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SPEEDBLADET

NUMMER 3 JUNI 2011 59. ÅRGANG

Speeds sølvvindere efter pokaltfinalen
Foto Ingvar Thomsen

Ærgerligt

nederlag i

Pokalfinalen
Af Jørgen Larsen
Der var Pokalfinale imellem
C.S.R. og Speed på Holmen
Lørdag d. 25 juni, det var andet år
i træk de 2 klubber mødtes, og
igen et nederlag til Speed, denne
gang var det dog en tæt kamp.
(Læs videre side 2)

Klubben har

behov for dig ved

Scandinavian 7's

13.-14. august
Kontakt Jørgen Larsen eller Frank
Larsen hvis du kan give en hånd med
ved stævnet
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Resultatet 18 - 15 til C.S.R. var dog et nederlag
der var til at bære omend det var ærgerligt.
Igen fik Christanshavnerne en lidt for god 1
halvleg, de havde dog også fået den kraftige
vind i ryggen som de udnyttede perfekt, der
skulle dog gå 15 min. inden første scoring til
dem 5 point og spark over til en 7 - 0 føring,
der skulle igen gå 15 minutter inden en scoring
mere desværre også igen til dem, men sparket
kom ikke over 12 - 0 til dem, endelig lykkedes
det for Speed at komme på scoringstavlen med
et straffespark ved Joakim Calmar til
halvlegsresultat 12 - 3.
C.S.R. startede det første kvarter af anden
halvleg med at bringe sig yderligere foran på 2
straffespark til en føring på 18 - 3. Der var ikke
mange af de 700 tilskuere der levnede Speed
mange chancer i resten af kampen, men
endelig fik vi spillet til at køre, og først en
scoring af Joakim Calmar der desværre
kiksede sparket til 8 - 18, 10 minutter efter kom
Kim Baron igennem med 1 forsøg og spark
over af Joakim Calmar til 15 - 18.
Herefter blev der lagt et stort pres på C.S.R.
med adskillige chancer til Speed, der dog ikke
kunne komme igennem så dette blev også
slutresultatet, ærgerligt for os men vi kommer
igen.
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Men Speed er
nummer 1 i 1.
division øst

af Jørgen Larsen
R.K.Speed spillede en
midtugekamp d. 16 juni imod
Hundested R.K. som sidste kamp
inden sommerferien, men da vi var
i topform til Pokal-finalen og at de
mere eller mindre var gået på
sommerferie, blev det en storsejr til
R.K.Speed. Første halvleg endte 41 -
0 til Speed med scorer fra Brendan
Ekstein 2 forsøg lig med 10 point,
følgende scorede 1 forsøg a`5 point,
Niklas Tell - Gerard Hounou -
Dennis Stark - Kim Baron, Junaire
Brown sparkede 4 spark over - 8
point og et straffespåark a´3 point

ialt 11.
I anden halvleg var Hundested gået
endnu mere på ferie, halvlegen
endte 50 - 0 til os, med scorer fra
Alex Østergaard 2 forsøg 10 point -
med hver en score a 5 point - Emil
Enna, - Nikolaj Stark, - Kim Baron, -
Dodji Hounou, - Kenneth Hansen, -
og Oliver Le Roux, - og Junaire
Brown 5 spark over 10 point, så
samlet sejr til R.K.Speed 91 - 0.
Næste kamp i 1 division øst er for
os d. 30 august kl. 19.00 hjemme,
efter denne mangler vi C.S.R. ude
d. 3 september på Holmen kl. 14.00
og sidste kamp er ude imod
Frederiksberg R.K. d. 10 september
kl. 14.00 på Jens Jessensvej. Herefter
spilles der slutspil 3 øverste hold
fra 1 div. Øst imod 1 div. Vest 3
øverste hold her er der 6 kampe før
danmarksmesteren er fundet.

Speed-Hundested
Foto Daniel Storch
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U21-landsholdet
i kamp mod
Essex County

Fra rugby.dk
U/21 landsholdet spillede en flot

kamp mod Essex County, hvor
stillingen var 7-10 ved halvleg.
Trods flot dansk spil trak Essex fra i
den sidste del af kampen og vandt
7-43.
På landsholdet var seks fra Speed:
Nicolai Stark
Nicklas V. Tell
Oliver Le Roux
Emil Bentzen
Nikolaj Severin
Mathias Pintos

Pokalfinale CSR-Speed
Foto Daniel Storch
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Damelands-

holdet til EM i
Ungarn

af Sara Rasmussen
I januar 2011 blev 5 af Speeds
kvinder udtaget til landsholdet,
dette var Ida-Marie, Kamilla,
Marlene, Mette og Sara.
EM blev holdt i Ungarn, Zanka fra
fredag d.3 til mandag d.6.
Første kamp var om lørdagen mod
Litauen som endte 22-15 til
Danmark, med 2 scoringer fra
Marlene og Ilse og Marlene
sparkede over 1 gang. Anden kamp
var mod Slovenien med 1 scoring
fra Sophie, Kamilla, Marlene, Sara
og 2 scoringer fra Pernille, og
Marlene sparkede over 3 gange,
samt Pernille 1 gang, kampen endte
38-0 til Danmark.
Tredje og sidste kamp om lørdagen
var mod Serbien som endte 40-0 til
Danmark, med 1 scoring fra Kamilla
og Michelle og 2 scoringer fra både
Marlene og Ilse. Marlene fik sparket
over 4 gange og Ida-marie fik
sparket over 1 gang.
Søndag morgen skulle vi spille
vores sidste kamp i vores pulje mod
Ungarn, Mette og Mille scorer hver
1 gang i kampen, men det er ikke
nok, så vi taber desværre kampen
10-26, og kommer derved på en
anden plads i vores pulje. Derefter
skal vi spille semifinalen mod
Georgien, kampen bliver meget tæt,
men Danmark får de første 2
scoringer, som bliver lavet af
Kamilla der tager et fantastisk løb

helt ude ved sidelinjen, og Mette
som snupper bolden mellem to fra
Georgien helt nede ved deres
scoringsfelt, ud over det scorer
Kamilla 1 gang til og Ilse en gang.
Marlene får sparket over 3 gange
derved ender kampen 26-21 til
Danmark!
Danmark kommer i finalen mod
Polen 2*10 min. Kampen er utrolig
spændende, under næsten hele
første halvleg presser begge hold
hinanden så godt at ingen af
holdene kan komme igennem, i de
sidste 2 minutter bryder Polen
igennem og scorer, anden halvleg
får Polen lavet et par scoringer til
og kampen enden 0-24 til Polen.
Det kvindelige landshold kom på
en flot 2.plads, det bedste de har
opnået indtil videre, og derved
rykker de så op og skal spille i A-
gruppen til næste år! Tillykke !!

Deadline for
næste blad

Hvis du har indlæg til bladet skal
de være hos redaktionen
(speedbladet@rkspeed.dk) senest
den 25. juli.
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SMS 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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Speed-Hundested
Foto Daniel Storch
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Sponsorgruppen støtter

Speed
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Stærke,

europæiske
hold kommer til
Scandinavian

Sevens 2011
Af Brian Elmegaard
Om godt en måned starter den
intense Sevens-sæson som dansk
rugby jo afvikler i august. Der
spilles DM i sevens for både mænd
og kvinder den 20. august. Planen
var at der for mænd skulle afvikles
to seedningsstævner, i øst hos
Speed den 30. juli. Desværre har
kun 8 hold, heraf to fra Speed,
meldt sig til DM-turneringen så
der spilles kun finalestævne.
Speeds ambition er at genvinde
DM-trofæet og med både Alex
Østergaard, Dodji Hounou, Brad
Diamandis, Oliver Le Roux og

Niclas Tell i landsholdtruppen bør
holdet stå stærkt.

Speeds damer (i mørke trøjer) har
indledt sommeren med at vinde
Copenhagen Beach Rugby på
Amager Strand.

Ved Scandinavian Sevens ser det
ud til at de danske hold kommer
til at blive prøvet Specielt de irske
amatørmesterhold for både
kvinder og mænd virker som en
kapabel modstander. Derudover
vil mændene kunne møde gamle
kendinge som Susies Saloon, RAF
Spitfire, Honeybunns og
østeuropæiske hold fra Letland og
Moldova.
Kvindeturneringen har deltagelse
fra som nævnt Irland, men også
Frankrig og Polen.

Husk at der er stort behov for
hjælpere ti l stævnet. Al le kan
bruges

Copenhagen Beach Rugby
Foto Daniel Storch
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Copenhagen Beach Rugby
Foto Daniel Storch

1. Division Speed-FRK
Foto Henning Phl
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Stort resultat for
Cebu Dragons

Rapport fra Philippinerne
Cebu Dragon rugbyhold på
Philippinerne hvor Speeds
tidligere ungdomsformand med
meget mere nu har sin gang skabte
i foråret et meget stort resultat ved
for første gang i sin historie at slå
hovedstaden Manila Nomads
sports Club (29-12) som er et af
landets bedste hold. Fx kan
nævnes:

* Nomad Sports Club blev
grundlagt i 1914 og introducerede

rugby på Philippinerne. Rugby-
afdeleningen startede i the
1960'erne.

* Nomads er vært for Asiens
største sociale rugbyturnering
hvert år i ugen før Hong Kong
sevens. 32 hold var med i dette år
Manila 10s.

* Nomads er regerende 15-a-side
medstre i Philippinerne.

* Nomads har vundet ale tre
udgaver af Cebu 10s Rugby
Festival.

* Flere af spillerne på
Nomadsholdet spiller for
landsholdet.

Cebu Rugby Club
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Speed-Hundested
Foto Daniel Storch

Speed-
Hundested 91-0

af Jørgen Larsen
R.K.Speed spillede en
midtugekamp d. 16 juni imod
Hundested R.K. som sidste kamp
inden sommerferien, men da vi
var i topform til Pokal-finalen og
at de mere eller mindre var gået på
sommerferie, blev det en storsejr
til R.K.Speed. Første halvleg endte
41 - 0 til Speed med scorer fra
Brendan Ekstein 2 forsøg lig med
10 point, følgende scorede 1 forsøg
a`5 point, Niklas Tell - Gerard
Hounou - Dennis Stark - Kim
Baron, Junaire Brown sparkede 4
spark over - 8 point og et
straffespåark a´3 point ialt 11.
I anden halvleg var Hundested

gået endnu mere på ferie,
halvlegen endte 50 - 0 til os, med
scorer fra Alex Østergaard 2
forsøg 10 point - med hver en
score a 5 point - Emil Enna, -
Nikolaj Stark, - Kim Baron, - Dodji
Hounou, - Kenneth Hansen, - og
Oliver Le Roux, - og Junaire
Brown 5 spark over 10 point, så
samlet sejr til R.K.Speed 91 - 0.
Næste kamp i 1 division øst er for
os d. 30 august kl. 19.00 hjemme,
efter denne mangler vi C.S.R. ude
d. 3 september på Holmen kl.
14.00 og sidste kamp er ude imod
Frederiksberg R.K. d. 10
september kl. 14.00 på Jens
Jessensvej. Herefter spilles der
slutspil 3 øverste hold fra 1 div.
Øst imod 1 div. Vest 3 øverste
hold her er der 6 kampe før
danmarksmesteren er fundet.
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Roskilde-

Vikings - Speed
II

af Jørgen Larsen
Lørdag d. 11 juni spillede vi
turneringskamp imod den
nystartede Roskilde Vikings i 2
division øst, det var tredie gang vi
spillede imod dem, og de 2 første
opgør vandt Speed stort, men
denne gang gik der 25 minutter før
vi var inde og score første gang, og
det blev også 1 halvlegs resultat 7 -
0 til Speed, ved Martin Ellegaard
med spark over af Joakim.

Samme Joakim blev første mand
over mållinien i anden halvleg med
spark over til 14 - 0, så gik der
omkring 15 minutter og der kom
roskilde igennem til en reducering
til 5 - 14.
Derefter stod der Speed på resten
af halvlegen, første et forsøg af
Henrik Larsen til 19 - 5, og sidst i
halvlegen kom Joakim over igen
med et forsøg og et spark over til
slutresultatet 26 - 5 til Speed, det
vil ikke være en af de kampe der
går over i historien, men den blev
da spillet.
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Aktivitetsliste
Juli

01. Juli DRU 7s landshold Heidelberg 7s

04. August U18 landshold træningslejr

August

13. August Scandinavian Open Sevens 2010

20. August Pingvin Cup

DM sevens finaler

Kvinder DM 7s

Mix-stævne

27. August U21 landshold Vest-Øst

2. div. øst Hamlet-Speed

30. August 1. div. øst Speed-Exiles

September

03. 1. div. øst Speed-CSR
2. div. øst CBS-Speed

10. 1. div. øst FRK-Speed

2. div. øst Kløveret-Speed

11. Øresundsturnering Speed

17. Kvinder DM

24. U18 landshold træningssamling

DM ungdom

Herre slutspil
Oktober

01. Oktober Kvinder DM

Herre slutspil

08. Oktober Herre slutspil

09. Oktober Øresundsturnering Malmø

15. Oktober Kvinder DM

Herre slutspil
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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

Damerepr. Mette Lintonbon mette@rkspeed.dk

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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