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SPEEDBLADET 

Årets gyser:  
Unge – Gamle  

4. december kl. 14 var der udspark til 
årets store opgør, de gamle mod de 
unge. Allerede under  optakten til 
kampen stod det klart at det ville blive 
en gyser. Flere af de gamle spillere 
havde set meget lidt græs i løbet af året 
og var derfor virkelig tændte. Klyngen 
på det gamle hold var stærk og det 
betød at Fini Mortensen efter et indkast 

satte gang i benene og scorede til 5-0. 
Desværre holdt konditionen ikke til hel 
kampen så de unge fik mere og mere 
spil og vandt kampen 17-5. 

Kristoffer Vandborg 
Årets fund i dansk 

idræt? 
DRU har indstillet Kristoffer Vandborg 
til prisen som årets fund i dansk idræt. 

Ungdomsstævne hos 
CSR 
Foto: Daniel Storch 
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Debat om ungdom 
Først og fremmest hej til alle i Speed. Minimum 70% 
af ungdomsspillerne i klubben kan sikkert huske mig, 
som tidligere ”træner-assistent” for såvel Claus Beck 
og min bedsteste ven Glenn Enna. Men nu til det som 
jeg egentlig vil analysere som ”en uden for klubben” 
person J. 

Laila Tell har en knægt der spiller rugby i Speed, og 
knægten spiller på Speed’s u/13 hold. Claus Beck er 
formand for Ungdomsudvalget i Speed, og så vidt jeg 
husker også i selve DRU ungdom. 

Jeg har selv for et par år tilbage dømt ungdomskampe 
til diverse stævner, og det har givet lidt ting til 
gemmekassen, som nu skal frem i dagens klare lys. 
Claus har i november-bladet ”forsvaret og forklaret” 
sine bedømmelser på banen, angående en u/13 kamp 
mod Pingvin i efteråret. Først og fremmest skal 
dommeren gøre det han er bedst til på banen. Jeg 
kender Claus og hans måde at dømme kampene på, og 
hans gennemgående linie er at forklare de fejl han 
mener der bliver lavet, og forklare fejlene på banen 
således de ikke bliver gentaget – og det forstår jeg på 
Laila’s indlæg at han har gjort – det er Claus’ facon og 
måde at dømme kampe på. Men for en dommer er 
Rugby et sjovt spil at bedømme på ungdomsniveau, 
fordi mange regler kan tolkes efter omstændighederne. 
Claus skriver han brugte fordelsreglen, og den 
foreskriver noget i retning af at på trods af diverse 
småfejl(off-side, bold tabt fremad etc.), lader man 
spillet videreudvikle et par sekunder, hvis det viser sig 
at være uden betydning for helheden. Hvis den regel 
ikke eksisterede, ville ungdomskampe være meget 
korte. Ungdomsspillere er altså ikke verdens bedste til 
at håndtere den ovale bold – trods alt. 
Ungdomsspillere har også et temperament som bare 
fanden, fordi i spillet Rugby er der dæleme en masse 
regler, en masse forskellige dommere og deraf en 
masse forskellige fortolkninger af spillet – og det er 
altså ikke nemt at hitte rede i!!  
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Jeg kender Pingvin særdeles godt, og 
har spillet kampe mod dem siden jeg 
var 8 år. Deres spillere er store deres 
aldre taget i betragtning, de råber og 
psyker sig selv op hele tiden, men 
deres rugby er også meget fysisk 
præget – de går altså til stålet uanset 
alder. Det er ikke ulovligt ifølge 
reglerne – lad det være slået fast!   

Claus er for Speed en over-alt-mand i 
sammenhæng med ungdomsspillerne. 
Ungdomsspillerne render konstant ind i 
Claus til træning, de render konstant 
ind i ham til ungdomsstævner, de 
render konstant ind i ham som dommer 
– generelt er Claus der bare hele tiden. 
Og det kan blive prutte-irriterende at 
have ham rendende hele tiden, jeg 
kender det selv fra Hundested da Peter 
Rohde (Rohde-hoved) dømte de 
ungdomskampe jeg spillede, og altid 
favoriserede modstanderne – men 
sådan er det. Intet ondt fra Claus var 
ment, og han er mand nok til at 
undskylde hvis det er på sin plads. 
Laila’s indlæg var trods alt en kritik af 
dommerpræstationen i kampen, og det 
er ikke overraskende. Der mangler 
bestemt ros fra spillerne og 
omgivelserne når kampen har været 
godt dømt – det er desværre en 
sjældenhed, men det giver dommerne 
meget hvis der også faldt ros i stedet 
for ris af i farten. 

Laila – du skal bare blive ved med at 
stå på linien og opfordre spillerne til at 
spille spillet som det er ment det skal 
spilles! Jeg husker hvor glad jeg var, 
når min far krammede mig efter en 
Pingvin-kamp - hvor jeg som regel 

tudede fordi vi havde fået ”tæsk” - og 
gav en sodavand. 

Claus – du skal nok lære at dømme 
som mig en dag…….. J 

Søren ”Skipper” Wöldike 

Hundested Rugby Klub 

HUSK !!!!!!  
Der indkaldes til 

Generalforsamling 
Fredag d. 28 Januar 2005, mødet 
startes Kl. 19.00. 

Juleafslutning i 
klubhuset 

Traditionen tro er der afslutning med 
glögg og æbelskiver onsdag den 22. 
december fra kl. 18 

Klubhuset er lukket fra den 23. 
december til den 3. januar 
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Indkaldelse til Årets NYTÅRS-KUR!!!!! 
Old-Boysafdelingen indkalder igen til nytårskur, så sæt 
allerede dagen af. 

Det bliver Fredag d. 14 Januar 2005, mødetid Kl. 18.00, 
nærmere detaljer fremkommer senere, blot kan det allerede 
nu, oplyses at hver mand skal medbringe en pude og et lille 
bæger. 

 OLD-BOYS UDVALGET 
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RWC 2004 
kvalifikation 

Danmark vandt VM kval. kamp i 
Luxembourg 5-6. 

Mikael Lai Rasmussen og Michael 
Bransholm spillede kamp nr. 40 for 
Danmark, dette er der kun 3 spillere 
der har opnået før dem: Jan Andersen 
(52), Morten Rune Nielsen (47) og Jens 
Willumsen (42). 

Speed havde igen to spillere, Kristoffer 
Vandborg og Dodji Hounou i truppen. 
Kristoffer spillede hele kampen. 

Danmark har spillet mod Luxembourg 
en gang tidligere i seniorsammenhæng. 
Det var i 1992, hvor Danmark vandt 
19-9 på udebane. 

(www.rugby.dk) 

I Danmarks pulje B har Tyskland lagt 
sig i spidsen efter 27-18 ude over 
Moldova og den største sejr for holdet 
nogensinde 96-0 hjemme over 
Luxembourg. Danmark møder 
Tyskland ude i april. Stilling: Tyskland 
6 point for 2 kampe, Moldova 4 for 2, 
Danmark 4 for 2, Luxembourg 2 for 2, 
Østrig 0 for 0. 

Pulje A  

Slovenien-Ungarn 41-0, Kroatien-
Andorra 18-7, Spanien-Ungarn 63-9 

Stilling: Kroatien 6 for 2, Spanien 3 for 
1, Slovenien 4 for 2, Andorra 4 for 2, 
Ungarn 3 for 3 

 

Pulje C:  

Stilling: Sverige 6 for 2, Belgien 3 for 
1, Letland 2 for 2, Litauen 1 for 1, 
Holland 0 for 0 

Pulje D:  

Malta-Polen 13-38, Serbien/Montene-
gro-Bulgarien 33-10 

Stilling: Polen 6 for 2, Malta 4 for 2, 
Serbien/Montenegro 3 for 1, Schweiz 2 
for 2, Bulgarien  1 for 1 

Nummer 1 og 2 fra hver pulje samt de 
to bedste treere går videre til tredje 
runde. 

(www.rugbyworldcup.com) 

Verdensranglisten 
Efter en hel del testkampe i løbet af 
oktober og november er der flyttet 
noget om på ranglisten. Nogle af 
kampene mellem de øverst placerede 
hold: 

6/11 Skotland-Australien 14-31, 
Wales-Sydafrika 36-38 

13/11 Irland-Sydafrika 17-12, England-
Canada 70-0, Frankrig-Australien 14-
27, Italien-New Zealand 10-59, 
Skotland-Japan 100-0 

20/11 Wales-New Zealand 25-26, 
Skotland-Australien 17-31, Irland-USA 
55-6, Frankrig-Argentina 14-24, 
England-Sydafrika 32-16 

26/11 Wales-Japan 98-0 

27/11 Irland-Argentina 21-19, 
Frankrig-New Zealand 6-45, England-
Australien 19-21,Skotland-Sydafrika 
10-45, USA-Italien 25-43 
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5/12 Argentina-Sydafrika 7-39, 
Barbarians-New Zealand 19-47 

Europæisk 1. division: Ukraine-
Portugal 6-36, Rusland-Georgien 15-
27, Tjekkiet-Rumænien 14-38 

IRB’s officielle verdensrangliste føres 
per 6. december af New Zealand. De 
første 20 på listen er: 

1 New Zealand  

2 Australien 

3 England  

4 Sydafrika 

5 Frankrig 

6 Irland  

7 Argentina  

8 Wales  

9 Skotland  

10 Fiji  

11 Italien  

12 Samoa  

13 Rumænien  

14 Canada  

15 Uruguay  

16 USA  

17 Portugal  

18 Japan  

19 Tonga  

20 Georgien 

29 Tyskland 

38 Moldova 

42 Danmark 

45 Sverige 

70 Luxembourg 

74 Østrig 

92 Norge 

95 Finland (Sidst) 
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DM-turneringen 
 
 
1. Division øst    

   K   V U T Score   P 

1 Frederiksberg  6 5 0 1 138-74  16 

2 CSR/Nanok  6 3 0 3 144-88  12 

3 Exiles  6 3 0 3 133-115  12 
4 Speed  6 1 0 5 40-178  8 

 
1. Division vest    

   K   V U T Score   P 

1 Aarhus  8 7 0 1 233-28  22 

2 Erritsø  8 4 0 4 129-122  16 

3 Lindø  8 4 0 4 98-126  15 
4 Aalborg  8 3 0 5 99-143  12 
5 Holstebro  8 2 0 6 62-202  11 

2. Division øst    

13-11-2004 14:00 Hamlet  Exiles II  22-16 

   K   V U T Score   P 
1   Hamlet    8 8 0 0 272-31   24 

2 Hundested  8 5 0 3 220-157  18 

3 Speed II  8 4 0 4 79-164  13 

4 FRK/Kløveret  8 2 0 6 57-166  8 
5 Exiles II  8 1 0 7 41-151  6 

2. Division vest A   

   K   V U T Score   P 

1   Aalborg II    6 6 0 0 227-32   18 

2 Grenå  6 2 0 4 113-123  10 

3 
Hammel 
Harlequins  5 2 0 3 47-81  8 

4 Assens  5 1 0 4 51-202  5 

2. Division vest B   
13-11-2004 14:00 Assens Grenå 39-16 

20-11-2004 11:00 Aalborg II Assens 25-0 UK 

   K   V U T Score   P 

1   Holluf Pile    10 9 0 1 337-94   28 

2 Odder  10 9 0 1 509-140  28 

3 Tacklers  10 5 0 5 154-299  19 

4 Aarhus II  10 3 0 7 195-246  14 
5 Kolding  10 3 1 6 125-302  12 

6 Haderslev  10 0 1 9 49-288  5 

 

Pokalturnering 2004-
2005 

Speed spillede første kamp i anden 
runde af den nye pokalturnering den 6. 

november hos Hamlet. Speed 
dominerede kampen og vandt 46-20. 
Men det var ubehageligt at se hvor 
nemt det var for Hamlet at lægge fire 
forsøg i anden halvleg. 
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Super 3 
Super 3 turneringen er afsluttet i 
november med følgende resultater: 

RAN–RAS 30-8 

KRA-RAN 0-3 

RAS-KRA 27-15 

Slutstillingen er i turneringen blev: 

RAN 5 sejre, 16 point 

RAS 4 sejre 14 point, 

KRA 0 sejre, 2 point 

De lidt kryptiske forkortelser dækker 
over RAN: Rugbyalliancen Nord, 
RAS: Rugbyalliancen Syd, KRA: 
Københavns Rugbyalliance. 



9 

AKTIVITETSKALENDER FOR R K. SPEED 

Dato Tid Aktivitet Deltagere 
December    
01-12-2004   Speedblad december  Blad  
04-12-2004 12:00 Unge-Gamle  
22-12-2004 18:00 Afslutning klubhus  

Januar    
01-01-2005   Speedblad januar Blad  
14-01-2005  Nytårskur Old Boys 
28-01-2005  Generalforsamling  

Februar    
26-02-2005  Super 3 Super 3 
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Team Danmark og 
konsekvenser for 
dansk rugby 
DRU har udarbejdet en analyse af 
konsekvenserne af Team Danmark 
markant ændrede støtte for rugby i 
Danmark. Det vil betyde drastiske 
ændringer for sporten, i første omgang 
eliten, hvilket vil give følger helt ned 
på ungdomsniveau.  

Nedenfor bringes uddrag af denne: 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER  
 
-DRU vil formodentlig miste 420.000 
kr. i støtte fra TD i denne omgang, 
fordelt over 2 år. Historisk set har vi i 
DRU modtaget støtte siden 1986. 
Første gang modtog vi 573.400 kr. 
Højeste tilskud var i 2000 hvor vi 
modtog 860.500 kr. hvorfra vi er faldet 
til nuværende niveau. Tilsyneladende 
vil vi nu helt miste støtten fra Team 
Danmark. 

-Det er bemærkelsesværdigt at i 2000, 
hvor vi modtog den største støtte, 
oplevede vi at blive nr. 7 i EM for 7 
mands landshold, og var dermed 
reservehold til VM i Argentina. Og vi 
opnåede vores højeste placering på 
verdensranglisten med vores 15 mands 
hold, - nr. 15 i Europa, nr. 35 på 
Zurich's verdensrangliste.  

-DRU var en af 10 rugbyunioner på 
verdensplan, som i 1999 blev udset til 
at modtage en særlig donation på 

50.000 £ ekstra pr år frem til 2003, - ud 
over de 50.000 £ vi allerede modtog. 
Disse ekstra midler blev bevilget fordi 
man i IRB anså, at der i Danmark rent 
faktisk er et udviklingspotentiale, som 
vil gøre det muligt for Danmark at 
nærme sig verdenseliten.  

-DRU risikerer som minimum at miste 
100.000 kr. om året i 
overgangsperioden frem til den nye 
fordelingsnøgle er endeligt 
implementeret, såfremt vi ikke 
opretholder det nuværende 
aktivitetsniveau på konkurrenceplan, 
herunder landshold, med de 
økonomiske ressourcer vi har tilbage.  

-DRU mister ikke tilskud til 
talentarbejdet, da TD allerede har 
vurderet dette arbejde som utroværdigt, 
men på baggrund af DRUs samlede 
aftagende økonomi, forventer vi at 
dette arbejde nedtrappes markant, 
således at det i fremtiden ikke vil være 
muligt at opretholde de 2 
ungdomslandshold (U 17/18 og U 20), 
der for øjeblikket er i funktion og 
deltager i FIRA- AER regi. 

-TD fjernede i 2001 det økonomiske 
grundlag for talentudvikling i DRU. På 
trods af dette er det lykkedes, med egne 
midler og en høj grad af 
brugerbetaling, at fastholde og 
videreudvikle DRUs talentarbejde, og 
dermed grundlaget for vores U17, U18 
og U20 landshold.  

-DRU forventer, at der i enkelte 
tilfælde kan påregnes brugerbetaling i 
forbindelse med vores kraftcentre, 



11 

afhængig af hvilke kommuner der er 
tale om. 

 

DRU opfatter den fremtidige 
økonomiske situation som 
uoverskuelig. 
Ved uændret aktivitet vil underskuddet 
frem til 2007 vokse til 790.753 kr. 
Ved ændret aktivitetsniveau mister vi 
en stor del af vores eksistensgrundlag - 
i Eliteidrætsloven beskrevet som 
troværdighed. 

SPORTSLIGE KONSEKVENSER 
 
TD giver i øjeblikket tilskud til A 
landsholdets (15 mands) 
fællestræninger, i alt 167.320 kr. pr. år 
Disse midler anvendes til forberedelse i 
forbindelse med EM og VM kampe (6 
fællestræninger i alt).  

Færre ressourcer medfører mindre tid 
til forberedelse og træning som hold, 
og dermed forringet kvalitet da 
holdsport som bekendt ikke kan trænes 
individuelt.  

Forringet kvalitet fører til dårligere 
resultater, hvilket medfører at 
nuværende placering på ranglisten (nr. 
42 i Verden og nr. 20 i Europa) 
forringes og dermed igen medfører 
forringet økonomisk tilskud fra IRB og 
FIRA-AER. Jeg vil her igen påpege 
vores for forbundets størrelse, gode 
resultater og niveau i 2000, hvor vi 
modtog det dobbelte i støtte i forhold 
til det vi har nu. 

DRU kan ikke bare omprioritere og 
lade være med at anvende penge på 15 
mands rugby, da IRB og FIRAAER har 

indskærpet, at unioner vil blive frataget 
støtte, hvis de prioriterer på denne 
måde, da 15 mands fortsat er "første" 
disciplin. DRU er derfor fortsat nødt til 
at bruge ressourcer på begge landshold. 
Rekrutteringen til sporten sker først og 
fremmest gennem 15 mands rugby. 

 

 
DRU har igennem de seneste år oplevet 
en markant stigning i interessen for 
rugbysporten, men konstant stigning i 
antallet af børn og unge ved vore 
stævner, øget grundlag for deltagelse i 
talentarbejde og landsholdsarbejde, 
samt stærk stigning i tilskuerantallet til 
landskampe (fra 200 til 1200 tilskuere 
på 2 år). De varslede beskæringer i 
støtten fra TD vil have en 
følgevirkning, som gør det umuligt at 
fortsætte, endsige fastholde, dette 
niveau, med heraf følgende virkning på 
tilskud efter DIFs fordelingsnøgle.  
 
UDVIKLINGSMÆSSIGE 
KONSEKVENSER 
 
Jeg vil efterfølgende ridse de 
muligheder op vi som forbund ser i 
fremtiden for vores sport. Som nævnt 
indledningsvis er Team Danmarks 
foreslåede støttekoncept ikke den 
direkte årsag til alt, men er i høj grad 
medvirkende til denne vurdering.  
-Mulighederne for at "komme tilbage" 
til TD vurderes som ikke eksisterende 
for DRUs vedkommende. Der er ingen 
mulighed for at opnå reel sponsorstøtte 
i et omfang der vil kunne udgøre en 
forskel i hverdagen. I øjeblikket 
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modtager DRU 20.000 kr. i 
sponsorstøtte om året. 

-DRU har ringe mulighed for at 
profilere sig i TV eller andre medier, 
da dette tydeligvis er forbeholdt de 
"store" idrætsgrene (støttet af TD) - 
dokumenteret af Idrættens 
Medieudvalg.  

-DRU har ingen mulighed for 
selvstændigt at indgå sponsoraftaler, da 
markedet er støvsuget af TD og de 
mediestærke idrætsgrene. Set i relation 
til de ovenfor nævnte punkter er det 
ikke en reel mulighed. Dette er også 
bekræftet i det Helhedsrådgivnings 
projekt DRU kører i samarbejde med 
DIF.  
-DRU finder det usandsynligt at kunne 
opbygge et talentarbejde uden et 
eksisterende landshold. Alle har brug 
for et forbillede at leve op til og være 
drivkraft for ungdommen. I rugby har 
vi også en "Michael Laudrup" effekt, 
og vi anser dette som vigtigt i det 
arbejde, der foregår omkring vores 
ungdomsspillere. 

 
DRU er, modsat Team Danmark, af 

den opfattelse at rugbysporten er 
historisk forankret i såvel dansk som 
international idræt.  
Rugby er en af verdens største 
sportsgrene og dyrkes organiseret i 
over 100 lande på 5 kontinenter. VM i 
Rugby er en af verdens største 
sportsbegivenheder som alene i 2003 
gav et overskud på 707 millioner 
kroner. I Danmark har der været spillet 
rugby siden starten af 1930'erne og den 
første officielle landskamp blev spillet i 
1949. Dansk rugby har formået at 
profilere sig både på og udenfor 
banerne - og har opnået en status som 
en seriøs og vigtig samarbejdspartner i 
både europæisk og international rugby.  
 
Dansk Rugby Union mener med 
herværende analyse at have tilbagevist 
Team Danmarks forudsætninger for at 
fjerne det økonomiske grundlag for 
vores elitevirksomhed, - altså 
landsholdsstøtten og forventer derfor at 
blive indbudt til forhandlinger med 
henblik på, som minimum, fastholdelse 
af det eksisterende støtteniveau. 

(www.rugby.dk)
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Indstilling til Årets Fund i Dansk Idræt 2004 
Dansk Rugby Union indstiller hermed: 
Kristoffer Vandborg, Rugbyklubben 
Speed til kåringen som Årets Fund i 
dansk idræt 2004. 

Kristoffer Vandborg har spillet rugby 
siden han som 9-årig tog med en 
kammerat til træning i Rugbyklubben 
Speed - 10 år senere er han en af de 
bærende kræfter på Speeds seniorhold 
og har spillet for Danmarks U/16, U/17 
og U/18 landshold.  

Det blev til 12 ungdomslandskampe 
inden Kristoffer i februar måned blev 
udtaget til en træningstur med A-
landsholdet til Tyskland. Her spillede 
Kristoffer 2 kampe mod British Army 
Germany - og hans indsats udløste 
herefter udtagelse til A-landsholdets 
22-mandstrup. 

Kristoffer Vandborg fik sin debut på 
seniorlandsholdet den 10. april 2004 i 
EM kamp mod Belgien i Odense, da 
han blev indskiftet i kampens 2. 
halvleg (DK vandt 25-19). Kun ganske 
få spillere før Kristoffer har opnået 
landskampsdebut i så ung en alder. 
Siden har Kristoffer været fast mand i 

truppen og har været i startopstillingen 
i efterårets 2 VM kvalifikationskampe.  

Kristoffer spiller pladsen som "center" 
på klub- regional- og landshold, en 
plads som kræver både styrke, 
hurtighed og solid tackleteknik. Her 
forstår Kristoffer til fulde at udnytte 
sine 1,91 cm og 96 kilo og spiller med 
stor kraft og effektivitet.  

DRU Sportschef Douglas Langley 
fremhæver Kristoffer Vandborg som en 
fokuseret og dedikeret spiller, der altid 
er parat til at yde sit absolut bedste for 
holdet. 

RK Speed seniortræner Nicolai Kipp 
beskriver Kristoffer som et sjældent 
stort talent - kombineret med stor vilje 
til at arbejde hårdt for sig selv og 
holdet.  

Kristoffer er uden tvivl et helt unikt 
rugbytalent med et engagement og 
væsen der gør ham vellidt og 
respekteret blandt både med- og 
modspillere. Det er på denne baggrund 
at Dansk Rugby Union indstiller 
Kristoffer Vandborg til Årets Fund 
2004. 
(www.rugby.dk)
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Fra landskampen Danmark-Moldova. 
Foto Daniel Storch 

Fra U17 Super 3 kampen RAS-KRA 
Foto Daniel Storch 
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Sponsorgruppen 
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Ungdomsstævne hos CSR 
Foto:Daniel Storch 

Gule ærter efter Unge-Gamle 
Foto: Mia Prang 
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Ungdomssiderne 

Vinterpause 
Vi holder nu en vinter pause på alle 
holdene. Vi ønsker alle vores spillere 
og deres familie en glædelig jul og et 
godt nytår, til vi ses i 2005 til nye 
udfordringer. 

Vi vil her i bladet skrive, hvornår 
træningen starter igen. Det vil være 
forskelligt hvornår holdene starter, de 
hold der først kommer i konkurrence er 
U15 og U17 der i januar og februar, 
skal deltage i indendørs soft rugby, 
nærmere vil følge om dette. 

U11 starter træning allerede 3. januar 
17.30 på Løjtegårdsskolen. 

 

Årets 
ungdomspillere 

Traditionen tro vil vi her sidst på 
sæsonen kåre årets ungdomsspillere på 
vores 5 ungdoms hold. Når trænerne 
kårer årets spiller i en aldersgruppe, så 
er der flere ting der bliver lagt vægt på, 
fx træningsstabilitet, evne til opnå 
resultater, tekniske færdigheder, 
temperament og personlig udvikling. I 
rugbyspillet er der brug for mange 
typer og færdigheder, til de forskellige 
positioner på et rugbyhold, ikke alle 
kan være topscorer på et hold, og ikke 
alle kan spille alle pladser, og det har vi 
bestemt blik for. 

U9 – Simon ”Grunk” Holm: I år gik 
titlen til en 1. års U9 spiller, U9 har i år 

ikke spillet mange kampe og livet som 
U9 spiller i RK Speed har ikke været 
let, da det mest er blevet til U11 kampe 
sammen med spillerne på U11 B 
holdet, men Grunk har været med hele 
vejen og gjort det godt. 

Grunk har primært sin styrke som 
klyngespiller og som tackler, der er 
ikke mange der kommer forbi ham, og 
så er han spiller der altid spiller for 
holdet. Og så måtte Grunk opleve den 
grimme skæbne at hans indsats i første 
½ års U9 og U11 statistik i bladet var 
gledet ud, skribenten var jaget vildt i en 
periode. 

U11 – Mark Franklin: På U11 holdet 
har der i år været mange gode spillere, 
som sammen har ført holdet frem til de 
mange sejre det er blevet til. Det har 
således ikke været let at pege på en 
bestemt, men valget faldt på Mark efter 
lange og svære overvejelser.  

Mark har vist stor stabilitet og har 
været blandt de forreste på alle de 
områder trænerne lægger vægt på, 
Mark har som stand-off et godt blik for 
huller i modstandernes linier, og hvis 
han ikke selv kan, så fordeler han 
spillet godt ud, han har været bag 
mange scoringer på Speed U11. 

 

U13 – Mathias Pintos: U13 holdet har 
ligesom U11 holdet opnået nogle 
imponerende resultater, baseret på et 
stærkt fællesskab, hvor rigtig mange 
spillere har arbejdet godt for hinanden, 
det var jo bl.a. U13 holdet selv, der ved 
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sidste DM stævne valgte holdet - som 
bedste spiller. 

Mathias har, som holdkaptajn og 
klyngespiller gået forrest i mange 
situationer, til træning, i kampe, i 
forsvar og i angreb. Mathias har i år 
vist en forrygende styrke i 
klyngearbejdet, og har sammen med de 
andre klyngespillere lagt et stærkt 
fundament til holdets meget bredde 
spil.   

U15 – Mikkel Baron: Mikkel har været 
med i mange år, og han har altid været 
med fremme blandt de bedste, men når 
årets spillere skulle kåres, så er han 
ofte blevet nr. 2 i trænernes 
afstemninger - der er bl.a. noget med et 
voldsomt temperament og 
træningsstabilitet. Men ikke i år, hvor 
Mikkel har været forrygende og stabil 
igennem hele året.  

Mikkel er et talent ud over det 
sædvanlige – både med og uden bold, 
han er i år blevet sammenlignet med 
Dodji Hounou, og trænerne er ikke i 
tvivl, hvis Mikkel vil, så kommer han 
lige så langt, dvs. det danske A 
landshold. Allerede i år blev Mikkel 
som U15 spiller fast mand på klubbens 
U17 hold, og scorede de eneste 2 
forsøg i den afgørende 2. kamp mod 
AARK, der skaffede U17 DM titlen. 

U17 – Jannis Clausen: U17 holdet har 
selv valgt årets spiller, holdet og 
trænerne har bemærket at Jannis har 
gjort det rigtig godt igennem, med en 
stabil træningsindsats, og en stadig 
positiv teknisk udvikling. Jannis har 
arbejdet meget målrettet med tekniske 
færdigheder, bl.a. løb med bold (2 
hænder), spark og tacklinger.  

Han har opnået debut på Speeds 
seniorhold allerede sidste år, hvor han 
stadig har meget at lære, men vi tror på 
Jannis – han er kommet langt og han 
kommer længere med rugby, hvis han 
selv vil det. Jannis har i de 2 sidste år 
spillet for Danmark U17, og det bliver 
nok til mere. 

Mange andre gode og stærke spillere 
har haft stor og afgørende andel i vores 
flotte resultater og sejre, mange har 
været meget synlige på banerne med 
scoringer og tacklinger, andre arbejdet 
bagved, sammen har I alle gjort det 
forrygende i år.  Ingen nævnt - ingen 
glemt!! Det er godt gået drenge og 
piger – I kan alle være stolte af 
resultaterne I har opnået i 2004. 
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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 18-19.30 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@ 

webspeed.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 tirsdag og torsdag 18-19.30 
Formand Henning Pihl-Mortensen senior@rk-speed.dk  
Kampsekretær Ludvig Hansen Coach@rk-speed.dk 3258 8841 
Træner Nicolai Kipp Nicolai@rk-speed.dk 4095 9434 
Træner Ludvig Hansen Coach@rk-speed.dk 3258 8841 
Massør Carsten Bruun  3252 5555 
Kaptajn Kaare Frandsen Captain@rk-speed.dk 2679 8619 
Holdleder Ken Olesen  3258 1107 
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