
 

NUMMER 12 DECEMBER 2006 55. ÅRGANG 
 

SPEEDBLADET 

Glædelig jul og godt nytår 
Speeds bestyrelse og bladets redaktion 
ønsker alle læsere, spillere, trænere, 
forældre mv. glædelig jul og godt 
nytår.  

Årets brag, Unge - Gamle, 
Lørdag d. 2-12-2006 

Årets brag af en kamp blev afviklet 
Lørdag d. 2 december, og som 
sædvanlig var der mange fremmødte, 
som startede med varm gløg og 
æbleskiver. 

Derefter blev trøjer udleveret, og 
holdene blev fordelt, de gamle fandt 
hurtigt ud af at spillet skulle holdes 
inde omkring klyngerne, hvor de havde 
overtaget, men de unge var kloge nok 
til at holde spillet ude i det åbne, og 
lynhurtigt fik de scoret 2 forsøg. 

Men langsomt fik de "gamle" bolden til 
at rulle, og halvlegen endte med en 
føring til de gamle på  22 - 17. 

Anden halvleg startede som første 
sluttede, med stort pres fra de gamle, 
men de kunne ikke holde bolden helt 
væk fra de unge, som havde held til at 
score 2 forsøg mere, til slutresultatet 31 
- 22. 

Bagefter blev der uddelt forskellige 
flidspræmier, og ved 18.00 tiden var de 
gule ærter færdige, og som noget nyt 
var der også blevet lavet flæskesteg til 
dem der ikke kunne spise de gule ærter. 
Det var jo glædeligt at der var så 
mange til spisningen, vi var over 70 til 
maden, så det blev en  l-a-n-g  aften, 
men med godt humør og sang på 
flåden. 

 Unge - Gammel komiteen. 
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 Tre spillere kandiderer til Årets 
spiller I Dansk rugby 

DRU har fundet følgende tre kandidater til titlen som 
årets spiller: Michael Bransholm (FRK), Jonas 
Haaning (FRK) og Johannes Soussan (CSR).  Årets 
dommer har følgende kandidater: Richard Donovan, 
Roland Jones og Douglas Langley. Klubberne skal 
afgive stemmer til DRU. 
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Julehilsen fra Claus Beck 
på Filippinerne 

Hej allesammen 

Glædelig jul og godt nytår og en lille 
hilsen fra de varme lande. 

Hernede går det godt for Nette og mig, 
vi er faldet godt til, og kan leve med en 
gennemsnitstemperatur på 28 grader 
året rundt, og da vandet også er 28 
grader, så kan man ikke klage. 

Som I måske har hørt, så har vi også 
lidt vind og regn ind imellem, 
Filippinerne er blevet ramt af 5 
typhooner de sidste 4 måneder, hvoraf 
den værste var supertyphoonen 
”Durian”, den ramte landet med 
konstante vindhastigheder på over 230 
km i timen, og dræbte ca. 1.200 
mennesker mens den passerede landet.  
Den seneste typhoon ”Utor” passerede 
tæt på Cebu Island hvor vi bor, og gav 
”kun” vind som en dansk orkan, til 
gengæld, så kom der 20 cm vand på 1 
døgn. 

Mht. til rugby i Cebu, så går det også 
fremad, Cebu Dragons har nu omkring 
90 aktive spillere fordelt på 6 touch 
hold, 2 fuld kontakt herrehold, 1 
damehold og 1 U13 hold.  Førsteholdet 
som startede i august 2005, blev nr. 3 i 
den filippinske 15-mandsturnering, der 
med 10 klubber ikke er verdens største. 
Vores 10 mandshold har desuden 
vundet ”platen” i 2 turneringer i 
Manila.  Rugby er et hårdt spil i det 
varme og fugtige klima, men efter et 
stykke tid, så kan man godt vende sig 
til det, men det kræver masser af vand.   
Hernede deles hver halvleg op med en 

2 minutters vandpause for at forhindre 
hedeslag blandt spillerne. 

Udviklingen har været god, og fra at 
tabe alt, så vinder holdet nu mere end 
halvdelen af de kampe der spilles.  Det 
er også lykkedes at vinde 3 gange over 
ikke-filippinske hold, hvilket er stort da 
filipinerne ikke er verdens største 
folkefærd, men hurtige det er de.   

Jeg spiller selv på 1 af touchholdene, 
og så er jeg blevet coach for 
kontaktholdene.  Det er egentlig ikke så 
svært, for spillerne vil gerne spille min 
type rugby, som er hurtige hænder, 
hurtige løb og ikke for meget kontakt, 
når holdet selv har bolden.  En spil 
type, som passer fint til mindre spillere, 
og som vi i Speed praktiserede på U17 
holdene i mange år med stor succes. 

Rugbyudviklingen i landet tog fart lige 
før vi ankom, landshold for 7 og 15 
mands hold blev startet i november 
2005, og begge hold har opnået gode 
resultater.  Her i november vandt 
landsholdet over Singapore Barbarians 
i Singapore (26-27), det var en stor 
overraskelse som nåede 
sportssektionerne i begge landes aviser, 
rugby i Singapore er 3-4 gange større 
end i Danmark, og tiltrækker en del 
tilskuere.  Her i januar afvikler klubben 
sin første 10 mands turnering, med 
hold fra Asien, i forbindelse med 
Sinulog festivalen, som ender i et flot 
karneval over 2 dage. 

Pga. TV er det også lettere at forklare 
rugby, hver tirsdag aften, og ofte i 
weekenderne er der rugby fra England 
eller Australien, så spillet er ikke 
ukendt for folk.  Jeg har netop selv med 
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stor fornøjelse fulgt efterårets 
landskampe i UK og Frankrig, hvor 
New Zealand fremstod i en klasse for 
sig selv, men også Irland og Argentina 
er rigtig stærke, og Argentinas sejr over 
England på Twickenham var flot og 
fortjent.    

Hvis man vil hilse på mig så regner jeg 
med at deltage i årets 
generalforsamling i Speed, da jeg kan 
kombinere det med et møde i Prag 
ugen efter.  Jeg håber der vil være et 
godt fremmøde, så vi kan få en 
hyggelig aften og diskutere klubbens 
fremtid som den ser ud efter mødet i 
november. 

Jeg har sendt lidt billeder med fra Cebu 

 
Cebu Dragons i Manila – Klubbens 

første store turnering, der gav 3 
nederlag, men ogsa de 2 første sejre. 

 
En rejsende Speed redaktør – I Manila 

måtte Jørgen tage til takke den den 
lokale transportform. 

 
Pink Dragons – klubbens damehold, de 

er meget hurtige, og har indtil nu 
vundet 1 turnering. 

 
Casandra Dragons – vinder af den 

første touch liga i Cebu, de spiller kun 
touch og er ikke en del af Cebu 
Dragons. 12 hold deltog over 10 

weekender. 

 
Team Edge (lyse trøjer)– touch hold 

med dansk spiller, han er vist nok 
holdkaptajn i RK Speed. 
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Kamphygge – grillen er altid i gang når 
vi træner og spiller – De store mænd er 

Dave og Dave 2 af klubbens 
grundlæggere. 

 

 
Jul i Cebu, bare lige sa I kan se det, her paa Cabilao vil vi holde jul, det er da lidt 
bedre end Amager Strand Park. 

 
Som I kan se vi har altid plads til en til, eller et helt rugbyhold. 
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Og så var der lige dette fra Frederiksberg. Ha’ det godt drenge, og hold sammen som 
et hold. 
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Indkaldelse til R.K.Speed´s Ordinære 
Generalforsamling. 
  
Fredag d. 26  Januar  2007   Kl. 19.00. 
  
  
DAGSORDEN: 
  
       1.  Valg af dirigent. 
       2.  Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
       3.  Klubbens fremtidige arbejde. 
       4.  Udvalgenes beretning for det forløbne år. 
       5.  Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse. 
       6.  Fastsættelse af kontingent. 
       7.  Behandling af indkommende forslag. 
       8.  Valg af bestyrelse, i henhold til klubbens vedtægter.  * 
       9.  Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsupleant. 
     10.  Eventuelt. (blandt andet uddeling af diverse pokaler.) 
  
* Følgende er på valg: 
Kasserer Lars Graae villig til 
genvalg. 
Seniorudvalgsformand         Glenn 
Enna             villig til genvalg. 
          
Klubhusudvalgsmedlem      Frank 
Larsen           villig til genvalg. 
Bane-og materaleforvalter   
Torben Batm. N.     villig til 
genvalg. 
  
 
 

Eventuelle forslag bedes 
fremsendt til klubben, og skal 
være klubben 
i hænde senest d. 19 Januar  2007. 
  
BESTYRELSEN. 

Medlemmer af Sponsorgruppen
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Crouch-touch-pause-
engage  

IRB indfører per 1. januar 2007 nye 
regler i forbindelse med faste klynger. 
Dommeren vil kalde crouch-touch-
pause-engage og stolperne har en del at 
gøre før klyngen kan genstarte spillet. 
Detvigtigste er at der ikke må presses i 
klyngen førden er helt bundet sammen 
- i modsat fald gives straffespark. Se 
mere inklusiv video på IRB’s 
hjemmeside: 
http://www.irb.com/EN/Laws+and+Re
gulations/Laws/061206+dk+scrum+la
w+change+en.htm 

 

 

 

 

 

 

 

GTDATA 

 
Pantebrevssystemer 

 
Tlf.  3250  1018 
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Indkaldelse til Årets NYTÅRS-KUR!! 
 
Oldboys afdelingen indkalder igen til nytårskur, så sæt allerede nu 
dagen af. 
 
Det bliver fredag d. 12. januar 2007, mødetid Kl. 18.00. 
 
De nærmere detaljer fremkommer senere. 
 
Tilmelding senest torsdag d. 4. januar. 

 
 

 
 

 
 
 
OLD-BOYS UDVALGET 
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TELEFONLISTE 
Speeds klubhus rkspeed@rkspeed.dk 3250 0293 
BESTYRELSEN  bestyrelsen@rkspeed.dk  
Formand Jørgen Larsen jl@rkspeed.dk 3251 8701 
Kasserer Lars Graae graae@rkspeed.dk  
Sekretær Henning Pihl-Mortensen henning@rkspeed.dk 3252 8424 
Ungdomsudvalg Arne Jørgensen arne@rkspeed.dk 3251 6848 
Klubhusudvalg Frank Larsen fvl@rkspeed.dk 3535 4836 
Seniorudvalg Glenn Enna enna@rkspeed.dk 4453 0974 
Bane- og materialeudv. Torben Nielsen batman@rkspeed.dk 2167 8905 
Dameudvalg    
Sponsorudvalg    
PR- og infoudvalg Brian Elmegaard brian@rkspeed.dk 4582 5323 
DAMEAFDELINGEN    

Træner Diane Lintonbon diane@rkspeed.dk 22600372 
Kontaktperson Hanne Buhl hanne@rkspeed.dk 40327216 

UNGDOMSAFDELINGEN    

U11-U13 træner Brian Franklin  8871 4978 
U15 træner Arne Jørgensen arne@rkspeed.dk 3251 6848 
U15 træner Carsten Lund ”Loke” loke@rkspeed.dk 3255 8416 
U9-U11-U13 træner Peter Larsen doller@rkspeed.dk 3252 3887 

2616 7843 
Forældrekontakt Arne Jørgensen arne@rkspeed.dk 3251 6848 
Forældreforening Mette Christensen foraeldreforening@rkspeed.dk 3510 9359 
Forældreforening Helle Jonson                foraeldreforening@rkspeed.dk 3251 1847 
SENIORAFDELINGEN Træning tirsdag og torsdag 18-19.30 
Formand Glenn Enna enna@rkspeed.dk 4453 0974 
Kampsekretær Ludvig Hansen ludvig@rkspeed.dk 3258 8841 
Træner Ludvig Hansen ludvig@rkspeed.dk 3258 8841 
Træner Alejo Cvitanich alejo@rkspeed.dk  
Massør Carsten Bruun  3252 5555 
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