
 

NUMMER 5  MAJ 2004 53. ÅRGANG  
 

SPEEDBLADET 

  Sejr i årets første 
lokalopgør, nederlag 

i topopgør 
Efter at have vundet hjemmekampe 
mod Hundested og Hamlet stod 
sæsonens tredje kamp mod CSR som 
også havde maximumpoint efter de 
første kampe. Speed vandt med mindst 
mulig margen 3-0 scoret på 

straffespark af Kaare Frandsen.  

Mere side 2. 

Ungdommen lægger 
godt for ved DM 

 

Se ungdomssiderne, hvor der også er 1. 
del af historien om U11 og U13 i 
Holland.
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DM-turneringen er startet 
(fortsat fra forsiden) 

CSR lagde det meste af kampen et hårdt pres omkring 
klyngen. Men de kunne ikke bryde Speeds forsvar og de 
Speed i starten af 2. halvleg fik et straffe midt for mål blev 
de tre point scoret.  

Lørdag den 8. maj var Speed på besøg hos Exiles som havde 
slået CSR og dermed også havde maximumpoint. Kampen 
begyndte godt. Speed kom foran både 7-0 på et forsøg et 
Dodji Hounou og 10-3 i første halvleg. Ved halvlegens 
slutning fik Exiles udlignet. I starten af 2. halvleg fik Exiles 
flere scorer, mens det ikke lykkedes Speed at score flere 
forsøg, kun to straffespark af Kaare Frandsen som i alt 
lavede 11 point. Exiles vandt 39-16 og fører nu 1. division 
øst med Speed som nummer 2. Holdene mødes igen 12/6 
hos Speed. Næste kamp er 18. maj ude mod Hamlet. 

1. Division øst    
 03-04-04  12:00   FRK/Kløveret   CSR/Nanok   0-134   

03-04-2004 14:00 Hamlet  Exiles  05-22 
03-04-2004 14:00 Speed  Hundested  46-15  
10-04-2004 14:00 FRK/Kløveret  Exiles  0-53  
10-04-2004 14:00 Hundested  CSR/Nanok  0-25 UK 
17-04-2004 14:00 FRK/Kløveret  Hamlet  udsat  
17-04-2004 14:00 Hundested  Exiles II  17-0  
17-04-2004 14:00 Speed  Hamlet  81-0  
24-04-2004 14:00 CSR/Nanok  Speed  0-3  
24-04-2004 14:00 Exiles II  Exiles  udsat  
24-04-2004 14:00 Exiles II  FRK/Kløveret  0-14  
24-04-2004 14:00 Hamlet  Hundested  12-12 
29-04-2004 18:30 CSR/Nanok  FRK/Kløveret  udsat  
29-04-2004 18:30 Exiles II  Hundested  v  
01-05-2004 14:00 Hundested  Exiles  20-43  
04-05-2004 18:30 CSR/Nanok  Exiles  05-14 
08-05-2004 12:00 FRK/Kløveret  Hundested  v  
08-05-2004 14:00 Exiles  Speed  v  
08-05-2004 14:00 Hamlet  CSR/Nanok  v  
15-05-2004 14:00 Exiles II  CSR/Nanok  v  
15-05-2004 14:00 FRK/Kløveret  Exiles II  udsat  
18-05-2004 18:30 CSR/Nanok  Hundested  v  
18-05-2004 18:30 Exiles  FRK/Kløveret  v  
18-05-2004 18:30 Hamlet  Speed  v  
25-05-2004 18:30 Hamlet  Exiles II  v  
25-05-2004 18:30 Hundested  FRK/Kløveret  v  
29-05-2004 14:00 Exiles  Hamlet  v  
29-05-2004 14:00 Hundested  Speed  v 
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    K   V U T Score   P 
1 Exiles  4 4 0 0 132-30  12 
2 Speed  3 3 0 0 130-15  9 
3 CSR/Nanok  4 2 0 2 164-17  8 
4 Hundested  5 1 1 3 64-126  7 
5 FRK/Kløveret  3 1 0 2 14-187  5 
6 Hamlet  3 0 1 2 17-115  4 
7 Exiles II  2 0 0 2 0-31  2 

 

Superliga 

03-04-04  14:00   Aalborg   Aarhus   09-29 
03-04-2004 14:00 Frederiksberg  Lindø  udsat  
24-04-2004 14:00 Aalborg  Lindø  01-12 
01-05-2004 14:00 Aarhus  Frederiksberg  17-28  

Kampen Lindø-Frederiksberg blev afbrudt i anden halvleg da dommeren blev og 
ingen kunne tage over. Stillingen var de 12-6 til FRK. 

1. Division vest    
 03-04-04  14:00   Odder   Holstebro  05-19 
24-04-2004 14:00 Erritsø  Odder  63-5 

2. Division vest A   
 03-04-04  11:00   Tacklers   Silkeborg   14-50   
03-04-2004 12:00 Aalborg II  Grenå  0-25  
10-04-2004 14:00 Silkeborg  Aalborg II  v  
10-04-2004 14:00 Tacklers  Aarhus II  10-05 
24-04-2004 14:00 Grenå  Tacklers  07-24 
01-05-2004 12:00 Aarhus II  Grenå  64-3  
01-05-2004 14:00 Aalborg II  Tacklers  34-19 

2. Division vest B   
 03-04-04  14:00   Assens   Hammel 0-14   

10-04-2004 10:00 Assens  Holstebro II  29-59  
17-04-2004 14:00 Haderslev  Kolding/Holluf Pile  19-42  
17-04-2004 14:00 Hammel Holstebro II  25-0 UK  
24-04-2004 12:00 Holstebro II  Kolding/Holluf Pile  0-25 UK  
24-04-2004 14:00 Haderslev  Hammel 0-66  
01-05-2004 14:00 Holstebro II  Assens  25-0 UK  
01-05-2004 14:00 Kolding/Holluf Pile  Hammel 24-10 

 

I pokalturneringen er man nået til kvartfinaler. Speed skal i denne møde FRK 
hjemme, men de øvrige kampe er: Hamlet v Lindø, Exiles v Aalborg, Erritsø v CSR 
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Danmarks U18-hold 
til EM 

Det danske U18-landshold med 8 
Speedspillere (Anders V Larsen, 
Johannes Mackeprang, Awal S. 
Nielsen, Rune Beck, Lasse Petersen, 
Thomas Adrian Østoft, Kevin Veng, 
Jannis Clausen) var i starten af april i 
Italien for at spille EM. Holdet spillede 
i 3. gruppe og lagde for med en sejr 
over Ungarn på 30-17. Rune Beck, 
Anders V. Larsen og Thomas Østoft 
scorede.  

I semifinalen mødte holdet dernæst 
Schweiz men tabte denne. Holdet tabte 
også den tredje kamp mod Letland med 
19-7 og blev nummer 4 i puljen. 

Finalen i A-puljen blev vundet af 
Frankrig med 32-0 over England.  

1- France  (Champion Group A) 
2- England 
3- Italy 
4- Scotland 
5- Russia 
6- Georgia 
7- Romania 
8- Portugal 
9 - Spain (Champion Group B) 
10- Germany 
11- Belgium 
12- Ukraine 
13- Poland 
14- Netherlands 
15- Rep Czech 
16- Lithuania 
17- Croatia (Champion Group C) 
18- Switzerland 

19- Latvia 
20- Denmark 
21- Sweden 
22- Bulgaria 
23- Israel 
24- Hungary 

EM for kvinder 
Ved EM for kvinder måtte det danske 
hold med Marlene Jakobsen fra Speed 
se sig slået i alle tre kampe: 

DK-Holland 3-141, DK-Tyskland 0-47, 
DK-Norge 5-8. Europamester blev 
Frankrig med 8-6 over England i 
finalen. 

Landsholddebut til 
Speedspiller 

Kristoffer Vandborg fik mod Belgien i 
en kamp som Danmark vandt debut på 
A-landsholdet. Han er udtaget til 
truppen mod Kroatien. Danmark slog 
Belgien for første, men tabte dernæst i 
Kroatien. Schweiz vinder puljen og 
rykker op, mens Belgien rykker ud. 

Dodji Hounou og Kaare Frandsen er 
udtaget til 7’s fællestræning med 
henblik på EM-turneringen i 15-16. 
maj i Kroatien. 

 

Dommermangel 
DRU står med et akut problem grundet 
manglende dommere i Øst-DK. Der er 
arrangeret kurser for interesserede i på 
hverdagsaftener.
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HONG - KONG 10-a-
side 2005. 

Endelig er det lykkedes at komme I 
kontakt med Hong Kong Football 
Club, som arrangerer denne 10 mands 
turnering, det har været meget svært at 
komme igennem, men det er efter lidt 
over 1 måneds forsøg på at få et svar 
endeligt lykkedes, de vil nu sende et 
tilmeldingsskema til os, og derefter er 
det bare at tilmelde sig. 

Hvad gør ”du” så, du skriver dig på 
som interesseret på listen der er på 
opslagstavlen, og så vurderer klubben 

om der er tilstrækkelig tilmelding, og 
indhenter tilbud på fly-hotel-m.m. 

Vi kan allerede nu meddele at man 
arbejder på at få fat i noget arbejde, til 
at billiggøre turen for de unge der ikke 
har de store penge, så alle har en 
chance for at komme med. Ud over at 
vi skal spille med i denne turnering, er 
der i samme uge World – Cup i sevens, 
og måske med lidt held og godt spil, er 
Danmark med i denne turnering. 

 Jørgen Larsen. 
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AKTIVITETSKALENDER FOR R K. SPEED 
 
Tidspunkt     Aktivitet   Deltagere   
Maj    

10-05-2004 18.00  Talenttræning  U17  
13-05-2004   Sevens træning  Landshold 
14-05-2004   Sevens Split  Landshold 
14-05-2004   Speed-Civil Service  Senior, Klubhus  
15-05-2004   Sevens Split  Landshold 

15-05-2004   
DM 2. runde hos 
Speed Ungdom, Klubhus  

15-05-2004 14.00  MIDT - KRA  Super 3  
18-05-2004   Hamlet-Speed  Senior  
19-05-2004   FIRA-AER U17 EM  U17-landshold 
20-05-2004   Hundested Cup  Senior  
20-05-2004   FIRA-AER U17 EM  U17-landshold 
21-05-2004   FIRA-AER U17 EM  U17-landshold 
22-05-2004   FIRA-AER U17 EM  U17-landshold 
23-05-2004   FIRA-AER U17 EM  U17-landshold 
23-05-2004 14.00  VEST - KRA  Super 3  
29-05-2004 14.00  Hundested-Speed  Senior  

Juni    
01-06-2004   Speedblad juni  Blad  
05-06-2004 14.00  Exiles II-Speed  Senior  
10-06-2004 18.00  Kløveret-Speed  Senior  
12-06-2004   DM 3. runde  Ungdom 
12-06-2004 14.00  Speed-Exiles II  Senior, Klubhus  
14-06-2004   Super 3  Super 3  
17-06-2004   Speed-Kløveret  Senior, Klubhus  

19-06-2004   KRA-Midt hos Speed 
Senior, DRU, Super 3, 
Klubhus  

22-06-2004 18.00  Speed-Exiles  Senior, Klubhus  
26-06-2004   Speed-CSR  Senior, Klubhus  
28-06-2004   7s træning  Landshold, Klubhus  

Juli    
01-07-2004   Speedblad juli  Blad  
03-07-2004 14.00  KRA - VEST  Super 3  
12-07-2004   7s træning  Landshold, Klubhus  

August    
01-08-2004   Speedblad august  Blad  
14-08-2004   Skandinavisk Sevens   
15-08-2004   Skandinavisk Sevens   

 

Du kan altid finde den opdaterede kalender og friske nyheder på hjemmesiden: 
www.rk-speed.dk 
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Ungdomssiderne 
    

 

Speed U17-19 - 
Coolmines RFC U17 

(0-17) 
Et kombineret U17 og U19 hold 
spillede i Påsken 2 kampe mod et irsk 
og et rumænsk hold. Speed var nødt til 
at stille et kombineret hold, da vi pga 
Påskeferien og de 8 U18 
landsholdsspillere i Italien ikke kunne 
stille et rent U17 hold. Både det irske 
og rumænske hold, var indforstået med 
dette. Resultaterne de 2 hold opnåede 
viste også at det var nødvendigt hvis de 
skulle have ordentlig modstand. 

 

Den første kamp var mod et meget 
hurtigt, fysisk stærkt og aggressivt hold 
fra Dublin - Coolmines RFC, Det blev 
en kamp hvor Speed var i konstant 
forsvar og ikke var i stand til at tilspille 
sig væsentlige scoringsmuligheder, 
baggrunden for dette var et utrolig 
hurtigt kædeforsvar, der tacklede os 
langt inde i vores spilområde, ved 
genstart fra indkast eller klynger. 

I løbet af første halvleg bragte 
Coolmines sig foran med 2 forsøg i 
siden af banen, uden at kunne omsætte 
de opnåede spark. I 2. halvleg fik 
Speed bedre fat og det var først til 
allersidst at Coolmines scorede det 
sidste forsøg. Bedste spiller fra Speed 
var Dennis S, med Dennis C i stærk 
support, vi lånte 3 norske U18 
landsholdsspillere, så vi nåede 15 mand 

på banen, de var dog langt fra blandt de 
bedste. 

Irerne var et godt rugbymandskab 
ingen tvivl om det (et top 3 hold i 
Dublin), men det var også en samling 
udisciplinerede spillere, der spillede 
urent, og med et mindre overfald på 
dommeren viste de en meget ubritisk 
optræden. 

 

Coolmines RFC U17 resultater i 
Påsken 

Speed U17-19 - Coolmines RFC U17 
(0-17) 

CSR/Exiles U15-17 - Coolmines RFC 
U17 (0-94) 

Pingvin U15-17 - Coolmines RFC U17 
(0-64) 

 

Speed U17-19 - 
Traian Vuia College 

U17 (31-0) 
Den anden kamp var mod et meget 
stærkt maulende hold fra Rumænien - 
Traian Vuia College U17, et 
collegehold fra området op til 
Moldavien, fra en skole hvor rugby er 
en del af undervisningen, Holdet her 
var på besøg i Trelleborg, og havde 
bedt om at få en kamp mod os. 

Kampen åbnede med et hurtigt forsøg 
til Speed, en opfølgning direkte på 
udsparket bragte Speed foran på 
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mindre end 10 sekunder, det vendte så 
fuldstændigt, da det rumænske hold på 
deres efterfølgende udspark, bragte 
bolden 40 meter frem i en serie mauls, 
som Speed havde store problemer med 
at stoppe. Det blev meget 
kendetegnende for første halvleg, idet 
Speed spillede det åbne spil, mens 
Traian Vuia styrede klyngerne, og tog 
mange bolde fra vores tacklede 
spillere, som de omsatte til mauls. 

Speed bragte sig langsomt foran, og 
sled rumænerne op som tiden gik, 
resultatet var i overkanten, for de havde 
flere store chancer. Bedste Speedspiller 
var Morten, der tog stærkt ved lære af 
Traian Vuias klyngearbejde, på egen 
hånd førte bolden 60 meter frem hvor 
han kom ud af en stribe tacklinger, og 
fastholdt fremdriften. 

Det var et mere jævnbyrdigt hold, og 
som deres resultater viser, så passede 
de mere til vores standard, den store 
Speed sejr, skal ses som et resultat af 
vores brug af U19 spillere 

 

Traian Vuia College U17 resultater i  
Påsken 

Speed U17-19 - Traian Vuia College 
(31-0) 

Malmö U17 - Traian Vuia College (10-
12) 

Pingvin U17-19 - Traian Vuia 
College(10-24) 

 

DM1 - Ålborg 
Årets DM turnering blev startet i 
dejligt vejr i Ålborg, med et rekordstort 
antal tilmeldte hold  og spillere - 37 
hold og ca. 300 spillere. Da dagen var 

omme stod Speed med hold som 
vindere i 11 ud af 14 kampe, desværre 
bare ikke helt retvisende for vores U9 
modstander AARK, og 2 af U11 
modstanderne kunne ikke stille hold, 
og derfor vandt vi uden at spille i 4 
kampe. Da U9 spillerne således ikke 
fik kampe i deres række, trådte de til 
hjalp U11 B med deres 3 kampe. 

Vi nåede også i fjernsynet på TV2 
Nord, som bragte et 3 minutters indslag 
om stævnet lørdag aften, i dette indslag 
optrådte Speed U11 på banen og med 
Victor H i front i et interview om 
tandbeskyttere. Der er ikke noget som 
en rigtig Københavner, der er kulsort, 
og som elsker at optræde. 

Det er også en tur hvor vi længe vil 
huske vores chauffør, han kom med en 
ny bus - kun kørt 2.000 km - og var 
meget bange for om vi ville svine den 
til eller ødelægge den, vi var aldrig i 
tvivl om at vi kunne passe på, men det 
var chaufføren altså ikke. 

U11A spillede mod Speed B (50-10), 
AARK (25-0) og Tacklers (25-0), mens 
U11B spillede mod Speed A (10-50), 
Tacklers (25-0) og AARK (0-25), 
begge hold gjorde det godt, men det 
var tydeligt at vi ikke havde været 
meget på græs (kun 3 gange), og 
ligeledes var der mange tacklinger der 
ikke lykkedes, og derfor havde vi svært 
ved at erobre bolden i spil fra 
modstanderne. U9 og U11 trænerne har 
derfor kvitteret med at øge træningen 
omkring tacklinger. 

Bedste U9 og U11 spiller blev 
debutanten Cecilie (U9) og Jeffrey 
(U11), Jeffreys offensive spil skaffer 
holdet mange meter på banen, og 
Cecilie gjorde det meget flot på B 
holdet. 
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U13 spillede mod CSR (85-0) og 
Brædstrup (58-0), 2 sikre sejre, som 
der aldrig var tvivl om. 2 andre hold fik 
også 2 sejre ud af turen til Ålborg, så 
nu ligger 3 hold sammen i spidsen af 
rækken. 

Bedste U13 spiller blev Theresa Veng, 
som debuterede for Speed i Ålborg, 
som navnet antyder, så er der tale om 
Kevins lillesøster, der nu vil prøve 
kræfter med rugby, hun scorede i sin 
debutkamp, og minder på mange måder 
i sit spil om Kevin, og det er bestemt 
en ros. 

U15 spillede mod Silkeborg (50-25) og 
AARK (19-51), desværre så havde vi 
ikke mange af vores U15 spillere med i 
Ålborg, og det var lidt uklart hvad de 
lavede?, positivt var det at se en Anna i 
god form tilbage efter en længere 
pause. I den første kamp mod 
Silkeborg prøvede vi at låne nogle 
spillere af modstandere, uden held. 
Hvilket viste sig at passe en spiller som 
Gerard H godt, det gav så meget plads 
på banen, at han kunne finte sig 
igennem gang på gang. I den 2. kamp 
mod ARK stillede vi op med Tacklers, 
som vi senere også hjalp i deres kamp. 
AARK var meget bedre organiseret end 
os, og løb fortjent af med sejren. 

Bedste U15 spiller blev Simon Smith, 
som lavede en bjørneindsats i klynge 
arbejdet. 

U17 spillede mod Erritsø (27-7) og 
AARK (44-15), vi var kun 10 U17 
spillere i Ålborg - heraf var kun Jannis 
2 års spiller, så forventningerne til gode 
resultater var skruet godt ned, vi skulle 
gøre det så godt som muligt, og så 
måtte vi se hvad det kunne bære. Første 
kamp mod Erritsø viste også et hold, 
der ikke kunne brede spillet ud over 

hele banen, og hele tiden sloges med 
Erritsøs store forwards. Den 2. kamp 
mod AARK, viste et andet hold, et hold 
der især i forsvarsspillet tacklede 
konsekvent, hårdt og hurtigt igennem 
på den hurtige AARK kæde, og i 
angrebet bredte spillet ud til fløjene. 
Emil E og Martin C spillede en rigtig 
stor kamp, tog ansvar de rigtige steder 
og hjalp alle steder. De øvrige spillere 
blev trukket med frem, og Mikkel A, 
Dennis S og Sebastian W på uvante 
kædeopgaver spillede også klart over 
deres vanlige standard. 

Bedste U17 spiller blev Hazim (2 
forsøg mod AARK), som debuterede 
for Speed i disse 2 kampe, han lavede 
også et 3 forsøg, som blev underkendt 
pga en fremad aflevering. Ja og så 
gjorde Morten det igen, han sneg sig ud 
af en maul og flere tacklinger, og nåede 
60 meter frem af banen. 

 

DRU sommerlejr 
Spørg din træner om en tilmelding til 
årets DRU sommerlejr, det er en 
oplevelse ud over det sædvanlige i 
Spjald. Sommerlejren foregår fra 
søndag til fredag i juni måned. 

Fra Speed deltager sidste års leder 
makkerpar igen, de uforglemmelige 
Marlene Jakobsen (2x) og Joen Beck 
(4x), tænk at de tør. 

 

Lidt om spillerne 
- Zille er begyndt at spille damerugby i 
Holluf Pile. 

- Marlene Jakobsen er med Danmarks 
damelandshold i Frankrig til EM. 
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- Mikkel Baron har været på 2 
måneders ferie i Thailand, og er nu 
parat til at tørne ud for U15 holdet 
igen. 

- Rune Beck er vendt tilbage til 
Skotland, for at afslutte 2G, den 
skotske sæson er slut nu. 

 

U17 landshold 
7 U17 spillere deltog 
landsholdssamlingen i Århus 24-25 
april, sammen med 45 andre 
kandidater, det var Mikkel A, Martin 
C, Jannis C, Emil E, Christian H, 
Victor P og Dennis S. I Århus blev de 

52 spillere reduceret til 35, som så den 
14-15 maj skal reduceres til 25 spillere, 
der skal til Belgien i maj og spille mod 
Belgien, Luxenborg og Monaco. 

Speed kan stadig blive repræsenteret på 
holdet, da 6 af vores spillere er 
inviteret med den 14-15 maj. 

 

U13 Sponsor 
Det er ganske vist U13 holdet har 
modtaget et sæt trøjer fra Toyota på 
Amager - Monk's automobiler - det 
trængte de også til, så en stor tak til 
Monk's automobiler. 
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U11 og U13 i Holland – 1. del 

Fredag. 
Næsten alle var i klubben til tiden. 
Efter at kaffen, sodavand, trøjer og 
bolde var pakket tog vi af sted mod 
Holland. Vores chauffør Bent, havde 
taget sin 11 årlige søn med på turen, og 
han skulle vise sig at være god for et 
forsøg. Vi var 9 U11 og 11 U13 
spillere, 6 ledere og en enkelt forælder, 
Michael. U11 havde 2 afbud dagen før 
afrejse og en enkelt U13 dukkede ikke 
op. 

Busturen på de 11 timer forløb uden 
problemer. Dvs. vi skulle først lige 
installere en ny DVD afspiller i bussen. 
Nå men da Bent havde skaffet det 
nødvendige grej, lykkedes det og 4 film 
senere var vi vel fremme ved 
StayOkay, Apeldoorn kl. 19. Det blev 
ekspres indkvartering da køkkenet stod 
klar med aftensmaden, Suppe, fisk og 
yoghurt. 

Efter aftensmaden var aftenen fri. 
Imidlertidig var en canadisk 
teatergruppe indlogeret på samme 
StayOkay og deres ”sexbombe” af en 
kinesermor stod vagt over poderne. 
Vores drenge syntes der skulle spilles 
bold og Joakim smed bolden direkte 
hoved på hende!! Ikke populært. 
Lederne måtte lige rede trådene ud. 
Alene grundet vandrehjemmets regler 
blev sengetid allerede kl. 23. De sidste 
U13 spillere var ikke helt enige i 
reglerne. 

 

Lørdag. 
Arne bankede alle op kl. 8. 
Balladebulen havde mere end svært 

ved at komme op. Trøjerne skulle deles 
ud. Skurketrøjen havde en helt klar 
kandidat. Selvfølgelig Joakim, for hans 
tåbelige kast. Heltetrøjen havde 2 
kandidater Oliver L. for at vække Brian 
da Oliver H. havde det skidt og 
Mathias for supporten til lederne. Det 
blev Mathias. 

Bussen kørte til vores venner ”Pink 
Panther” som Speed også gæstede i 
2000. Ligesom dengang vandt Speed 
deres kampe. Brians U11 spillede først. 
På trods af fysisk underlegenhed kom 
Speed aldrig i problemer. Vi studsede 
selvfølgelig noget over at Pink Panther 
stillede med 17 U11 spillere. De mente 
vi skulle spille med 12-15 på hvert 
hold. Vi takkede pænt nej, og stillede 
med 8 mod deres 9, da Oliver H. følte 
sig syg med feber. 

De første minutter var helt lige til 
Speed begyndte at bruge fløjene. 
Cecilie som wing virkede helt godt. 3 
forsøg i 1. halvleg. Senere tog Mark og 
Oliver L. over og lavede 3 og 2 forsøg. 
Sejren kom efter en holdindsats hvor vi 
også fik scorer af Johan, Frank og 
Grunk (Simon). Til allersidst gik Speed 
ned, da Brian gik med til en 2. halvleg 
på 20 minutter. Pink Panthers fik 2 
forsøg i de sidste 3 minutter. Deres 17 
spillere gjorde dem friskere da de 
konstant skiftede ud og vores 8 måtte 
oven i købet kæmpe 35 minutter. Til og 
med blev Mads L. skadet i begyndelsen 
af 2. halvleg. Vi var yderst tilfredse 
med kampen 15-55. Stor optimisme 
efter holdets 1. kamp. 

 

U13s kamp var knap så intens. Speed 
var for det første, en tak hurtigere end 
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Pink Panthers. Vores vilje og energi 
var bedre og blev udslagsgivende for 
kampen. Martin der blev banens bedste 
spiller måtte dog udgå grundet slem 
skade. Endnu en spiller må fremhæves. 
Anna fightede for fuld styrke, taklede, 
løb og SCOREDE. Slutresultat 85-5 til 
Speed. 

Efter kampene bød Pink Panthers på 
tomatsuppe, sandwich og sodavand. 
Der blev sagt nogle bevingede ord af 
deres U11 træner Chris, som mente 
vores standard var meget høj. Speed fik 
overrakt intet mindre end et fantastisk 
skjold, prydet med en lyserød træsko. 
Den vil uden tvivl pynte hjemme i 
klubben. Arne & Brian fik udvekslet 
spils med deres trænere medens Oliver 
L. og Rasmus L som holdkaptajner fik 

kasketter. Alt i alt en kanon dag hvor 
Pink Panthers var de perfekte værter. 
Kl. 17 gik turen stille og roligt tilbage 
til Apeldoorn. Efter aftensmaden på 
StayOkay var aftenen fri. Oliver H. 
havde desværre fået det værre, hvilket 
gjorde at Brian og Jens kørte Oliver til 
en Hollandsk vagtlæge. Hun kunne 
efter 1 times ventetid fortælle Oliver H. 
at det blot var en virus. Medicin: Søvn, 
væske og Panodil. 

De øvrige unger gjorde mindre væsen 
af sig. Turen og kampen havde mørnet 
de fleste. Slikorgie og billard var hvad 
det kunne blive til. Der var helt ro ved 
11-tiden.  

 

Del 2 kommer i næste nummer.
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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 



 
 

 

 


