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SPEEDBLADET 

  Stor sejr til  
Speed i Berlin 

To Speedhold tog i weekenden 26-28. 
marts til Berlin for at spille mod lokale 
hold U18 mod Berlin SV og senior 
mod Berliner SC. Ungdommen tabte 5-
21 efter at have ført ved halvleg, mens 
seniorholdet fik en sikker sejr på 55-0. 
Berliner SC var efter kampene vært for 
hyggeligt samvær. 

8 Speedspillere til 
ungdoms-EM 

Det danske U18-landshold spiller i 
påsken EM i den europæiske 3. 
division. Med på holdet er der 8 
Speedspillere samt træner Ludvig 
Hansen, som forventer at holdet vil 
gøre det godt. I forbindelse med 
træning mødte U18-holdet Speed den 
21/3, hvor det blev 15-0 til Speed. 
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Berlinturen 26/3 – 27/3 – 28/3 – 
2004. 

 

Fredag d. 26/3 Kl. 12.oo stod 50 forventningsfulde spillere 
og ledere og ventede på bussen i klubhuset. Grunden til at vi 
var så mange skyldtes at vi for første gang ville prøve at 
have vort ungdomshold med på en senior - tur, det var vort 
U-18 hold, og vi må sige at det var en sucees, de unge 
mennesker nød turen, og fik en rigtig rugbytur ud af det. 

Men som sagt vi kom af sted kl. ca. 13.oo og skulle nå en 
færge kl. 15.oo, desværre skulle bussen først til Vallensbæk 
og have repareret sin motorbremse, men chauffør Andreas 
kørte rask til og fik ringet til færgen at vi var på vej, vi var 
også de sidste der kørte ombord. 

Efter noget at spise og drikke nåede vi Kl. 17.oo Rostock, og 
satte kurs imod Berlin. Hotellet nåede vi Kl. 20.oo om 
aftenen og efter en rimelig indsats nåede vi at få alle i rum, 
dog havde Steen Grothe og Claus Beck ikke noget værelse, 
så de måtte finde et andet Hotel. 

Næste morgen var der servering af morgenmad og derefter 
var der tid til at slappe af, bussen skulle køre fra hotellet Kl. 
11.30, der var sket en kedelig ting i løbet af aftenen, vi 
havde indskærpet at ingen måtte gå alene, men alligevel var 
unge Mikkel, på et tidspunkt gået alene med det resultat at 
han ikke kunne finde Hotellet, og var ”missed” person næste 
morgen, vi kontaktede politiet der selvfølgelig udsendte en 
efterlysning af ham. 

Vi kørte til stadion der ligger på Forckenbeckstrasse, og stor 
var glæden da Mikkel sad her og ventede på os, han var 
blevet fundet af en anden politistation og bragt ud til hvor vi 
skulle spille. 

Den første kamp var imellem BSC U -18 og Speed U – 18, 
vort hold var et rent klubhold og de andre kom fra 3 Berlin 
klubber, vi lagde ret hurtigt ud med at score et forsøg ved 
Phillip og uden spark over så det var den eneste scoring i 
første halvleg, så vi førte 5 – 0. Men tyskerne kom igen i 
anden halvleg, med 3 straffespark og 2 forsøg og et spark 
over, vandt de halvlegen og kampen 21 – 5, vort hold gik i 
stå i anden halvleg og ingen vidste bagefter hvorfor. 
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Den næste kamp var Berliner S.C. 
imod R.K.Speed, men lige som sidste 
år var der ikke rigtig modstand, vi 
startede som lyn og torden og Mark 
Freeman scorede hurtigt 2 forsøg og 
ingen spark over, derefter scorede 
Graham Klusner 1 forsøg som Kaare 
Frandsen sparkede over til en 17 – 0 
føring til os. 

Anden halvleg startede med en Dodji 
scoring og Kaare sparkede over, 
derefter var det Kristoffers tur uden 
spark over, 29 – 0 til os, derefter 
scorede Dodji igen med Kaare spark 
over, så var det Kim Baron`s tur med et 
forsøg, og Kaare sparkede over, 
derefter Jonas Freeman med et forsøg 
og ingen spark over, og Kim Baron 
sluttede af med et forsøg som Kaare 
sparkede over til 38 – 0 til os og en sejr 
i alt på 55 – 0. 

Jeg synes at Speed spillede en god 
kamp med hurtigt og iderigt spil, 
derefter blev vi inviteret til Berliner 
S.C. klubhus, til aftensmad og drikke, 
som varede til 20.00 om aftenen, vi 

blev så kørt tilbage til Hotellet, hvor 
nogen gik ud for at se England – 
Frankrig i den sidste 6 Nations kamp 
på fjernsyn. 

Næste morgen var der så afgang Kl. 
9.00 om morgenen for at nå en færge 
Kl. 12.00, ombord på færgen blev der 
så afholdt rettergang for de personer 
der havde trådt ved siden af på turen 
med inddrivning af bøder for næsten 
alle mand, derefter var der buskørsel 
tilbage til klubhuset, hvor man alle 
takkede af for en god tur. 

Jørgen Larsen. 

Resultater fra Berlin: 
Ungdom BSV 21 - Speed 5 
Phillip Nørr 5 

Seniorer BSC 0 - Speed 55 

Mark Freeman 10, Kaare Frandsen 10, 
Dodji Hounou 10, Kim Baron 10, 
Graham Klusener 5, Kristoffer 
Vandborg 5, Jonas Freeman 5 
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U18-trup  
Efter fællestræning den 20. – 21. marts 
er følgende spillere udtaget til 
deltagelse i U18 EM i Italien 2. – 11. 
april: 

Brædstrup: Jarl Søgaard, Lars Svend-
sen 

CSR: Saibou Seioun, Emad Libbis, 
Lahbib El-Kounti, Nich Gulris 

Erritsø: Jesper Neumann, Kim Kruse 
Andersen 

Exiles: Frederik Heinen 

Frederiksberg Lasse Bjørn Hansen 

Grenå: Rico B. Nielsen, Kasper Eis 

Kristiansen 

Holstebro Daniel Smith   

RK Speed: Anders V Larsen, Johannes 
Macke-prang, Awal S. Nielsen, Rune 
Beck, Lasse Petersen, Thomas Adrian 
Østoft, Kevin Veng, Jannis Clausen 

Aalborg: Mikkel Møller Raal, Kristian 
Sondrup Johansen 

Aarhus: Konstantin Sørensen, Tobias 
Skov, Kenneth Hartmeyer 

Ledere: Ludvig Hansen – Landstræner 

Jens Pedersen – Ass. Landstræner 

Hamish Blackstock – Ass. Landstræner 

Jacob K. Sørensen - Fysioterapeut 
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KRA OLD BOYS TUR 
 

BERLIN 
Hundested 23. marts 04 

 
Nu må der gang I old boys igen I KRA området….. 
 
Vi har fået et tilbud fra vore tyske venner  “Die Alten Preussen”. De har i år eksisteret i 10 år, 
og afholder derfor en jubilæumsturnering i Berlin lørdag den 5. juni. 
 
Ud over os deltager Doncaster Dragons og Siemenstadt Good Old Boys, og så selvfølgelig 
Die Alten Preussen. 
 
Turneringen er lagt an på den måde, at der spilles lørdag hos BSV 1892 fra kl. ca. 13 med 
afslutning ca. kl. 18. Der spilles alle mod alle 2 x 15 min. 
 
Efter kampene vil der i BSV Sportscasino være en bid brød, rugbysammenkomst med alt 
hvad det indeholder osv... 
 
Søndag vil vore gode ven Heinz Nass være guide for en rundtur af et par timers varighed i 
Berlin, hvor der bliver mulighed for bl.a. at se den rivende udvikling, der er sket i byen siden 
murens fald i 1989. 
 
Vi tager af sted fredag eftermiddag den 4. juni kl. ca. 15 fra København et centralt 
opsamlingssted, og kører i egen bus til Berlin. Vi overnatter på J. F. Kennedy Schule, så vi 
skal selv have sengetøj/sovepose med – men forholdene er i tiptop. 
Vi er kun old boys med på turen…… 
 
Vi er hjemme i løbet af søndag aften. 
 
Overnatning er gratis, vi skal kun betale for selve bussen, så derfor er prisen kr. 600 pr. næse. 
Du skal jo så selv betale for al maden.  
 
Invitationen her sendes til samtlige klubber i KRA området, så med håb om stor tilmelding. 
Jeg vil gerne have en tilmelding senest 1. maj, som sendes til rohde@post11.tele.dk eller 
gives på telefon 4793 8922 / 2027 0969 eller sendes til Peter Rohde, Dundasvej 12, 3390 
Hundested. 
 
Alle må deltage – absolut også hvis du kun vil med som rugbyturist………..Så kender du en 
der ikke har fået denne besked, så giv den endelig videre !!!!! 
 
Med venlig old boys rugby hilsen 
 
Peter Rohde 
Hundested 
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Danmarks U18-hold 
til EM 

Danmark skal spille i 3. division og 
rykker op i divisionen over hvis de 
vinder kvart-, semi- og finale. Holdet 
møder først Ungarn, hvorefter 
Bulgarien eller Schweiz venter. I sidste 
kamp spiller holdet mod Kroatien, 
Sverige, Letland eller Israel. 
Turneringen kan følges på FIRA’s 
hjemmeside http://www.fira-aer-
rugby.com/ 

Dødsfald ved U19 
VM 

En irsk spiller John McCall døde under 
sit holds første kamp ved U19 VM af 
en hjertefejl. Det irske hold trak sig 
efter denne hændelse fra turneringen. 

NY HONG - KONG 
tur i 2005. 

Klubben er i gang med at undersøge 
om de kan komme til at deltage i Hong 
- Kong 10 a Side turnering til næste år, 
og grunden til dette er at næste WM – 
Sevens bliver afholdt i Hong – Kong 
fra 18 marts til 20 marts 2005. 

Så derfor ville vi hvis der er stemning, 
prøve at komme til HRFC der hvert år 
arrangerer dette 10 a side, sidste gang 
vi var dernede var den store ASIAN tur 
i 1992, hvor vi også deltog i denne 
turnering det er så meningen at vi vil 
bruge 10 – 12 dage på turen, og 
foreløbige priser ligger på 7-8.000,00 
for rejse og hotelophold, (de endelige 
priser kan man først få 1 år før afrejse), 
der er sat en liste op på opslagstavlen 

for interesserede der kan skrive sig på, 
men man binder sig ikke endnu.  

 

Jubilæum for Nanok 
Rugbyklubben Nanok fejrer i april 50 
års jubliæum, og i den anledning 
inviterer CSR/Nanok til reception i 
klubhuset på Holmen, lørdag den 3. 
april kl. 15.-18.00. Her er alle med 
tilknytning til klubben og sporten 
velkomne. 
Christianshavns Skoles Rugbyklub og 
Rugbyklubben Nanok indgik 
klubfællesskab tilbage i 1974, men 
Nanok er i dag landets næstældste 
aktive klub (RK Speed stiftet i 1950). 

(www.rugby.dk) 

Landskamp 
Danmark-Holland 

Danmark tabte lørdagens landskamp 
mod Holland med 8-12 (5-5- ved 
halvleg). Morten Rune Nielsen scorede 
det danske forsøg og Marcus Hvass 
scorede på straffe. På trods af 
nederlaget er der god grund til dansk 
optimisme før påskens kamp mod 
Belgien. Den danske kaptajn, Mikael 
Lai Rasmussen, blev efter kampen 
kåret til Danmarks bedste spiller. 
Kampen blev overværet af 1135 
tilskuere på Fredericia Stadion, hvilket 
er rekord for en dansk hjemmekamp. 
(www.rugby.dk) 

FRK i Euro Cup 
FRK kom skidt fra start mod 
Castricum, Holland, og var bagud 19-0. 
FRK spillede sig tilbage i kampen og 
vandt 2. halvleg 5-7 til slutresultat 24-7  
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Frankrig vinder Six 
Nations  

Med en god første halvleg i den 
afgørende kamp mod England fik 
Frankrig en grand slam ud af årets Six 
Nations. De vandt 24-21. Frankrig var i 
den heldige position at de havde 
hjemmebane mod begge de øvrige 
favoritter England og Irland. Skotland 
derimod måtte indkassere the wooden 
spoon idet de tabte alle fem kampe. 
Irland tog med sejre over de tre øvrige 
britiske hold en Triple Crown. 

27-mar-04 France vs England 24-21 
27-mar-04 Ireland vs Scotland 37-16 
27-mar-04 Wales vs Italy 44-10 
21-mar-04 Scotland vs France 0-31 
20-mar-04 England vs Wales 31-21 
20-mar-04 Ireland vs Italy 19-03 
07-mar-04 Wales vs France 22-29 
06-mar-04 England vs Ireland 13-19 
06-mar-04 Italy vs Scotland 20-14 
Team P W D L F A Diff PTS 
 France 5 5 0 0 144 60 84 10 
 Ireland 5 4 0 1 128 82 46 8 
 
England 5 3 0 2 150 86 64 6 
 Wales 5 2 0 3 125 116 9 4 

 Italy 5 1 0 4 42 152 
-

110 2 
 
Scotland 5 0 0 5 53 146 -93 0 

 

I Six nations A hvor de næstbedste 
hold spiller vandt Portugal (8 pt) for 
anden gang i træk over VM-nationerne 
Rumænien 8, Georgien 5 og Rusland 4 
og med Tjekkiet 4 og Spanien 1 sidst. 
Rumænien tabte kun til Rusland, 

Portugal kun til Rumænien. 
Rumænerne har indgivet protest med 
påstand om de er blevet udsat for 
sløvende midler i Rusland.  

I Danmarks FIRA-pulje vandt Schweiz 
ude 32-3 over Belgien.   

DM-turneringen 
starter i april 

I 1. division øst spilles følgende 
kampe: 

27-03-04  14:00   CSR/Nanok   Exiles   
03-04-2004 12:00 FRK/Kløveret  CSR/Nanok  
03-04-2004 14:00 Hamlet  Exiles  
03-04-2004 14:00 Speed  Hundested  
10-04-2004 14:00 FRK/Kløveret  Exiles  
10-04-2004 14:00 Hundested  CSR/Nanok  
17-04-2004 14:00 FRK/Kløveret  Hamlet  
17-04-2004 14:00 Hundested  Exiles II  
24-04-2004 14:00 CSR/Nanok  Speed  
24-04-2004 14:00 Exiles II  Exiles  
24-04-2004 14:00 Hamlet  Hundested  
29-04-2004 18:30 CSR/Nanok  FRK/Kløveret  
29-04-2004 18:30 Exiles II  Hundested  

Pokalkampen som skulle være spillet 
mod Hundested 20/3 blev udsat og 
spilles 3. april. 

Super 3 
I Super 3 turneringen er 
forårsprogrammet som følger med 
allerede to udsatte kamp. 

 28-02-04  14:00   Vest DK   KRA    udsat   
07-03-2004 14:00 KRA  Vest DK   udsat 
13-03-2004 11:00 Midt DK  Vest DK  v  
20-03-2004 14:00 Vest DK  Midt DK  v  
23-05-2004 14:00 Midt DK  KRA  v  
19-06-2004 14:00 KRA  Midt DK  v 
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En kommentar fra ungdomsformanden 
7 af de 9 forsøg som senior holdet scorede i Berlin, blev lagt ind af unge senior 
spillere af egen avl, Mark Freeman 2, Kim Baron 2, Dodji Hounou 2 og Kristoffer 
Vandborg 1. Det ser godt ud for fremtiden. 

I 1994 startede Speed med at satse på ungdoms siden, og stillede med det første U9 
hold, det bestod af Kim Baron, Joen Beck, Rune Beck, Emil Enna, Dodji Hounou og 
Anders Larsen. De var alle med i Berlin fordelt på U18 og senior holdet. I løbet af 
1994 og 1995, startede tillige Sebastian Lauritsen, Kristoffer Vandborg og Kevin 
Veng, de 3 var også med i Berlin. 

Moralen må være at det betaler sig at sigte bredt og langt.  
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DRU formidler udlandsophold
Udsendelse af ungdomsspillere på udviklingsophold i udlandet. 
 
 
 
DRU tilbyder at formidle udlandsophold i Skotland, Frankrig eller Irland af højst ét års varighed for 
ungdomsspillere ud fra følgende kriterier: 
 

1. Spillerne skal være en del af DRUs talentudviklingsgrupper (S3), U17 eller U18 landshold, altså 
være fyldt 15 år, og godkendes af talenttræner/landstræner og sportschef efter indstilling 
fra klubtræner.  

 
2. Spillerne udtages endeligt af landstræner og talenttræner på baggrund af en konkret 

vurdering, som tager udgangspunkt i spillerens engagement i DRUs talentudvikling, spillerens 
udviklingspotentiale og ikke mindst spillerens adfærd.  

 
3. For spillere på 16-18 år søges der etableret kontakt til en klub og indkvartering i familie. Evt. 

skolegang foregår i offentlig skole. Der kan forekomme betaling af skolepenge på et lavt 
niveau. 

 
4. For spillere under 16 år søges der som udgangspunkt etableret kontakt til en kostskole med 

rugby som en af sine hovedsportsgrene. Et sådant ophold kan evt. bruges som et alternativ 
til 10. klasse. 

 
Betaling for ophold af et års varighed på kostskole vil beløbe sig til mellem 75.000 og 200.000 
kr. afhængig af valgt skole. DRU kan medvirke ved forsøg på at opnå helt eller delvist 
"scholarship". 

 
5. Omkostningerne for forældre eller værge vil variere alt efter hvilke tilbud der indhentes. 

Omkostningsniveauet vil være kendte inden endelig aftale indgås mellem spiller/forældre 
og DRU.   

 
Samtlige udgifter til rejse, indkvartering, ophold, skoleuniform, skolepenge o.a. er DRU 
uvedkommende. 

 
6. Ændringer i spillerens sygesikring, forsikring o.l. er DRU uvedkommende. DRU anbefaler at der 

tegnes privat rejseforsikring.  
 

7. DRU bringer som hovedregel ikke spillerne hjem til landsholdstræning, men alene til evt. 
deltagelse i officielle turneringer arrangeret af FIRA eller IRB.  

 
8. Spillerens landstræner/talenttræner udarbejder inden afrejsen en rapport om spilleren, som 

sendes til klubtræneren for den modtagende klub og dennes union, som udgangspunkt for 
en "personlig udviklingsplan". Denne udviklingsplan skal udarbejdes senest 3 uger efter 
ankomst til klubben. 

 
9. DRU vil sammen med unionen i modtagerlandet skriftligt følge op på spillerens udvikling 

mindst 3 gange i løbet af opholdet, fordelt udover den lokale sæson. Opfølgningen skal 
omfatte følgende hovedpunkter: Udviklingsplanen, spillerens rugbymæssige udvikling 
(teknik, spilforståelse, fysik etc.). Evt. opfølgning af skoleopholdet eller den valgte 
uddannelse aftales mellem DRU og det enkelte uddannelsessted.   

 
10. DRU orienterer klubberne og spillerne i DRUs talentgrupper, som nævnt i p.1 om 

mulighederne. 
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11. Spillerne/klubberne skal senest inden udgangen af februar (i 2004 inden 15. marts) indstille 
eventuelle emner til udviklingsophold for det kommende skoleår.  

 
12. Der udarbejdes tilbudsmateriale til de spillere / forældre der er interesserede, og som 

opfylder de opstillede betingelser. I dette materiale omtales forhold som er nævnt 
ovenstående, samt sprogkrav, mentor ordning, kulturforskelle, og rugby kultur.  

 
Det påhviler den enkelte spiller og/eller dennes forældre at søge den nødvendige 
rådgivning angående uddannelsesforhold, meritforhold ved afbrudt gymnasieforløb 
(herunder evt. muligheden for et 4 årigt TD gymnasieforløb).  

 
13. De der måtte være interesserede på baggrund af tilbudsmaterialet, skal melde tilbage 

inden udgangen af februar, at de vil fortsætte ansøgningen, hvor efter de vil få et 
ansøgningsskema, som vil danne baggrund for det videre arbejde DRU udfører.  

 
14. Omkring den 15. maj vil der foreligge et endeligt tilbud til de interesserede inkl. oplysninger 

om et anslået udgiftsniveau. 
  
Ønsker om ændringer i igangværende udviklingsophold skal fremsættes til DRU, som sørger for evt. 
videreformidling. DRUs engagement ophører, såfremt den udsendte spiller misligholder sine 
skolemæssige eller rugbymæssige aftaler.

 

Argentina vinder sin 
første turnering 

Argentina fik ved et af stævnerne i IRB 
løbende Sevens VM sin første sejr ved 
et VM. De vandt 21-12 over New 
Zealand I finalen og stod derved for 
den største overraskelse I denne 
turnering.  

DRU Repræsentant-
skabsmøde 

Beslutninger fra søndagens rep.møde i 
hovedtræk: 
DM turneringen ændres til at følge 
kalenderåret (marts-oktober). 
Bedste række i DM turneringen bliver 
landsdækkende i hele turneringen 
(minimum 6 hold). 2 og 3. divisioner 
afvikles fortsat regionalt. 
Pokalturneringen forskydes fortsat i 
forhold til DM (finale i maj måned). 
Alle klubber vil automatisk være 
tilmeldt pokalturneringen og 1. runde 

afvikles regionalt. 
Ovenstående træder i kraft pr. 2005 - 
efterårets kampe regnes derfor som en 
slags seedning/kval. til turneringen 
2005. 
DRUs bestyrelse består fremover af 5 
medlemmer: formand, kasserer, elite-, 
bredde- og aktivitetsformand. 
Efter søndagens valg består bestyrelsen 
af: Formand Ole Nielsen, kasserer 
Frederik Pryds, eliteformand Jens Erik 
Jørgensen, breddeformand Ole Bang og 
aktivitetsformand Palle Andersen. På 
det efterfølgende bestyrelsesmøde blev 
Ole Bang valgt som næstformand. 
Freddy Pedersen (Aalborg RK Lynet) 
havde efter 25 års bestyrelsesarbejde 
valgt at trække sig. Freddy Pedersen 
blev på rep.mødet tildelt DRUs æresnål 
- og er dermed det kun 12. æresmedlem 
af unionen. 

 (www.rugby.dk)
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AKTIVITETSKALENDER FOR R K. SPEED 
 
APRIL 
Den  3. – 11.  U 18 WM  I  ITALIEN   TREVISIO 
Lør.  3. 14.00 SPEED - HUNDESTED 
Lør. den 10.  DANMARK - BELGIEN  HJEMME 
Lør. den 12. 14.00 MIDT - KRA 
Lør. den 17.  CROATIEN - DANMARK  UDE 
Lør. den 24. 14.00 CSR - SPEED 
 
MAJ 
Lør 1. 14.00 SPEED - HAMLET 
Lør. 8. 14.00 EXILES - SPEED 
Tirs. 18. 18.30 HAMLET - SPEED 
Tor. den  20.  HUNDESTED CUP 
Lør. 29. 14.00 HUNDESTED- SPEED 
 
JUNI 
Lør        5. 12.00 EXILES 2 - SPEED 
Tor 10. 18.30 FRK/Kløveret - SPEED 
Lør 12. 14.00 SPEED - EXILES II 
Tor 17. 18.30 SPEED - FRK/Kløveret  
Tir 22. 18.30 SPEED -  EXILES 
Lør 26. 14.00 SPEED - CSR

Logo for U18 EM 



12 
 

 

  

Sponsorgruppen 
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Ungdomssiderne 

Vi er i gang  

I Påsken får vi 2 besøg Coolmines RFC 
fra Dublin og Trian Vuia College fra 
Rumænien, har udfordret vores U17 og 
U19 hold, vi regner med at stille et 
kombineret hold fra de 2 aldersgrupper, 
da de fleste af vores U18-spillere i 
Påsken er i Italien til EM 2004 for U18. 

I Påsken rejser U11 ( med 2 hold ) og 
U13 til Hilversum RFC’s internationale 
ungdomsstævne, stævnet er et 
tilbagevendende stævne, som har besøg 
af primært engelske, tyske og 
hollandske klubber. Det bliver 
spændende at se hvordan vores 3 hold 
klare sig i et internationalt stævne. 

Efter Påske lægger vi ud med første 
runde i DM 2004 lørdag den 17 april i 
Ålborg. Og husk nu er alle hold ude på 
græsset hvor vi hører hjemme 

U17 - U18 i Berlin 
Et kombineret U17 og U18 rejste med 
seniorholdet til Berlin sidst i marts som 
optakt til 2004-sæsonen, og for at 
komme lidt nærmere på hinanden, uden 
sammenhold, så kan man ikke spille 
rugby på det plan vi sigter efter. I alt 49 
personer tog med bussen fra Kastrup 
heraf 19 U17 og U18 spillere, og alle 
kom med hjem. 

Det var en tur med et indviklet 
reglement, specielle regler, spioner, 
snitchler og ubegrænset magt til 
turlederen Fini. Fini og hans spioner 
slog hårdt ned på alle forseelser, og  
der var kontant afregning til Steen 
Grothes flotte taske.  

Vi blev indkvarteret på et godt 
rugbyhotel (et sted hvor man kan 
bevæge sig, kan rode, og hvor man 
tåler lidt larm), spillerne blev 
indkvarteret sammen på 4 store 
værelser, nogen foretrak dog stole til at 
sove i, hvorfor, ja det må man spørge 
Philip om, mens andre som Dennis C 
og Johannes foretrak at ommøblere 
værelserne i løbet af vores ophold. 

Lørdag spillede vi mod Berlin RC, og 
da vi ventede på Mikkel K, så kom vi 
lidt sent frem til banerne, og fik ikke 
rigtig organiseret vores systemer på 
banen, før kampen blev fløjtet i gang. 
Det betød at de første 10 minutter var 
noget kaotiske, og det ville ikke have 
været ufortjent hvis tyskerne var 
kommet foran, men langsomt kom vi i 
gang, og spillet blev fordelt over hele 
banen. Vi fik godt fat i klyngearbejdet, 
hvor Johannes, Victor, Thomas, Dennis 
og Sebastian lagde et godt fundament. 
Samarbejdet mellem klynge og kæde 
fungerede bedre, som Rune fik 
indstillet sig til Johannes og Kevin 
bevægelser, dette samarbejde medførte 
også at Awal midt i 1. halvleg blev 
spillet fri på fløjen, og i bedste Lomu-
stil satte 4 modstandere af over en ½ 
banelængde, og spillede Philip fri til et 
forsøg. Det var flot. 

Tyskerne kom igen og scorede et 
forsøg og sparkede et straffespark over 
til en 8-5 føring i pausen efter de første 
35 minutter. Som kampen udviklede 
sig, så lagde Berlinholdet et stort pres 
på vores kæde, så Anders og Martin fik 
som centere svært ved at føre vores 
bolde frem over gain-line, vi var ikke 
dybe nok i vores startopstilling. Speed 
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fik heller ikke gang i vores supportspil, 
og vi var ikke i stand til at fastholde et 
pres over længere tid. Som tiden gik 
blev vi langsomt presset bagud, og 
Berlin fik yderligere sparket et 
straffespark over, og i kampens 
slutning, var kræfterne hos flere af 
Speedspillerne ved at være brugt op og 
Berlin scorede 2 forsøg til en fortjent 
23-5 sejr. 

Alle spillerne kom på banen, og ingen 
faldt igennem, en spiller som Patrick, 
som bestemt ikke er nogen gigant, viste 
at han sagtens kan være med som 
klyngehalf på et U17 hold. Morten, 
Mikkel A og Dennis S kæmpede godt 
hele kampen, og i kæden stred Emil og 
Jannis en hård kamp med de øvrige 
kædespillere. Udover nederlaget så 
resulterede kampen desværre også i at 
Lasses skulderskade brød op. 

Berlin RC var det bedste hold, ingen 
tvivl om det, men det var ikke ringe, 
det Speed stillede op med, der er klart 
en stor fremtid i mange af de spillere.   

Efter kampen så vi seniorholdet lave en 
flot opvisning i kæde-moves, og stærkt 

supportspil, og  de fik fortjent en sikker 
sejr. 

Så stod den på lidt mad i deres klubhus, 
og bagefter rugbysange og fælles 
rugbyoptræden med ”fader Abraham” 
og ”singing in the rain”. Derefter 
skiltes vi i 2 grupper, nogle tog hjem til 
hotellet med Glenn, mens andre tog på 
Irsk Pub med Claus, for at se finalen i 
årets Six Nations turnering. Og til dem 
der ikke ved det, så vandt Frankrig 24-
21 over England i Paris, og vandt 
dermed Six Nations med 5 sejre også 
kaldet en ”Grand Slam”. Vi var nogen 
der mente at det rigtige hold vandt, 
men ikke alle. 

Efter en lang nat i og uden for hotellet, 
satte vi kursen mod København, i en 
bus der var meget stille til vi nåede 
færgen. Her blev der afholdt en 
standret over de alvorligste forseelser, 
som Fini og hans spioner havde set. Fra 
ungdomsholdet blev Thomas straffet, 
da han som hemmelig spion havde 
glemt sine vigtige optegnelser i bussen. 
Det var måske godt for han var den 
eneste der blev idømt en ”torpedo”.    
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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 Lars Graae Secretary@rk-speed.dk  
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 
 Anders Petersen  4079 4535 
 Brian Franklin  3252 5486 
U15 – U17 træner Træning tirsdag og torsdag 18-19.3 0 og lørdag 14-16 
 Claus Beck Ungdom@rk-speed.dk 3295 2149 
 Glenn Enna Oldboys@rk-speed.dk 4453 0974/ 

4043 6674 
 Peter Larsen Amagervvsservice@c.dk 3252 3887/ 

2616 7843 
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 onsdag 18-19.30 og lørdag 14-16 
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 



 
 

 

 


