
 

NUMMER 10 OKTOBER 2006 55. ÅRGANG 
 

SPEEDBLADET 

Klubudviklingsdag 12. 
november 

Den 12. november tager vi hul på et 
samarbejde mellem DRU og Speed. 
Målet er at udvikle vores klub til at 
blive endnu bedre end hvad den er. Der 
tages afsæt i gode og dårlige sider af 
klubbens nuværende status. Om 
eftermiddagen arbejdes med udvikling 
af visioner for fremtiden og konkrete 
mål for klubbens arbejde. 

Speed slutter sidst i 
Superligaen 

Superligaen er færdigspillet og Speed 
nåede ikke at prøve at vinde. Efteråret  
bød ellers på fremgang og 
målsætningen om at forbedre 
resultaterne fra foråret blev indfriet helt 
til den sidste kamp i Erritsø som blev 
tabt meget stort. Århus vinder guld ved 
at spille uafgjort 3-3 i den sidste kamp 
mod FRK. 

Ungdomsstævne i 
Holstebro  
(Foto: Bent 
Jønsson) 
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Nedtur eller starten på den næste 
store tid i klubben 

 

Jeg har hørt at det ikke går så godt for vores 
seniorhold, og det har det ikke gjort i et stykke tid. 
Mange taler om det, men løsningen er endnu ikke 
fundet, og nu gør det så ondt, at spillerne begynder at 
forlade holdet – 2 jeg har hørt om, er Stoffer og Nico. 
Man kunne fristes til at håne dem, og være efter dem 
for de har brudt en æreskode blandt rugbyspillere, de 
har forladt deres klub i modgang. Jeg tror, at der 
mange i vores klub der tænker sådan, og til en hvis 
grænse så har de ret, men jo længere tid, vi bruger på 
at tale om dem, jo mindre tid bruger vi på at rette op på 
problemet, det går jo ikke så godt for vores seniorhold. 

Hvad er det, der ikke er så godt? Fokus er på de tabte 
kampe, men er det pga. klubbens manglende 
opbakning til spillerne, er det bestyrelsens skyld, er det 
spillernes skyld, er det klubhuset, eller hvad ....? Set 
sådan lidt på afstand (hernede i Cebu), så gør det ondt 
at se min klub lide sådan, og tror ikke på at der er 
nogen der specielt er skyldige i holdets præstationer. 

Vi har nu i mange år – siden midten af 90’erne - skabt 
en række gode ungdomshold, som har vundet stribevis 
at sejre og turneringer. Senest har vores U17 hold har 
vundet DM turneringen 5 år i træk (5 forskellige 
årgange i træk), og vi har fyldt DRU’s U18 hold med 
mange gode spillere, der fungerede med basis i hurtig 
og sikker boldbehandling.  

Medlem  af sponsorgruppen 
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Vi har stadig en god ungdomsafdeling, 
en imponerende samling af U11, U13 
og U15 spillere, og igen nogle årgange 
der vinder mange sejre. Hvorfor kan vi 
ikke få den store talentmasse til at 
fungere på seniorholdet? 

Vi har i mange år fokuseret på vores 
omgivelser i klubben, havde vi det 
rigtige klubhus til at støtte vores mange 
hold, havde vi de rigtige baner, havde 
vi de rigtige træningsfaciliter, og havde 
vi de rigtige folk omkring vores mange 
hold. Jeg kan fornemme at det er ved at 
falde på plads, måske mangler der 
stadig noget med folkene omkring 
holdene, men det er jo ikke nyt, vi har 
altid manglet ledere, og det vil vi nok 
blive ved med. 

Ser vi på sammensætningen af 
seniorholdet, så vil jeg tro at den 
gennemsnitlige aldersfordeling over de 
sidste 3 år er droppet fra først i 30’erne 
til først i 20’erne. Det fortæller mig, at 
det der virkede for 3 år siden ikke 
virker i dag, det fortæller mig også, at 
vi som ledere, er endnu længere væk 
fra spillerne end vi var for 3 år siden, vi 
lever 2 forskellige slags liv og sådan 
skal det være.  

Den positive side må være, at det må 
være lettere i dag at komme ind på 
seniorholdet, end da Joen, Tommy og 
Dodji dukkede op for 4 år siden som de 
første nye seniorspillere af egen avl i 
mere end 15 år. Lettere fordi flere har 
den samme alder, og dermed det 
samme syn på livet, jeg tror at det gør 
integrationen i dag meget nemmere for 
unge som Gerard og Mikkel. Omvendt, 
så betyder det også at holdet er endnu 

mere afhængig af andre, til at 
organisere og lede det i den rigtige 
retning, både på og uden for banen. Jeg 
vil nu ikke foreslå at folk som Carsten 
B, Brian F og Jimmy B tager en tur i 
trøjen for at styrke klyngen, nej jeg 
mener at holdet på banen skal vokse 
indefra og med egen styrke, og det vil 
jeg komme tilbage til.  

Nej - jeg vil mene at bestyrelsen og 
klubbens ældre medlemmer, skal sætte 
sig ned og lytte til hvad det er, det unge 
seniorhold vil have. Det lyder lettere 
end det er - for spillerne er nok bedst til 
at sige at bestyrelsen har glemt dem 
mens klubhuset blev bygget, mens de 
har svært ved at præcisere, hvad det er 
bestyrelsen har glemt at gøre. En ting 
er at værre utilfreds – det er let, hvem 
kan ikke det, det er noget helt andet at 
være konstruktiv og bygge op. Så husk, 
det kan ikke gøres på et par 
spillermøder, det er en lang proces hvor 
2 generationer må mødes og hvor den 
ældre må lytte mere end den er vant til, 
og den unge må være mere konstruktiv 
end den er vant til. Mit forslag som 
turguide for denne del er folk som 
Kaare, Ludvig og Glenn.  

Og mit eget lille pip til bestyrelsen – Få 
hurtigst muligt hverveplakater op på 
Universiteterne i København, og gør 
RK Speed til en attraktiv klub for unge 
udlændinge der studerer i København. 

Hvad så med holdet på banen, de taber 
jo næsten alt. Næsten alt er løsningen 
her, for holdet skal fokusere på hvad 
der virker, holdet har lige vundet platen 
i SO7, jeg vil tro at det igen var på 
hurtighed, åbent spil og god 
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boldkontrol, og ikke på en massiv tung 
klyngeindsats. Ja - jeg så ikke 
kampene, men et stort tillykke til 
spillerne, godt gået. Jeg har forstået at 
holdet havde en god tur til Kiel for at 
spille 7 a-side, ikke det bedste resultat 
på banen, men udenfor var det bestemt 
ikke kedeligt. Mit råd til at holde 
motivationen oppe, kom ud og rejs, og 
spil en masse 7 a-side, I er måske ikke 
mange, men her kan de få aktive, få en 
masse gode og sjove oplevelser, mens 
de venter på at klubben skaffer nye 
spillere. 

Som spiller bør I også fokusere på, at I 
som et ungt hold, er i en lang 
læreproces (der er jo en grund til at 
man står i lære i 4 år, tingene skal læres 
fra grunden af). Spillere som Emil, 
Kevin, Rune og Anders kan sikkert 
huske hvordan starten var, de fik 
stygge tæsk af alle andre det første år, 
de fejrede første gang de scorede, 
første gang de vandt en halvleg, og var 
ekstatiske første gang vi vandt en 
kamp. Rundt om dette, byggede vi et 
net med sammenhold og mange 
aktiviter, som årlige rejser, vinterture 
uden rugby og videonætter i klubben. 

Altså nyd det, accepter at I ikke kan 
vinde alt nu, det kommer hvis I vil, det 
skal være sjovt at træne og spille, rejs 
ud og spil 7 a-side, tag til fester 
sammen, gør det I er gode til, spil 

rugby som Frankrig, hvor størrelsen 
ikke er det eneste aktiv, 3 
landsholdsspillere er under 1.75 og de 
har lige banket Sydafrika på udebane. 
Jeg har lige været med til det samme - 
små filippinere udspillede store 
europære og vandt en turnering sidste 
weekend, hurtige løb og god 
boldkontrol. 

Jeg tror at I er starten på den næste 
store tid i klubben, for der har aldrig 
været en større talentmasse end nu –  

Claus Beck. 

 

 

Medlemmer af Sponsorgruppen 



5 

Medlemsseminar søndag den 12. november 2006 i 
Klubhuset. 
 

 
”Gør en god klub bedre!” 

 
 
 
 
For til stadighed at udvikle klubben afholder Rugbyklubben Speed og Dansk Rugby 
Union et medlemsseminar, hvor det er os magtpåliggende, at klubbens medlemmer og 
samarbejdspartnere møder op og giver sin mening til kende, så vi efterfølgende i 
fællesskab kan udvikle vore aktiviteter til gavn for medlemmerne. 
 
 
PROGRAM 
 
Kl. 09.00 – 09.30: Velkomst og morgenmad 
 
Kl. 09.30 – 10.30: Status 
 

- hvad er vi gode til i klubben? 
- hvad kan vi blive bedre til i klubben? 

 
Kl. 10.30 – 11.30: Problemformulering 
 

- hvilke problemer mener vi, at vi har? 
- hvad er årsagen til disse problemer? 

 
Kl. 11.30 – 12.30: Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.00: Visioner 
 
Kl. 13.00 – 14.00: Formulering af mål 
 
Kl. 14.00 – 15.00: Fælles mål og handlingsplaner 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
RK Speed     Dansk Rugby Union 
 
Jørgen Larsen    John Aage Petersen 
Formand     Breddekonsulent 
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Spørgeskema til analyse af rugbyklubben og dens aktiviteter. 
 

Dette skema er lavet i forbindelse med medlemsseminaret den 12. november 2006 i 
klubhuset. Vi beder dig besvare spørgsmålene åbent og ærligt. Du må gerne besvare 
anonymt, men vi ser gerne, at du skriver din funktion i klubben, f.eks. spiller, leder mv. 
Har du flere funktioner, så understreg din primære funktion. Dine svar vil ikke i det 
videre arbejde kunne refereres direkte til dig. 
Det skal endvidere anføres, at jeg har pålagt mig selv tavshedspligt i forbindelse med 
denne undersøgelse. 
Såfremt der er nogle af spørgsmålene, du ikke vil eller kan svare på, så er det også 
OK. 

 
1. Hvad mener du er klubbens stærke sider i dag? 

 
2. Hvad mener du, at klubbens kan gøre bedre fremover? 

 
3. Hvilke trusler ser du for klubben indenfor de næste 3 år? 

 
4. Hvilke muligheder ser du for klubben indenfor samme periode? 

 
5. Hvilke indsatsområder mener du, at klubben skal prioritere fremover? 

 
6. Hvad ville du straks tage fat på, hvis du var formand for klubben? 

 
7. Hvad ville du straks tage fat på, hvis du var dameansvarlig i klubben? 

 
8. Hvad ville du straks tage fat på, hvis du var senioransvarlig i klubben? 

 
9. Hvad ville du straks tage fat på, hvis du var ungdomsansvarlig i klubben? 

 
10. Øvrige kommentarer om klubben. 

 
Af hensyn til min videre behandling af skemaerne, bedes du sende dine svar til mig 
senest søndag den 5. november 2006. 

 
Med venlig hilsen 
 
Dansk Rugby Union 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 
 
 
John Aage Petersen 
Breddekonsulent 
 
Tlf.  43 26 27 99 
Mobil 40 41 66 76 
Mail john.aage@rugby.dk   
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Fitnesscentret er åbent 
Tårnby Kommune har i samarbejde 
med Amagerhallen og klubberne her 
fået indrettet et fitnesscenter, på 1 salen 
i hallen. Her kræver det et adgangskort 
som du får ved at henvende dig til 
Glenn Enna eller Frank Larsen, så hvis 
ikke du har fået et endnu, så se at 
komme i gang, der er træning hver 
tirsdag og torsdag. 

Bestyrelsen. 

Danmark tabte til British 
Army 

Det danske landshold tabte 21/10 
testkampen mod British Army 
Germany med 29-7 (10-0). BAG 
stillede med et stærkt hold, der mand 
for mand var danskerne fysisk 
overlegne. Landstræner Chris Adby 
kan dog tage mange positive ting med 
fra kampen. Holdet fik afprøvet nye 
spilsystemer og klynger/indkast 
fungerede tilfredsstillende. Det danske 
forsøg blev scoret af Kevin Steel 
(Odense) og omsat af Morten Rune 
Nielsen (FRK). Jonas Haaning (FRK) 
blev kåret som bedste danske spiller. 
(www.rugby.dk) 

Lovændring på vej 
Det lader til at der før næste års World 
cup vil blive lavet en ændring i 
reglerne så klynger ikke må udnytte 
nogen kræfter før den er bundet helt 
sammen. Denne regel skulle give 
Australien en fordel da de mod flere 
andre hold er blevet sat under pres i 
klynger (www.news24.com) 

 

 

Speed´s Old-Boys til 

Medlemmer af sponsorgruppen 
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Waterloo - Belgien. 
Old-Boys afdelingen havde arrangeret 
genvisit hos Waterloos Old-Boys i 
dagene 6-7-8 oktober, de havde besøgt 
os året før i maj måned, hvor vi havde 
en tæt kamp med dem, og en rigtig god 
tredie halvleg, med spisning og masser 
af sang og glade miner, så ved Old-
Boys Nytårskur i januar, besluttede 
man at arrangere et genvisit i oktober 
måned, i august måned startede 
tilmeldingerne til turen, og selve 
planlægningen tog fart. 

Der var vanen tro mange tilmeldinger 
til selve turen, og vi regnede med en 
gruppe på ca. 30 personer, men jo 
tættere vi kom på afrejsedagen, jo flere 
meldte fra, så vi endte med en trup på 
22 tilmeldte, og 2 dage før smuttede 
yderlig 2 stk. og på afrejsedagen mødte 
2 mand ikke op, så vi kom afsted med 
18 deltagere, og dette er for dårligt når 
alle var enige om sted og tid. 

Vi var så per bus på vej imod 
Bruxelles, og efter 14 timers kørsel 
fandt vi vort Hotel, der var helt O.K. 
Efter indkvarteringen skulle vi ud og 
have noget aftensmad, og vi boede 
heldigvis i en bydel med mange 
restauranter, så det var ikke svært at 
finde noget mad. 

Næste morgen blev vi kontaktet af vor 
forbindelse til Waterloo, Ulla som er 
gift med Holdkaptajnen Frank Farlow, 
hun ville vise os de mest kendte steder 
i Bruxelles, så kl. 10 startede busturen 
rundt, og vi fik set de mest kendte 
steder i byen og var tilbage på Hotellet 
3-4 timer efter. 

Kampen skulle spilles kl. 16.00 og 
banen lå ca. 5 minutter fra Hotellet, så 
alle gik derhen, vi måtte jo låne nogle 
spillere fra den lokale rugbyklub 
"Kituri" var navnet, (vi kunne ikke 
spille på Waterloos bane der var 
optaget af andre kampe). 

Kampen startede meget jævnbyrdigt og 
vi havde mange chancer i starten, men 
efterhånden fik Waterloo overtaget og 
scorede en del nemme forsøg, og de 
vandt kampen 60 - 10, vore 2 forsøg 
blev scoret af "flipper" og Ludvig 
Hansen. 

Derefter var der arrangeret en slags 
"tapasbord" med lokale retter, og de 
bar stadig øl ind, efter et par timer var 
der så menu med 2 retter mad og taler 
og masser af sange, det blev en rigtig 
stor aften med en god 
"rugbyatmosfære", så hen imod midnat 
begyndte vi at sive tilbage til Hotellet. 

Næste morgen var det op kl. tidligt og 
afsted med bussen kl. 8.00 imod 
København, men vi må have haft 
medvind på vejen hjem, for det tog kun 
12 timer før vi landede i klubhuset, 
meget trætte og en hel del erfaring 
rigere omkring tilmeldinger til ture, og 
om hvor langt man skal køre i bus. 

  

Hilsen fra "Le President" 
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Guld til Speeds 
kvindehold 

Puha, så kom vi (næsten) helskindet 
igennem Sevens. Der var ”kun” et par 
bøjede ribben, afrevne tånegle og de 
obligatoriske blå mærker. Men 
resultatet, kan man vist ikke sætte en 
finger på. Det blev til 5 sejre i 5 kampe. 
Ikke dårligt! 

Vi startede lørdagen med en masse 
tumult, nogle hold var ikke mødt op- 
og andre havde ikke spillere nok. Det 
er altid lidt af et puslespil at få det hele 
til at gå op. Men det blev da til 5 fulde 
hold. Frederiksberg fik hjælp af Grenå 
og et par Nordmænd, og vores norske 
”kollegaer”, som skulle ha’ været to 
hold, blev reduceret til et enkelt. Samt 
to svenske hold, Malmø og Lugi Lions, 
og selvfølgelig os- med hjælp fra 
Paula, en super dygtig spiller fra 
Italien, som var af sted med sin kæreste 
og hans hold. 

Kvindepuljen blev afviklet Lørdag med 
kampe og finaler. Rart at vi ikke at 
skulle op og spille igen søndag, med alt 
for mange tømmermænd. Wee… 

Vi spillede første kamp i top-dårligt 
vejr. Mod Bergen (et Norsk kombi-
hold) Man kunne desværre godt se, at 
det var lidt vådt og glat på vores spil- 
som var lidt rodet og knap så sevens 
præget. Det kan ske at det var fordi at 
det var første gang de fleste speed 
spillere skulle spille sevens?! Men det 
blev da til en sejr 12-7.  

Anden kamp var mod Lugi Lions, vi 
havde ikke set dem spille- men vi 

forventede en del af deres spil. De 
svenske hold plejer at være utrolig 
stærke i forhold til os… Meeen ikke 
denne gang. Jeg var meget imponeret 
over hvor gode vi var til at beholde 
bolden efter tacklinger og kontakt. 
(Dianes træning over sommeren har 
virkelig hjulpet) og de første 
premierenerver havde lagt sig - Vi 
vandt 40-0 

Kampen mod Frederiksberg var nok 
den vi glædet os mest til. Sidste år 
vandt vi over dem til sevens- men tabte 
det danske mesterskab. Så nu skulle vi 
jo lige slå fast at Speed ER de bedste til 
sevens, og at deres titel som danske 
mestre er i fare… De gav os bestemt 
ikke de store problemer. Men de var 
heller ikke deres faste hold- mange af 
deres spillere var på ferie. Men vi var 
klart det bedste hold. Vi fik fordelt 
bolden hurtig og sikkert. Tacklede 
hårdt og lavt. Vi vandt kampen utroligt 
sikkert 31-0. Dejligt!!! 

Fjerde kamp var mød Malmø. Vi var 
ved at være godt trætte. Men solen var 
kommet frem og vores tøj var knap så 
vådt og tungt at løbe rundt i. Vi 
sparkede ud, et forholdsvis godt 
udspark som Natalie greb og spillede 
videre til Paula, som scorede. Tja, det 
startede jo meget godt. Det var sådan 
fortsatte resten af kampen. Spillet 
udviklede sig og blev seværdigt. De 
havde ikke mange chancer for at 
komme igennem, da vi havde bolden 
på vores hænder det meste af tiden, og 
var gode til at blive på benene. Vores 
spil lignede i perioder rigtig SEVENS! 
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Vi vandt også denne kamp stort. 43-0 
(!) 

Så var vi i finalen…. Vores blev spillet 
lige før finalen, for oldboys puljen. Så 
der var rimelig mange mennesker - og 
heldigvis mange speed ”tilhængere”. 

Man kunne godt mærke at vi var ved at 
være godt brugte - Jeg havde kramper 
det meste kampen. Hanne blev sparket 
i hoved- Mette slog hånden. Så det var 
virkelig de ”helt unge” kræfter der 
viste karakter. De kæmpede en brav 
kamp og spillede flot sevens!  Vi vandt 
30-5 

Så Speeds kvinder er nordiske mestre- 
Det kan vi vist godt være stolte over. 

Tak for en dejlig sommer…  

Marlene  
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DM-turneringen 
Superligaen er nu færdigspillet og 
Speed endte med en god kamp hjemme 
mod Ålborg som næsten gav en sejr, 
men blev et nederlag på 20-22. Årets 
sidste kamp var ude mod Erritsø. Det 
startede skidt med et skadesramt, ikke 
fuldt hold i bussen. Vi lånte to spillere 
hos Erritsø og kampen  mod Ålborg 
gav håb om en god indsats. Desværre 
var forsvaret fuldstændig åbent fra 
kampens start så et opsat Erritsøhold 
fik en del meget nemme scoringer. 

Nede med flere forsøg blev der frem 
mod midt af 1. halvleg taget fat på 
forsvarsspillet og Erritsø måtte arbejde 
mere for forsøgene, men de fik dem og 
ved halvleg  var kampen afgjort hvilket 
i anden halvleg medførte at al gejst 
blev mistet og kampen endte 7-115. 
Speeds forsøg blev scoret af JP, men 
absoult på et stærkt forarbejde fra 
Gerard som også i forsvar flere gange 
forhindrede scoringer som sidste 
skanse. Emil gjorde også en god 
indsats som 10’er-

  .  
Superliga    

07-10-2006 14:00 Speed   Aalborg   20-22   

07-10-2006 14:00 Exiles  Erritsø  7-32 

07-10-2006 14:00 Odense  Frederiksberg  3-75 

07-10-2006 14:00 CSR/Nanok  Aarhus  10-21 

14-10-2006 14:00 Aalborg  CSR/Nanok  24-33  

14-10-2006 14:00 Aarhus  Frederiksberg  3-3 

14-10-2006 14:00 Exiles  Odense  44-14  

14-10-2006 14:00 Erritsø  Speed  115-7 

  K   V U T Score   P 

1 Aarhus  14 13 1 0 561-94  41 

2 Frederiksberg  14 12 1 1 629-87  39 

3 Aalborg  14 9 0 5 347-283  32 

4 CSR/Nanok  14 7 0 7 286-310  28 

5 Odense  14 5 1 8 250-425  25 

6 Erritsø  14 4 1 9 299-277  23 

7 Exiles  14 4 0 10 223-426  22 

8 Speed  14 0 0 14 93-786  14 

1. division øst    

08-10-2006 14:00 Hamlet   Exiles II   25-0 UK 

14-10-2006 14:00 Hamlet  Hundested  7-17 

21-10-2006 14:00 Hundested  Exiles II  19-10 

21-10-2006 14:00 CSR/Nanok II  Hamlet  5-34 

  K   V U T Score   P 

1 Hundested  11 8 0 3 232-152  27 

2 Hamlet  11 8 0 3 265-132  27 

3 Exiles II  12 7 0 5 304-162  24 

4 CSR/Nanok II  9 2 0 7 101-245  12 

5 FRK/Kløveret  7 0 0 7 7-218  1 

1. division vest    

07-10-2006 14:00 Odder   Holstebro   12-36 
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14-10-2006 14:00 Lindø  Holstebro  10-12 

21-10-2006 14:00 Lindø  Aarhus II  v  

21-10-2006 14:00 Tacklers  Odder  31-15 

  K   V U T Score   P 

1 Holstebro  13 12 0 1 548-55  37 

2 Lindø  11 6 0 5 256-295  23 

3 Aarhus II  9 5 1 3 240-186  20 

4 Odder  13 3 1 9 281-343  19 

5 Tacklers  12 2 0 10 103-549  14 

2. division vest       

  K   V U T Score   P 

1 Esbjerg  6 5 0 1 254-39  16 

2 RC Midtjylland  6 3 0 3 94-142  11 

3 Sønderborg RFF  6 3 0 3 118-98  11 

4 Kolding/Haderslev  6 1 0 5 71-258  7 

Challengeturnering       

07-10-2006 16:00 CSR/Nanok II   Aarhus II   v   

14-10-2006 16:00 Aarhus II  FRK/Kløveret  25-0 UK 

  K   V U T Score   P 

1 Aarhus II  3 3 0 0 77-20  9 

2 Exiles II  3 3 0 0 65-10  9 

3 CSR/Nanok II  2 0 0 2 30-42  2 

4 FRK/Kløveret  4 0 0 4 0-100  0 
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. 

AKTIVITETSKALENDER FOR R K. SPEED 
28-10-2006 10:00  DM ungdom  Ungdom 

NOVEMBER   

04-11-2006 14:00  RAS-RAN   Super 3 

12-11-2006 09:00 Udviklingsseminar  

18-11-2006 14:00  RAN-KRA   Super 3 

25-11-2006 14:00  KRA-RAS   Super 3 

DECEMBER   

02-12-2006 12:00  Unge-Gamle   Senior 

Ændringer i datoerne vil fremgå af www.rkspeed.dk

Medlem af sponsorgruppen 

GTDATA 

 
Pantebrevssystemer 

 
Tlf.  3250  1018 
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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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Her er plads til din 
annonce! 

 
Speedbladet 

udsendes i 350 
eksemplarer hver 

måned 


