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SPEEDBLADET

NUMMER 1 JANUAR
2011

59. ÅRGANG

Speeds kvinder

på Landsholdet
Af Ida-M arieAndersen
Efter en Søndag på Frederiksbergs
nye kunstgræsbane, hvor den
sidste åbne 7’mands
træningsweekend for alle kvinder
over 18 blev afholdt inden
udtagelse til landsholdet, blev det
bekræftet at alle 5 Speed spillere der
stillede op blev udtaget nemlig:

Marlene, Ida-Marie, Sara, Kamilla
(aka Mille) og Mette.
”Vi vil gerne takke Diane - for uden
hende ville et så flot resultat ikke
have været muligt, Diane stiller
altid op til træning med en plan og
presser os til at yde det bedste hver
gang, hendes rugby viden er stor og
hendes evner til at lære fra sig
inspirerende."
Vi kan nu se frem til en træningstur
til Ungarn i påsken, og EM i juni.
Det bliver alletiders!
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SPEEDbladet
er Rugbyklubben Speeds
klubblad.

Email:
SpeedBladet@rkspeed.dk

Udgiver:
Rugbyklubben Speed
Løjtegårdsvej 58B
2770 Kastrup

Hjemmeside:
www.rkspeed.dk

Redaktion:
Brian Elmegaard
Søledsvej 29
4684 Holmegaard
Tlf: 4157 9598

Jørgen Larsen
Tingbakken 11
2770 Kastrup
Tlf: 3251 8701

Tryk:
Teknik Grafisk

Månedligt oplag:
350 styk

Indlæg:
Indlæg til bladet bringes i
videst muligt omfang.
Indlæg skal for at blive optaget
i kommende måneds nummer
være redaktionen i hænde
senest den 20. i måneden.
Indlæg fremsendes helst via
email i format svarende til
gængse tekstbehand-
lingsprogrammer.

Annoncer:
Prisen for et års annoncering i
SpeedBladet er:
Bagside: 5000,-
1/1 side: 2500,-
1/2 side: 1500,-

Indkaldelse til
R.K.Speeds

Ordinære
Generalforsamling
Fredag d. 25 februar

2011 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.)

Eventuelle forslag bedes fremsendt til
klubben, og skal være i hænde senest d. 18
februar 2011
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Send resultater fra
dit holds kampe til

www.rkspeed.dk så
snart de er spillet!

Sådan sender du en hilsen direkte til
hjemmesiden:
Skriv en SMS med teksten SPEED efterfulgt
af din besked, og send til 42420321.
Koster kun almindelig sms-takst.
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Deadline for
næste blad

Hvis du har indlæg bladet skal de
være hos redaktionen
(speedbladet@rkspeed.dk) senest
den 25. marts.
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Sponsorgruppen støtter

Speed
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Sponsormuligheder i
Rugbyklubben Speed

Annoncering i Speed-Bladet
Priser for et års anoncering:
Bagsiden 5.000,00 Kr.
1/1 side i Bladet 2.500,00 Kr.
1/2 side i Bladet 1.500,00 Kr.

SPONSORGRUPPEN
Medlemsskab 6.700,00 Kr. om året. Der anonceres i Speed-
Bladet samt program til Scandinavian Open Seven a Side.
Der afholdes 2 møder om året.

1.000,00 Kr. klubben. NYHED.
Se nedenfor.

1 sæt trøjer med Firmalogo på.
Sættet indeholder trøjer - bukser - strømper.
Fra 10.000,00 Kr. Ungdomshold.
20.000,00 Kr. U-15 U-18 og Seniorer.

Har du specielle ønsker om at få lov at sponsorere, kontakt
klubben.
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1.000,00 Kr. klubben. NYHED.

Formål: Skaffe en kapital der kan bruges til gode formål i
klubbens Ungdoms- og Seniorafdelinger.

Hvem kan deltage: Alle medlemmer af Klubben, forældre,
venner, og små næringsdrivende, samt andre der vil støtte
R.K.Speed.

Hvordan er jeg med: 1 gang om året (1 maj) indbetales på en
konto 1.000,00 Kr. så er man med i et helt år. Efter dette år
bliver man så igen kontaktet, om forlængelse af sponsorat.
Ved betaling er man med for det kommende år, undlader man
at betale er man uden for indflydelse på beslutninger.
Bestyrelse: 3 personer bliver udpeget til at styre økonomi og
beslutninger.
Opløsning: Ved opløsning mødes de medlemmer der har
betalt og ved flertal opløses klubben, alle midler tilfalder
R.K.Speed.



Grøde i

europæisk
klubrugby

af Brian Elmegaard
I Berlingske kunne man 2. januar
læse om Racing Metro 92, en
forstadsklub i Paris som med rige
investorer har prøvet at skabe et
tophold svarende til Manchester
Citys udvikling inden for fodbold.
Racing Metro 92 ligger lige nu
nummer 2 i en franske Top 14 og
havde i december slået engelske
Saracens på udebane i Heineken
Cup, rugbyens svar på champions
league-fodbold. I artiklen kan man
læse om klubejeren
mangemillionæren og
ejendomsspekulanten Jacky
Lorenzetti som vurderes til at være i
top tre over Frankrigs rigeste mænd
og velhaveren har kastet sin
kærlighed og sine kontanter på den
lyseblå rugbyklub og pumpet
truppen op til en standard, der
seismisk truer med at få hele
sporten til at skælve.
»Det vigtigste for os er at vinde den
franske liga, men kampene i Europa
giver os mulighed for at vise, hvor
langt vi er nået med klubben. Vi
kan vinde turneringen allerede i
år,« siger Jacky Lorenzetti som
flittigt har forstærket sit hold op til
denne sæson." Den franske
vildmand og youtube-hitmager
Sebastian Chabal er hentet til
sammen med det sydafrikanske
rugby-ikon Francios Steyn og
Argentinas mest talentfulde Juan

Martin Hernandez med kælenavnet
»Magikeren« løfter holdet til et
niveau som retfærdiggør
årsbudgettet på 165 mio. danske kr.
Fransk rugbys rigmænd finansierer
Stade Francais, entreprenør Max
Guazzini; Racing Metro 92
-boligmastodont Jacky Lorenzetti;
Toulouse -Magasin, bog og
tegneserieudgiver Mourad
Boudjellal samt Clermont
dækgiganterne Michelin
Det lader dog til at journalisten på
Berlingske ikke harvde fulgt
Heineken Cup så nøje. Ugen efter
sejren over Saracens spilledes den
omvendte kamp og her tabte
Racing Metro til Saracens.
Puljekampene er færdigspillet og
Racing Metro har kun vundet en
anden kamp, over det andet
franske hold i pulje 2, Clermont.
Racing Metro er sluttet som
nummer tre i puljen og har ikke
kvalificeret sig til at spille videre.
Kvartfinalerne i turneringen står
mellem: Perpignan (F)-Toulon (F),
Leinster (Ir)-(Leicester (EN),
Northampton (EN)-Ulster (IR),
Biarritz (F)-Toulouse (F).
Artiklen i Berlingske beskæftiger
sig også med at Frankrig er ved at
få en større betydning i
turneringen. Det skal tages med en
gran salt. Hvis man ser på
Heineken Cups historie med første
turnering i 1995 har irske hold
vundet 4 gange, franske 5 gange og
engelske 6 gange. I ni af finalerne
har et fransk hold været med som
taber. Der ser snarere ud til at være
et behov for at de britiske hold gør
en indsats for at komme på niveau.
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Aktivitetsliste

Februar

06 DRU kvinder 7s landshold træningssamling

19 Hovedrengøring

25 DRU 7s landshold træningssamling

25 Generalforsamling

Marts

04 U18 landshold træningssamling

06 U21 landshold træning

19 John Mogensen-aften

20 DRU repræsentantskabsmøde

26 Pokalturnering Kvartfinale

27 DRU 7s landshold træningssamling

April

02 U18 landskamp Sverige-Danmark

02 1. div. øst Hamlet-Speed

09 Mix-stævne ungdom

09 Landskamp Sverige-Danmark

10 DRU kvinder 7s landshold træningssamling

14 U18 landshold EM

16 Kvinder DM

16 DRU 7s landshold træningslejr

16 2. div.øst Roskilde-Speed

17 Landskamp Danmark - Stewart's Melville FP RC

21 DRU kvinder 7s landshold turnering Ungarn

21 1. div. øst Exiles-Speed

25 Pokalturnering semifinale

30 1. div øst Speed-CSR

30 2. div. øst Speed-CBS
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Telefonliste

Speeds klubhus 3250 0293

Bestyrelsen bestyrelsen@rkspeed.dk

Formand Jørgen Larsen jl@rkspeed.dk 2968 7879

6179 7121

Sekretær Henning Pihl-Mortensen henning@rkspeed.dk 3252 8424

Ungdomsudvalg Arne Jørgensen arne@rkspeed.dk 2572 1000

Klubhusudvalg Frank Larsen fvl@rkspeed.dk 2063 5441

Seniorudvalg Glenn Enna enna@rkspeed.dk 4043 6674

Materialeudv. Torben Nielsen batman@rkspeed.dk 2167 8905

Dameudvalg

Sponsorudvalg

Infoudvalg Brian Elmegaard brian@rkspeed.dk 4157 9598

DAMEAFDELINGEN

Træner Diane Lintonbon diane@rkspeed.dk 2260 0372

UNGDOMSAFDELINGEN

U9 træner SImone Urban simone@rkspeed.dk 2078 2849

U9 træner Ida-Marie Andersen ida-marie@rkspeed.dk 6015 9255

U11 træner Peter Jacobsen peter@rkspeed.dk 3510 1013

U13 træner Flemming Falster flipper@rkspeed.dk 2253 6459

U15 træner Arne Jørgensen arne@rkspeed.dk 2572 1000

U17 træner Carsten Lund loke@rkspeed.dk 3255 8416

Forældrekontakt Arne Jørgensen arne@rkspeed.dk 2572 1000

Forældreforening Lene Honoré foraeldreforening@rkspeed.dk 2292 8405

Forældreforening Ruth Sørensen foraeldreforening@rkspeed.dk

SENIORAFDELINGEN Træning tirsdag og torsdag 18-19.30

Formand Glenn Enna enna@rkspeed.dk 4043 6674

Kampsekretær Ludvig Hansen ludvig@rkspeed.dk 3258 8841

Træner Michael Bransholm bransholm@rkspeed.dk 5356 3948

Fysioterapeut Kaare Frandsen 2679 8619

Kasserer Lars Graae graae@rkspeed.dk

rkspeed@rkspeed.dk
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