
NUMMER 5 MAJ 2003 52. ÅRGANG

SPEEDBLADET

Speed på
førstepladsen

I 1. division øst har Speed med en vis
mængde held med i spillet
maksimumpoints efter to kampe.
Sæsonen startede med en kamp på
CSR's nye bane på Holmen. Det blev
en lige kamp, som CSR med to lette
forsøg allerede i kampens første
minutter vandt. Desværre for CSR og
til vores held ændrede
turneringsudvalget resultatet til en
Speed-sejr grundet brug af en ulovlig
spiller. I årets anden kamp var
modstanderen Exiles. Exiles kom foran
5-0, men med to forsøg i første halvleg
blev Exiles hentet og Speed fik tre
points mere.
Næste kamp spilles hjemme mod
Hamlet den 10. maj.

 Pokalturnering
I pokalturneringen spillede Speed 5.
april i Hundested og fik en sikker sejr
på 43-0. Hermed er vi kvalificeret til
kvartfinalen, hvor modstanderen er
Exiles i slutningen af juni.

Ungdoms-DM første
runde

Lørdag den 26 april startede DM
turnering for ungdom i Ålborg. Vi tog
af sted fredag aften med 47 spillere og
overnattede i Ålborgs klubhus, så vi
var klar til at spille de første kampe på
stævnet.
Speed kan se tilbage på 9 sejre og 1
nederlag efter 1. DM afd. så må vi sige
at vi har fået en god start på årets
turnering. Efter første turneringsrunde
ligger Speed U9, U11 og U17 på 1.
pladsen, U15 på 2. pladsen og U13 på
3. pladsen i deres rækker.
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Kæmpe kampjubilæumsfest
Den 10. maj spilles Speeds næste hjemmekamp hjemme
mod Hamlet. Denne dag vil klubben uddele
jubilæumserkendtligheder til de som gennem de sidste 8(!?)
år har rundet et jubilæum.
Der vil være tale om 200-300-400 og 500-kampsjubilæer.
Kampen mod Hamlet har udspark klokken 13. Efter denne
spilles en kamp mellem "jubilæumsholdet" og Exiles II.
Senere vil der blive uddelt de mange jubilæumsgaver. Der
vil desuden være mulighed for at indtage sin aftensmad i
klubben.
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DM-turneringen
12/4: CSR-Speed
Med et nederlag på 18-14 til CSR i
første kamp tegnede det til at sæsonen
skulle blive hård for Speeds hold som
har ambitioner om at vinde 1. division
øst. Speed lagde meget dårligt ud og
CSR forwards fik lavet to forsøg i
kampens første minutter. Der blev
herefter arbejdet hårdt og Speed kom
ind i kampen. Speed fik i anden halvleg
reduceret føringen, men desværre fik
CSR på løst klyngearbejde igen øget
forspringet. I kampen sidste minut fik
Speed reduceret, men det blev ikke til
et nederlag.
Og dog, turneringsudvalget har efter
kampen ændret resultatet da CSR
havde anvendt en ulovlig spiller. På

skrivebordet blev resultater ændret til
25-0 til Speed.
26/4: Speed-Exiles
I turneringens anden kamp tog Speed
mod Exiles. Speed lod også her
modstanderen få de første points og var
nede med 0-5. Men på forsøg af Jonas
Freeman og Chrsitoffer Vandborg i
første halvleg blev denne vundet 12-5,
da der ikke blev scoret i anden halvleg.

Superliga
I superligaen er der i år stor
jævnbyrdighed og alle ser ud til at
kunne slå alle.
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Superliga
05-04-03  14:00 Erritsø Aalborg 18-10
05-04-03  14:00 Lindø Frederiksberg 19-17
12-04-03  14:00 Frederiksberg Erritsø 40-5
12-04-03  14:00 Lindø Aarhus 3-14
21-04-03  14:00 Aarhus Erritsø 50-11
21-04-03  14:00 Frederiksberg Aalborg 25-0 UK

K V U T Score P
1 Frederiksberg 4 3 0 1 113-44 10
2 Aarhus 3 2 0 1 84-45 7
3 Lindø 3 2 0 1 46-34 7
4 Erritsø 3 1 0 2 34-100 5
5 Aalborg 3 0 0 3 13-67 2

1. Division øst
12-04-03  12:00 Exiles Hamlet 7-29
12-04-03  14:00 CSR/Nanok Speed 0-25
26-04-03  14:00 Hamlet CSR/Nanok 12-29
26-04-03  14:00 Speed Exiles 12-5
10-05-03  14:00 CSR/Nanok Exiles v
10-05-03  14:00 Speed Hamlet v
24-05-03  14:00 Hamlet Exiles v
24-05-03  14:00 Speed CSR/Nanok v

K V U T Score P
1 Speed 2 2 0 0 37-5 6
2 CSR/Nanok 2 1 0 1 29-37 4
3 Hamlet 2 1 0 1 41-36 4
4 Exiles 2 0 0 2 dec-41 2

1. Division vest
12-04-03  12:00 Holstebro Esbjerg 25-0 UK
12-04-03  14:00 Silkeborg Kolding 35-7
26-04-03  14:00 Esbjerg Kolding 78-0
26-04-03  14:00 Holstebro Silkeborg 26-0

K V U T Score P
1 Holstebro 2 2 0 0 51-0 6
2 Silkeborg 2 1 0 1 35-33 4
3 Esbjerg 2 1 0 1 78-25 3
4 Kolding 2 0 0 2 7-113 2

2. Division øst
12-04-03  14:00 Exiles II Hundested 15-27
19-04-03  14:00 Hundested FRK/Kløveret udsat
26-04-03  14:00 FRK/Kløveret Hundested 31-0

2. Division midt/nord
12-04-03  14:00 Holstebro II Aalborg II 10-31
12-04-03  14:00 Mariager Odder 10.45
17-04-03  14:00 Odder Holstebro II 33-15
19-04-03  14:00 Aalborg II Mariager 36-37

2. Division midt/syd
12-04-03  14:00 Grenå Rugby Nord 25-15
19-04-03  14:00 Rugby Nord Haderslev udsat
27-04-03  14:00 Holluf Pile Grenå 62-0
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Myten om William
Webb Ellis

Rugbyspillet opstod ved at en dreng
under fodboldspil på skolen i Rugby i
1823 tog bolden op og løb med den i
hånden og lagde den i modstandernes
mål. Dette er den historie som man
altid hører om spillets oprindelse.
Historien er god og har givet en vis
sentimentalitet omkring "ejerskabet" til
spillet. Desværre er den kun en skrøne,
men den hænger ved og bliver nævnt
mange steder. På skolen i Rugby er der
stadig en sten med en inskription som
siger at William Webb Ellis i 1823 som
den første tog bolden i hånden og løb
med den. Denne sten blev ikke sat op
før i 1895 og der er flere gode grunde
til at man da valgte at ophøje Webb
Ellis til denne status.

Den rigtige historie
Tværtimod har der altid været spillet
fodboldspil overalt i verden. Nogle har
tilladt at man bar og kastede bolden,
nogle ikke. I 1800-tallets England blev
der på flere kostskoler, som husede den
rige middelklasses børn spillet
fodboldspil, alle affødt af tidligere spil
hvor store grupper af spillere sparkede
bolden og sloges for at bringe den i
mål. Der var mere eller mindre to
skoler. Disse skiltes i løbet af 1800-
tallet fordi man ikke kunne enes om det
skulle være tilladt at sparke
boldbæreren over benet, som det var
tilladt i Rugby Schools regler, eller ej.
At håndtere bolden var i en vis
udstrækning tilladt i begge spil.
Spillene deltes i fodbold (Association
Football=soccer) og rugby (Rugby

foorball=rugger). Paradoksalt nok er
det nu om dage i fodbold man lodser
hinanden over benet.

Baggrunden for skrønen
Wiiliam Webb Ellis blev gjort til et
symbol af den rige middelklasse som
sendte deres børn på kostskoler og som
ønskede et klart klasseskel mellem dem
selv og arbejderklassen. Det var dem
der sad i forbundet RFU og blandt
andet har været med til at bibeholde
amatørbegrebet i rugby indtil for få år
siden. For dem var det passende at
kunne lave en myte som ville give dem
ejerskabet til spillet og derved gøre det
muligt at holde det for sig selv.
William Webb forlod skolen i rugby i
1825 og døde i 1872 uden på noget
tidspunkt at kende til sin egen
heltestatus. Det gjorde til gengæld
Matthew Bloxam som forlod skolen i
1821, altså før episoden bliver påstået
at have foregået i 1823. Ingen
øjenvidner stod frem og har bekræftet
historien om William Webb, som
Bloxam offentligjorde i 1876 efter
William Webbs død.

Billede af stenen opsat på rugby
school. (web.tiscali.it/terzacentro)
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Der er ingen baggrund for at tro på
historien om William Webb Ellis. Den
er fortalt af en person som ikke kendte
ham og ikke havde mulighed for at
have set episoden. Derefter har nogle
ledere taget den til sig og udnyttet den
til at påtage sig ejerskabet af et spil og
derved udelukke andre fra rigtig at
deltage, hvilket blandt andet medførte
udviklingen af det professionelle
Rugby League-spil i slutningen af det
nittende århundrede. Historien om
Webb Ellis er smuk,  men desværre
kun en historie.

I stedet for William Webb Ellis burde
skolens inspektør 1828-42 Dr. Thomas
Arnold have kredit for den tidlige
udvikling af rugbyspillet.

Kilder: Sean Smith: "The Union
Game" og Richard Holt: "Sport and the
British"
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Super 3
Skærtorsdag var udset til at blive
datoen hvor den første Super 3 kamp
skulle afvikles, kampen blev afviklet på
Jens Jessens Vej, Frederiksbergs
hjemmebane, kampen stod imellem
Super 3 Vest og Super 3 øst (K.R.A.).
Kampen var ikke ret gammel før den
første score var lagt til KRA, og ret
komfortabelt sluttede halvlegen 31 - 5
til KRA.
Anden halvleg blev en tro kopi af
første halvleg, med en score på 22 - 10
til KRA og et samlet resultat på 53 - 15
til KRA i deres første kamp i den nye
turnering.
 Nicolaj Kipp spillede hele kampen for
KRA, og i anden halvleg blev Dodji og
Christoffer sat ind og de klarede sig
særdeles godt, Christoffer scorede et
forsøg, i de sidste 10 minutter blev
Joen sat ind men det var svært for ham
at vise noget i den korte tid.

Landshold
Landsholdet har i april har et hårdt
program. Holdet spillede træningskamp
i Sverige 19. april. Der var tale om en
træningskamp og der blev spillet 3*30
minutter med sejr til Sverige som
resultatet. Kampen var træning forud
for FIRA-turneringen hvor Danmark
den 26. april var i Belgien og spillede
uafgjort 6-6 under svære forhold i
mudder og regn.
Den 3. maj spillede holdet hjemme (i
Odense) mod Kroatien. Det blev tredje
uafgjorte kamp. Denne gang 8-8.

Den 5. april vandt Slovenien 32-24 i
Belgien og stillingen i Danmarks pulje,
division 2B er nu:
Division 2 Pool B:

P W D L Pts F A
Switzerland 3 2 1 0 8 46 34
Croatia 4 2 1 1 8 69 44
Denmark 4 1 3 0 8 40 37
Slovenia 3 1 0 2 5 42 50
Belgium 4 0 1 3 5 48 80
Hong Kongs landshold skulle den 9-12.
maj have spillet i København mod
KRA og landsholdet, men på grund af
SARS-problemet i Asien er besøget
aflyst.

Rugby World Cup
Den sidste plads i World Cup er nu
blevet besat. Den sidste
kvalifikationsrunde stod mellem
Spanien og USA's Eagles i en ude-
hjemme-runde. USA vandt begge
opgør, ude 63-13, hjemme 58-13 og er
klar til RWC.
De fire puljer bliver:
Pulje A: Australien, Argentina, Irland,
Rumænien, Namibia
Pulje B: Frankrig, Skotland, Fiji, Japan,
USA
Pulje C: Sydafrika, England, Samoa,
Uruguay, Georgien
Pulje D: New Zealand, Wales, Canada,
Italien, Tonga

IRB-formand død
IRB's formand Vernon Pugh er død
torsdag den 24. april.

(Stof og resultater fra www.rugby.dk,
www.inforsport.dk, www.planet-
rugby.com og Myk Cameron)
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Billeder fra Sverige-Danmark taget af Daniel Storch.
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RUGBY-SPORTENS VENNER
Landsdækkende støtteforening, stiftet d. 8 feb. 1974.

Foreningen indkalder hermed til ordinær generalforsamling onsdag d. 21 maj 2003,
kl. 19.oo
Spisning kl. 18.oo.
I R.K.Speed`s Klubhus, Løjtegårdsvej 58b, 2770 Kastrup.

DAGSORDEN:
1. Velkomst
2. Valg af Dirigent.
3. Årsberetning.
4. Regnskab.
5. Forslag.
6. Valg til Bestyrelsen, på valg:

Næstformand: Poul Erik Jørgensen.
Sekretær: Torben Nielsen.

 7. Valg af revisorer, på valg
Orla D. Andersen og Ian Hollins.

8.  Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen, bedes fremsendt til
sekretæren eller medtaget til mødet.

FORENINGENS BESTYRELSE:
Formand: Jørgen Larsen Næstformand: Poul Erik Jørgensen.
Tingbakken 11. Bredagervej 29 Itv.
2770 Kastrup 2770 Kastrup
tlf. 3251 8701 tlf. 3250 5391

Kasserer: Vagn Pedersen Sekretær: Torben Nielsen.
Klinteborgvej 16 Gurrevej 8 IItv.
4540 Fårevejle. 2610 Hvidovre.
tlf. 5965 5459 tlf. 3647 3911.

Spisning kl. 18.oo, smørrebrød kan bestilles, ring eller send denne seddel.

NAVN: ANTAL stk.
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Sponsorgruppen
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AKTIVITETSKALENDER FOR R K. SPEED
MAJ
Den 1. - 3. U/18 WM-KVAL. AMSTERDAM
Lør. den 3. 11.00 DM FOR OLD BOYS LINDØ
Lør. den 3. 15.00 DANMARK KROATIEN
Søn. den 4. ØRESUNDSTURNERING MALMØ
Den 8. – 11. U/20 VM- KVAL SVERIGE
Lør. den 10. 14.00 SPEED - HAMLET
Tor. den 15. 19.00 SPEED - MALMØ SPEED
Fre. den 16. St. bededag
Lør. den 17. 7´S EM KVAL. TURNERING AMSTERDAM
Lør. den 24. DM for BØRN OG UNGE SPEED
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. 14.00 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 TACKLERS
Lør. den 14. 14.00 KAMP
Ons. den 18. MIDT - KRA
Lør. den 21. 14.00 HAMLET - SPEED
Den 25 – 29 U/17 FIRA-AER TRÆNINGSLEJR SVERIGE
Lør. den 28. 14.00 EXILES - SPEED POKALKAMP

JULI

AUGUST
Den 8. - 10. SCANDINAVIAN OPEN 7s SPEED
Lør. den 16. 7´S EM FINALESTÆVNE HEIDELBERG
Lør. den 23. 14.00 KAMP
Lør. den 23. DM for BØRN OG UNGE BRÆDSTRUP
Lør. den 30. 14.00 KAMP
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 Ungdomssiderne

Besøg af Waterland
RC - Holland

Den 18 april fik vi besøg af Waterland
RC fra Holland, de kom med 3 hold,
som vi spillede mod Langfredag aften.
Det vidste sig at være nogle hyggelige
og gode spillere vi modtog fra Holland,
med god rugby på banerne og sjovt
samvær bagefter i klubhuset.
Resultater på banerne blev til en sikker
sejr til U13 (35-15), og to tætte sejre på
19-15 til U15 og 19-10 til U17. Både
U15 og U17 kampene blev spillet med
15 a-side på fuld bane med hurtigt og
åbent spil, en spilmodel vi vil prøve at
gøre til holdenes kendetegn i år. Vores
bedste spillere var Rasmus Jørgensen
U13, Dennis Stark U15 og Rune Beck
U17.
Hollænderne sluttede deres besøg i
København med at spille mod Pingvin
1. Påskedag i Trelleborg, resultaterne
fra disse kampe kendes pt. ikke.

1. DM afd. 2003 i
Ålborg

Lørdag den 26 april startede DM
turnering for ungdom i Ålborg. Vi tog
af sted fredag aften med 47 spillere og
overnattede i Ålborgs klubhus, så vi
var klar til at spille de første kampe på
stævnet - og så komme hurtigere hjem
til Kastrup igen, og det lykkedes
faktisk på trods af et langt madstop hos

Burger King i Fredericia, så vi var
hjemme til tiden.
Efter et tørt forår med rimelige
temperaturer så skiftede vejret natten
mellem fredag og lørdag til regn og
blæst. På trods af dette så var stævnet
en succes, Ålborg RK – klubberne og
Breddeudvalget fik det hele til at spille
sammen. Og da vi fra Speed kunne se
tilbage på 9 sejre og 1 nederlag efter 1.
DM afd. ja så må vi sige at vi har fået
en god start på årets turnering. Efter
første turneringsrunde ligger Speed U9,
U11 og U17 på 1. pladsen, U15 på 2.
pladsen og U13 på 3. pladsen i deres
rækker. Det kan vi ikke være kede af.
U9 spillede 2 kampe mod Mariager og
vandt begge med 55-5. Det var en god
kollektiv indsats, af et hold uden
stjerner – dette er positivt ment for de
unge mænd hjælper hinanden i alle
situationer. Jeppe fik lagt nogle rigtig
gode tacklinger, som medførte mange
bolderobringer og kontraløb.
Der var debut til Anders og på trods af
hans størrelse, så gik det rigtig godt.

U11 spillede 2 kampe mod CSR (35-0)
og Århus (40-5). Bagved disse sejre lå
flere af de taktiske ting som holdet har
trænet i foråret, bl.a. en rulning ud fra
løse klynger som fuldstændig snyder
modstanderne. Holdet er også blevet
bedre til at passe bolden rundt, inden
bolden bliver låst i løse klynger.
Sean imponerede med hans evne til at
samle løse bolde op og få bolden i spil
igen inden det bliver låst med løse
klynger.
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U13 spillede 2 kampe mod Brædstrup
(20-5) og Århus (0-25). Her blev det til
en sejr og dagens eneste nederlag til en
godt spillende Århus-hold, som også
fik hjælp til sejren da U13 holdet tog en
kollektiv nedtur. En nedtur som vi som
ledere også må tage på os, for Doller
brugte 4 timer i træk på at dømme eller
lede U13-holdet, da andre hold ikke
kunne stille de dommere de skulle
(inkl. Speed U9 og U11). I kampen
mod Brædstrup spillede U13 hurtigt og
uden om modstanderne, og det er klart
recepten for det fysisk lille U13 hold.
Dagens bedste spiller var Carsten
Andersen, der hele tiden gik forrest i
alle situationer, i kampen mod Århus
var han alle steder hele tiden, men
alene kunne han ikke vinde kampen.
Der var debut til Philip, der med sin
hurtighed kan blive en afgørende
spiller på U13 holdet.
U15 spillede mod Tacklers (54-0) og
Holstebro (34-0) begge hold
debuterede i årets U15 række, og især
Holstebro stod godt selvom det kun var
deres 2. rugby kamp. Dagens bedste
spiller var Emil Enna (holdets
afstemning), der efter at være flyttet
længere ud i kæden og har afgivet
kaptajnansvaret til Martin, spillede
meget mere frigjort og disciplineret end
længe. Emil gjorde det så godt så Carl
(DRU senior dommer) mente at han var
dagens bedste U15 spiller og gav ham
en Super 12 Cap fra Brumbies – godt
gået Emil.
Mikkel Baron fik succes som fullback
hvor han 3 gange brød igennem
Tacklers kæde og scorede. Jesper fik
også gang i spillet her i Ålborg, hvor
han flere gange – med hurtige ryk og

kryds - åbnede kædespillet ud mod
sidelinien, og gav plads til at spillet
kunne flyttes modsat og åbnes til flere
scoringer. Der var debut til Rasmus,
der kun havde været 2 gange til
træning, og selvom U15 spillet er
hurtigt, så skal han nok komme efter
det.
U17 spillede mod Ålborg (57-0) og
Erritsø (17-5). Speeds bedste kamp var
mod Ålborg hvor det taktiske oplæg
blev fulgt af holdet, så godt at vi fik
spillet bolden ud til vores wings 14
gange, på 2 gange 20 minutter, i en 13
a-side kamp, det er der ikke mange
hold der kan gøre efter på en våd og
blæsende bane. Århus U17 debuterede i
U17 rækken med flot spil og en sikker
sejr over Erritsø (34-21), det er et godt
hold. Dagens bedste sekvens var Awals
sidste scoring mod Ålborg, Her blev
bolden vundet i et langt indkast af
Lasse, spillet igennem kæden med et
centerkryds mellem Rune og Kevin,
der åbnede for at Sebastian som
fullback brød igennem deres kæde, og
spillede Awal fri på højre wing – her
var træneren svært tilfreds. Dagens
bedste var Awal, der vandt holdets
afstemning tæt fulgt af Casper E, begge
spillere scorede hver 3 forsøg på
wingpositionerne mod Ålborg.

1. ØT afd. i Malmö
Søndag den 4 maj spilles første afd. i
årets Øresundsturnering i Malmö for
U9 til U15. Igen i år må vi se frem til
en serie af tætte kampe mod de 2
stærke svenske klubber Malmö RC og
Pingvin RC.
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For U17 starter årets turnering med en
hjemmekamp mod Malmö RC, torsdag
den 15 maj kl. 19.

Danmark U18 til
Holland

Lørdag den 3 maj spilles U18 VM
kvalifikation mellem Danmark og
Holland i Holland, på det danske hold
deltager 2 U18 spillere, og 4 U17
spillere fra Speed. Det er Kristoffer
Vandborg, Mark Freeman, Rune Beck,
Johannes Mackesprang, Lasse H
Pedersen og Thomas Østoft. Det er et
stærkt hollandsk hold de skal op imod,
men det forlyder fra DRU at man
mener at holdet har en reel chance for
at slå hollænderne.
Næste U17 landsholdsarrangement er
en FIRA træningssamling i
Vänersborg, først i sommerferien.

DRU sommerlejr i
Spjald

Igen i år arrangerer DRU en
sommerlejr for ungdomsspillere først i
sommerferien i Spjald (Vestjylland),
hvis du ikke har fået en tilmelding til
dette så kontakt din træner, han har
information og tilmelding.
Som noget nyt er der en speciel lejr for
de 16 til 20 årige, hvor de vil få en
anderledes oplevelse, der vil udfordre
de personlige grænser. ”Du vil komme

til at gøre ting du ikke troede du
kunne” så der er lagt op til en
anderledes tur. Tilmeldingsmateriale
kan fås ved kontakt til Claus Beck, og
da der begrænset plads, så skal I ikke
holde jer tilbage.

Træning
Trænings dage er skiftet efter
Påskeferie.

U15 – U17 tirsdag – torsdag kl. 18 til
19,30.
U9 - U11 - U13 mandag – torsdag kl.
17 til 18.

Ungdomsfest i
klubhuset

Lasse og hans kumpaner i klubben
arrangerer RUGBY PARTY for U17
og U19 i klubhuset – lørdag den 17 maj
kl. 21 til 05 . Du skal have en invitation
fra Lasse med, for at kunne komme ind
i klubben, hvor Dodji sørger for DJ og
musik. Der kan købes fadøl i klubbens
bar.
Det koster 40 kr. at komme ind, og de
penge går til betaling af DJ – de lover
at det bliver et brag af en fest, så mød
op og fest.
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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
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
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




