
 

NUMMER 3-4 MARTS-APRIL 2007 56. ÅRGANG 
 

SPEEDBLADET 

Succesrige 
træningskampe 

Det lader til at Kaare har fået samlet 
truppen så der er mulighed for at rette 
op på de seneste to sæsoners mange 
nederlag. Opvarmningen til årets DM-
turnering har budt på fem sejre og kun 
et nederlag. Lad os håbe at det er en 
forsmag på sæsonen. 

Speedspillere markerer 

sig på U18-landshold 
Tre fra Speed, Mikkel Baron, Gerard 
Hounou og Nicolai Stark, var med på 
U18-landsholdet som har været på 
træningstur i Tyskland og til EM i 
Frankrig. Både Gerard Hounou og 
Mikkel Baron markerede sig med 
forsøg og som man of the match. 
Danmark sluttede som  nummer 5 i C-
gruppen efter indledende nederlag til 
Sverige og dernæst sejre over Østrig og 
Israel. 

U18-
landsholdet 
ved EM 
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måneden. 
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Annoncer: 
Prisen for et års 
annoncering i SpeedBladet 
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Bagside: 5000,- 
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Forsinket Speedblad 
Grundet diverse ydre omstændigheder er Speedbladet 
udeblevet i marts. Redaktøren beklager. 

Samtidig vil jeg gerne opfordre alle til at sende 
historier eller fotos som kan bringes i bladet. 
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Referat af forældreforeningens generalforsamling den 20. marts 2007 
 
Til den stiftende generalforsamling af ”Forældreforeningen for RK-Speeds ungdom”, 
mødte der én forældre op. 
 
Vi har siden 2005 prøvet at få gang i ”Forældreforeningen” men vi har måtte sande, at der 
ikke er så stor tilslutning til at deltage i arrangementerne for ungdommen i RK-Speed. 
 
Alligevel har vi stiftet ”Forældreforeningen”, og valget er: 
 
Formand: Mette Christensen 
Kasserer: Helle Jonsson 
Bestyrelsesmedlem: Tommy Christensen 
Bestyrelsesmedlem: Bent Jonsson 
Bestyrelsesmedlem: Dina Niebur 
Bestyrelsesmedlem: Carsten Niebur 
 
Formanden er valgt for 2 år. Kassereren og bestyrelsesmedlemmerne er valgt for 1 år. 
Som revisor er Ludvig Hansen valgt. 
 
Vores første arrangement i år er 1. runde af DM den 21. april 2007.  
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Nyt! Nyt! Nyt! 
 

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

Køkkenet serverer hver tirsdag 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.  

Det var meningen at ordningen skulle 
være for både tirsdag og torsdag, men 
det har vist sig for svært at få 
tilstrækkeligt med tilmeldinger torsdag. 
Altså er det for nuværende om 
tirsdagen der er mad i klubben. 

Generalforsamling i 
Rugbysportens venner 

Der indkaldes til generalforsamling i 
rugbysportens venner. Den afholdes 
9.maj kl. 19.00 ifølge vedtægterne. Der 

er spisning kl. 18.00 – tilmelding til 
Jørgen Larsen 

Lige da Lasse Petersen 
ankom down under 

 

Hej alle sammen 

Her er alt godt, stod tidligt op i morges 
ved en 6 tiden og fandt et godt 
sted at spise morgenmad 
efter maden fandt jeg et træningscenter 
og fik trænet et par timer det 
var dejligt og sjovt nok var det de 
samme maskiner som hjemme på øen 
men centret var godt nok et af de 
største jeg nogen sinde har set. Jeg fik 
snakket lidt med en instruktør som ville 
give mig en gratis time og en 
stresstest så det vil jeg benytte mig af i 
morgen. 
Har lige handlet lidt pasta tun oliven og 
bananer som jeg spiste til frokost 
så det er lige som der hjemme 
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vejret er skide godt næsten lidt for 
godt. Man kan næsten ikke holde ud at 
være uden for og der er ikke aircon på 
mit værelse så det er pænt varmt 
om natten men det er jo det vi kan lide 
nu vil jeg gå en tur i byen og gøre mig 
klar til ladys night på hostel 
baren i aften. 

Kan I have det godt alle sammen og 
hils omkring jer, 
skrives ved en anden dag. 
I skal jo snart op den er kvart i 6 hos jer 
og hos mig er den 13 .45 

Landskampe 31. marts 
Danmark vandt 22-24 i Schweiz! Justin 
Birk (nr. 9) blev kåret som bedste 
danske spiller. En meget glad 
landstræner, Chris Adby, fremhæver 
Justin Birks evne til at fastholde tempo 
i det danske spil og til at vedholde med 
at skabe fremadrettet spil.  
Mindre godt gik det U/18 landsholdet, 
der tabte 7-34 til Sverige. Gerard 
Hounou scorede det danske forsøg, 
som blev omsat af Mads Jensen.  

(www.rugby.dk) 

Danmark-Armenien 
Armenien vandt lørdag 3-11 (0-8) i 
Odense, Morten Rune Nielsen scorede 
på straffe for Danmark. Armenien 
formåede at holde bolden i klyngen - 
hvor der blevet arbejdet hårdt hele 
kampen igennem. Det var da også 
Søren Brobyskov, der efter kampen 
blev kåret som bedste danske spiller. 
Der var debut tll Jesper Lienhøft og 
Peter Madsen. Kampen blev overværet 
af ca. 850 tilskuere. (www.rugby.dk) 

Farvel til Percy Hanna 
  

En god ven er her ikke mere. Søndag 
den 1. april døde Percy af kræft, 67 år 
gammel, han kom til 

Danmark i midten af tresserne, og 
spillede de første år i "Comet", men var 
med til at starte Exiles i 68, og spillede 
mange kampe for dem i mange år, og 
indtil for halvanden år siden optrådte 
han stadig for Exiles´s andet hold. 

Han var en hjælpsom og vellidt 
kammerat, og fandt mange venner 
blandt både danskere og tilrejsende. 

"Æret være hans minde" 

Bestyrelsen. 

Første sejr i MEGET lang 
tid 

Efter en lang vinterpause drog vi 18 
kamplystne seniorer og 21 
ungdomsspillere til Tacklers Lørdag 
den 17. marts meget tidligt om 
morgenen. Den første af dagens mange 
opture bestod i at samtlige seniorer 
mødte op og tilmed til tiden, en lille 
forhåbning i trænerens hjerte om nye 
tider ?? Efter en utrolig skøn bustur 
(altid dejligt at gense de jyske marker) 
med underholdende og belærende 
ungdomstrænere og seniorformand 
ankom vi i god tid til Tacklers` 
klubhus, hvor der var sørget for lidt 
mad til svendene.    Endelig gik 
kampen i gang, og efter 2 minutter røg 
Gerard igennem (selvfølgelig), fik 
spillet klatten videre til undertegnede, 
som "desværre" måtte spille den videre 
til Dennis Stark, der kunne lægge årets 
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første pind. Derpå gik det slag i slag, 
og med nogle gode indkast og god 
support i det løse spil, hvor folk 
overholdte aftalerne fra vores 
gameplan, var det kun Tacklers` 
udmærkede forsvar og lidt for meget 
"flash" fra nogle af drengene ( 
inklusive forfatteren) der holdt sejrens 
størrelse nede.  At vi derudover valgte 
kun at sparke 2 ud af 12 spark over, 
lader vi lige ligge lidt og giver det 
manglende sparke-tee skylden. Tre 
debutanter deltog John (tak for det, 
FRK ) med godt arbejde i indkastene 
og i supporten, hvilket tilmed 
resulterede i en debutscore. Derudover 
er vi blevet beriget med en lille tæt 
scrumhalf fra "down under" som også 
blev dagens spiller med godt arbejde 
med vores klynge og et velfungerende 
bindeled til kæden. Sidst, men ikke 
mindst skal nævnes Pete, ( endnu en 
bleg Sydafrikaner : ) , der med stort 
overblik og en fantastisk accent faktisk 
deltog i alt på banen fra sin 12` er 
position, rigtig god kommunikation. 
Han viste i flere tilfælde også sit være 
som 10` er , når undertegnede flakkede 
rundt andre steder. Fedt at få noget 
erfaring tilført vores hold, så de unge 
løver kan få noget knowledge fra andre 
end old boys-spillerne: ). Endvidere 
eksperimenterede vi en del med folk på 
nye pladser Rune Beck og fætter Arne 
som flankere, Graham som låser og 
Joen ofrede sig i førsterækken. Og et 
stort velkommen tilbage til Kim Baron, 
hurtig som altid. Alt i alt en yderst 
tilfredsstillende kamp, der endte 64-0 i 
Speed`s favør, det blev selvfølgelig 
fejret med en enkelt hjemad, hvor selv 

Doller måtte gribe til lommerne.  En 
stor tak til jer drenge, lad dette være 
grundstenen for resten af året og ikke 
mindst fortsætte den gode 
træningsmentalitet, der er ved at blive 
bygget op. Sidst en tak til Tacklers for 
kampen, mad og whiskey`en den faldt 
på et tørt sted. 

Ny sejr til RK Speed! 
Forårskådheden skinnede helt klart 
igennem hos svendene i lørdagens 
træningskamp mod Exiles, som vi ikke 
har slået siden foråret 2003. Men noget 
lå ligesom i luften, folk virkede meget 
tændte til opvarmning, og viljen blev 
heldigvis bragt med ud på banen. De 
første 20 min var totalt på Speed-
hænder, og selvom aftalerne ikke blev 
overholdt, styrede vi det løse 
klyngespil. Efter ca et kvarter 
opfangede vores scrumhalf, Brendan, 
en løs bold fra en fast klynge og sprang 
de sidste par meter over linjen til 
scoring. Emil convertede, og resten af 
halvegen forsvandt uden de store 
dramaer. Til tider kogte kampen lidt 
over, så holdkaptajnerne og dommer 
havde nok at se til.  
Anden halveg startede med et brækket 
ribben til Eric fra Exiles, dette gav en 
10 minutters pause før Falck kunne 
samle ham op. Derefter virkede det 
som om Exiles fik overtaget 
angrebsspillet, men med et jernforsvar 
(der nok er blevet udviklet efter 2 års 
tackletræning i superligaen : ) ) og det 
at viljen til at ville have sejren hjem er 
genfundet, holdte vi linjen ren og da 
dommeren fløjtede af kunne vi 
pludselig forstå at vi havde vundet 7-0 
(hvilket jo er nok!). 
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Alt i alt en tilfredsstillende indsats, 
hvor især kommunikationen i 1. halveg 
var fantastisk, dette døde desværre lidt 
i 2. halveg. Men kan vi fortsætte dette 
forsvar hele året og får udviklet vores 
angrebsspil (tror lige vi skal omstilles 
til at angribe: ) ) ser tingene lyse ud. 
Dennis blev dagens spiller, men ogår 
Jonas og Brendan spillede en rigtig god 
kamp, Jonas med sine sædvanlige 
dræbertacklinger og gennembrud og 
Brendan med godt overblik, gode 
breaks og godt pres på Exiles´ 9´er. 
Derudover var der debutkamp til 
Nicolai Stark, ham skal vi nok bliver 
glad for. 

Revanche for Exiles 
Tirsdag den 10. april dukkede Exiles 
op til en revance-kamp, denne gang 
med noget stærkere trup end sidst, 
hvilket også resulterede i et 24-5 
nederlag. Første halveg var vi ikke helt 
oppe i samme forsvarsgear som sidst 
og hænderne var ikke skruet ordentligt 
på-dog nogle gode løb i hullerne fra 
Anders Larsen og Martin. Desværre 
blev der taget for få gode beslutninger, 
de gange vi havde bolden, til gengæld 
lavede vi en del turn-overs-godt gået, 
da Exiles var mødt op med de tunge 
drenge.  
I 2. halveg kom vi bedre med, specialt i 
klyngen, hvor Jonas lavede one-man-
show (og Harlem Globetroppers : )) fra 
vores faste klynger-fortjent at han 
scorede vores try, fra et "genialt" 
straffemove, hvor Jonas praktisk taget 
løg igennem Nigel, der derpå så 
stjerner. Heldigvis kom han til live 
igen, altid en fornøjelse at spille imod.  

Desværre blev Mikkel B skadet, 
heldigvis har vi gode spillere til at tage 
over og de sidste spillere er dukket op 
fra vinterhiet, det ser rigtigt fornuftigt 
ud i år. lad os få træningsfremmødet 
op, så vi kan få rettet de sidste småting, 
så bliver vi skide gode.  
Tak til Jimmy Bagge, Bruun og 
Franklin, altid godt med råstyrke og 
erfaring, specialt i det faste. 

Flot sejr til seniorholdet 
mod hollandsk tourhold!  
Lørdag den 14. april fik vi besøg af et 
hollandsk hold; The Pics fra Arnhem. 
Da de først stod ud af bussen tænkte vi 
"hold da kæft", de drenge er sgu lidt 
store. Men vi blev enige om at 
overholde vores aftaler og holde os til 
det, vi havde trænet de sidste par uger. 
Dette virkede i de fleste tilfælde og 
spillet virkede rigtig fornuftigt til tider. 
Forsvaret var igen aggressivt og 
undtagen et par svipsere var det til 
topkarakter. Alt dette resulterede da 
også i Speed-sejr på 22-12, ikke mindst 
pga godt klyngearbejde og gode 
beslutninger i backs. Derudover er vi 
blevet velsignet med en førsterække, 
Michael fra Sydafrika, som spillede 
med et godt overblik, godt med 
erfaring udefra. Endnu engang havde 
Jimmy Bagge og Bruun valgt at bruge 
deres lørdag fornuftigt og gav  som 
altid klyngen noget styrke og ro.  
Jeg synes kampen viste, at træningen er 
ved at bære frugt, selv om det nogle 
gange kan være surt. Men bliv ved med 
at møde op, drenge, så bliver det godt, 
det her.
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AKTIVITETSKALENDER FOR R K. SPEED 
APRIL   

21-04-2007 08:00  DM B&U 1. runde   Ungdom 

28-04-2007 14:00  Speed-Hamlet   Senior 

MAJ   

05-05-2007 14:00  FRK/Kløveret-Speed   Senior 

15-05-2007 18:30  Speed-CSR/Nanok II   Senior 

19-05-2007 08:00  DM B&U 2. runde   Ungdom 

JUNI   

02-06-2007 14:00  Hamlet-Speed   Senior 

09-06-2007 01:00  Speed-Hundested   Senior 

16-06-2007 08:00  DM B&U 3. runde   Ungdom 

16-06-2007 14:00  Hundested-Speed   Senior 

23-06-2007 16:00  CSR/Nanok II-Speed   Senior 

30-06-2007 14:00  Speed-FRK/Kløveret   Senior 

JULI   

21-07-2007 08:00  Masters old boys sevens   Old boys 

AUGUST   
11-08-2007 08:00  Scandinavian Open Sevens   Senior 

25-08-2007 08:00  DM B&U 4. runde   Ungdom 

SEPTEMBER   

01-09-2007 14:00  CSR/Nanok II-Speed   Senior 

08-09-2007 14:00  Hamlet-Speed   Senior 

15-09-2007 14:00  Speed-Hundested   Senior 

22-09-2007 08:00  DM B&U 5. runde   Ungdom 

22-09-2007 14:00  Speed-CSR/Nanok II   Senior 

29-09-2007 14:00  Hundested-Speed   Senior 

OKTOBER   
06-10-2007 14:00  Speed-Hamlet   Senior 

20-10-2007 14:00  FRK/Kløveret-Speed   Senior 

27-10-2007 08:00  DM B&U 6. runde - Finaler   Ungdom 

27-10-2007 14:00  Speed-FRK/Kløveret   Senior 

Ændringer i datoerne vil fremgå af www.rkspeed.dk

GTDATA 

 
Pantebrevssystemer 

 
Tlf.  3250  1018 

 

Medlemmer af sponsorgruppen 
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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 6179 7121 
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 Kaare Frandsen kaare@rkspeed.dk 2679 8619 
Træner Jay Pollard jay@rkspeed.dk 2534 8253 
Massør Carsten Bruun  3252 5555 
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