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SPEEDBLADET 

4 gange guld til Speeds 
ungdom 

 

Speeds ungdomshold har igen vist sig 
at være i en klasse for sig i Danmark.  

U9, U13, U15 og U17 vandt guld, 
mens U11 måtte "nøjes" med sølv - de 
blev slået på bedre målscore af FRK. 
Speed U15 modtog også Eigil 
Hemmert Lunds fair play-pokal.  

Speed vinder 1. division 
øst sikkert 

Speeds seniorhold sluttede sæsonen I 
same stil som er blevet holdt hele vejen 
igennem. Sejr på sejr og en meget 
sikker førsteplads. Nu venter kun to 
vigtige kampe mere før 
vinterpausen. Pokalkamp i Hundested 
og Unge-Gamle 

Sølv til Speeds damer 

Klynge i kampen 
mod Gripen i 
Helsingborg 
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Træerne vokser ikke ind i himlen... 
af  Kaare Frandsen, meget gerne til debat. 

 

At sæsonen indtil videre er forløbet godt for 
seniorholdet er vel ingen hemmelighed. Men jeg synes 
at kunne læse på forsiden af sidste måneds forside 
(hvor der i øvrigt var en nydelig ung mand), at ”målet 
var nået for denne års sæson”...Jeg var et stort 
spørgsmålstegn; hvornår var det ”målet” at vi skulle 
vinde 1. div? -jeg troede, der var bred enighed om at 
førstepriorteten var at få samlet seniorholdet og folk 
omkring og få skabt en sterk kerne af spillere, få flere 
folk til træning osv. At disse mål så er nået, er jo 
perfekt. Men lad os lige klappe hesten-det er 
selvfølgelig rart at vi har vundet så mange kampe, som 
vi har i år; dette betyder dog ikke, at holdet og folk 
omkring ikke stadig er i inde i en opbygningsfase. Jo, 
vi har fået skabt første del af kernen, men der er lang 
vej endnu, Rom blev ikke bygget på een dag! Dertil 
skal selvfølgelig nævnes, at det er rart at troen på 
seniorholdet er kommet tilbage, blot husk at der også 
er brug for support på siden, når vi ikke vinder hver 
gang... 

Det var første del af mit ”opkast”, her kommer næste 
vers: 



3 

Jeg synes at fornemme en del rygter 
om et planlagt 2. hold til næste sæson. 
Denne beslutning bliver forhåbentlig 
ikke bare taget uden at inddrage 
seniorformand- og træner, og hvis de 
gør, vil jeg meget gerne vide det, så jeg 
kan overveje nogle ting om fremtiden. 
Grunden til dette er: 

1: Vores førsteholdstrup er i forvejen 
meget smal for at begå blandt de 8-10 
bedste i landet, hvilket må være et 
fremtidsmål; vi har i op til flere kampe 
KUN lige været 15 til start, og det er 
med en trup på over 20, 

2: At have to hold kræver A: flere 
trænere  B: mindst 40 seniorspillere 

3: At oprette et 2. hold må aldrig ske på 
bekostning af 1. holdet (økonomisk og 

spillermæssigt) 

Alt dette kan lyde meget negativt, jeg 
ser det mere som realistisk, vi har før 
fået alt for mange tomme løfter fra 
folk, der lovede at spille. Dette kan der 
være mange grunde til, jeg synes bare 
ikke, vi skal lyve for os selv.  

Men som sagt, er dette oplæg både et 
spørgsmål og til debattering, og hvis 
nogle tager det ilde op er jeg rede til at 
forsvare mine synspunkter og samtidig 
være lydhør overfor andres. Det hele 
handler om at finde en fornuftig 
løsning alle kan leve med. 

 

De sportsligste hilsner Kaare Frandsen 
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Forældreforeningen 
søger sponsorgaver til 
vinterafslutningen for 

ungdommen 
 

Hvis I som forældre kan skaffe 
sponsorgaver til vores lotteri, vil vi 
gerne tage imod dem. 

ALT er velkommen, og de kan 
afleveres i klubben indtil udgangen af 
oktober måned. 

På forhånd tak 

Forældreforeningen for RK-speeds 
ungdom. 

2 gange sølv til damerne 
Speeds damer har både i DM-
turneringen og DM 7’s som blev 
afholdt i Grenå vundet sølv efter 
Frederiksberg. 
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En rugbytur i de varme 
lande 

Et af Claus Bechs gode, lange indlæg 

modtaget med tak 

Det er nu 2 år siden at vi flyttede fra 
DK, og der skulle nu være et år tilbage 
af vores ophold hernede, men vi er 
faldet så godt til at vi har sagt ja til at 
forlænge udstationering fra 3 til 5 år, så 
der går lige lidt mere tid, inden I vil se 
os igen i klubhuset og på banerne i 
Kastrup. 

Vi følger skam stadig med i hvad der 
sker i RK Speed, mest via Kåre’s 
udmærkede kampreferater i bladet og 
på Speed hjemmesiden.  Jeg forsøgte 
da 2 gange i Juni og August at komme 
forbi til senior kampe, men desværre 
blev de flyttet.  Nåh men dette handler 
altså om rugby i Filippinerne, og det er 
nok ikke så anderledes end i DK, men 
døm selv. 

Cebu Dragons (min klub i Cebu) har 
netop deltaget i en invitations turnering 
”the Fat Boys 10 a-side” nordpå i 
Luzons på Clark den gamle 
amerikanske luftbase.  Der deltog 12 
hold fra Filippinerne, Hong Kong, 
Singapore, Macau og Malaysia.  
Turneringen arrangeres og afvikles af 
en Hong Kong klub ”the Fat Belly 
Pigs”  og deres sociale hold, som vist 
bedst kan sammenlignes med 
Copenhagen Prop Club.  Alle de aktive 
spillere har en imponerende øltørst, en 
stor størrelse (mest om livet), og deres 
spilledragter er ubeskriveligt grimme, 
pink bund, med grønne, gule og lilla i 
tilfældige cirkler og streger.  Men 

klubben har også en stor social side, og 
netop denne turnering handler om at 
skaffe midler til et børnehjem for 
gadebørn i Manila.  De sidste 3 år har 
turneringen skaffet omkring 120.000 kr 
til børnehjemmet, og det rækker langt 
hernede.  

Lad mig lige præsentere de vigtigste 
personer, Dave Smith stor Skotte, 
drivkraft i klubben, Dave har en 
imponerende appetit på øl, mad og 
rugby.  Henry slank franskmand, der 
elsker film, rødvin og har specielle 
drikkevaner.  Noel vores filippinske 
kaptajn, der går forrest selv når han 
sover.  Jerry filipinsk spasmager, vores 
scrumhalf som altid er i bevægelse, har 
god boldhåndtering, men sparker 
desværre ikke så godt som han selv 
tror.  Malou, hurtigste og mindste 
mand, er tidligere blevet udvist for en 
halstackling, hvor han red på ryggen af 
en dobbelt så stor australier igennem 
hele 22 meter feltet uden at kunne få 
ham ned.  Damien, filmglad ung 
englænder, der altid kommer til skade. 

I Cebu mødtes vi 20 mand i lufthavnen 
kl 3:30 lørdag morgen, jeg deltog som 
”coach” for denne blanding af expats 
(store og langsomme) og lokale (små 
og hurtige).  De fleste har efterhånden 
været med i 2 år, og har fået godt fat i 
spillet.  Vi tog flyet kl 5 til Manila, og 
måtte selvføgelig lige vente på 2-3 
spillere, som ikke kunne komme ud af 
posen, men det havde holdt mobilen 
åben så de nåede det.  I Manila havde 
vi hyret 2 minibuser med plads til 28 
personer, men fik i stedet 2 til 18 
personer, så der var ikke meget plads 
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til overs på den 2 timers tur op til 
Clark, men det gik. 

I Clark indtog vi vores telt - her får alle 
hold tildelt et 30-40 m2 stort åbent telt, 
som kan dække for sol eller regn.  Vel 
ankommet, skiftede jeg fra aircon 
outfittet (der er altid vanvittig koldt på 
fly og i biler hernede, det kaldes 
kvalitet) til shorts og sandaler, men 
hurtigt blev jeg gjort opmærksom på en 
smutter, jeg havde skiftet tøj oven på 
en ”fire ant” myretue.  De små bæster 
gjorde deres bedste for flytte mig, 
resultat 2 røde hævede fødder og ben, 
der i lang tid kløde som ind i helvede.   

Som kampene startede startede også 
regnen.  Vi spillede 3 puljekampe efter 
devisen; alle der ville spille fik 
kamptid, senere i cup kampene stillede 
vi altid i stærkeste opstilling.  Det blev 
til 2 nederlag til udenlandske hold og 
en sejr over et filipinsk hold.  Der er 
ikke meget at sige om de 3 kampe 
andet end at som klubbens supportere - 
med Dave Smith i spidsen, blev mere 
larmende og støttende pga øl og 
lignende, så blev spillerne bedre på 
banen, i takt med at regnen tog til.  
Lille Malou – 160 cm - fik pludselig 
lavet nogle fantastiske lave tacklinger, 
og Jerry sparkede 2 gange og det var 
helt fornuftigt.  Vi flyttede bolden godt 
rundt og undgik at blive fanget i de 
store modstanderes fælder omkring de 
løse klynger. 

Så efter frokostpausen stod den på 
semifinale i Bowl turneringen.  Regnen 
var nu så voldsom, så myrene endelig 
fortrak - sandsynligvis druknede de, for 
vores telte og banen stod nu under 

vand.  I første kamp mødte vi det 
filipinske luftvåben, og her spillede vi 
dagens bedste kamp, efter en meget 
lige 1 halvleg, fik vi et godt overtag i 2 
halvleg med vores kæde.  Vi fik lavet 
nogle gode overtalssituationer, og 
brugte bl.a. den gamle Speed finte 
”22”, som sender 1 ekstra spiller ind i 
kæden efter en fast klynge, her viste 
Noel, Damien og Maluo, at de havde 
hurtige hænder, så efter et loop, kunne 
Damien score i vandhjørnet – ca 10 cm 
dybt.  Derefter scorede Maluo, efter et 
Gerard ryk, sådan op mod den direkte 
modstander, så lidt ind i banen og 
derefter hurtigt udaf og væk (jeg er 
sikker på at Gerard stadig gør det).  
Kampen var afgjort, før vi scorede igen 
i de sidste sekunder, med endnu et 
vandforsøg i modsatte side.  Godt gået 
af drengene, så havde vi bare finalen 
tilbage. 

Finalekampen var mod den filipinske 
flåde, de har det stærkeste hold med 
kun filippinere på.  Kampen bølgede da 
også frem og tilbage med en lille 
overvægt til os, men over linien kunne 
vi ikke komme.  Efter fuld kamptid var 
stillingen stadig 0-0, og da der skulle 
være en afgørelse, så måtte Roland 
træde i karakter.  Det var nemlig 
således at i tilfælde af uafgjort, så 
skulle de tungeste spiller fra hvert hold 
løbe 100 meter om kap, og undervejs 
skifte bold 2 gange, den tungeste fik så 
også 15 meters forspring, og hvis han 
smed al tøjet yderligere 10 meter.  
Rolands 120 kg blev flyttet hurtigst, så 
vi vandt Bowlen for andet år i træk i 
suveræn stil. 
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En af klubbens faste traditioner er en 
retssag efter kampene inden vi forlader 
banen, her gøres status over dagens 
skurke og helte.  Denne dag blev 
Damien dagens spiller (3 forsøg – et 
blåt øje og udslæt over hele kroppen 
pga af al den svømning han foretog på 
banen.  Maluo blev hædret for hans 
flotte tacklinger, og klubbens tur-
jomfruer blev døbt, som det hører sig 
til.   

Der hører jo altid en Dinner med til 
sådan en turnering, så efter en tur i 
badet på hotellet kørte vi afsted i de 
lokale tricycles (små 3-hjulede 
motorcykler med en lille sidevogn, for 
detaljer om denne transportform kan I 
spørge Jørgen).  Til Dinneren blev alle 
holdene hædret og vi blev godt fodret 
og vandet af.  Tale og sange var der 
mange af og pengeindsamlingen til 
børnehjemmet blev fortsat med en 

auktion, og som jeg kunne tælle så gav 
aktionen omkring 90.000 Kr, så mon 
ikke de nåede mere end 120.000 i år. 

Og så en tur i byen, her et par 
highlights – Klubbens penge blev båret 
rundt i en sok, ført af dagens spiller 
Damien, og så var det bare at følge 
efter ham når han skiftede bar.  Dave 
dansede på flere af bardiskene, og 
skræmte alle barpigerne væk (han er 
vel 4 gange så stor som dem), og som 
aftenen skred frem, så mistede han 
også det meste af sit tøj.  Henry og 
Pascal indførte en ny tradition; Dave 
havde glemt sine sko da han forlod en 
bar før os andre, de blev så samlet op, 
og brugt som drinks glas for vores 2 
franskmænd og andre franskmænd de 
mødte i løbet af natten, (de er nu 
permament overført til klubben).  Der 
blev drukket med venstre hånd flere 
gange (spørg Joen og Rune for detaljer; 

Dave er yderst til højre, med Damien foran, mens de 3 midterste med bolden er Jerry, Noel og 
Malou.  Bemærk for øvrigt vores ny skiftetrøjer, dem fik vi af en dansker ”Overgaard” der har et 
konstruktionsfirma i Hong Kong, han betalte også 10 af vores billetter til Clark. 
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det prøvede de sidste sommer i Cebu 
og det kræver sin mand).  Klubbens 
kaptajn og coach, som sammen holdt 
styr på alle de andre, blev til sidst 
glemt, Noel sov på en benzinstation, så 
han var i stand til at hjælpe andre der 
ikke kunne finde hjem, mens jeg fandt 
hjem med en del hjælp af lokale. 

Så drenge - som I kan høre så har vi 
lært det i Cebu, så kig forbi og spil 
med, det er ganske sjovt.  Joen 
planlægger at spille med holdet i 
Manila 10 a-side i marts 2008, så hvis 
du er interesseret, så tal med ham om 
hvordan du kommer med til Manila, 
Cebu og Hong Kong 7 a-side i 2008. 

Held og lykke på banerne til jer alle i 
Speed, glem aldrig at støtte hinanden 
på og udenfor banen, så vil I komme 
langt 

Claus 
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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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Wonderful, wonderful 
Copenhagen 

Af Trevor McCarthy, East Midlands 
dommerforening. Oversat fra RFU 
Touchline (www.rfutouchline.com)  

Engelske dommeres stadigt bedre 
omdømme blev endnu engang 
opfordret til fremmøde ved 
Scandinavian Sevens i København. 
Ved Scandinavian Sevens 2007 var 
engelske dommere igen i forreste 
række for officials da 10 medlemmer af 
East Midlands dommerforening var 
inviteret til at vende tilbage til byen 
hvor en festival af rugby blev nydt i 
fornemt solskin med en weekend i 
”festånd”. De deltog i 24/7-
fornøjelserne med kosmopolitansk 
sammenrend af rugbynødder fra alle de 
skandinaviske lande, europæere og en 
god repræsentation af engelske 
udvandrere og overlevere. Det var en 
meget international turnering med 
deltagelse af Fijiholdet Viti Outlaws fra 
midt i Stillehavet. Der blev spillet hos 
Rugbyklubben Speed – RK Speed, five 
baner var til rådighed for kampene og 
et af område af samme størrelse var 
afsat til et overflødighedshorn af 
strålende telte som udgjorde et maleri 
af farver. Festivalen var delt i tre 
sektioner, ”old boys”, damer og et 
mere seriøst element af de som var der 
både for at drikke og for at gøre det 
godt, selvom de sidstnævnte hurtigt 
opdagede at kun få kunne gøre begge 
dele. Lørdag skilte drenge fra mænd, 
piger fra kvinder og kulminerede med 
finalen for veteranerne hvor 

Copenhagen Exiles vandt foran Malmø 
(red: det var nu Hamlet som slog 
Pingvin). Om søndagen tog turneringen 
en mere seriøs drejning. Susie’s 
Saloon, Holland, vandt endnu engang 
hovedturneringen efter en hård finale 
mod Otters fra Loughborough. Susie’s 
førte efter første halvleg, men Otters 
udlignede i anden halvleg. Lige før 
slutflæjt fik Susie’s det forsøg som 
vandt pokalen igen. Det nye Susie’s 
damehold – Susie’s Valkyries, nåede 
finalen i deres første turnering og 
mødte et andet sammensat hold – Pink 
Baa Baas som til slut vandt den tætte 
finale. Platefinalen blev vundet af 
Allan Clarkes invitation team (red: RC 
Quand ma femme a chiasse var det…) 
og bowlen af Bergen fra Norge som 
slog hjemmeholdet RK Speed (red: 
Erritsø slog Hundested). Speed havde 
en hård dag i lørdagens pulje mod OB 
Regent’s, Allan Clarke og cup 
semifinalisterne Northern Raiders (red: 
her er det gået galt igen…). Men de var 
helt sikre vindere i baren! Det bedste 
danske hold var Frederiksberg RK som 
nåede kvartfinalen (red: Nej, CSR). De 
ti officials fra East Midlands, en fra 
Warwickshire og en hjemlig, dansk 
dommer, blev alle styret af Kevin en 
beundringsværdig organisator fra de 
danske dommeres administration. 

(red: Den gode Trevor har vist også 
været godt med i baren og/eller kigget 
på den forkerte resultatliste på 
hjemmesiden) 
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Lotteri - Gevinsten er en 
komplet Bilpleje til en 

værdi af kr 4.495,- 
sponsoreret af Monkbiler 

Under en hyggelig sommerafslutning 
med ungdommen, trak vi dette års store 
lotterigevinst. 
vinderen med nummeret Grøn 116, var 
desværre ikke tilstede men kan 
henvende sig til Carsten Lund , (Loke) 
på telefon 32468025 og aftale 
nærmere. 
Overskudet  fra  lotteriet er gået 
ubeskåret til forældreforeningen, og jeg 
takker for en god opbakning ved salg af 
lotteri,da jeg ved det er vigtigt for 
forældreforeningens virke. 

Loke 

Pokalturnering 
Som alle nok er klar over, så har der 
været en del udfordringer med dette års 
pokalturnering. Det betyder at vi er 
kommet lidt sent i gang med 
planlægningen af den ny turnering, 
men den 1. runde afvikles i november 
måned. For ikke at arrangere for mange 
kampe, der senere aflyses, har 2. div. 
vest klubberne fået mulighed for at til-
/framelde sig turneringen i år. Grenå 
RK deltager derfor som eneste 2. 
divisionsklub i den ny turnering. Der 
afvikles 3 regionale kampe i 1. runde 
og der har været foretaget lodtrækning 
blandt østholdene (lavest rangerende 
hold har hjemmebane). Hundested 
møder Speed, Hamlet møder Exiles og 
Grenå møder Tacklers. Kampene 

afvikles den 17. November. 
(www.rugby.dk) 

Rugbyparlamentet 
Invitation til deltagelse i "Rugby 
Parlamentet 2007" findes nu i 
download/møder. Invitationen gælder 
klubbestyrelsesmedlemmer, DRUs 
bestyrelse samt DRUs ansatte og 
Parlamentet vil fremover blive afholdt 
årligt efter sæsonafslutning. 
Parlamentet skal ses som et supplement 
til repræsentantskabet, men under 
mindre formelle rammer. Første Rugby 
Parlament afholdes, som tidligere 
annonceret, lørdag den 17. november i 
Erritsø (www.rugby.dk) 
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CSR Danske mestre 
CSR/Nanok kunne 13. oktober fejre 
mesterskabet med pokal og 
guldmedaljer i efterårssolen. Da både 
ARK og Aalborg vandt deres kampe, 
sluttede de 3 klubber alle på 32 point. 
DM afgøres derfor på den indbyrdes 
målscore mellem de 3 hold og her 
slutter CSR/Nanok på +14, ARK +11 
og -25 til Lynet.  

(www.rugby.dk) 

Danmark-Serbien 
Uafgjort 17-17 er et resultat som man 
vist skal være serbisk for at være helt 
tilfreds med. Danmark var spilstyrende 
og dominerede kampen mod Serbien, 
men manglede held og overskud i de 
afgørende øjeblikke. Danmark kom 
foran 10-0 ved forsøg fra Jonas 
Haaning omsat af Morten Rune, som 
også scorede på straffe. Serbien kom 
tilbage på 10-7 inden halvleg, men de 
danske spillere holdt presset og Morten 
Rune Nielsen scorede til 17-7 i anden 
halvleg. Serbien formåede dog at 
komme tilbage og udligne til 

slutstillingen 17-17. Specielt den 
danske klynge havde en god kamp og 
hele førsterækken blev efter kampen 
kåret som bedste danske spiller: Søren 
Brobyskov, Kevin Steel og Jesper Ø. 
Christensen - samt naturligvis Michael 
Bransholm, der spillede hooker i 1. 
halvleg. 
2 spillere fik debut i den rød/hvide trøje 
så stort til lykke til Jerome Maury og 
Edward Stafford 

Danmark møder 3/11 Sverige på 
udebane. Samme dag spilles en U20-
landskamp mellem de to lande.  

Sverige fører den europæiske division 
3A foran Armenien, Schweiz, 
Danmark og Serbien. .  

(www.rugby.dk) 

Det ses tydeligt at 
Speeds klynge absolut 
ikke overcommittede i 
det løse i kampen hos 
Gripen – eller er det 
bare fordi Stebs har 
styr på alle 
svenskernes forwards?
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AKTIVITETSKALENDER FOR R K. SPEED 

NOVEMBER   

01-11-2007 06:00 Carsten Lund Fødselsdag Fødselsdag 

03-11-2007 14:00 Speed-Exiles Senior 

11-11-2007 08:00 
Michael v. Straten 
fødselsdag Fødselsdag 

17-11-2007 14:00 Hundested-Speed Senior 

18-11-2007 06:00 Frank Larsen Fødselsdag Fødselsdag 

20-11-2007 06:00 Jens Lundqvist Fødselsdag Fødselsdag 

23-11-2007 06:00 Henrik Groth Fødselsdag Fødselsdag 

DECEMBER   

01-12-2007 12:00 Unge-Gamle Senior 

11-12-2007 06:00 Jan Baage Fødselsdag Fødselsdag 

13-12-2007 06:00 
Graham Klüsener 
Fødselsdag Fødselsdag 

15-12-2007 06:00 Jens Møller Fødselsdag Fødselsdag 

17-12-2007 06:00 Kevin Veng Fødselsdag Fødselsdag 

23-12-2007 06:00 Peter Jacobsen Fødselsdag Fødselsdag 

24-12-2007 06:00 Henrik Larsen Fødselsdag Fødselsdag 

25-12-2007 08:00 Jens Møller fødselsdag Fødselsdag 

26-12-2007 08:00 
Sebastian Weichel 
fødselsdag Fødselsdag 

 
Ændringer i datoerne vil fremgå af www.rkspeed.dk

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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