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SPEEDBLADET 

Statistik 
Denne gang bringer vi top 10 for 
kamp- og scoringsstatistik. Vi har også 
et kig i krystalkuglen for den 
kommende sæsons mulige jubilæer. 

Årets spiller 
Dodji Hounou modtog ved 
generalforsamlingen pokal for årets 
spiller 2004. Dodji fik i 2004 debut på 
både sevenslandshold og 15-
mandslandshold samtidig med at han 
har været en af de vigtigste spillere på 
Speeds hold.  

 

Foto: Daniel Storch 
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Svær fremtid for landshold 
Team Danmark har i januar vedtaget deres nye, meget 
omtalte og kritiserede støttekoncept. Ifølge DRU får 
dette voldsomme følger for rugbylandsholdet. 
Følgende er nogle af konsekvenserne: 

DRU mister ca. 300 000kr i tilskud fra TD og IRB 

Samtidig forventes 2 ekstra landskampe på baggrund 
af tidligere resultater (ekstra udgift på ca. 150 000 kr.) 

Desuden er U 17, U18 og U20 i aktion. U 18 på 
udebane. 

DRU har derfor et år med usædvanlig mange 
aktiviteter som netop kolliderer med et år hvor man 
mister mange penge. I alt har man måttet finde ca. 
600000 kr. på årets budget. Oven i dette kommer DRU 
ud af 2004 med et underskud. Dette medfører at 
bestyrelsen har måttet prioritere hårdt, og meget mere 
markant end tidligere. Det endelige budget er ikke på 
plads men følgende er vedtaget 

Bestyrelsen har vedtaget følgende på baggrund af den 
akutte situation DRU er havnet i: 

Man har valgt at prioritere vores ungdomslandshold – 
derfor fortsætter deres turneringer som aftalt. 

Sevens andshold trækkes fra EM turneringen i foråret. 
Afhængig af om Sevens bliver OL disciplin eller ej, 
tages holdets fremtid op til revision til sommer. 

Super 3 fortsætter som planlagt til foråret, men stilles 
foreløbig i bero til efteråret 

Landskampen mod Wales på udebane aflyses 

Fællestræning i påsken aflyses og erstattes af en anden 
løsning.  

Spillere fra udlandet hentes hjem i begrænset omfang 

Der er desuden lavet mindre besparelser i budgettet. 

På trods af disse nedskæringer skal DRU fortsat hente 
ca. 150000 kr. et eller andet sted. Man er derfor ikke 
færdig med de endelige besparelser endnu.  
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Stort foredrag omkring øl 
 

Klubben har fået tilbud fra en af 
forældrene i Ungdomsafdelingen, 
der er med i en forening til 
forståelse af Øl, om at komme 
sammen med et andet medlem, og 
holde et foredrag omkring øllets 
historie, smag, tilberedning m.m. 

Der vil være smagsprøver på 
forskellige øl-sorter i alt 15 stk. 
samt forskellige ting at spise til. 

Pris pr. person Kr. 150,00. 
Tilmelding på opslået liste i 
klubben senest d. 11-02-2005, 
betaling i baren ved tilmelding. 

Alle over 18 år kan deltage. 

Hilsen Old – Boys afdelingen. 
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Bestyrelsens beretning 
for 2004 

 
Fremlagt ved den ordinære 
generalforsamling fredag d. 28. januar 
2005.01.20 

Her er et kort uddrag fra året der gik, 
set af Bestyrelsen. 

SENIORAFDELINGEN: 
Vi havde et år med nogen turbulens 
omkring træningen og træneren, der 
endte med at NICOLAJ KIPP overtog 
jobbet efter LUDVIG, som har bestridt 
jobbet til alles tilfredshed og glæde 
siden 1991. 

Vi har faktisk en meget stor og 
talentfuld seniorafdeling, nu skal vi 
bare have den til at fungere, så vi kan 
få vore 2 seniorhold til at spille 
regulært efter den nye turneringsplan 
som i korte træk går ud på at – 
førsteholdet skal spille landsdækkende 
og andet – holdet møder klubber på 
Sjælland og andet hold fra 
københavnerklubber. 

Vi fik i året der gik spillet alle vore 
turneringskampe og her i efteråret også 
alle vores andet holds kampe. 

Vort førstehold startede med at tabe 
stort, men hatten af for de unge 
mennesker de kæmpede videre, og det 
endte med nogle hæderlige resultater, 
så hvis vi kan holde sammen på 
tingene, kan vi ende med noget godt i 
den kommende turnering. 

I pokalturneringen endte i kvartfinalen 
med et nederlag til Frederiksberg R.K. 

endvidere deltog seniorene i DM – 
Sevens hvor vi hentede en flot anden 
plads kun slået af Aarhus i finalen, 
undervejs eliminerede vi Frederiks-
berg, det havde de ikke regnet med. 

Vor forårstur gik igen til Berlin, og det 
må betegnes som en succes, der var ca. 
50 deltagere, og vi spillede med et U-
18 hold samt et seniorhold. 

U18 tabte til et udvalgt hold fra Berlin, 
medens vort seniorhold vandt stort over 
Berlin Rugby Klub, denne tur blev en 
stor succes som helt sikkert vil blive 
gentaget. 

Endvidere har vi igen fået 
landsholdsspillere efter Nicolaj,  Danny 
og Henrik, Kristoffer, og Dodji, 
debuterede begge for Danmark her i 
efteråret, endvidere blev Kristoffer af 
D.R.U. indstillet til D.I.F.’s Årets fund, 
men desværre vandt han ikke, men det 
tegner godt for ham.                                                                   

En ny seniorbane er på beddingen, så 
vi venter på et udspil fra kommunen, 
endvidere er der etableret lys på den 
sidst ankommende minibane. 

OLD  BOYS: 
Vore Old - Boys er blevet synlige og 
deltog i vor egen sevens turnering, 
samt DM for Old Boys på Lindøs Bane 
på Fyn. 

Vi blev nr. 2 på Fyn og endte i 
semifinalen i Scandinavien Open 
Seven a Side. 

Nytårskuren er kommet for at blive, og 
det er en stor succes, god aften,- god 
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mad,-  god snak og penge i kassen til 
klubben, det ser lyst ud for Old – Boys. 

UNGDOM: 
Det er det samme som vi konstaterer og 
nævner hvert år, 5 ud af 6 
guldmedaljer, bedre kan det dårligt 
gøres, og nu er konkurrencen blevet 
meget hård, med mange flere tilmeldte 
hold pr. stævne, så fremtiden vil vise 
om vi kan fastholde vor dominans i 
dansk rugbys ungdomsrækker, det 
kræver en stor arbejdsindsats fra 
ungdomsafdelingen og ungdomstræ-
nerne, jeg ved at Formanden for 
ungdom, Claus Beck har et indlæg 
senere. 

ØKONOMI: 
Som alle kan se er resultatet meget 
bedre end sidste år, selvom vi stadig 
har en beholdning af tøj til sevens, men 
det koster mange penge at drive vor 
klub, så alle indtægter er meget 
velkomne. Vor Kasserer vil senere 
fremlægge regnskabet til behandling i 
forsamlingen. 

KLUBHUSET: 
Ja her flyver rygterne rundt, vi fik her i 
efteråret besked på at vi skulle overtage 
resten af huset, da kommunen ikke 
ville have flere bygninger i området, på 
det tidspunkt havde man noget til 
cykelklubben, men investeringen ville 
blive for stor for kommunen, så det 
faldt, nu har man så fundet et andet 
sted for cyklisterne, og med en 
overtagelse for os af hele huset, her 
sent i foråret. 

Det vil så igen sige at der skal arbejdes, 
der skal være en hel ny indretning af 
både vore lokaler, samt resten af huset, 
så der bliver masser af brug for ledige 
hænder. 

Bestyrelsen har nedsat et byggeudvalg, 
bestående af Frank L. – Jesper H. –   
Arne J. – Frank E. – og Jørgen L. 

Ellers må vi igen konstatere at 
Klubhuset giver et stort overskud, så vi 
kan gennemføre mange ting, som vi 
ellers aldrig ville kunne, uden ”Baren”. 

SKANDINAVISK OPEN SEVEN a 
SIDE  2004: 
Igen et år med sportslig succes og igen 
uden hjælp af Skandinavisk Rugby 
Union, nu har Norges Rugby Union 
overtaget styret, men er desværre lige 
så anonyme som Sverige har været. 

Vi havde en rekorddeltagelse af hold, 
og samtidig havde vi fået en rugbybane 
mere, så vi nu råder over 5 baner. 

Sussies Saloon fra Amsterdam vandt 
for fjerde gang ”Cuppen”, vi håber på 
at flere og flere stærke hold hører om 
turneringen, og vil deltage, så vi kan få 
nogle andre vindere. 

Vort førstehold var igen i 
”Platefinalen”, men måtte se os slået af  
R.C. Steua fra Rumænien. 

Vi skal selvfølgelig stadig have hjælp, 
men bare vi griber det rigtig an, kan vi 
godt få det til at fungere, og ved en 
aggressiv personalepolitik, får vi som 
regel også fat i de hjælpere vi skal 
bruge. 
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BESTYRELSEN: 
Vi har nok at se til, blandt andet står vi 
for afviklingen af ”Sevens 
Turneringen” alle de diskussioner 
omkring klubhuset, almindeligt 
bestyrelsesarbejde, samt diverse møder 
rundt omkring, samt afviklingen af 
”Super 3” træning og kampe. 

Vi har omrokeret i bestyrelsen, men er 
nok ikke færdige endnu, men vi har 
også igennem blandt andet Speed-
Bladet appelleret efter nogle 
interesserede til at give en hånd med 
hvis man har lyst. 

 

KLUBBENS  FREMTIDIGE  
ARBEJDE: 
Ja et af de store punkter er stadig 
udvidelse af klubhuset, der er stadig 
meget at 

bruge tid på her, der var jo også nedsat 
et udvalg med træning, samt kampe 
m.m. i seniorafdelingen, men de er ikke 
helt færdig endnu, så der skal stadig 
arbejdes med dette. 

På Bestyrelsens vegne  

Jørgen  Larsen 

Pokaler 
Under eventuelt uddelte træner Nicolai 
Kipp pokal for årets spiller til Doji 
Hounou. Bestyrelsen uddelte øvrige 
pokaler til: 

Årets Old Boys: Brian Franklin for sit 
gode spil. 

Marlene Jacobsen fik Speedpokalen. 

Jesper Kapu Hagel fik John Sørensen 
pokalen.                                                                   
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STATISTIK FOR 2004  

I 2004 har følgende spillere 
rundet et ”skarpt hjørne”: 
100 kampe 

Dodji Hounou 

Kristoffer Vandborg 

Joen Beck 

Kaare Frandsen 

200 kampe 

Carsten ”Loke” Lund 

400 kampe 

Arne Jørgensen 

I sæsonen 2005 har følgende 
spillere mulighed for at runde 
”Futte” brødrene mangler henholdsvis 
21 og 26 kampe for at runde 100 
kampe. 

Carsten Jensen skal blot finde støvlerne 
frem og spille 2 kampe, så runder han 
200 kampe 

Jens Lundqvist har med sine 194 
spillede kampe, stor mulighed for at 
runde de 300 kampe i 2005. 

Jesper Hagel (295) og Brian Elmegaard 
(185) kan se frem imod de 400 kampe, 
så kan der jo indgås væddemål om 

hvem af disse som bliver den 15 spiller 
i klubbens historie, som runder de 400 
kampe. Dette skal ses i lyset af, at 
Jesper allerede i sæsonen 2004 havde 
mulighed for at runde, men af 
forskellige årsager trappede sin 
spillelyst ned til 6 kampe. 

Jimmy Bagge kan med sine 487 
spillede kampe, blive den 7 spiller i 
500 kamps klubben. 

Sidst men ikke mindst kan Carsten 
Bruun blive den kun 2 spiller i 
klubbens historie som runder 600 
kampe, Carsten mangler kun 10 kampe 
for at opnå denne ære og komme i 
kategori med den levende legende Bent 
Larsen, som til stadighed sætter 
rekorder hver gang han stiller op til 
kamp. Bent Larsen har p.t. spillet 662 
kampe for RK SPEED. 

Andre ting af interesse kan jo være om 
Henrik Larsen, kom til at slå den 
interne familie rekord på 550 kampe, 
som for tiden indehaves af Farmand, 
Formand, Jørgen Larsen. 

Der kan også indgås væddemål om, det 
bliver; Dennis Stark, Rune Beck eller 
Gunner Dupont som først laver en 
debutscore. 

 
Alle tiders top 10 kamp liste, 
NAVN KAMPE SCORE 
BENT LARSEN  662 1046 
CARSTEN BRUUN  590 524 
HENNING PIHL  572 542 
JØRGEN LARSEN  550 424 
HENRIK LARSEN  536 966 
FRANK EKSTRØM  529 2060 
CLAUS BECK  502 195 
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JIMMY  BAGGE  487 98 
FINI MORTENSEN  452 518 
FINI  HALKJÆR  448 814 
 
 
Alle tiders top 10 score liste, 
NAVN KAMPE SCORE 
FINN SØRENSEN  380 2754 
NICOLAI KIPP  413 2147 
FRANK EKSTRØM  529 2060 
PETER LARSEN  424 1292 
BJARNE MORTENSEN  371 1134 
BENT LARSEN  662 1046 
HENRIK LARSEN  536 966 
FINI  HALKJÆR  448 814 
JAN BAAGE  215 784 
IAN HOLLINS  326 723 
HENNING PIHL  572 542 
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Idrætsklinik er ikke kun 
for eliten. 

Idrætsklinikken, som igen har fået 
samlet sine aktiviteter på Sankt 
Elisabeth Hospital (den har været 
lukket i ca. 2 sæsoner) er ikke kun for 
elitesportsfolk eller for dem der er 
medlem af en idrætsforening. Alle der 
bor i Tårnby eller Dragør kan få 
behandlet en skade opstået ved sport 
eller motionsdyrkning, blot de skaffer 
en henvisning fra egen læge. Det er 
kun hvis man bor i Sundby, at der også 
kræves medlemskab af en 
idrætsforening i Tårnby eller Dragør. 

Det meddeler formanden for klinikkens 
bestyrelse, Erling Nielsen fra Dragør, 
som gerne vil gøre muligheden endnu 
mere kendt. Når man har fået 
henvisningen indkaldes man til 
undersøgelse og behandling en tirsdag 

mellem 15.oo – og 18.oo. Fordelen ved 
at det foregår på Idrætsklinikken er 
ofte, at der her er særligt 
”Idrætsmedicinsk personale” som er 
eksperter i netop den slags skader. 

”Klippet i 2770 d. 25 januar 2005.”  

DM indendørs 
Speed gik ubesejret gennem 
indendørsstævnet i Amagerhallen. 
Følgende hold er kvalificerede til 
finalestævnet i Fredericia: 

Vest senior: ARK I, Erritsø og ARK II  
Øst senior: CSR, Speed og Hamlet 
Vest ungdom: Tacklers, ARK I og 
ARK II 
Øst ungdom: CSR, Speed og Hamlet 
Kvinder: Brædstrup, Holluf Pile og 
Frederiksberg 

(www.rugby.dk)

AKTIVITETSKALENDER FOR R K. SPEED 
Dato Tid Aktivitet Deltagere 
Februar    

12-02-2005  DM indendørs finaler 
Old boys Senior, U19, 
U17, U15  

26-02-2005  Super 3 Super 3 
Marts    

05-03-2005  Super 3 Super 3 
12-03-2005  Super 3 Super 3 

18-26/03-2005  EM U18, Lille  
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 Sponsorgruppen 



11 

Dansk Landsholdsstatistik 80-90
På internettet på hjemmesiden www.rugbyinternational.net kan man finde statistik 
over alle landskampe der har været spillet. Her er listen over danske kampe 1980-90. 
Kampene mod Finland i 1987 og 1990 resulterede i de største danske landskampsejre. 
03.05.1980  TUNISIA  COPENHAGEN  LOST   13 - 19  FIRA Grp C 

13.09.1980  SWEDEN  AARHUS  LOST     4 - 20  Fira Grp C 

11.04.1981  
SWITZERLAND 
(1)  LAUSANNE  WON   20 - 16  Fira Grp C 

14.04.1981  BELGIUM  DINANT  LOST     9 - 34  Fira Grp C 

15.05.1981  PORTUGAL  COPENHAGEN  LOST   16 - 45  Fira Grp C 

20.10.1981  
SWITZERLAND 
(2)  LAUSANNE  LOST   21 - 34  Fira Grp C 

15.11.1981  SWEDEN  COPENHAGEN  LOST     6 - 35  Fira Grp C 

24.04.1982  BELGIUM  COPENHAGEN  LOST   12 - 16  Fira Grp C 

15.05.1982  YUGOSLAVIA  ZENICA  LOST     4 - 46  Fira Grp C 

16.10.1982  SWEDEN  LUND  LOST     0 - 25    

26.03.1983  
NETHERLANDS 
(1)  HILVERSUM  LOST     3 - 25    

19.11.1983  
NETHERLANDS 
(2)  HILVERSUM  LOST     3 - 28  Fira Grp B1 

10.12.1983  BELGIUM  BRUSSELS  LOST     9 - 30  Fira Grp B1 

08.04.1984  PORTUGAL  COPENHAGEN  LOST     3 - 40  Fira Grp B1 

28.04.1984  SPAIN  COPENHAGEN  LOST   13 - 53  Fira Grp B1 

27.04.1985  SWEDEN  MALMO  LOST     0 - 16    

05.05.1985  
WEST 
GERMANY  COPENHAGEN  LOST     4 - 21    

06.10.1985  NORWAY  OSLO  WON   30 - 12  
Listed Norway as 
08.10.1985 & Won 28-12 

23.11.1985  
WEST 
GERMANY  ESSEN  LOST     0 - 15    

31.05.1986  SWITZERLAND  COPENHAGEN  WON   36 - 4    

04.10.1986  SWEDEN  AALBORG  WON   12 - 11    

27.09.1987  
WEST 
GERMANY  COPENHAGEN  LOST     3 - 20    

10.10.1987  FINLAND  ESKILDSTUNA  WON  100 - 0  Nordic Cup 

11.10.1987  SWEDEN  ESKILDSTUNA  LOST     6 - 27  Nordic Cup 

08.10.1988  NORWAY  AALBORG  WON   12 - 0  Nordic Cup 

09.10.1988  SWEDEN  AALBORG  LOST   10 - 21  Nordic Cup 

30.04.1989  SWEDEN (1)  
CHINON, 
FRANCE  LOST     0 - 39  WCQ Europe 

02.05.1989  SWITZERLAND  
TOURS, 
FRANCE  WON   26 - 12  WCQ Europe 

04.05.1989  ISRAEL  
TOURS, 
FRANCE  WON   16 - 6  WCQ Europe 

30.09.1989  NORWAY  OSLO  WON   30 - 11  Nordic Cup 

01.10.1989  SWEDEN (2)  OSLO  LOST     9 - 12  Nordic Cup 

26.05.1990  SWEDEN (1)  COPENHAGEN  LOST     0 - 3  Fira Grp C1 

29.09.1990  FINLAND  TOIJALA  WON   94 - 0  Fira Grp C1, Nordic Cup 

30.09.1990  SWEDEN (2)  TOIJALA  LOST   17 - 29  Nordic Cup 
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Six Nations 
Årets six nations turnering blev sat I 
gang den 5. februar. 

Resultaterne af de første kampe: 

Frankrig – Skotland 16-9 

Wales – England 11-9 

Italien – Irland 17-28 

Resten af turneringen spilles som 
følger: 

12 Feb Italien v Wales 14:30 

12 Feb Skotland v Irland 16:00 

13 Feb England v Frankrig 15:00 

26 Feb Skotland v Italien 14:00 

26 Feb Frankrig v Wales 17:00 

27 Feb Irland v England 15:00 

12 Mar Irland v Frankrig 13:30 

12 Mar England v Italien 16.00 

13 Mar Skotland v Wales 15:00 

19 Mar Italien v Frankrig 14:00 

19 Mar Wales v Irland 15:30 

19 Mar  England v Skotland 18:00 
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Ungdomssiderne 

Beretning for RK Speed ungdoms afd. 2004 
 
2004 resultater for ungdomsholdene 
 
Her er en oversigt over de kampe, som 
ungdomsholdene har spillet i løbet af 
året. De resultater der er opnået, er hvad 
vi håbede på da sæsonen startede, 4 DM 
titler (U9, U11, U13 og U17) og 3 regions 
titler (U9, U11 og U13). For hver gang vi 
spillede 10 kampe vandt vi de 8. 
Resultaterne er et udtryk for vores 
aktuelle status og de øvrige klubbers 
vækst, 23 DM titler ud af 30 mulige på 6 
år, det er ganske imponerende, især nu 
hvor der er 35 aktive DK hold med i DM 
turneringen, og over 300 spillere.  
Vi har stillet 7 hold i 6 aldersgrupper U9, 
U11 (2 hold), U13, U15, U17 og U19, og 
vi er stadig den største ungdomsklub i 
Danmark. Efter i 3 år at have set en 

mindre nedgang i antallet af spillere, har 
vi her i efteråret haft en lille tilgang, og 
her i årets sidste del var vi ca. 68 U9-U17 
spillere + 20 U19 spillere. Det er specielt 
positivt at væksten er sket på de små 
hold.  
Vi har spillet (for) få kampe – 124, når vi 
sammenligner med de tidligere år 168 i 
2002 og 133 i 2003. Det skyldes en 
aktivitets nedgang i Øresunds turneringen 
– spilles nu kun som klub mod klub 
mellem Malmö, Pingvin og Speed, og at vi 
ikke kunne deltage i Pingvin Cup 2004 – 
pga. lederne var optaget af Scandinavian 
Open 7 a-side.  
Vi har spillet mod hold fra DK (13), S (2), 
UK (1), IR (1), D (1), Rumænien (2), 
Estland (1) og Holland (3) klubber.  

Alle kampe spillet i 2004. 
 
Hold Kampe Vundne Uafgjort Tabte Scoringer + / - Point af mulige Scoringer +/- 

snit 

           
U9 11 10 1 0 335 95 21 95% 30 9 

U11A 27 26 0 1 1.202 229 52 96% 45 8 

U11B 22 8 1 13 335 505 17 39% 15 23 

U13 25 24 0 1 1.042 139 48 96% 42 6 

U15 19 11 1 7 501 264 23 61% 26 14 

U17 16 14 0 2 422 134 28 88% 26 8 

U19 4 3 0 1 86 23 6 75% 22 6 

           

Total 124 96 3 25 3.923 1.389 195 79% 32 11 

 
 
DM turneringen for Ungdom 2004, 
efter 6 afdelinger. 
 

I årets DM turnering deltog 13 klubber, 
med 36 hold, der fuldførte turneringen, 
det er en fremgang på 8 hold i forhold til 
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2004, i gennemsnit deltog der 300 
spillere ved hvert stævne, en meget 
positiv udvikling. Det eneste dårlige (for 
os) er, at tilgangen til ungdoms rugby 
ikke sker ligeligt over hele landet, men 

mest i Jylland. Bemærk ligeledes at 
Speed’s andel af spillere i øst er gået fra 
40% til 80%. Her er der håb forude da 
Hamlet og FRK er begyndt at få ungdom. 

 Øst (hold/spillere)  Vest (hold/spillere) 
1999 10 / 81 (4  / 33 fra RK Speed) 10 / 100 

2004 13 / 79 (7 / 64 fra RK Speed) 23 / 230  
 

Mht. resultaterne, så vil vi ikke klage, vi 
har fastholdt et højt niveau, især er det 
flot at U11 og U13 har kunnet holde fast i 

den skærpede konkurrence, og at U17 på 
trods af en smal spillere trup kunne vinde 
DM titlen til Speed for 5 år i træk.  

Placerin
g  Stævner Kampe Vunden 

Uafgjor
t Tabt 

 + 
Score  - Score Point 

 1 - 3 U9 5 8 7 1  225 -60 33 
 1 - 9 U11 6 18 18   811 -104 66 
 5 - 9 U11-B 6 18 6 1 11 278 -457 43 
 1 - 8 U13 6 14 14   662 -25 54 
 4 - 8 U15 6 14 9 1 4 339 -189 45 
 1 - 6 U17 6 12 11  1 338 -81 46 
 1 - 1 U19 ikke spillet kun Speed havde hold 
35   84 65 3 16 2653 -916 77% 

Øresunds turneringen, efter 3 
afdelinger. 
 
Efter at Øresunds turneringen i flere år 
var større end DM turneringen, både med 
antal af spillere og hold, er det nu vendt 
om, og i praksis må vi sige at det der er 
tale om en klub turnering, mellem Malmö, 
Pingvin og Speed. Godt for dansk rugby 
men lidt skidt for os, for vi skal rejse til 
vores kampe. 

Samarbejdet mellem de 3 stærkeste 
klubber knirker, det har vist sig i en lille 
interesse fra svensk side i at gennemfører 
alle kampe, og nogle dårlige situationer 
omkring kamp afviklingen. Det er bestemt 
en ting vi skal tage alvorligt, for vi har 
brug for de svenske hold, hvis vi skal 
konkurrerer med fodbold og andre 
sportsgrene, og fastholde 
ungdomsspillere i Speed på et højt plan. 

 
Placerin
g 

 Stævne
r 

Kampe Vunden Uafgjor
t 

Tabt  + 
Score 

 - Score Point 

1 - 3 U9 3 3 2  1 75 -25 7 
 1 - 4 U11 4 4 4   194 -30 12 
 1 - 3 U13 4 4 4   155 -28 12 
 2 - 3 U15 4 4 2  2 117 -61 8 
 x - 3 U17 ikke spillet kun Speed havde hold     

          
   15 12  3 541 -144 80% 

Andre turneringer og ture. Mht. andre turneringer, så må vi 
konstaterer at Hundested Cup i maj er 
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død, da den ikke blev gennemført i 2002 
og 2003, Holluf Pile Cup er ligeledes død, 
og vi deltog ikke i Pingvin Cup, der var 
den hidtil største udgave i 2004, med 
mere end 70 hold.   
Det var kun U11 og U13 der kom ud på 
en ungdomstur, i påsken til Hilversum i 
Holland, her deltog U11 og U13 i 
Hilversums Internationale ungdoms 
turnering, begge hold klarede sig godt, 
og blev 2. ud af 2 hold i hver gruppe.  
De store U17 spillere blev inviteret med 
U18 og senior holdene til Berlin i marts, 
som sæson opstart, det fungerede fint. 
Udover disse ture, så var der ikke mere 
rejse aktivitet, pga. klubbens økonomiske 
situation – mangel på økonomiske midler. 
 

 
Trænere og ledere 
Der er nu 2-3 ledere i ungdoms udvalget 
(Glenn – Jens – Claus), de øvrige trænere 
har hjulpet efter behov, og i praksis så er 
alle der deltager i ungdoms arbejdet 
ledere. Leder arbejdet har i 2004 
omfattet Hollands tur (Jens) – 
Breddeudvalget (Claus) – DIF/DRU 
ungdoms projekt (Glenn – Jens – Claus) 
Glenn og Claus er uddannet dommere på 
niveau 1, og Peter, Arne og Brian er 
accepteret som U9 til U13 dommer, dvs. 
at vi har 5 U dommere. Der har været ret 
stor (for stor) efterspørgsel efter os til DM 
stævnerne. 

 
Ø  Forældre gr. Arne J har kontakt til 

en større gruppe, ingen fast 
struktur.  

Ø  DRU sommerlejr, Marlene og Joen 
deltog som ledere – gjorde det 
igen godt. 

Ø  Fini M trådte igen til som hjælp på 
Hollands turen. 

Ø  U Sponsor gr., - ingen aktivitet 
Ø  Der udover modtog vi lejlighedsvis 

hjælp fra forskellige forældre. 

 
Ungdoms holdene 

 
Ø  U7 – intet hold. 
Ø  U9 – trænet af Brian Franklin, 

Anders Petersen og Jens Lundqvist 
- fik et godt år, men nogle rigtig 
flotte resultater, vinder af  – DM – 
ØT. Største udfordring lille tilgang 
og svært at fastholde spillerne pga 
få U9 kampe. Årets spiller blev 
Simon ”Grung”. Vi havde ca. 5 
aktive mod slutningen året.  

Ø  U11 – trænet af Brian Franklin, 
Anders Petersen og Jens Lundqvist 
- fik et godt år, vinder af DM, ØT 
og nr. 2 i Hilversums 
Internationale turnering i Holland. 
Største udfordring, at fastholde 
den store spiller gruppe på 2 hold, 
uden at sætte det sociale 
sammenhold overstyr. Årets spiller 
blev Mark Franklin. Vi havde ca. 15 
aktive spillere 

Ø  U13 – trænet af Arne Jørgensen 
og Loke - havde et godt år vandt 
DM og ØT, og blev nr 2 i 
Hilversums Internationale 
turnering i Holland. Holdet er bredt 
funderet, og har et godt 
sammenhold og fungere socialt 
godt sammen, Største udfordring 
vi tabte 3 piger som startede i 
foråret. Årets spiller blev Mathias 
Pintos. Vi havde ca. 16 aktive 
spillere ved årets udgang. 

Ø  U15 – trænet af Peter Larsen -, 
største problem en lille spiller 
gruppe. Vi forsøgte et 
samarbejdede med Exiles med 
delvis succes. Holdet begyndte 
igennem gået at fungere bedre 
socialt sammen. Årets spiller var 
Mikkel Baron. Vi havde ca. 14 
aktive spillere. 
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Ø  U17 – trænet af Glenn Enna og 
Claus Beck - havde et godt år, de 
vandt DM. Holdet har dog haft en 
”ond” omgangs tone imellem 
spillerne, når tingene ikke spillede 
rigtigt, et emne som vi har talt om 
mange gange, og som er blevet 
bedre, men som aldrig forsvandt. 
DIF projektet er bl.a. derfor rettet 
mod denne gruppe spillere. Årets 
spiller var Jannis Clausen. 6 
spillere fik debut på Danmark U17. 
Den aktive gruppe bestod af ca. 15 
spillere. 

Ø  U19 – mikset hold af U17 og unge 
senior spillere. Største udfordring 
er at skaffe kampe til denne 
gruppe, det var kun Speed der 
kunne stille hold i DM i 2004. Vi 

kan stille ca. 20 U19 spillere på 
banen. 

 

Ungdoms holdenes udvikling 

 
Her er en oversigt over spiller udviklingen 
i ungdoms afd. siden vi startede op i 
1994, den viser at vi er inde i en dårlig 
udvikling, idet antallet af spillere de sidste 
3 år med faldende tal. ( opgjort per 1. 
januar). 
U afd. Har i de sidste år afleveret omkring 
50 spillere til senior afdelingen, hvoraf ½ 
af dem har været på U17/U18 og U20 
landsholdene, men vi er som klub ikke 
god til at fastholde dem, for hvor er de ? 
Dette er en kæmpe udfordring til klubben 
og senior afd. 

 
 U7 U9 U11 U13 U15 U17 U19  Total 

1994   6  10   16 

1995   12     12 

1996   9 10 9   28 

1997   13 15 10   38 

1998  7 17 12 12 5  53 

1999 7 10 19 15 23 4 5 83 

2000 5 8 10 18 27 17 8 93 

2001 5 8 10 16 22 20 8 89 

2002  6 10 14 17 21 14 82 

2003 3 9 15 15 19 21 12 94 

2004 1 2 16 17 15 17 20  88 

2005 0 3 11 15 10 18 19  76 

 
Snit 4 7 12 15 16 15 12  61 

 
Sidste år så det ikke godt ud for mini 
holdene (U9 til U13), men en større 
tilgang her i efteråret har rettet op på 
dette, til næste år, så er det i U9 vi 
mangler spillere. På de større hold er 

situationen nogenlunde stabil, og med 94 
aktive spillere ved sæson afslutningen, så 
har vi haft den største fremgang siden 
2000, hvor vi var 93 aktive . 

  
 U7 - U9 – U11 - U13  U15 - U17 - U19 Total  
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1994 6 6 10 10  16 8 

1995 12 12    12 12 

1996 19 10 9 9  28 9 

1997 28 14 10 10  38 13 

1998 36 12 17 9  53 11 

1999 51 13 32 11  83 12 

2000 41 10 52 17  93 13 

2001 39 10 50 17  89 13 

2002 30 10 52 17  82 14 

2003 42 11 52 17  94 13 

2004 36 9   52 17  88 13 

2005 29 7   47 16  76 11 

    

Snit 31 10  35 14  63 12 

 
Fremtiden – 2005. 
Planmøde for 2005 er ikke afholdt endnu 
– torsdag 10/2 kl 19,30 – CB dagsorden. 

Indendørs afgøres 12/2 i Fredericia med 
U15 og U17. 

Årets DM turnering skal ligger på 
følgende datoer 16/4 – 21/5 – 11/6 – 
20/8 – 17/9 – 29/10 

DRU sommerlejr – Spjald i U25. 

U18 landshold – Påsken i  

U17 landshold – FIRA lejr i U26 i DK 

U20 landshold – XX i UX.  

U17 – U19 tur – Skotland i U42. 

Klubben har en målsætning, der hedder 
ca. 125 ungdoms spillere, fordelt på hold 
i alle alders grupper (max. 25), med 2 
trænere pr. aldersgruppe. Den 
målsætning arbejdes der stadig efter, 
men det ser svære ud end tidligere.  

Flere spillere – BF og CB har skole og 
Gymnasium projekter i gang (TG 28/2) – 
hjælpere efterlyses. 

DIF . U Projekt (rettet mod 13 til 18 år) vi 
deltager sammen med AARK, projektet er 

under start, først udkast til et projekt 
forløb er skrevet og skal diskuteres på et 
møde i AARK, lørdag, Glenn, Jens og 
Martin deltager. Derefter skal bestyrelse 
og U udvalg involveres. I U projektet 
arbejdes der primært med 3 emner  

A) Et ungdomsråd, der skal varetage de 
unge spilleres interesse i klubben,  

B) Omgangs tone, mellem spillerne, 
C) Opførsel før, under og efter en kamp 

(udgangs pkt er det der er beskrevet 
for senior afd.).  

Mht. U turneringer, vi arbejde for at vi får 
en turnering Kristi Himmelfartsdag, hvor 
ungdoms holdene spillere 7 a-side. Vi er 
arbejder på at gøre det til en 2 dage 
turnering på længere sig, som skal være 
et ungdoms modstykke til Scandinavian 
Open 7 a-side i august. 

Mht. Øresunds turneringen, så vil vi 
forsøge at arrangere et fælles ledermøde 
i Malmö, med alle de danske og svenske 
klubber i Øresunds regionen, så vi kan få 
dette op og stå igen, på en måde der er 
til glæde for alle deltagerne.  

Det er væsentligt at der foregår et 
samarbejde mellem senior afd. og os, så 
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vi ikke taber for mange spillere i 
overgangen mellem ungdom og senior, 
derfor foreslår vil helt konkret at der 
satses på et U 19 hold, så nye senior 
spillere (U18) får et hold på deres egne 
præmisser, bemærk at der i 2004 vil 
være ca. 25 U19 spillere (incl. 5 U17 
spillere) 

Budgettet for 2005 er ikke aftalt (på ca. 
xxx.000 kr.), og dækker det samme antal 
aktiviteter som i 2003, dvs. DM og ØT 
turneringen, samt en tur til Skotland – 
hvis der er nok interesserede og 
økonomien hænger sammen. 

 
Turneringer og ture i 2005: 

Ø  DM turnering, skævt fordelt over 
hele landet,  

Ø  Øresunds turnering af 3 omgange, 
heraf 1 hos Speed.  

Ø  Speed ungdoms 7 a-side. 
Ø  Pingvins internationale Cup. 
Ø  U15-U17 kanotur  
Ø  U fester (??) 
Ø  U15 + U17 til Skotland (med U19 ) 

 
Ungdomsudvalget 
Brian, Anders, Jens, Loke, Peter, Arne, 
Glenn, og Claus. 

Klubben og Bestyrelsen mangler hjælpere. 
 
Klubben og bestyrelsen, mangler frivillige til forskellige jobs i udvalg 
samt almene forefaldende arbejder, og alle kan deltage. 
 
Der findes meget arbejde i en klub som R.K. Speed, og vi mangler flere 
steder hjælpere så hvis du er interesseret, så henvend dig til et medlem 
fra bestyrelsen, hvis du kan afse nogle timer eller dage som hjælper,. 
 
Alder betyder ikke noget vi finder lige det job der passer dig, og måske 
er det et springbræt frem til et spændende job i Bestyrelsen, eller en 
udvalgspost, og som sagt alle kan bruges. 
 
BESTYRELSEN          
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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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