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SPEEDBLADET 

Speed er klar nummer 1 
Med kun to kampe igen mod de reelle 
rivaler til førstepladsen i 1. division øst 
(henholdsvis Hamlet og Hundested) er 
Speed ved at nå målet for sæsonen, 
nemlig at spille sig i position til at være 
med i højeste liga til næste år. Speed 
har mod Hamlet og Hundested vundet 
alle kampe. De fleste kampe er vundet 
sikkert uden forsøg imod, men den 
seneste hjemmekamp mod Hundested 
blev den kamp hvor der absolut måtte 

trækkes på alle kræfter for at få den 
krævede sejr. Efter at være bagud i 
første halvleg blev det til en sejr på 24-
22.  

Åbent hus hos 
rugbyklubberne 

Mange danske rugbyklubber 
(heriblandt Speed) holder 30. 
september åbent hus i anledning af 
VM. 

Forberedelse til 
konvertering 
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Speedbladet ladt i stikken 
Så skete det igen at Speedbladet ikke er udkommet til 
tiden… To måneder har vi ikke leveret i juli grundet 
manglende soft og i august grundet at chefredaktøren 
sad i Beijing og undrede sig over befolkningen og 
madvanerne. På den anden side har Speed som nævnt 
andetsteds absolut bevist at 1. division ikke er der 
holdet hører hjemme. Alle kampe (bortset fra et et-
point nederlag til et meget forstærket CSR-andethold) 
har endt med sejre. Ikke mindst må sejren over 
Frederiksberg (som jeg desværre gik glip i af grundet 
Kina) siges at være årets mest bemærkelsesværdige 
resultat. FRK har de seneste år ligget i den absolutte 
top af dansk rugby og efter Speeds seneste sæsoner 
med nederlag på nederlag er en sejr over FRK et meget 
positivt resultat.  

Der kan være mange grunde til at Speeds hold nu viser 
sig at kunne spille op med de bedste i Superligaen, fx 
at mange ungdomsspillere nu har fået den fornødne 
erfaring og at der er kommet tilstrækkelig tilgang af 
erfarne udenlandske spillere på vigtige pladser, men en 
vigtig faktor må så absolut også være træneren som 
har formået at samle en trup som ønsker at spille for 
klubben og også yder den træningsindsats som så 
længe har været efterlyst. En smittende entusiasme og 
grundig forberedelse til hver træning og kamp har 
givet Speed det fornødne grundlag for en ny tur mod 
toppen af dansk rugby. 

Stor ros til Kaare for indsatsen for klubben i den første 
del af 2007.  
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Rugby World Cup 2007 
Rugby World Cup 2007 afvikles med 
udgangspunkt i Frankrig, men også i 
Storbritannien. Åbningskampen fik en 
overraskende vinder da Argentina slog 
værterne fra Frankrig. Resten af 

turneringen har primært budt på 
favoritsejre og New Zealand ligger 
stadig som bookmakernes favorit med  
odds under 2. Sydafrika, Australien og 
Frankrig er eneste andre som for 
nuværende giver mindre en tyve gange 
pengene igen. 

 

 

 

 



5 

DM-turneringen 
Kampreferater ved Kaare Frandsen 

21/8 ENDELIG! 

tirsdag den 21/8 tog vi imod FRK, som 
havde valgt at sætte  superliga-
drengene på banen, mest som en 
opvarmning til deres turnering.  
opvarmning fik de og nok også en lille 
overraskelse med tilbage.    vores 
drenge var klar, dog røg stoffer 
igennem vores forsvar efter et lille  
kvarter og så troede modstanderne, 
festen skulle begynde. men de gule 
ville  det heldigvis anderledes og kort 
tid efter kom udligningen efter lidt  
sparken og sprinten (ja, den gamle kan 
sgu endnu!). stillingen holdt resten  af 

halvegen trods stort pres fra frk, men 
alle, især klyngen leverede et  solidt 
stykke forsvarsarbejde.  Anden halveg 
startede med to omsatte straffe og 
pludselig var vi i front,  hvem fanden 
skulle have troet det? frk fik et 
konverteret try, men fik i  løbet af 5 
minutter 2 lige tilbage i hovedet efter 
suveræne  enmands-præstationer fra 
gerard og brad på wingerne. frk fik 
pyntet på  resultatet og fortsatte deres 
angrebsspil, dog uden held og endelig 
fløjtede  dommeren af!!!Optur af 
største skuffe!!!  Stabilt klyngearbejde, 
simpel gameplan, gode indkast, solidt 
forsvar (og  måske lidt held?) gav os 
sejren på 25-19, et resultat 
undertegnede har  ventet 7 lange år på, 
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så TAK FOR DET GUTTER!!  Lad 
dette kendetegne resten af sæsonen, nu 
kan vi se frugten af den  ensformige 
træning.  Og selvfølgelig en tak til 
drengene på sidelinjen, det er sgu svært 
at få  armene ned, ikke!  Truppen: 
Mike 1, Jay 2, Frank 3, John 4, Dennis 
5, Joen 6, Brendan (dagens  spiller) 7, 
Graham 8, Rune 9, Kaare 10, Anders 
11, Kevin 12, Emil 13, Brad  14, 
Martin 15, Stebs 16, Gerard 17, Mikkel 
B (skadet).   

1/9 Flådehold på besøg 

Gæsterne lagde hårdt ud, men efter et 
kvarters tid fik hul på bylden og fik  
lagt en pind. Første halveg var fysisk 
hård, men vi holdt styr på kampen med  
simpelt pick’n’go, hvilket også skabte 
overtalssituationer, der dog ikke  blev 
udnyttet.  Anden halveg fortsatte vi det 
simple spil og fik mere og mere plads 
pga at trætheden meldte sig hos 
modstanderne. Det gav et par tries 
mere og vi kunne efter kampen skrive 
25-3 på kortet. Endnu en god, hård 
kamp, hvor klyngen  tog det tunge læs. 

8/9 Komfortabel sejr på 
hjemmebane 

lørdag d 8/9 var hamlet på besøg og 
med en meget hurtig start var kampen  
næsten afgjort efter de første 15 
minutter, dog kæmpede de fleste  
modstandere videre. dette resulterede 
også i en score af kelly, men det  kunne 
ikke forhindre en hjemmesejr, der bla 
gav hattrick til både emil og  gerard. 
87-10 efter de 80 min på grund af rigtig 
godt spil af drengene og god support 
fra siden:-)  

15/9 Lørdagens clash mod Tue Wests 
drenge 

hundested mødte op med en kampgejst 
uden lige, og som altid stor styrke, som  
de fik overtaget med i starten af 
kampen. igennem solidt, simpelt  
klyngearbejde fik de arbejdet to tries 
over linjen o for første gang i  
turneringen var vi bagud fra start. i 
stedet for at gå ned med flaget, stod  vi 
op til prøven og fik reduceret kort efter 
med et godt try i kæden og før  halveg 
fik alex udlignet med et løb fra midten.  
vi kom bedre med og fik spillet os til 
lille overtag, men hundested var dog  
hele tiden farlige pga en meget stærk 
klynge og farlige løb i kæden mod et  
ikke helt stabilt forsvar fra vores side, 
og hundested fik kæmpet sig foran  22-
19 med fem min igen. en lynhurtig 
turn-over fra jay og lidt sparken  
omkring og heldigvis kunne alex 
afgøre kampen til vores fordel med 
hans  andet try i kampen.  scrappy 
kamp, men de viser forskellen at vi 
trods knap så godt spil finder  
kræfterne frem og vinder.  ren, men 
hård kamp.  
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Superliga    
25-08-07 14:00  Aalborg   Erritsø   32-26   
25-08-07 14:00 Frederiksberg  CSR/Nanok  3-10 
25-08-07 15:00 Holstebro  Exiles  19-12 
01-09-07 14:00 Aarhus  Holstebro  114-0  
01-09-07 14:00 CSR/Nanok  Erritsø  Udsat 
01-09-07 14:00 Frederiksberg  Aalborg  5-41 
08-09-07 14:00 Exiles  Aarhus  0-56  
08-09-07 14:00 Erritsø  Frederiksberg  15-37  
08-09-07 14:00 CSR/Nanok  Aalborg  31-15  
13-09-07 18:00 Frederiksberg  Exiles  28-10 
15-09-07 14:00 Aarhus  Erritsø  49-17  
15-09-07 14:00 CSR/Nanok  Holstebro  81-0  
22-09-07 14:00 Aalborg  Exiles  92-3 

  K   V U T Score   P 
1 CSR/Nanok  9 8 0 1 276-54  25 
2 Aarhus  9 8 0 1 447-61  25 
3 Aalborg  9 7 0 2 345-154  23 
4 Frederiksberg  10 5 0 5 256-148  20 
5 Erritsø  9 2 0 7 176-296  13 
6 Holstebro  9 2 0 7 47-491  13 
7 Exiles  9 0 0 9 54-397  9 

1. division øst    
21-08-07 18:30  Speed   FRK/Kløveret   25-19   
25-08-07 14:00 Hamlet  Hundested  12-14 
25-08-07 16:00 FRK/Kløveret  CSR/Nanok II  0-25 UK 
01-09-07 16:00 CSR/Nanok II  Speed  Udsat 
01-09-07 16:00 FRK/Kløveret  Hamlet  0-25 UK 
08-09-07 13:00 Speed  Hamlet  87-10  
08-09-07 16:00 CSR/Nanok II  Hundested  0-25 UK 
15-09-07 14:00 Speed  Hundested  24-22  
15-09-07 16:00 CSR/Nanok II  Hamlet  0-25 UK 
22-09-07 14:00 Speed  CSR/Nanok II  Udsat 
  K   V U T Score   P 

1 Speed  9 8 0 1 365-77  25 
2 Hundested  11 7 0 4 348-189  25 
3 Hamlet  12 6 0 6 237-282  24 
4 CSR/Nanok II  10 5 0 5 194-221  18 
5 FRK/Kløveret  10 0 0 10 72-447  7 

1. division 
vest    

18-08-07 14:00  Aarhus II   RC Odense   Udsat 
25-08-07 14:00 Aarhus II  Lindø  40-13  
25-08-07 14:00 RC Odense  Odder  10-17 
01-09-07 14:00 Lindø  RC Odense  88-0  
01-09-07 16:00 Aarhus II  Tacklers  49-5  
08-09-07 12:00 Odder  Lindø  31-5 
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08-09-07 14:00 Tacklers  RC Odense  29-34  
15-09-07 14:00 Tacklers  Lindø  0-32  
15-09-07 16:00 Aarhus II  Odder  42-12  
20-09-07 18:00 Tacklers  Odder  14-92  
22-09-07 14:00 RC Odense  Aarhus II  Udsat 

  K   V U T Score   P 
1 Aarhus II  10 9 0 1 550-145  28 
2 Lindø  12 8 0 4 324-166  28 
3 Odder  12 7 0 5 342-264  26 
4 RC Odense  9 3 0 6 134-326  15 
5 Tacklers  11 0 0 11 100-549  11 
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U13’s resultater 
Ved Brian Franklin 

DM 2. runde 

Vi tog til anden runde i DM, og det var 
dejligt at se, at der var kommet både 
flere hold og spillere med fra Jylland, 
så både Århus, Grenå og Hammel 
stillede hold. Vi stillede selv med et 
amputeret hold, da vi havde 3 afbud og 
3 mand der ikke dukkede op om 
morgen, så det endte med at vi kun var 
17 spillere. Vi lånte 2 spillere fra 
Tacklers, som vi har lånt før, så jeg 
besluttede at spille med 9 mand på A 
holdet og 10 på B holdet med de 2 fra 
Trakles.  

Den første kamp var Speed B mod 
Hammel, vi fik et rent chok, da 
Hammel startede med lyn og torden, vi 
kunne slet ikke få spillet til at fungere, 
så vi tabte desværre 0-84, som var 
sæsonens største nederlag. 
Holdet er: Steven, Mark L, Kaven, 
Simon, Christoffer, Lasse, Nicklas V, 
Sami og de to fra Traklers.  

Næste kamp var Speed A mod Århus, 
her kunne man også godt mærke de 
drenge der ikke var  kommet, så det tog 
tid før vi fik styr på spillet, så det 
fungerede optimalt. Men med en 
utrolig hårdt kæmpende klynge, havde 
vi alligevel så meget styr på spillet, at 
vi vand 47-0. Holdet var:  
Jeppe 1 forsøg 3 spark. Faysel 1 forsøg 
1 spark. Esben 1 spark. Mark F 3 
forsøg 1 spark. Andreas. Frank. Emil. 
Shane 1 forsøg. Nicklas B 1 spark. 

3. kamp Speed B mod Grenå. Her 
begyndte Speedspillerne at finde 
hinanden, efter en god kamp vandt 
Speed 29-7.  
Steven 1 forsøg 1 spark. Kaven 1 
spark. Simon 2 forsøg. Sami 1 forsøg.  

4. kamp Speed A mod Hammel. Nu var 
vi spændte på hvor stærke Hammel var, 
når de skulle møde vores A hold. Nu 
havde jeg set hvordan 
Hammelspillerne, spillede  mod de 
andre hold, så vi fik stoppet dem godt 
over hele banen, og vores offensive spil 
begyndte at fungere rigtig godt. Så vi 
vandt 35-0. Jeppe 2 forsøg 2 spark. 
Mark F 1 forsøg. Emil 2 forsøg. Shane 
2 spark, Nicklas 1 spark.  

Speed A mod Grenå. Denne kamp var 
præget af den store forskel i styrke. 
Dommeren blev ved med at gå ind og 
stoppe spillet og fortælle vores spillere, 
at de skulle slappe af, det prøvede vi 
også på, men dommeren blev ved med 
at gå imod os, også på ting hvor vi slet 
ikke gjorde noget ulovligt. Det skabte 
stor frustration på spillerne og de 
begyndte at diskutere med dommeren, 
det stoppede vi selvfølgelig, men det 
kan være svært når dommeren bruger 
et ordsprog som en havnearbejder. Men 
vi vandt denne meget mærkelige kamp 
med 36-0.  
Jeppe 1 forsøg 1 spark. Esben 1 forsøg. 
Mark F 2 forsøg 1 spark. Andreas 1 
forsøg. Frank 1 spark. Emil 1 forsøg.  

Sidste kamp af dette stævne. Speed B 
mod Århus. Det var en utroligt 
spændende kamp hvor begge hold 
kæmpede det bedste de havde lært. Vi 
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lånte 3 spillere fra A holdet Frank, 
Shane og Faysal. Men vi manglede til 
gengæld Simon der var ovre at spille 
for U-11. Århus vandt 19-20 Faysal 1 
forsøg. Shane 1 forsøg 2 spark. Frank 1 
forsøg.  

Så har vi spillet en kamp på 
hjemmebane Speed A mod Speed B, 
hvor Speed A vandt 50-5. Det var var 
første gang der blev scoret mod Speed 
A i Danmarksturneringen, så det var 
godt at det var en fra Speed B der 
lavede denne score. GODT GÅET 
NICO. 

Speed A: Jeppe 2 forsøg 2 spark. 
Faysal 1 forsøg. Esben 1 forsøg 1 
spark. Mads 1 spark. Mark F 1 forsøg. 
Shane 2 forsøg Andreas 1 forsøg. 
Steven 2 spark. 

Speed B: Nico 1 forsøg. Mark L. 
Kaven. Simon. Mike. Lasse sami. Ali    

Øresundsturneringen 

Vi var lidt spændte på, om vi kunne 
gøre det lige så godt i 
øresundsturneringen som vi gjorde 
 første gang.  

Første kamp Speed A Malmø: Her 
havde vi ingen problemer, men kunne 
tydeligt  

mærke at der var rutine forskel mellem 
os og Malmø, vi vandt også en sikker 
sejr 

 48-0. 

Jeppe 2 spark. Mads 1 forsøg. Mark F 
3 forsøg. Frank 1 forsøg 1 spark. Jonas 
1 forsøg. Shane 2 forsøg 1 spark. 

Anden kamp var Speed B mod Lugin. 

Vi havde dårligere erfaring med Lugin 
efter første stævne, som spiller meget 
hårdt, og beklagevis også en del unfair, 
men B holdet kæmpede rigtigt flot. 
Men på tros af deres hårde fight tabte 
vi 14-26. 

Niklas B 2 spark. Anders 2 forsøg.  

Speed A mod pingvin: Her kunne vi 
ikke få nogen dommer til kampen, Så 
keld fra pingvin dømte, og det syntes vi 
fra Speed ikke var særligt godt. Men vi 
vandt alligevel 26-7 og særdeleshed 
Jonas havde nogle utrolige gode løb, og 
han lavede da også 3 forsøg. 

Jeppe 2 spark. Esben 1 spark. Mads 1 
spark. Mark F 1 forsøg. Jonas 3 forsøg. 

Speed B mod Pingvin: Denne kamp var 
så spændene, så nerverne hæng uden på 
trøjen på træneren, og kampen endte 7-
7. 

Simon 1 spark. Anders 1 forsøg. 

Den sidste kamp for Speed A var mod 
Lugin: Her var der igen stor forskel på 
speeds spillestil og Lugins hold. 
Svenskerne spillede et hårdt klynge 
spil, hvor det  byggede på den enkle 
 spiller, hvor Speed der imod spiller 
teknisk Rugby, hvor bolden bliver 
spillet fra mand til mand, og heldigvis 
var det også vores spille stil der var den 
mest effektive og vi vandt 17-0. 

Jeppe 1 spark. Faysal 1  forsøg. Shane 
1 forsøg. Anders 1 forsøg. 

Sidste kamp var Speed B mod Malmø: 
Den kamp tabte vi knebent 12-19. Her 
så vi endelig noget af Miks fysiske 
styrke, han havde 2 gennembrug som 
blev til 2 forsøg 
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Anders 1 spark. Mike 2 forsøg. 

A holdet var: Jeppe Faysal, Esben, 
Mads, Mark F (A), Frank, Jonas, 
Shane, Lasse. 

B holdet var: Nico, Mark L, Kaven, 
Niklas B, Anders (A), Steven, Mike, 
Sami, Christoffer, Ali. 

 

DM 3. runde 

Da jeg ikke selv kunne være med, 
havde jeg fået Emils forældre (Edit og 
Jens) og Samis mor (Ulla), til at stå for 
kampene, det vil jeg takke dem mange 
gange for at de gjorde, da de klarede 
det rigtigt flot. På trods af det, gik det 
galt, men det var ikke deres skyld, men 
træneren fra Hammel, der konstant 
brokkede sig over vores spillere. Hun 
mente, de spillede hårdt, unfair var 
pralende og hoverende, til og med var 
hun også efter en af dommerne i 
kampene, som hun blev så meget 
uvenner med, at hun trak sit hold midt i 
kampen mellem Speed B og Hammel. 

Første kamp Speed A – Hammel: Her 
fik speed A sit første og forhåbentlig 
sidste nederlag i år, vi tabte 0-14. 

Anden kamp Speed B- Grenå: Vi vandt 
29-0. 

Sami 1 forsøg. Anders 3 forsøg 1 
spark. Emil 1 forsøg 1 spark.  

Tredje kamp Speed A- Ark: Her vandt 
vi 35-5. 

Jeppe 2 forsøg 2 spark. Esben 1 spark. 
Mark F 1 spak. Emil 1 forsøg. Frank 1 
forsøg. Jonas 1 spark. Anders 1 forsøg.  

Fjerde kamp Speed B – Hammel: 
Kampen blev stoppet da den stod 7-12 
til Hammel. 

Anders 1 forsøg 

Femte kamp Speed A mod Grenå: 
Speed vandt 29- 0 Esben 1 forsøg. 
Mark F 2 forsøg 1 spark. Anders 1 
forsøg 1 spark. Nico 1 forsøg. 

Sidste kamp Speed A- Speed B: 45-0 
til Speed A. 

Jeppe 1 forsøg 1 spark. Faysel 1 forsøg. 
Esben 2 spark. Mark F 2 forsøg 2 
spark. Shane 3 forsøg. 

Spillerne fra Speed var: Jeppe, Faysal, 
Esben, Mark F, Emil, Frank, Shane, 
Jonas, Nickals B, Steven, Anders, 
Nico, Mark L, Kaven, Sami, 
Christoffer, Lasse, Steven. 
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. ENC division 3A´ 
Danmarks gruppe har Sverige i 
weekenden spillet mod Armenien. 
Kampen blev spillet i Bourgoin Jallieu 
og Sverige kom godt fra start med 3-12 
føring ved halvleg. Efter pausen fik de 
stærke Armenere dog bedre fat i 
kampen og scorede på straffe, forsøg 
og to dropmål til slutstillingen 16-12. 
Sverige ligger fortsat på puljens 
førsteplads, skarpt forfulgt af 
Armenien, Schweiz og Danmark.  
Danmark spiller lørdag den 27. oktober 

hjemme i Odense mod Serbien - 
udspark kl. 15.00. Ugen efter spilles 
arvefjendeopgøret mod Sverige, lørdag 
den 3. november i Helsingborg. 
(ww.rugby.dk) 

Se VM-finale i klubben 
Den 20/10 spilles VM-finalen i Paris. 
Speed afholder i den anledning et 
større arrangement med VM-finale på 
storskærm og helstegt pattegris (i 
tilstækkelige mængder på grillen. 
Tilmelding i baren 

 
 
 

 

 

 



13 

Scandinavian Open 
Sevens 2007 

Årets turnering blev endnu en succes 
med finalesejr for Susies Saloon fra 
Amsterdam. Flere stærke engelske hold 
og Fiji-drengene Viti Outlaws var med, 
men ingen af dem var i stand til at true 
Susies. Først i semifinalen blev det 
første forsøg scoret imod Susies. CSR 
var som eneste danske hold med i 
søndagens cup, men tabte kvartfinalen 
til engelske Otters. 

Franskmændene med navnet som burde 
have været censureret RC Quand Ma 
Femme a Chiasse vandt over FRK i 
plate-finalen. I semfinalen havde 
franskmændene slået Speeds hold ud af 
turneringen. Erritsø vandt 
bowlturneringen over Hundested. 

I kvindernes turnering vandt engelske 
Pink Babas over Valkyries fra Holland. 
Hamlet vandt old boys-turneringen om 
lørdagen hvor Speeds hold glimrede 
ved at tabe alle fire puljekampe. Alle 
resultater fra turneringen kan findes på 
ww.rkspeed.dk 

Rusland europamestre i 
7s 

Rusland vandt i weekenden EM 7s 
finalestævnet hjemme i Moskva. 
Rusland gik ubesejret gennem 
turneringen og slog Frankrig både i 

puljekamp og i finalen (35-10). Det er 
første gang siden turneringens start i 
2004, at det ikke er Portugal, der vinder 
EM. Portugal kvalificerede sig i år ikke 
til finalerne, hvilket måske skyldes 
at portugiserne koncentrerer sig 
mere om at blive klar til VM i 
Frankrig. Moldova blev nr. 3 med sejr 
over Spanien. Rumænien vandt 
platefinalen og Ukraine sikrede sig 
bowlfinale (www.rugby.dk) 

WM i sevens 2009. 

Endelig kom meddelelsen om hvem der 
fik det næste WM i sevens, og ganske 
overraskende blev Dubai valgt som 
næste værtsland af IRB. Vi er nu så 
småt ved at finde ud af hvordan man 
kan komme dertil og prisleje m.m. 

Så hvis du har planer om at overvære 
denne turnering, så begynd at spare 
småpengene op. 

Der skal være 24 mandlige Landshold, 
og som noget nyt er der for første gang 
også afvikling af Dame sevens med 16 
dame landshold. 

Danmark har allerede spillet de første 
kvalifikationskampe i Amsterdam hvor 
Speed også deltog i den ordinære 
Heineken Sevens, Danmark skal i 
Week-enden d. 22/6 til d. 25/6 deltage i 
det næste kvalifikationsstævne i 
Heidelberg. 

Sevens-udvalget.
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AKTIVITETSKALENDER FOR R K. SPEED 

SEPTEMBER   
25-09-2007 06:00 Gerard Hounou Fødselsdag Fødselsdag 
26-09-2007 06:00 Jay Pollard Fødselsdag Fødselsdag 
29-09-2007 14:00 Hundested-Speed Senior 
30-09-2007 14:00 Åbent hus Klubben 

OKTOBER   
03-10-2007 06:00 Fini Mortensen Fødselsdag Fødselsdag 
03-10-2007 06:00 Flemming Falster Fødselsdag Fødselsdag 
04-10-2007 08:00 Mathias Uller fødselsdag Fødselsdag 
06-10-2007 14:00 Hamlet-Speed Senior 
08-10-2007 06:00 Jørgen Larsen Fødselsdag Fødselsdag 
12-10-2007 06:00 Dodji Hounou Fødselsdag Fødselsdag 
17-10-2007 06:00 Glenn Enna Fødselsdag Fødselsdag 
20-10-2007 14:00 FRK/Kløveret-Speed Senior 
20-10-2007 16:00 VM-finale og pattegris Klubben 
27-10-2007 08:00 DM B&U 6. runde - Finaler Ungdom 
27-10-2007 14:00 Speed-FRK/Kløveret Senior 

NOVEMBER   
01-11-2007 06:00 Carsten Lund Fødselsdag Fødselsdag 
11-11-2007 08:00 Michael v. Straten fødselsdag Fødselsdag 
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 

 

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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