- til vor ungdomsafdeling.
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Statistik 2002
Som traditionen byder er det i
februarnummeret af Speedbladet vi
bringer kampstatistikken fra sidste år.
Sidste år har 39 spillere været med i
klubbens 32 kampe. Martin Futtrup har
spillet flest (30) af dem. Flest point har
Nicolai Kipp stået for: 153.

Jubilæer
To spillere har rundet et jubilæum.
500 kampe: Henrik Larsen
100 kampe: Stephen Summerby
Alle de manglende jubilæer vil efter
sigende blive fejret ved årets første
hjemme-kamp.

I år 2003 vil følgende have chancen for
at runde:
400 kampe: Arne Jørgensen (392),
Jesper Hagel (389), Nicolai Kipp (375)
300 kampe: Eskild Holm Sørensen
(296)
100 kampe: Graham Klüsener (93),
Mikael Krat (85)

Evighedsstatistik
På Evighedsstatistikken er det endelig
lykkedes for nogle af de "unge" af
overtage Jørgen Larsen andenplads.
Jørgen har haft denne med 550 i mange
år, men nu har både Carsten Bruun
(560) og Henning Pihl  (552) overgået
Jørgen. Der er stadig meget langt op til
nummer 1 Bent Larsen med 656
kampe.
I top 10 er Henrik Larsen kommet over
Claus Beck på 6.-pladsen og Fini
Mortensen har overtaget Frank Larsens
10.-plads. Et skidt år for familien
Larsen i denne statistik.
Top 10 på evighedstabellen:
1 Bent Larsen 656
2 Carsten Bruun 560
3 Henning Pihl 552
4 Jørgen Larsen 550
5 Frank Ekstrøm 521
6 Henrik Larsen 504
7 Claus Beck 500
8 Jimmy Bagge 470
9 Fini Halkjær 448
10 Fini Mortensen 431
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KAM PE SC O RE

x FO RNAVN EFTERNAVN 01-jan 2002 IALT 01-jan 2002 IALT %

aoC ARSTEN BRUUN 546 14 560 519 519 0.93 
aoHENNING PIHL 543 9 552 510 5 515 0.93 
a HENRIK LARSEN 485 19 504 906 35 941 1.87 

500
aoJIM M Y BAG G E 460 10 470 93 93 0.20 
a FINI M O RTENSEN 405 26 431 473 30 503 1.17 
aoPETER LARSEN 401 6 407 1247 21 1268 3.12 

400
aoARNE JØ RG ENSEN 387 5 392 118 118 0.30 
aoJESPER HAG EL 389 389 201 201 0.52 
a NIC O LAI KIPP 350 25 375 1778 153 1931 5.15 
aoBRIAN FRANKLIN 321 11 332 264 15 279 0.84 
a BRIAN ELM EG AARD 304 22 326 443 10 453 1.39 

300
a DANIEL SØ RENSEN 254 9 263 488 20 508 1.93 
a FLEM M ING FALSTER 201 9 210 224 10 234 1.11 
a 200
aoANDERS PETERSEN 148 3 151 14 14 0.09 
aoJENS M Ø LLER 142 8 150 83 83 0.55 
o LUDVIG HANSEN 128 7 135 70 70 0.52 
a STEPHEN SUM M ERBY 86 15 101 25 5 30 0.30 
a 100
a G RAHAM KLÜSENER 64 29 93 105 25 130 1.40 
a M IC HAEL KRAT 81 4 85 106 5 111 1.31 
a M ARTIN FUTTRUP 31 30 61 55 50 105 1.72 
a JAC O B FUTTRUP 33 26 59 40 35 75 1.27 
u TO M M Y ANDERSEN 33 24 57 29 30 59 1.04 
a KAARE FRANDSEN 31 18 49 115 52 167 3.41 
a DO DJI HO UNO U 21 27 48 110 60 170 3.54 
aoKEN O LESEN 36 10 46 75 5 80 1.74 
a JO NAS FREEM AN 29 13 42 30 10 40 0.95 
a JO EN BEC K 16 25 41 5 22 27 0.66 
a RUBEN G ARC IA 22 17 39 12 5 17 0.44 
u KIM BARO N 20 16 36 161 30 191 5.31 
u KRISTO FFER VANDBO RG 15 19 34 69 41 110 3.24 
a LASSE DVO RAC EK 23 4 27 0 -  

FATAI IKA 17 7 24 15 15
L LÅNT SPILLER  18 18 29 29 1.61 

ALAN BELL 9 3 12 0 -  
aoM ARK HEW SO N 5 1 6 5 5 0.83 

IVAN O RTEG A 5 5 0 -  
G ENNARO G RO SSO  5 5  0 -  
HAM ID IJAZ 3 1 4 0 -  
FRANK M O URITZEN  4 4 0 -  
HENRIK DAM  1 1 0 -  

Z ÅRSSC O RE 16 22
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Ungdomssiderne

Turen til England (4.
del)

I dette og de næste numre af Speed
Bladet vil vi fortsætte historien om
vores tur til England, om alt det vi
oplevede på og udenfor rugbybanerne.

Onsdag 16/10 – Aktivitetsdag og
kampe mod Dunstable RFC
Onsdag morgen til morgensamlingen
blev tirsdagens hændelser gjort op.
Mht. heltetrøjen så gik den til Jannis,
der havde fundet store Nick’s 5 £,
andre der havde gjort gode gerninger,
var Michael der havde reddet U18-
holdets ære i Camelots klubhus, pga.
hans store evner som stafetmand, de 2
små Ronja og Siw, der bare følger med
lige meget hvad vi byder dem.
Supermarkedet, hvor vi handlede
tirsdag eftermiddag, var også
imponeret over hvordan de større
spillere fra U14 til U18 hjalp de
mindre, med priser og vekselkurser.
Mht. skurketrøjerne, så var der igen
flere kandidater, Anna kunne ikke stå
for fristelsen til at spise en af de kager
hun havde købt til dem der hjemme, og
hvor var hendes hue når der blev
fløjtet, den blev ofte væk. Joakim, der
havde glemt sin taske efter kampen,
Mikkel fra U13, der havde væltet 2
mannequindukker og 2 koppersuppe i
Camelots klubhus, de evigt og alle
steder spyttende Jonas og Sebastian –
det var slemt! U14-værelset med Per,
Troels, Mark og Dennis, der havde
magtet at sove 2 timer over sig,

muligvis pga. af megen natlig aktivitet,
Per var således sent blevet iagttaget,
mens han prøvede at slukke lyset med
et 2½ meter langt bredt liggende i
øverste køje, så han fik den ene trøje.
Den anden gik til aftenens store taber i
retssalen Fini U18 leder, der havde
beskyldt Dodji – uretmæssigt - for at
stjæle af den fælles mad. Fini havde
således ”vundet” den utaknemmelige
opgave at sørge for vækning af U18-
spillerne, på resten af turen, og da de
stort set alle var natteravne, så var det
noget af en opgave.
Derefter startede Phasel Wood activity-
dag holdkaptajnerne besluttede at
spillerne skulle blive sammen med
deres hold ved de 5 aktiviteter, der
skulle forsøges. Det var bueskydning –
skydning med luftgevær – rappelling –
bestigning af et klatretårn – passage
igennem kaningange. 5 aktiviteter med
5 hold, det virkede, dog var det svært at
lokke U18-spillerne til andet end
skydning. De øvrige kastede sig efter
tur ud i disse kunster, og mht.
rappelling, klatretårnet og
kaningangene så var der en del, der fik
afprøvet og flyttet deres grænser for
hvad de troede de kunne klare.
Kaningangene var samtidig delvis sat
under vand, så det var lidt af en
oplevelse at mave sig rundt i små
mørke rør dybt nede i jorden - 350
meter i alt, men mange tog turen rundt
bl.a. Daniel og Rasmus T på U13-
holdet.
Rapellingtårnet var nok det sted hvor
de fleste fik flyttet grænser, at skulle
hænge vandret 10 meter over jorden,
det var ikke nemt. Det blev nogle gode
6 timer med masser af oplevelser, og da
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det engelske efterårsvejr samtidig viste
sig fra sin gode side, sol og ingen
blæst, så var godt.
Sidst på eftermiddagen startede vi turen
mod Dunstable for at spille vores sidste
kampe mod Dunstablians RFC, som vi
første gang spillede nogle drabelige og
tætte kampe mod i 1998.
Ankommet til Dunstable blev vi
modtaget af flere hundrede mennesker,
da Dunstablians RFC havde valgt at
benytte vores besøg til en
ungdomshverveaften, der var kort sagt
inviteret en masse børn og forældre til
klubben. Det viste sig at det ikke havde
været muligt for Dunstablians RFC at
få sat et U18-hold på benene, så de lidt
skuffede U18-spillere måtte tage med
takke med at være tilskuere til de 4
andre holds kampe. Vi tilbød deres
U15 hold at de kunne bruge nogle af
vores U18-spillere hvilket de afslog.
Kampene blev spillet før og efter en
større seance i klubhuset med de mange
fremmødte, klubbens ledere og byens
borgmester. Her i klubben mødte vi
også 3 danskere der var mødt op pga.
annonceringen af vores besøg, det var
Helle fra Hundested, som nu arbejdede
i England og spillede rugby på et
kvindehold på et rimeligt højt niveau,
samt 2 andre danskere der under deres
ophold i England var blevet forelsket i
rugbyspillet. Alle 3 var de imponeret af
det niveau, vi viste denne aften.
Vejret var stadig godt, og det var
lykkedes os at få tørret vores kamptøj,
så det var 4 RK Speed hold der virkelig
ville spille rugby, og som gjorde det.
U11 lagde ud med den første kamp på
lysbanen, og kom fra starten af under et
stærkt pres, som hurtigt resulterede i 4
scoringer til Dunstablians, men så var
det også slut, for så tog Cecilie bolden

og førte an i en offensiv, der gjorde at
modstanderne ikke fik scoret flere
forsøg i den kamp, alt imens Speed fik
scoret 13 forsøg, til slut resultatet 20-
55.
Derefter spillede U13 deres bedste
kamp på turen til England, hvor de
begyndte at spille sammen, således så
pasningerne faldt før de var fanget i
tacklingerne. Med Gerard og Christian
som de store dirigenter, blev spillet
hele tiden åbnet fra klyngerne ud til
kæden, det blev til en sikker sejr
baseret på flot kædespil.
U14 spillede også en god kamp,
muligvis var de blevet sat godt op af de
2 mindre holds sejre, de spillede som
normalt i England på fuld bane med 15
mands-hold (U14-holdet blev suppleret
op til 15 mand af U13-spillere). U14-
sejren blev grundlagt på et aggressivt
klyngespil, der gjorde det muligt at
spille vores hurtige spillere som Jesper,
Per og Emil fri til flere
kædegennembrud, i det dominerende
klyngespil var det Mark og Dennis S,
der rigtig førte an i rucks og med gode
tacklinger.
Sidste kamp var U16-holdet, som nu
ville vise at de også kunne være med.
Fra start var der lagt en klar taktik som
gik på hurtige bolde til vores kæde med
efterfølgende frispilninger til vores
wings, på nær det første angreb så blev
dette fulgt igennem hele kampen, og
med Thomas og Rune som 2 meget
pasningsvillige centere, så fik de to
wings Awal og Casper E ofte bolden i
angreb, en tillid de begge ved at score.
Kampen var fra start til slut domineret
af et godt bredt spillende Speedhold.
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Resultaterne blev:
U11  Dunstablians RFC – RK Speed
20-55 – Bedste spiller Cecillie – som
vendte kampen – andre man især lagde
mærke til var Victor og Niclas –
scoringerne var fordelt ud over hele
holdet.
U13  Dunstablians  RFC – RK Speed
5-35 - Bedste spiller Christian – som
styrede det åbne spil – scoringerne blev
lagt ind af Gerard, Mikkel, Sebastian
og Carsten A og Simon.
U14  Dunstablians RFC - RK Speed
0-37 - Bedste spiller Mark – scoringer
og spark blev bl.a. udført af Emil,
Mikkel, Per, Dennis og Jesper
U16  Dunstablians RFC - RK Speed
0-26 - Bedste spiller Casper E, de 3
andre forsøg blev scoret af Kevin,
Awal og Johannes.

Opholdet i Dunstable var nok turens
højdepunkt mht. gæstfrihed, de havde
virkelig gjort noget for at skrue en god
aften sammen til os, dette på trods af at
vi vandt alle vores kampe. Og så fik
lederne også en pause fra de danske
drenge, da vi blev inviteret med i VIP
loungen, hvor der ikke var adgang for
spillere.
Dunstablians RFC satser på at rykke op
i den laveste landsdækkende division i
England, og har for at opnå dette mål
en ansat en fuldtidstræner, og 12 af
deres seniorspillere var på deltid købt
fri til træning og kampe. Det var også
den højest rangerede seniorklub vi
mødte under vores besøg.
Sent tilbage i Phasel Wood – efter
midnat - fejrede U16 og U18 Glenns 40
års fødselsdag med sange og tøjlege,
Glenn kvitterede med en lille øl eller

vand til alle der mødte frem. Derefter
vendte holdene hjem til deres varme
(U16) og kolde (U18) huse for at hvile
ud før turen til London. U18 kæmpede
stadig en heroisk kamp for at finde tørt
brænde til deres pejs, og ind imellem så
lykkedes det da også. Omvendt så var
der elvarme i U16 huset, og da
spillerne forsatte deres Oxford-vane
med at sprede tøjet ud over gulvene
(beskidt og rent) så var der ingen der
frøs om fødderne.
Det var dog ikke alle der sov, for natten
mellem onsdag og torsdag hærgede
tandpastaspøgelset igen i det store hus,
denne gang var offeret Mark fra U14-
holdet, og igen pegede sporene mod det
værelse hvor Gerard, Carsten, Mikkel
A og B og Christian boede, men de
kendte stadig ikke noget til sagen,
selvom der lå en tube udenfor deres
dør.
( Her afbrydes fortællingen for dette
nummer af Speedbladet – forsættelse
følger i næste nummer )

Besøg i Påsken
U13 – U15 og U17 får besøg i Påsken,
hvor den hollandske klub RC
Waterland møder op med 3
ungdomshold i København, det er en
genvisit fra vores tur til Holland i
efteråret 2000.
Under deres besøg skal RC Waterland
også spille mod Pingvin og Malmö,
nærmere om dette senere.
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Træning for U15 –
U17

U15 og U17 skal nu til at komme i
gang med forårssæsonen 2003, og som
sædvanligt så vil træningen i de første
måneder være en kombination af
indendørs og udendørs træning,
hverdage og weekender.
Vi starter med indendørs soft rugby,
hvor U15 skal forsvare deres DM titel
fra 2002, og hvor U17 holdet er
tilmeldt seniorturneringen.
Søndag 16/02 kl. 11-17 DM finaler -
indendørs i Fredericia.
Klubtræningen starter onsdag den 29
januar, kl. 18-20, i gymnastiksalen på
Løjtegårdsskolen, under ledelse af
Glenn og Claus, og med hjælp af
Graham.
Mandag vil være en kombination af
vægt- og løbetræning, sammen med
faldteknik i selvforsvarsklubben
SHOGUN (første gang mandag i U8),
så sørg for at have varmt løbe tøj med.
Onsdag vil de første 2 gange være
indendørs og så en kombination af løb
og udendørs træning, hvis vejret er til
det. Der er aftalt 2 træningskampe mod
Exiles, begge på vores baner.

Søndag 23/2 kl. 11 – kamp mod
Exiles
Søndag 16/3 kl. 11 – kamp mod
Exiles

Træningsdage skifter efter
Påskeferien fra mandag – onsdag til
tirsdag – torsdag.

Træning for U9 – U13
U9 – U11 og U13 starter deres træning
onsdag den 19 februar kl. 18 i
Løjtegårdsskolens gymnastiksal, der
mødes op lidt før, da træningen starter
kl. 18. Frem til Påskeferien vil der kun
være træning om onsdagen. Træningen
ledes af Brian, Loke, Peter og Arne.
Første aktivitet for gruppen sker en
lørdag i marts, hvor der er videonat i
rugbyklubben, som tidligere så vil der
være gang i video og spille maskinerne
hele natten. Husk at melde jer til dette
arrangement til Peter og Arne.
Træningsdage skifter efter
Påskeferien fra mandag – onsdag til
tirsdag – torsdag.
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TELEFONLISTE

Speeds klubhus speed@rk-speed.dk Mandag & Onsdag 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
Old boys-udvalg Glenn Enna Oldboys@rk-speed.dk 4453 0974
Dameudvalg 3252 8424
Sponsorudvalg
PR- og infoudvalg 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
U-sponsorgruppe Peter Larsen 3252 3887

Henrik Larsen hl@w-vent.dk 3158 9867
SENIORAFDELINGEN
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




