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Speeds førstehold før kampen mod
Århus. Foto Henning Pihl

SPEEDBLADET

NUMMER 1 JANUAR
2012

60. ÅRGANG

Alex Østergaard
på årets hold

2011
Fra rugby.dk
Superligatrænerne har sammen
med landstrænerne sat Årets Hold i
dansk rugby 2011:
1. Jesper Neumann (Erritsø), 2
Kasper Vad Pedersen (ARK), 3.
Niels Gotfresen (ARK), 4. Lewellyn
Pilbeam (Exiles), 5. Jonas Haaning
(FRK), 6. Emad Libis (CSR), 7.
Gaspard Nau Valbak (VGA Saint
Maur), 8. Johannes Soussan (CSR),

9. Mikkel S. Jensen (ARK), 10.
Sylvester Michaelsen (Aalborg), 11.
Andy Nielsen (ARK), 12. Alexander
Østergaard (Speed), 13. Andreas
Robertson (Nottingham Uni.), 14.
Rasmus Mortensen (ARK) og 15.
Joshua Jensen (Tetbury RC).

De 3 spillere som modtog flest
nomineringer og indstilles til kåring
som årets spiller 2011 er: Niels
Gotfredsen, Jonas Haaning og
Kasper Vad Pedersen
3 dommere er indstillet til kåring
som årets bedste: Kenneth Steel,
Mike Vestorp og Steen Jensen.
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Brian Elmegaard
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Jørgen Larsen
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2770 Kastrup
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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,-

GLEMME-
KASSEN

Materialeforvalter "Batman" har nu så meget
glemt tøj at det fylder 3 flyttekasser, så hvis
du har glemt noget tøj i klubben, så mød op
til træningsaftener og kig kasserne igennem,
inden 1 marts 2012, derefter vil det blive
skænket til genbrugspladsen, der vil sørge
for at trængende får tøjet.

HUSK ALTSÅ INDEN
d. 1 MARTS 2012
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Indkaldelse til ordinær
GENERALFORSAMLING

Fredag d.24 februar 2012, kl. 19.00

DAGSORDEN:
1. Valg af Dirigent.
2. Bestyrelsens og Udvalgenes beretning for det forløbne år.
3. Klubbens fremtidige arbejde.
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
5. Forelæggelse af det kommende års budget.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg af bestyrelse, i henhold til klubbens vedtægter.
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

På valg er:
Formand Jørgen Larsen, villig til genvalg.
Sekretær Henning Pihl, villig til genvalg.
Ungdomsudvalg Arne Jørgensen, villig til genvalg.
PR-Blad Brian Elmegaard, villig til genvalg.

Uden for tur:
Senioransvarlig afgående Glenn Enna, forslag Frank Larsen.
Bane-og Materialer afg. Torben Nielsen, forslag Glenn Enna.
Klubhus afg. Frank Larsen, forslag Jesper Hagel.

Alle disse poster er kun for 1 år.

Til alle: HUSK AT MØDE OP, HER HAR DU MULIGHED FOR
INDFLYDELSE.

BESTYRELSEN.
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ÅRETS
NYTÅRSKUR

2012

Fredag d. 13 januar var dagen for
årets Nytårskur, årets emne var
Axteriks og Gallerne, desværre
var der ikke så mange udklædte,
men der var flere gode.
Dinneren var østers og vildsvin

og det var der rigeligt af, så igen
en stor succes, sanghæftet "de
store synger" blev brugt flittigt,
en stor tak til Old-Boys gruppen
der fik banket et godt
arrangement op, og ikke mindst
tak for de udklædte Cæsar,
obelix, og diverse vikinger, nu
ser vi frem til næste års
arrangement.

FORMANDEN.
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W.-Ventilation ny sponsor for
Andetholdet

W - Ventilation har sponsoreret et nyt sæt tøj til den nye sæson til
andetholdet. Klubben takker for sættet.

W-Elinstallation ny klubsponsor

Samtidig har klubben indgået en et-årig sponsorkontrakt med
søsterfirmaet, beløbet kan klubben frit råde over, så der tænkes.
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Tur til World Cup
I New Zealand

Af Ian Hollins
25. august 2011, 65år og en dag, så
tog Grete og jeg afsted mod New
Zealand for at opleve Rugby World
Cup 2011. Vi brugte 7 dage i Darwin
på at besøge nogle venner og
derefter 4 dage hos Anita, 200km
nord-øst fra Melbourne. Anita var
en af de første piger hos Speed i
1970'erne.
Vi ankom til Auckland 8. september
vor vi skulle bo hos en kammerat.
Var til åbningsceremoni og kampen
mellem New Zealand and Tonga.
En gode oplevelse. Næste uge
besøgte vi venner og var inde at se
til John Sørensen på plejehjemmet.
Så til kamp om lørdagen mellem
Australien og Irland. En sikker
overraskelse, men det hold, der har
forstået dommeren vandt.
Så var vi 5 dage mod nord fra
Auckland til Bay of Islands og

tilbage for at se Fiji og Samao.
Dejligt at se en kamp i dagslys, der
var ikke mange TV programmer i
Europa der vil sende denne kamp!!
Afsted igen 3 dage til en halvø
Coramandel cirka 2 timers kørsel
syd-øst for Auckland. Tilbage for at
mødes med Claus og Anette der var
ankommet fra Cebu. Et par dage
sammen med dem og så en halv dag
med Nicolai, Alex’s far. Endnu til en
kamp, mellem England og Scotland.
Så tog vi afsted til Canberra i 12
dage for at besøge nogle meget
gode venner. Så kvartfinaler i TV og
fik spillet golf.
Tilbage til Auckland og de 2
semifinaler. Wales og Frankrig hvor
Wales ikke kunne få deres spark
over, en skam. New Zealand og
Australien hvor New Zealand var
for stærk. Et par gode kampe.
Fredag 21. oktober var der
bronzekamp mellem Australien og
Wales, igen missede Wales for
mange spark, endnu en skam.
Søndag 23. oktober en lang dag i
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Nikolai og Ian i New Zealand

udsigt. Først var vi inviteret til
Nicolai’s 50 år fødselsdag. Frokost
på Waiheke Island, 40 minutter
med hurtigfærge fra Auckland.
Meget fint sted og lækkert mad.
Derefter tilbage til Auckland og en
lille tur på Waterfront med cirka
150,000 mennesker. Så ud til en Irsk
Pub i nærheden af Eden Park. Og
så til KAMPEN, New Zealand og
Frankrig. En kamp af to halvlege,
med en til hver. Den rigtige vinder,

men måske lidt heldigt på dagen,
det skal man have hvis man skal
vinde.
Tirsdag 25. oktober satte vi kursen
mod København, med ankomst
torsdag morgen. Så var de 9 uger
gået med store oplevelser, men
Grete glædede sig til at sove i sin
egen seng igen. Nu har jeg oplevet
New Zealand vinde VM 2 gang,
begge på Eden Park - er jeg ikke
heldig.
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Sponsorgruppen støtter
Speed
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Overrækkelse af Arbejdernes
Landsbank sponsorat
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Århus-Speed. Foto Daniel Storch
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Århus-Speed. Foto Henning Pihl
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Deadline for næste blad
Redaktøren er klar over at det har varet meget længe siden
sidste udgave og beklager forsinkelsen. Det er planlagt at
udkomme seks gange i 2012 som er årgang nummer 60. Hvis
dette skal lykkes er det nødvendigt at alle klubbens hold og
afdelinger leverer gode historier og billeder mm. til
Speedbladet. Vær opmærksom på alle de gode historier, vi
tager meget gerne imod.
Hvis du har indlæg til bladet næste gang skal de være hos
redaktionen (speedbladet@rkspeed.dk) senest den 1. marts.

Bombo Rugby i
Firenze
Ny

venskabsklub
for ungdom

Anne Mette Ariani har henvendt sig
til klubben med henblik på
samarbjde som venskabsklubber
om ungdomsrugby. Anne Mette
skriver på vegne af Bombo Rugby
Klub i Firenze
(www.bomborugby.it) og er blevet
henvist til Speed af Inger Marie fra
Dansk Rugby Union
Anne Mette Ariani, er født og
opvokset i Lyngby, men siden 1989
bosat i Firenze. Hendes to sønner
Aksel på 13 år og Albert på 7 år
spiller hos Bombo Rugby.
Anne skriver:
Bombo Rugby blev grundlagt i 1998 og
er een af de tre rugby-klubber i Firenze.
I Italien bliver denne fantastiske sport
jo mere og mere populær - og derfor
kom vi på ideen omkring en
venskabsklub i Danmark. Det kunne

være fint, pædagogisk og udviklende
for alle parter med kontakt på tværs af
grænserne; selvfølgelig med henblik på
en form for turnerings-arrangement
her og/eller i Danmark med deraf
følgende presse-dækning og
opmærksomhed på rugby-sporten. ...og
så kunne det være smadder-
skægt...både for spillerne og deres
respektive forældre. I Bombo-klubben
har vi nogle super fortagsomme
forældre; både mht alt det praktiske i
forbindelse med turneringer og
træning, men hovedsaglig, når der
holdes "terzo tempo/tredie del af
kampen" og spillerne efter brusebadet
spiser pasta, sandwiches, kage mv
sammen.
I Bombo er der hold fra under 8 til
under 20 - så aldersklassen rammer
meget bredt.
"Bombo" er iøvrigt det toscanske ord
for brumlebi - det fredsommelige dyr,
der summer rundt og ikke gør nogen
fortræd, men NÅR den stikker, SÅ gør
det ondt ;o)

Speeds ungdomsafdeling er i gang
med at få sat gang i samarbejdet, så
det bliver spændende at se hvad
der sker fremover.
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Aktivitetsliste

Februar

04 Breddekonference

05 7s landshold kvinder

11 Seniortræning

12 20/20-møde

18 Seniortræning

24 Generalforsamling

25 Seniortræning

25 Repræsentantskabsmøde

26 20/20-møde

Marts

03 Seniortræning

17 John Mogensen Aften
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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 Kaare Frandsen kaare@rkspeed.dk 2679 8619

Kasserer Lars Graae graae@rkspeed.dk

rkspeed@rkspeed.dk
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