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SPEEDBLADET 

Årets spillere 2007 
I forbindelse med årets slag mellem De 
Unge og De Gamle blev der uddelt 
pokaler til årets spillere for både senior 
og ungdom:  

For senior uddelte træner Kaare 
Frandsen pokalen til John Andersen 
som fra sin position i 2.-rækken har 
haft en stor andel i at Speeds klynge 
har opnået en meget stor forbedring i 
2007.  

For U17 blev det Joakim Calmar 
Nielsen som fik pokalen overrakt.  

Formanden overrakte en hel række af 
jubilæumsgaver: 

100 kampe: Frank Mouritsen, Rune 
Beck 

300 kampe: Eskild Holm Sørensen 

400 kampe: Jimmy Bagge, Arne 
Jørgensen, Brian Elmegaard 

500 kampe: Henning Pihl Mortensen, 
Carsten Bruun 

600 Carsten Bruun 

I øvrigt var det jo dagen for afvikling 
af Unge-Gamle. Denne kan kort 
beskrives da det hurtigt viste sig at de 
unge havde et meget stort overtag i det 
meste af kampen. Mod slutningen af 
kampen ved stillingen 75-0 blev det 
dog klart at erfaring kan have 
betydning da Kapu fik scoret de gamles 
første forsøg. Desværre blev kampen 
fløjtet af straks efter – hvem ved om 
det havde været vendepunktet hvis 
kampen havde varet længere? 

 

John Andersen – Årets spiller 2007 
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God jul og godt nytår 
Speeds bestyrelse og redaktionen ønsker alle læsere og 
medlemmer et godt 2008. 

Fem fra Speed med på U20-
landshold 

Mikkel Baron, Martin E. Christensen, Emil Enna, 
Dennis Stark og Alexander Østergaard var med på U20-
landsholdet som vandt 15-7 over Sverige i Helsingborg 
den 3. november. Dennis scorede et af de danske forsøg. 
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måneden. 
Indlæg fremsendes helst 
via email i format svarende 
til gængse tekstbehand-
lingsprogrammer.  
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Carsten Bruun blev den anden i 
klubbens historie som nåede 600 
kampe. Carsten fik både sin  præmie 
for 500 og 600 kampe efter Unge-
Gamle.  
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ForældreForeningen 
for 

RK-Speeds ungdom 
 

 
Foreningens formål er, at støtte Rugbyklubben 
Speeds ungdom, bl.a. ved, at sørge for bespisning 
ved arrangementer. 
 
Foreningen er baseret på frivillig deltagelse i 
arrangementerne, og vi kan altid brug en hjælpende 
hånd. 
 
Medlemskab af foreningen koster kun 50,00 årligt. 
 
Er du interesseret, kan du henvende dig til 
formanden eller kassereren. 
foraeldreforening@rkspeed.dk  
 
Formand: Mette Christensen, tlf. 35 10 93 59 mob. 21 90 89 75 
Kasserer: Helle Jonson, tlf. 32 51 18 47 
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DM 2008 
DRU har modtaget tilmeldinger til DM 
senior 2008 fra 22 hold: 
Superliga: Holstebro, ARK, Aalborg, 
FRK, CSR og Erritsø 
1. div. vest: Odder, ARK II, Tacklers, 
Odense, Lindø og Aalborg II 
1. div. øst: Exiles, Hundested, Speed, 
Hamlet, FRK II og CSR II 
2. div.: Haderslev/Kolding, 
Sønderborg, Scrum og Grenå 
Efter meldinger fra Rugby Parlamentet, 
forventes det at der på rep.mødet stilles 
forslag om indførelse af slutspil over 

turneringens sidste 2 weekender. Der 
spilles derfor alle-mod-alle i Superliga 
og 1. divisioner, således at alle 3 
divisioner kan afvikle slutspil i oktober 
(4 bedste hold fra Superliga spiller om 
DM og de 2 vindere af 1. divisionerne 
spiller placeringskampe med nr. 5 og 6 
fra Superligaen). Der planlægges altså 
efter denne model, således at 
turneringsprogrammet kan være klar i 
januar, men det er naturligvis 
repræsentantskabet, der træffer den 
endelige afgørelse. (www.rugby.dk) 
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Indkaldelse til 
R.K.Speeds Ordinære 

Generalforsamling 
 Fredag d. 15 februar 2008 Kl. 19.00 

 DAGSORDEN: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens og udvalgenes 
beretning for det forløbne år. 

3. Klubbens fremtidige arbejde. 

4. Forelæggelse af regnskabet for det 
forløbne år til godkendelse. 

5. Forelæggelse af det kommendes års 
budget. 

6. Fastsættelse af kontingent. 

7. Behandling af indkommende forslag. 

8. Valg af bestyrelse, i henhold til 
klubbens vedtægter. 

9. Valg af 2 revisore, samt 1 
revisorsupleant. 

10. Eventuelt.(Blandt andet uddeling af 
diverse pokaler.) 

 Følgende er på valg 

Formand: Jørgen Larsen villig til 
genvalg. 

Sekretær: Henning Pihl-Mortensen  
villig til genvalg. 

Ungdomsudvalg: Arne Jørgensen  
villig til genvalg. 

P.R. Udvalg: Brian Elmegaard  villig 
til genvalg. 

Eventuelle forslag bedes fremsendt til 
klubben, og skal være i hænde senest d. 
8 februar 2008. 

  

 

60 landskampe for 
Danmark 

 
Morten Rune Nielsen blev den første 
danske spiller, der nåede 60 kampe i 
den rød/hvide trøje. Morten har i sine 
59 kampe scoret 167 p. og nærmer sig 
dermed ass. landstræner, Ivan 
Andersen, der i 34 kampe fra 1990-
2000 scorede i alt 191 p. Morten Rune 
Nielsen fik debut i 1995 mod Sverige i 
Baltisk Cup, hvor han kom på banen 
som center. Langt de fleste af Mortens 
kampe har dog været spillet som wing, 
som full-back og senest som fly-half. 
Mortens debutkamp endte med 16-3 
sejr til Danmark. 

(www.rugby.dk)
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INDKALDELSE TIL ÅRETS NYTÅRS-KUR!! 
 

Oldboys afdelingen afholder igen nytårskur, så sæt allerede nu 
dagen af.Det bliver fredag d. 11. januar 2008, mødetid Kl. 18.00. 
 
 
Tilmelding senest torsdag d. 20. december sker i klubben.  
 
 

 
 
 
 
Pris: 200,- kr. 
 
 
 
Denne invitation gælder DIG, hvis du er: 
 

• Medlem af bestyrelsen i RK Speed eller ungdomsforeningens 
bestyrelse 

• Er medlem af RK speed, er 35 år eller derover og har spillet (en) 
rugby(kamp). 

 

Ved nytårskuren vil to nye medlemmer blive indviet i 200-kampsklubben
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SÆSONEN ER SLUT året 
der gik 2007. 

Af Jørgen Larsen 

Ja så er vor sæson slut, på seniorsiden 
vandt vi 1 division øst, efter en sæson 
med 16 kampe, vort hold har vist en 
god holdmoral, selvom vor klynge ikke 
er den største, har vi kæmpet godt, og 
især vort spil omkring den løse klynge 
har givet os meget, vi har kæmpet godt 
og vist at med god vilje kan man nå 
langt, vi har i de fleste kampe været " 
de små " men har klaret opgaverne med 
bravour, og aldrig givet op, vore 
trekvartere har så klaret resten af 
opgaverne, kamp efter kamp har vi vist 
at vi er på vej, og har et godt materiale 
med spillere der igen og igen er 
kommet tilbage, selv når det har set 
allerværst ud, nu står den nye sæson for 
døren, og holdet har valgt at blive i 1 
division, en sæson mere for at 
stabilisere holdet og spillertruppen 
omkring dem. Vi kan så nu se frem på 
en sæson hvor det gælder om at få nye 
spillere ind på holdet, og at gå videre i 
samme spor som den sæson vi lige har 
passeret, vi i kulissen ser frem til et 
væld af gode kampe, og med en 
førerstilling i sigte. Godt gået. 

UNGDOM. Ja her har vi ikke ligget 
stille, med en stor sæson for alle hold 
kan vi trygt se den kommende sæson i 
møde, i DM for ungdom var vi 
toneangivende i alle rækker. 

GULD til  U - 17,  U - 15 , U - 13 , U - 
9 , samt sølv til U - 11, vi har desuden 

været med i Øresundsturneringen 
(Turnering for hold fra K.R.A. og 
Skåne) her var resultatet det samme, 
guld i de samme rækker, og sølv for U 
- 11, så pokalskabene bugner, men nu 
står en ny sæson for døren og med nye 
udfordringer, det er især på trænersiden 
problemerne vil være, det kræver en 
god stab af trænere, og i den 
kommende sæson vil der være en del 
udskiftning, så vi mangler igen trænere, 
så vi må appelere til vore gamle 
spillere kom ud og vær med, få nogle 
hyggelige timer, der er masse af 
ungdom, der står og venter. 

Vore damer har også haft en god sæson 
sølv i DM, og i seven a side blev det 
også til sølv, men holdet er meget ungt, 
og jeg er sikker på at Diane nok skal få 
det bedste ud af det materiale hun har 
at arbejde med. 

Som en ny ting har vort U - 15 hold 
fået Fair Play pokalen, den er indstiftet 
af en af dansk rugby´s grand old man, 
nemlig Egil Hemmert Lund, der har 
været en af forgangs mændende for 
dansk rugby med opstart af politiets 
rugby klub i 1949, og i trediverne var 
han spiller indenfor hæren, men godt 
gået af vore U - 15 spillere. 
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AKTIVITETSKALENDER FOR R K. SPEED 

04-01-2008 06:00 Finn Sørensen Fødselsdag Fødselsdag 

11-01-2008 18:00 Nytårskur Old Boys 

12-01-2008 13:00 Træningsstart Senior 

15-01-2008 06:00 Frank Ekstrøm Fødselsdag Fødselsdag 

15-02-2008 18:00 Generalforsamling  

17-02-2008 08:00 Anders Larsen fødselsdag Fødselsdag 

23-02-2008 06:00 Kaare Frandsen Fødselsdag Fødselsdag 

10-03-2008 06:00 Lars Nielsen Fødselsdag Fødselsdag 

14-03-2008 06:00 Bjarne Mortensen Fødselsdag Fødselsdag 

15-03-2008 06:00 
Torben Batman Nielsen 
Fødselsdag Fødselsdag 

15-03-2008 08:00 Michael Stebniki fødselsdag Fødselsdag 

23-03-2008 06:00 Peter Doller Larsen Fødselsdag Fødselsdag 

26-03-2008 08:00 
Gennaro "Gino" Grosso 
fødselsdag Fødselsdag 

27-03-2008 06:00 Arne Jørgensen Fødselsdag Fødselsdag 

 
Ændringer i datoerne vil fremgå af www.rkspeed.dk 

 

VI GÅR I GANG MED AT BYGGE FORMEN OP LIDT TIDLIGERE I ÅR, DA 
KAMPENE STARTER FØR, SÅ FØRSTE TRÆNINGSDAG ER: 

LØRDAG DEN 12. JANUAR 

FRA 13-16. 

UDOVER TRÆNING VIL DER VÆRE INFO OMKRING ÅRETS PLAN OG 
TRÆNING

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 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    

U9-U11 træner Arne Jørgensen arne@rkspeed.dk 3251 6848 
U13 træner Brian Franklin  8871 4978 
U15 træner Carsten Lund ”Loke” loke@rkspeed.dk 3255 8416 
U17 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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