
 

NUMMER 2 FEBRUAR 2007 56. ÅRGANG 
 

SPEEDBLADET 

Det nye trænerteam  
Trænersituationen er afklaret, Kaare 
Frandsen overtager hovedansvaret for 
seniorerne. I optakten til sæsonen vil 
der være fokus på fysisk træning, men 
så snart vejr og baner tillader det vil 
der blive arbejdet med teknik, taktik, 
osv. I arbejdet med forwards får Kaare 
bistand af Jay Pollard. De øvrige 
engagerede omkring seniorerne er 
Ludvig Hansen som primært vil deltage 
omkring kampene. og seniorformand 
Glenn Enna 

Kampstatistik 2006 inde i 
bladet 

I 2006 har følgende spillere 
rundet et ”skarpt hjørne”: 
100 kampe 
Frank Mouritzen 
400 kampe 
Jesper Hagel 
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Årets spillere i Speed  
Ved generalforsamlingen i fredags blev 
der uddelt pokaler til de der har gjort 
sig mest fortjent i årets løb: 

 Årets U17: Mikkel Baron 

Årets Senior: Frank Mouritsen 

Årets Old boys: Ludvig Hansen 

Årets topscorer senior: Kaare Frandsen 

John Sørensen-pokalen: Frank Ekstrøm 
for arbejde med klubhusets ombygning 

Speedpokalen: Torben Batman Nielsen 
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 STATISTIK TIL 
OVERVEJELSE 

 
 
Alle tiders top 10 kamp liste, 
NAVN  KAMPE  SCORE 
BENT LARSEN  662  1046 
CARSTEN BRUUN  614  554 
HENNING PIHL  582  547 
JØRGEN LARSEN  550  424 
HENRIK LARSEN  547  986 
FRANK EKSTRØM  532  2060 
JIMMY BAGGE  510  108 
CLAUS BECK  502  195 
FINI MORTENSEN  453  520 
FINI HALKJÆR  448  814 
 
 
Alle tiders top 10 score liste, 
NAVN  KAMPE  SCORE 
FINN SØRENSEN  380  2754 
NICOLAI KIPP  430  2167 
FRANK EKSTRØM  532  2060 
PETER LARSEN  436  1322 
BJARNE MORTENSEN 371  1134 
BENT LARSEN  662  1046 
HENRIK LARSEN  547  986 
FINI HALKJÆR  448  814 
JAN BAAGE  215  784 
IAN HOLLINS  326  723 
 
2007 kan måske byde på jubilæer til 
Henning Pihl som dog mangler 18 
kampe for at nå 600, Brian Franklin 
som mangler 14 for at 400, Jens 
Lundqvist som nu kun mangler 2 mere 

for at nå 300, Jens Møller som mangler 
23 for at komme med 200-
kampsklubben samt følgende som er 
tæt på 100 kampe: 

Jonas Freeman (74), Rune Beck (72) 
og Michael Stebniki (71)., 

For første gang i flere år er der 
mulighed for at få nye ind i en af top-
10 listerne. Brian Elmegaard og Peter 
Doller Larsen mangler hhv. 11 og 12 
kampe for at overhale Fini Halkjær. 
Med hensyn til top-10 scorelisten er 
der til gengæld lang tid til at nogen når 
op til den. Carsten Bruun, Henning 
Pihl, Dodji Hounou, Fini Mortensen, 
Brian Elmegaard, Daniel Sørensen, 
Bjarne Mikkelsen har alle over 500 
point, men der er næsten 200 fra 
Carsten Bruuns 554 op til Ian Hollins.  

Status for 2006 
Frank Mouritsen som blev årets spiller 
fik også flest kampe med 32. Dennis 
Stark og Jay Pollard med 30 og 29 var 
tæt på. Årets topscorer var Kaare 
Frandsen med 72, men vores 
amerikanske sommergæst Marquees 
Goodwin scorede 70 point i bare 11 
kampe.

Medlemmer af Sponsorgruppen 
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Statistik for alle spillede kampe 2006 
      KAMPE   KAMPE SCORE   SCORE     

Nr. FORNAVN EFTERNAVN 01-jan 2006 IALT 01-jan 2006 IALT   % 

453 CARSTEN BRUUN 604 10 614 534 20 554      0,90  
923 HENNING PIHL 577 5 582 547  547      0,94  
442 HENRIK LARSEN 541 6 547 981 5 986      1,80  

  FRANK EKSTRØM 529 3 532 2060  2060     
578 JIMMY  BAGGE 500 10 510 108  108      0,21  

     500  500          
866 BRIAN ELMEGAARD 414 23 437 503 11 514      1,18  
926 PETER LARSEN 430 6 436 1299 23 1322      3,03  
401 NICOLAI KIPP 425 5 430 2160 7 2167      5,04  
217 ARNE JØRGENSEN 407 3 410 125  125      0,30  
183 JESPER HAGEL 399 2 401 201  201      0,50  

     400  400          
122 BRIAN FRANKLIN 376 10 386 346 22 368      0,95  

  ESKILD HOLM 313 5 318 317  317      1,00  
     300  300          

311 JENS LUNDQVIST 295 3 298 416 13 429      1,44  
636 FLEMMING FALSTER 234 7 241 275 10 285      1,18  
264 CARSTEN LUND 211 8 219 194 10 204      0,93  

    200  200          
123 JENS MØLLER 171 6 177 93  93      0,53  
257 GRAHAM KLÜSENER 148 8 156 222  222      1,42  
674 JOEN  BECK 128 16 144 47  47      0,33  
415 STEPHEN SUMMERBY 125 14 139 45 5 50      0,36  
560 KAARE FRANDSEN 107 17 124 403 72 475      3,83  
345 FRANK MOURITZEN 74 32 106 15  15      0,14  

    100  100          
575 JONAS FREEMAN 65 9 74 85 20 105      1,42  
370 RUNE BECK 51 21 72 5 5 10      0,14  
528 MICHAEL STEBNIKI 48 23 71 55 15 70      0,99  
557 RUBEN GARCIA 63 1 64 17  17      0,27  
691 DENNIS STARK 28 30 58 10  10      0,17  
693 MARTIN CHRISTENSEN 31 26 57 57 48 105      1,84  
673 LASSE DVORACEK 55 1 56 0  0         -    
558 KEVIN VENG 38 17 55 51  51      0,93  
696 EMIL ENNA 17 23 40 54 15 69      1,73  
155 MIKKEL BARON 16 16 32 59 21 80      2,50  
145 JAY POLLARD 0 29 29    0     
190 CHRISTIAN HP 10 17 27 5 5 10      0,37  
152 GERARD HOUNOU 8 18 26 20 45 65      2,50  
589 ALEJO CVITANICH 17 8 25 2 5 7      0,28  

  JANNIS CLAUSEN 22 2 24 10  10     
526 AWAL NIELSEN 21 2 23 20  20      0,87  
140 CLAUS AAEN 15 8 23   10 10     
750 ALLAN BELL 20 1 21    0         -    
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701 MATHIAS ULLER 13 4 17 0  0         -    
377 MIKKEL KRISTENSEN 9 3 12          

  MARQUIS GOODVIN   11 11   70 70      6,36  
160 JENS PETERSEN 4 7 11   5 5      0,45  

  LÅNT SPILLER 0 10 10 0  0     
  SEBASTIAN WEICHEL 2 6 8          
  J P  PATTERSON   5 5   5 5     
  SEBASTIAN LAURITZEN 2 2 4    0     
  PER LETH 3 1 4 0  0         -    
  FREDERIC TERRIBLE   2 2    0     
  JESPER VALLENTIN   2 2          
  MATT     2 2          
  LAURANT     1 1          

Z   ÅRSSCORE   16     15       
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Referat af 
generalforsamling 

Generalforsamling blev afholdt fredag 
26. januar kl. 19. 30 stemmeberettigede 
var mødt frem. 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Steen Grothe som 
blev valgt uden modkandidat Steen 
konstaterede at generalforsamlingen 
var indkaldt i overensstemmelse med 
klubbens vedtægter. 

2. Bestyrelsens beretning 

Formand jørgen Larsen fremlagde 
beretningen.  

Bestyrelsens beretning for 2006. 
Fremlagt ved den ordinære 
Generalforsamling d. 26-01-2007. Et 
kort uddrag fra året der gik, set fra 
Bestyrelsens side.   

Seniorafdelingen: Ja vi må jo se i 
øjnene, at vi spiller i en række lavere i 
det kommende år, med mindre at 
turneringsudvalget ændrer turneringen, 
og man igen deler 
Danmarksturneringen op i en vest og 
øst turnering, med et slutspil.    Ellers 
må vi se på de lyse sider, af store sejre 
må vi sige at vi vandt platen (toernes 
finale) i Scandinavien Open, og vi 
vandt også Hamlets 
Jubilæumsturnering i august måned, 
ellers må vi sige at forårets kampe var 
ryggen imod muren, med store 
nederlag, men at vi i efterårets kampe 
spillede lige op med de fleste hold, og i 
2 af kampene burde vi havde vundet, 
men seniorafdelingen skal roses for at 
de ikke tabte humøret og gejsten, men 
kæmpede i hver en kamp til det sidste. 

Bare vi nu kunne få noget ro i 
seniorafdelingen, og noget tro på 
fremtiden, vi må nu få kontaktet vore 
lidt svage seniore, der bliver væk fra 
både træning og kampe, så vi ender op 
med den store gruppe af seniore vi har, 
så vi kan få en stor seniorafdeling til 
træning og kampe i det nye år. Vi har 
haft et hold i Kiel i juni måned, for at 
deltage i en turnering der, samt været 
med i 2 sevens turneringer en i Aarhus, 
og en på Amager strand en såkaldt 
Beach rugby turnering. Vi havde jo 
også den sorg at 2 spillere forlod 
klubben, de ville åbenbart være danske 
mestre, så de ville ikke være med til at 
forme vort nye hold. I forbindelse med 
klubudviklingsdagen der blev afholdt i 
starten af november, var et af de emner 
der dukkede op vor Seniorafdeling, der 
var flere løsningsmodeller, samt nogle 
der tilbød at være med til at 
genopbygge vort seniorhold igen, det 
er jo glædeligt, set fra bestyrelsen side, 
at vi stadig har folk der vil give en 
hånd med, når det kniber.   

Dameafdelingen:  Man må jo tilstå at 
hos damerne kniber det ikke med at 
komme til træning og kampe, de møder 
op i al slags vejr, og træner på livet løs 
og med stor entusiasme. De vandt 
Scandinavien Open Cup turneringen 
for damer, efter nogle flotte kampe, 
blandt andet lammetævede de deres 
evige rivaler fra Frederiksberg i deres 
møde. De samme 2 hold ligger også og 
kæmper i Danmarks-turneringen, om 
det danske mesterskab, desværre tabte 
vi den sidste og afgørende kamp, så vi 
måtte "nøjes" med sølv, nu skal de så 
bare lære at klubben og klubhuset, ikke 
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kun er for os andre medlemmer, men 
også er der for deres brug.   

Old - Boys Afdelingen: Ja også et år 
med aktivitet, men også et år med 
skuffelser, og den største kom da vi 
skulle til Waterloo i Belgien, et 
genvisit efter deres besøg hos os, der 
var tilmeldt over 30 deltagere, men vi 
kom kun af sted med 18 deltagere, og 
deraf var der kun 7-8 spillere, vi måtte 
så låne nogle spillere fra et andet klub 
dernede, lidt flovt, men turen fejlede 
ikke noget, men det kostede klubben 
mange penge, lidt ærgerligt. Ellers var 
vi i finalen i Old-Boys rækken til 
Scandinavien Open, men tabte til 
Exiles, som vi ellers havde slået i den 
indledende runde. Som rosinen i pølse 
enden, var der vores nytårskur i januar 
måned, som blev en stor succes, den 
kommende er her i januar, hvor emnet 
er Argentina, det glæder vi os til.   

Ungdomsafdelingen: Et lidt turbulent 
år, efter Claus rejste "sydpå", men 
langsomt er man ved at få styr på det, 
man må jo også sige at det arbejde som 
Claus lavede i breddeudvalget, 
mangler, det gjorde det ikke bedre at 
Ole fra Erritsøe samtidig forsvandt, 
ikke var det bedste, så vi føler at det 
roder noget i DRU's ungdomsarbejde. 
Men vi ser ud til at have fået styr på 
ungdomstrænere, samtidig er 
tilstrømningen til ungdomsafdelingen 
er ret stabil, blot mangler der lidt i de 2 
ældste grupper. Vi vandt 3 
guldmedaljer i de 3 nederste rækker til 
DM, og sølv i resten. På Dansk rugbys 
U-18 landshold, havde vi en del 

spillere på, så rent ungdoms-mæssigt 
ser vi frem til et nyt år.   

Økonomi: Ja det har været et hårdt år 
med brug for mange penge, vore 
begynder fejl er blevet rettet og vi er 
ved at få styr på økonomien. Godt nok 
har klubbens kasserer og klubben, ikke 
direkte haft nogle penge i klemme til 
ombygningen af klubhuset, men nogle 
udgifter er det blevet til. Vi har nu fået 
nogenlunde styr på medlemskartoteket, 
så dette vil også være til gavn for 
klubbens økonomi, så vi får de 
kontingent penge ind der er nødvendige 
for at drive klubben. Men klubbens 
kasserer vil senere fremlægge 
regnskabet.   

Klubhuset: Ja som alle ved indviede vi 
det nyrenoverede klubhus d. 10 juni, 
det kom ikke helt til at holde stik det vi 
lovede sidste år at det blev i april, men 
i princippet skulle det passe med en 
hjemmekamp, så i stedet blev det juni. 
Nu har vi så fået et lækkert klubhus, så 
nu kommer det svære, vi skal lære at 
passe på det, og det gælder alle, både 
store og små, ellers vil det hurtigt blive 
grimt og forfaldent. Vi skal nu i gang 
med kælderen, som vi har lovet 
ungdommen, og vi regner med at det 
skulle være klart til efteråret.   

Scandinavien Open Seven a Side 2006: 
Ja som sædvanligt løb det af stabelen, 
desværre havde vi ikke vejret med os, 
så vort nye gulv i klubben så 
forfærdeligt ud, men lidt gulvvask og 
rengøring fik rettet op på det. 
Økonomisk gik det os lidt bedre end 
foregående år, så vi ser frem til det 
kommende år, med lidt mere 
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optimisme. Selve stævnet bliver 
afviklet d. 11 - 12 august, og 
invitationerne er sendt ud til klubberne, 
vi har indtil dato fået mange 
henvendelser fra virkelige "store 
sevens hold" så måske skal vi se et 
andet vinderhold end Sussies på den 
øverste skamle.   

Bestyrelsen:  Vi kan meddele at selve 
bestyrelsesarbejdet går fint, de enkelte 
er ved at få styr på deres 
arbejdsområde, men vi mangler stadig 
nogle ting, blandt andet er kontoret 
ikke rigtigt etableret som vi havde 
ønske om, men det er ligesom om at 
efter den store ombygning, skal vi lige 
sunde os.   

Klubbens fremtidige arbejde: Det 
kommende år, skal prioriteres til at få 
seniorafdelingen i gang igen, få lavet 
de sidste ting færdige i klubhuset, vi 
skal også stabilisere 
ungdomsafdelingen, samt få vor 
forældreforening rigtig i gang, de har 
dog været rigtig aktive ved forskellige 
arrangementer i årets løb. Samtidig er 
der hele det store projekt omkring 
klubudviklingen sat i gang og skal 
løses efter de punkter vi blev enige om 
på mødet.  På bestyrelsen vegne Jørgen 
Larsen. 

Beretningen blev vedtaget enstemmigt. 

3. Klubbens fremtidige arbejde 

Emnet blev fremlagt under punkt 2 

4. Beretning fra udvalgene 

Kun ungdomsudvalget havde en 
særskilt beretning at tilføje. Den blev 
forelaqt af Arne Jørgensen som bl.a. 
talte om: 

overtagelse af arbejdet efter Claus 
Beck 

tur til Holland for U13 

DM-medaljer - 3 guld, 2 sølv, 1 bronze 

Sommerlejr med tak til gode ledere 

Pingvin Cup, og  

at 6 spillere var med på U18-
landsholdet   

5. Fremlæggelse af regnskab og 
budget 

Kasserer Lars Graae fremlagde 
regnskabet ved at gennemgå de 
vigtigste poster og det som afveg 
markant fra budgettet. Regnskabet blev 
enstemmigt vedtaget. Lars fremlagde 
budget for 2007. 

6. Fastsættelse af kontingent for det 
kommende år 

Bestyrelsen foreslog samme 
kontingentsatser som sidste år. Ingen 
andre forslag var fremsendt. 

7. Indkomne forslag 

Bestyrelsen foreslog to 
vedtægtsændringer: 

Generalforsamling afholdes fremover i 
februar frem for i januar. Forslaget blev 
enstemmigt vedtaget.   

Bestyrelsen foreslog samling af 
bestyrelsens beretning, klubbens 
fremtidige arbejde og udvalgenes 
beretning i generalforsamlingens 
dagsorden. Der blev fremsat et 
ændringsforslag fra forsamlingen 
således at der beretninger fra 
bestyrelsen og udvalgene samles, men 
at klubbens fremtidige arbejde 
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bibeholdes som et selvstændigt punkt. 
Dette blev enstemmigt vedtaget.   

8 Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Kasserer Lars Graae blev genvalgt 
uden modkandidat 

Seniorformand Glenn Enna blev 
genvalgt uden modkandidat 

Klubhusudvalgsformand Frank Larsen 
blev genvalgt uden modkandidat 

Materialeudvalgsformand Torben 
Batman Nielsen blev genvalgt uden 
modkandidat  

9 Valg af to revisorer samt en 
revisorsuppleant 

Ludvig Hansen og Ian Hollins blev 
begge genvalgt som revisorer, men 
Bjarne Mortensen blev genvalgt som 
revisorsuppleant 

10 Eventuelt 

Punktet blev indledt med uddeling af 
pokaler.Dernæst var der en del debat 
on flere forskellige emner: 

Tidspunkt for uddeling af pokaler 

Opfølgning på klubudviklingsdag 

Brugerbetaling i forskellige 
sammenhænge 

Afholdelse af fest i forbindelse med 
klubbens fødselsdag 31. marts 

Fællesskab på seniorholdet  
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VIL DU VÆRE MED TIL, 
AT GØRE NOGET FOR 

UNGDOMMEN I SPEED? 
 

Indkaldelse til stiftende 
generalforsamling af 
Forældreforeningen for RK-Speeds 
ungdom, i klubhuset den 20.marts 2007 
kl. 18.00. 

En forening skal have en bestyrelse, og 
vi mangler frivillige der vil stille op til 
dette arbejde. 

Så mød endelig op og få muligheden 
for at give ideer mv. til det fremtidige 
arbejde. 

 

På forældreforeningens vegne. 

 

Nyt! Nyt! Nyt! 
 
Efter at træningen er startet igen har vi 
også sat andre aktiviteter i gang. 

Køkkenet serverer hver tirsdag og 
torsdag efter træning – ca. kl. 19.30 –  

et måltid mad for kun kr. 25,00. 

Man skal skrive sig på listen der ligger 
i baren, fra gang til gang, tilmeldingen 

er bindende. 

Der serveres jævn mad. Til eksempel er 
der blevet serveret: 

!Brændende kærlighed”, kylling med 
ris, frikadeller med surt og tai food. 

Kom og deltag i succesen. 

Introduktionskursus  
I forbindelse med 
Ungdomslederkonferencen afholdes 
der dommer introduktionskursus, 
søndag den 25. februar hos Speed. 
Kurset henvender sig specielt til B&U 
ledere, der også virker som dommere i 
B&U turneringen, men giver samtidig 
en bred introduktion til det at være 
dommer (IRB niveau 1). Invitation til 
kurset findes i download sektionen 
(kurser), tilmelding senest den 19. 
februar 2007. Der henvises i øvrigt til 
DRUs uddannelseshus samt opdateret 
kursusplan. 

(www.rugby.dk)

 

 

 

GTDATA 

 
Pantebrevssystemer 

 
Tlf.  3250  1018 
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2007 SIX NATIONS – 
resultater uge 1 og 2  

 
Uge 1  
Lørdag 3, Februar  
Italien v Frankrig - 14:30 - Stadio Flaminio 3-
39   
England v Skotland - 16:00 - Twickenham 
42-20 

Søndag 4, Februar   
Wales v Irland - 15:00 - Millennium Stadium 
9-19 
Uge 2  
Lørdag 10, Februar  
England v Italien - 13:30 - Twickenham 20-7 
Skotland v Wales - 15:30 - Murrayfield 21-9 

Søndag 11, Februar  
Irland v Frankrig - 15:00 - Croke Park, 
Dublin 17-20 
Stilling  

 P W D L For Imod Point 

Frankrig 2 2 0 0 59 20 4 

England 2 2 0 0 62 27 4 

Irland 2 1 0 1 36 29 2 

Skotland 2 1 0 1 41 51 2 

Wales 2 0 0 2 18 40 0 

Italien 2 0 0 2 10 59 0 

Uge 3  
Lørdag 24, Februar  
Skotland v Italien - 15:00 - Murrayfield  
Irland v England - 17:30 - Croke Park, 
Dublin   
Frankrig v Wales - 21:00 - Stade de Frankrig  
  
Uge 4  
Lørdag 10, Marts  
Skotland v Irland - 13:30 - Murrayfield   
Italien v Wales - 16:30 - Stadio Flaminio  

Søndag 11, Marts   
England v Frankrig - 15:00 - Twickenham  
Uge 5  
Lørdag 17, Marts  
Italien v Irland - 14:30 - Stadio Flaminio   
Frankrig v Skotland - 16:30 - Stade de 
Frankrig   
Wales v England - 17:30 - Millennium 
Stadium 

DM turneringen 2007 
DRU er bekendt med at man i alle 
klubber venter på turneringsplanen – 
og at denne er vigtig i forhold til 
reservationer af baner, planlægning af 
sæsonen m.m. På trods af dette, bliver 
det i år nødvendigt at udskyde 
turneringsplanlægningen til efter 
repræsentantskabsmødet. I forbindelse 
med tilmelding til dette års turnering, 
har turneringsudvalget modtaget flere 
ønsker om ændring af den nuværende 
turneringsform. Disse forslag ønsker 
udvalget at imødekomme allerede i år, 
men dette kræver en ændring af 
turneringsreglementet, som kun kan 
ske på repræsentantskabsmødet. 

DRUs bestyrelse stiller derfor forslag 
om at Turneringsreglementets §1, stk. 5 
ændres, således at der åbnes mulighed 
for at ændre i igangværende turnering 
og til §5 hvor der åbnes mulighed for at 
turneringsudvalget kan fastlægge 
turneringsformen, uden at denne skal 
godkendes af repræsentantskabet. 

Vedtages de to ovennævnte forslag, 
arbejder turneringsudvalget på at 
indføre ny model for DM 2007 med 
skift af turneringsform i sommeren. 

(www.rugby.dk) 
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Rugby World Cup Sevens 
2009. 

Rekord stor irenterresse fra ansøgerlande for 
at arrangere Rugby World Cup Sevens 2009. 
IRB   The International Rugby Board, ( som 
er det øverste organ for alt rugby i hele 
verden) har offentligtgjort at et rekord stort 
antal lande har ansøgt om værtsskabet for det 
næste WM-sevens. 
Det er følgende IRB-Lande. - Arabiske Golf, 
Australien, Hong-Kong, Kenya, Holland, 
Portugal, Rusland, Syd-Afrika, og USA, de 
har alle anmodet om at få lov til at arrangere 
dette enorme stævne, der for første gang også 
omfatter kvinder. 
IRB har offentliggjort at 9 medlemsunioner, 
har ansøgt om værtsskab for 2009, udtaler Dr. 
Syd Millar, formand for IRB. 
Der er stor irenteresse for at arrangere WM-
Cup Sevens mesterskabet og det beviser den 
bevågenhed at denne turnering har i hele 
verdens sportskalender, og samtidig beviser 
det den store stigning og interresse der er for 
rugby sevens på International plan. 
  
RWC - Sevens 2005 var en stor Succes. 
Rugby World Cup Sevens 2005, blev afholdt i 
Hong - Kong, og blev en kæmpe succes, et 
rekord stort publikum på 120.000 fulgte over 
3 dage turneringen, (deraf 6 medlemmer fra 
Speed) turneringen blev sendt på TV til 450 
millioner hjem, og det var ny rekord. Der var 
over 10 millinoner besøg på den officielle 
web-site, og vi forventer at RW-Cup 2009 
bliver en endnu større succes. 
  
Rugby World Cup  Sevens historie. 
Hong - Kong har foreløbigt været værter for 
turneringen i 1997 og 2005, og de har en 
større tilknytning til sevens end andre lande( 
Hong-Kong sevens bliver hvert år afholdt 
sidst i marts måned, - R.K.Speed overværede 

denne turnering i 1992, på vor store "Asien 
Tour"), Australien var værter for 
Commenwealt Games 2006, (en 
idrætsbegivenhed for alle commenwealth 
lande i verden, det vil sige gamle Britiske 
Kolonier) hvor rugby sevens finalerne blev 
overværet af 50.000 tilskuere. 
IRB arrangerer hvert år en Worldwide sevens 
turnering, som kommer til forskellige lande, 
blandt andet de 3 ansøgerlande Arabiske 
Gulf-Syd-Afrika og USA. 
  
Kvinder får deres egen World-Cup i sevens. 
IRB World cup Sevens i 2009 vil for første 
gang have en kvindeturnering, der finder sted 
sammen med mændenes turnering. 
Selve turneringen vil have 24 herrehold og 16 
damehold. 
IRB er meget beæret over at kunne afholde 2 
World-Cup Sevens turneringer i den samme 
værtsby. 
Vi tror at denne stærke videre føring af 
Rugby-Sevens, vil føre til en optagelse på det 
olympiske sports program, specielt for den 
store interesse fra medlemslande, der dyrker 
rugby-sevens og den store 
verdensomspændende hastighed af interesse 
for damerugby, samt voksende 
tilskuermængde, og udsendelse via TV siger 
Dr. Millar. 
IRB´s kommite vil vælge værtslandet for 
Rugby World Cup Sevens 2009 på deres 
møde i april 2007. 
  
World - Cup i sevens er flittigt blevet besøgt 
af R.K.Speed´s medlemmer de 4 gange det er 
blevet afholdt, og vi ved fra pålidelig kilde at 
3 af klubbens medlemmer har været til alle 
WM-Stævner, først Edinburg, Scotland 1993, 
Hong-Kong 1997 og 2005, samt Argentina 
2001, så de venter spændt på næste 
destination. 
  
Jørgen L.
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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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