
1

SPEEDBLADET

NUMMER 3 JULI 201 2 60. ÅRGANG

Odense 7s
U1 2 i Firenze hos Bombo Rugby
Speed er klar til Scandinavian Sevens
Filippinerne rykker



2

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

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,-
1/4 side: 1000,-

Forsidebillede er fra finalen ved Odense
7s mellem Frankrig og Portugal. Foto
Daniel Storch.

Flotte resultater i
foråret

Speeds hold har i foråret gjort det rigtig godt.
Specielt damernes DM i Sevens er
bemærkelsesværdigt. FRK og Speed spillede
om guldet i en meget lige og velspillet "finale".
Speed scorede det afgørende forsøg i kampens
12. minut og vandt 12-19.
Speeds herrer fører 1. division øst med
maksimumpoint efter syv af ti kampe.
Nærmeste konkurrenter til førstepladsen er
CSR og Frederiksberg. Alle tre hold ser ud til at
være sikre på at nå slutspillet, men da de
indbyrdes kampe tæller også her vil de to
kampe mod disse to hold i efteråret være
meget vigtige.
Speed fører Øresundsturneringen for U12 og
U18, mens U14 ligger nummer 2.
Desuden kan det nævnes at det danske XV-
landshold er rykket op til den europæiske
division 2B efter en walkover hvor Slovenien
trak sig. De danske 7s-damer med en del fra
Speed rykkede op i den Europæiske A-
turnering efter nederlag i plate-finalen i
Bulgarien.
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Tur til Bombo
Rugbyklub,

Firenze – Italien
1 /6 – 5/6 201 2

Af Flemming Lisborg
Sidste år fik vi ikke arrangeret en
tur for ungdommen, så der var
ligesom lagt op til at turen i år
skulle være noget særligt, men
hvad? I december fik vi så en
henvendelse fra ”Bombo
Rugbyklub” i Firenze om Speed
ville være venskabsklub med dem.
Overraskende at få en henvendelse
fra Italien men også super
spændende. Det viste sig, at en af
de meget aktive forældre i Bombo,
hed Anne Mette og var pære dansk.
Hun driver et lille hyggeligt
rejsebureau i baseret i Firenze, men
var jævnligt i Danmark, så derfor
måske slet ikke så mærkeligt med
ønsket om en venskabs klub i
Danmark.
For os var det jo alletiders
mulighed – et besøg hos vores
venskabs klub i Italien!
Der viste sig så senere at
Bomboerne er et helt specielt
folkefærd. De arrangerede alt for os
i Italien – program, transport,
privat indkvartering, turnering,
sightseeing – alt simpelthen. Det
var helt utroligt.

Fredag d.1/6
Kl. 8:00 mødtes vi, 9 U -12 – 11 U
-14 og 4 Ledere i Kbh.lufthavn.

Flyveturen til Rom gik fint, derefter
var der en bustur på ca. 4 timer
inkl. pauser hvor vi fik noget at
spise osv.
Ankomst til Bombo Rugbyklub i
Firenze kl. 17:45,i høj sol 25°C, hvor
vores værtsfamilier stod på
parkeringspladsen, for at tage imod
os. Vi blev derefter indkvarteret hos
vores respektive værtsfamilier.
Kl.20:00 Var vi inviteret Casa del
Popolo,et kæmpe medborgerhus.
Vi var ca. 100 personer i vores
selskab, udover det var der 2 andre
selskaber på samme antal.
Lørdagens program blev fastlagt.
Nu skulle der spises pizza, der blev
serveret ialt 10 forskellige slags,
samt cola – vand - øl & vin.
Kl.22:30 Blev vi kørt hjem til vores
værtsfamilier.

Lørdag d.2/6
Kl. 10:00 Mødtes vi på Padovani
Stadium, et stort stadion med plads
til 1000 mennesker. Vejret var
overskyet til kl.11:00 derefter 26°C
og høj sol. Nu startede turneringen.
Det førstehold var U -14 i et
mixhold med Bombo. Der blev
spillet 3 kampe og vi blev nr. 4 ud
af 16 hold. Rom nr. 1, Firenze nr. 2 –
som havde 4 hold med i
turneringen.
Efter frokost, som vi spiste på
stadion, tog U-14 sammen med
Anne-Mette, som er aut.guide i
Firenze og omegn, på sightseeing i
Firenze.
U-12 tog tilbage til Bombo
Rugbyklub for lige at pudse formen
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af til søndagens turnering, vi
spillede først Bombo v Speed,
derefter mixede vi holdene. Vi
sluttede kl.19:00 og kl.20:00 hvor vi
alle gik til bords (ca. 70 personer) i
en stor gymnastiksal, som hørte til
klubben, her blev der serveret
Italienske specialiteter for alle, som
var tilberedt af Bomboforældre og
venner af klubben.
Kl. 21:30 blev vi hentet af vores
værtsfamilier, efter en dejlig og
begivenhedsrig dag.

Søndag d. 3/6
Kl. 9:00 Mødtes vi på et solrigt
Padovani Stadium 26°C, nu var
det U-12 der skulle i kamp.
Desværre var de 2 første kampe på

kunstgræs, hvilket giver nogle
grimme ”slidmærker” på kroppen.
Vi spillede 5 kampe, tabte 1’kamp
spillede 2’ kamp uafgjort og vandt
så de næste 3 kampe, desværre var
vi kommet i den stærkeste af de 4
puljer. Det hold der vandt, var
Bennetton Rugby Club, det var det
hold vi tabte til, så hvad kunne det
ikke være blevet til!! Der deltog 38
hold lige fra U-6 til U-12 og vi
endte som nr.9
Efter finalerne fik vi noget at spise
på stadion. Derefter kørte vi med
bus, sammen med Anne-Mette til
Firenze centrum. I Firenze fortalte
Anne-Mette om det imponerende
Rådhus, Domkirken og andre
interessante bygningsværker.

KL.20:00 var vi tilbage hos
Bombo, hvor der blev serveret
en kold Pastaret med div.
tilbehør og kød. Efter endnu
en dejlig dag og aften kørte vi
med vores værtsfamilier hjem
kl.22:00.

Mandag d. 4/6
Kl. 9:00 Mødtes vi ved et
sporvognsstoppested og skulle
nu på egen hånd til Firenze
hvor vi skulle møde Anne-
Mette kl. 11:30 ved Rådhuset.
Det var en smule overskyet og
der kom da også et par dråber
regn, men stadig varmt.
2 rare forældre kørte med ind
til centrum, satte os af og tog
så tilbage igen.
Efter 1½ time mødte vi igen
Anne-Mette som havde skaffet
en speciel invitation fra
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Viceborgmesteren til en
rundvisning på det imponerende
Rådhus, som i dag er det 3’die
største i Europa. Det var meget
imponerede med skulpturer og
malerier på vægge og i lofter, som
fortalte om Firenzes historie –
”hovedstad og stormagt”.
Da rundvisningen på 1.time
sluttede var vi igen på egen hånd
og efter en længere gåtur og besøg
i div. Is-butikker og souvenir-
boder tog vi sporvognen tilbage
mod Bombo. Vi havde dog et
”pitstop” på den ”Gyldne Måge”
hvor alle spiste en Big-Mac menu.
Derefter gik vi resten af vejen, med
en lille afstikker til en Rugbybutik.
Kl. 17:30 spillede vi en lille
træningskamp med mixhold på
Bombo stadion.

Efter badet kørte vi ud for at se
holdet Rossi træne Calcio Storico (
historisk fodbold), et meget
voldsomt spil, som blev opfundet i
1500 tallet for at træne krigere når
de ikke var i kamp.
Kl.20:00 var vi tilbage i Bombo’s
klubhus, hvor der igen blevet
kræset om os, nu med grillmad,
mange forskellige slags brød og et
kæmpe kagebord. Her var vi rigtig
mange, forældre, værtsfamilier og
venner af Bombo Rugbyklub. Efter
middagen blev der holdt taler og
vores unger blev rost for deres
gode opførsel og manerer. Peter
holdt også en tale og takkede for
den fine og hjertelige modtagelse
vi havde fået. Derefter overbragte
Peter et Speed-skjold til Bombo’s
formand. Vi havde jo alle købt en
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turtrøje til div.spillere og forældre.
Efter talerne blev vi kaldt sammen,
nu blev der delt gaver ud til os alle
24, et par klipklappere, et penalhus,
en kap og en T-shirt.
Kl.23:00 kørte vi med vores
respektive venner/værtsfamilier
hjem for at gå til ro.

Tirsdag d. 5/6
Kl. 9:00 mødtes vi i høj sol 28 °C v/
Bombo’s klubhus. Der ventede en
bus, samt rigtig mange forældre,
det var almindelig skoledag for
spillerne.
Inden vi gik ombord i bussen fik vi
lige en kasse med frisksmurte
sandwich, æbler og en kasse med ½

L vand til den lange tur. Nu gik det
mod middelhavet til den lille
badeby Vada, hvor vi var fremme
kl.11:15. Her blev der badet, spist is,
spillet beachvolley og slikket
solskin.
Vi forlod Vada kl.14:30 med kurs
mod Rom, hvor vi inkl. pauser var
fremme 3 timer senere.

kl. 20:00 var vi i luften kl.22:30 var
vi igen i det kolde Danmark, efter
en pragtfuld tur.

Det er en fuldstændig uovertruffen
gæstfri behandling vi har fået hos
vores venskabsklub Bombo, så der
bliver noget at leve op til når,
Bombo kommer på genvisit.

Mikka, Eskild, Peter og Flemming

Skulle du få lyst til at besøge
Firenze så kan vi varmt anbefale
Anne Mette som guide:
www.firenzeguide.dk

Hvis du har lyst til at se billeder fra
turen så har Paolo Franciolini har
lagt 999 turbilleder ind på Picasa.
Google: ”Picasa Paolo Franciolini”
så kommer hans albums frem.
Kampene for U12 blev video filmet,
du kan få en kopi hvis du afleverer
to tomme DVD’er til Peter.
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Tak for turen

Livet byder nogle gange på
stjernestunder – og der er
oplevelser, man kan tænke tilbage
på hele livet med et stort smil på
læben. Vi håber ikke, vi træder
nogen over tæerne, når vi vælger
at udtale os på U-12 og U-14
spillernes forældres vegne og sige,
at turen til Bombo i Firenze den 1.-
5.juni hører til i
stjernestundskategorien! Og for
denne stjernestund ønsker vi bare
at sige mange tak!
Fra det øjeblik det første spæde
pip kom om, at der måske var en
Italienstur under opsejling til
afrejsedagen har vi hjemme hos os
– og i sagens natur især Benjamin
– glædet os helt vildt. Tankerne
har kredset om, hvordan det ville
blive at spille rugby med og mod
italienere? Hvordan ville det være
at bo hos en italiensk familie?
Hvor meget ville man kunne gøre

sig forståelig? Hvordan smager
”pasta/pizza” hos Bombo? Og så
mange andre ting….
Efter Benjamin er kommet hjem,
kan vi se og høre, hvor super godt
han har haft det, og hvor vigtig en
tur det var - både for ham og for
holdet. Han er vokset – og det er
far og mor her vel også!! Vi tror
på, at sammenholdet og
rugbykundskaberne i
ungdomsafdelingen er blevet
styrket. Og det er jo dejligt!!
Vi er meget taknemmelige over
det store arbejde alle involverede,
både trænere, frivillige og
sponsorer i Speed og Bombo har
gjort for at give børnene denne
fantastiske oplevelse.

Grazie mille!

Med venlig hilsen
Susanne og Doron Flinck Lavi
Forældre til Benjamin Flinck Lavi
U14
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Scandinavian
Sevens 201 2

Med få dage til årets
Sevensturnering hos Speed er der
stor aktivitet omkring den sidste
planlægning.
Der vil i år komme hold fra Sverige,
Norge, Tyskland, Frankrig,
England, Fiji og Danmark. Der er i
skrivende stund tilmeldt 19 hold i
herreturneringen, 10 damehold og 8
old boys-hold.
Old boys spiller hele turneringen
lørdag med indledende puljekampe

og finaler for de bedste.
For damer og herrehold er
turneringen planlagt over to dage.
Lørdag spilles puljer for
kvalifikation til søndagens finaler.
Søndag spiller damer i to
turneringer, Cup og plate for hhv.
de bedste og lavest rangerede.
Tilsvarende deles herreturneringen
i tre turneringer søndag, Cup, Plate
og Bowl.
Finalerne spilles ca. fra kl. 12.00 til
15.30.

Husk at al hjælp kan bruges, så hvis
du har mulighed for at give et nap
med -- henvend dig til Frank
Larsen.
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Sponsorgruppen støtter
Speed
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Filippinsk rugby
af Claus Beck
Kære alle, det er lidt tid siden jeg
har skrevet her i bladet, bare rolig,
selvom Nette og jeg trives i Cebu og
kommer meget rundt i denne del af
verden, så har vi ikke glemt jer eller
rugby’en oppe i Danmark.
Vi følger stadig med i RK Speeds
bedrifter på internettet og gennem
familien, og det var svært ærgerligt
at 1. holdet ikke kunne vinde
pokalen og turneringen sidste år.
Holdet var tæt på, talentet og
alderen er nu på plads, nu skal der
bare lidt held og knofedt til. Så
held og lykke til drengene og
Kaare.
Jeg vil fortælle en historie om en
succesfuld udvikling hernede i
varmen, hvor filipinsk rugby på
kort tid (5 år), er gået fra at være en
sport ingen tog alvorlig, til fra i
2013 at skulle spille med i IRB’s
elite turnering “Asian 5 Nations”,
sammen med Japan, Korea, Hong
Kong og Taiwan. Efter at have

besejret Singapore først i April, så
kom oprykningskampen mod Sri
Lanka lørdag den 21. april, kampen
blev vist direkte på landsdækkende
tv. I en spændende kamp hvor
begge hold skiftevis var foran,
vandt “the Philippine Vocanoes”
med 28-18 foran over 4.000
begejstrede tilskuere i Manila. Jeg
tror ikke dansk rugby bare kan
kopiere hvad der er sket her, men
man kan jo altid blive klogere.
Da jeg ankom til Cebu i efteråret
2005, blev jeg involveret i opstarten
af Cebu Dragons Rugby Club. En
gruppe expats var begyndt at spille
touch rugby, og havde inviteret
lokale til at deltage. Det blev
hurtigt et tilløbsstykke, hvor børn
og kvinder også deltog, og efter et
halvt år var den første 10 holds
touch turnering i fuld gang.
Sideløbende med touch rugby’en
begyndte vi at spille kontakt rugby,
jeg blev hyret som coach i 2006, og
hjalp holdet igang med den rigtige
rugby. Det var ikke let, vi fik
stygge bank de første par år, men
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flere og flere kom til, og vi
begyndte at vinde.
Den lange historie kort fortalt, vi
har idag to klubber i Cebu City,
Cebu Dragons har over 100 aktive
spillere fordelt på 3 herrehold og 1
kvindehold, både herre og dame
holdene spiller 15 a-side rugby i og
uden for Cebu. I dette års Manila
10 a-side turnering (med 32 hold)
vandt Dragons 1. hold deres række
og slog hold fra Australien og
Hong Hong. Vi har en del
ungdomsspillere, men ikke så
mange som Speed.
Samtidig med at Cebu Dragons
kom igang, gik de 2 store
rugbyklubber oppe i Manila, i gang
med at start nye klubber op, og en
landsdækkende turnering blev
etableret fra 2007. Da rugby nu var
blevet landsdækkende, blev ideen
om et landshold født. “Philippine
Volcanoes” spillede de første
kampe ude og hjemme mod Guam,
som blev starten på en lang række
sejre. I 2008 deltog deltog
landsholdet for første gang i den

laveste række i IRB’s turnering i
Asien. 4 år, 11 kampe og 10 sejre
senere, og holdet hører nu hjemme
blandt den absolute elite i Asien.
Holdet startede med et mix af
lokale og expats, som kunne spille
på landsholdet, da de havde boet i
landet i en årrække. De 2 sidste år
har holdet kun bestået af spillere
med et filippinsk pas, der er ingen
udlændinge på holdet. Holdet er
nu nr 55 på IRB’s liste over alle
landshold, hvor Danmark er nr 61,
mens Sverige er nr 37, der er 96
hold på listen.
For 3 år siden begyndte et
sideløbende elite fokus pa 7 a-side,
som er blevet støttet af en
landsdækkende 7 a-side turnering.
Højdepunktet for 7 a-side blev nået
i marts, hvor holdet deltog i Hong
Kong 7 a-side. Nette og jeg
overværede årets turnering, som
blev vundet af et suverænt Fiji
hold, der satte alle plads.
Filippinerne tabte desværre alle 4
kampe, men de blev aldrig spillet
ud af banen, og var tæt på at slå
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Zimbabwe, som først trak sejren
hjem i overtiden. Det vil blive
spændende at se hvad de kan gøre i
fremtiden.
For kvinderne er det også gået
fremad, Filippinerne spiller nu også
15 a-side kvinde landskampe, og
den næste skal spilles i Cebu, den 2
juni mod Singapore på vores baner,
Dragons Ladies har 6-7 spillere på
holdet.
Hvad er baggrunden for denne
udvikling, som har givet genlyd
mange steder, vel der er flere, og
her er de mere interessante. Som de
fleste asiater så er Filippinere ikke i
blandt de største her i verden, men
gennem deres passion for basketball
(landets nationalsport), så har de
fleste sikre hænder og hurtige
reflekser, så det åbne backline spil
passer dem fint. Fokus på 7 og 10 a-
side spil udvikler spillernes “skills”
hurtigere, da de oftere er i bold
kontakt og udfører mange
tacklinger. Man spiller også med
hjertet, i en grad jeg aldrig har set i
Danmark, her ofrer spillerne sig for
hinanden uden at kny, teamånden
er positiv og ekstrem selv i
modgang. Spillet hernede (som i
resten af Asien) er også meget
renere end i Danmark, kun en gang
har jeg set en spiller slå ud efter en
anden på banen.
Da udviklingen tog fart, så
kvitterede IRB hurtigt med
økonomisk støtte. I dag modtager
Filippinerne over 1.5 mill kr i årlig
støtte, denne støtte vil nu stige igen
pga oprykningen til Asia 5 Nations.

I modsætning til dengang Danmark
fik stor IRB støtte, så bruges
pengene direkte på trænere og
spillerne. Bla. støttes klubberne nu
så det ikke koster holdene noget at
flyve op til Manila, eller ned til
Cebu. De 3 landstrænere (Herre –
Kvinde – Ungdom) er fuldtids
ansatte, de cirkulerer hele tiden
blandt klubberne og hjælper
klubberne lokalt, samt udfører de
administrative pligter som hører til
holdene. Plus penge rækker
længere her, hvor de lokales
normale indtægt kun er ca 10 til
25% af hvad en dansk indtægt er.
Dertil kommer at mange filippinere
rejser til udlandet for at arbejde eller
uddanne sig, bl.a til Australien og
USA. Her møder de rugby som et
spil der spilles på College på højt
niveau. Fx trækker Philadelphia’s
College 7 a-side turnering, I USA
over 10.000 tilskuere hvert år. Vi
ser ofte ned på USA som rugby
nation, men der er over 1.500 rugby
klubber + College og Universits
hold over hele landet. Filippinerne
er stolte mennesker, så da de hørte
om landsholdene, så ønskede de at
komme hjem og hjælpe, og idag er
de fleste på landholdene under
uddannelse udenfor landet. Fra
Cebu Dragons har 2-3 herre spillere
nået de bedste hold.

PS – Historien om “Philippine
Vocanoes” kan læses på IRB’s og
PRU’s hjemmesider
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Odense 7s
af Brian Elmegaard
EM sevens blev afsluttet med
finalestævne i Odense 7-8. juli.
Speed havde arrangeret tur til
turneringen søndag for at se
finalerne, men flere fra Speed
havde taget turen over allerede i
dagen op til og flere bidragede også
med en stor indsats som hjælpere.
Turneringen forløb flot med 7s-
rugby på højt niveau mellem de
bedste europæiske hold.
Turneringen endte efter flot solskin
med en finale i øsregn hvor
Frankrig slog Portugal.
I den samlede stilling efter tre
turneringer vandt England EM med
Portugal og Frankrig på de næste
pladser.
Danmark tabte alle kampe, men
spillede et flot niveau og havde den
fornøjelse at komme foran mod de
senere vindere fra England.

Resultater lørdag:
Skotland-Danmark 43-0
England-Danmark 43-7
Tyskland-Danmark 40-10
Søndag:
Shield-kvartfinale Italien-Danmark
27-12
Shield-semifinale Rumænien-
Danmark 26-12
Kamp om 15-16.-plads Litauen-
Danmark 19-7

Cup-finale Frankrig-Portugal 21-12
Plate-finale Georgien-England 21-
14
Bowl-finale Italien-Holland 31-12
Shield-finale Belgien-Rumænien 7-5

På det danske hold var tre fra
Speed: Alex Østergaard, Brad
Diamandis og Oliver Le Roux.

Alex Østergaard i kamp for det danske 7s-landshold (tv) og HKH Prins
Joachim overrækker pokal til de engelske vindere af EM Sevens (th). Foto
Daniel Storch
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Aktivitetsliste

August

07 Bestyrelsesmøde

11 Scandinavian Open Sevens

1 2 Scandinavian Open Sevens

1 8 Pingvin Cup

1 8 2. Div. Øst Roskilde-Speed I I

1 8 1 . Div. Øst Exiles-Speed

25 1 . Div. Øst FRK-Speed

25 2. Div. Øst Kløveret-Speed I I

September

01 Ungdom regionalmesterskab

01 DM Kvinder Runde 4

01 2. Div. Øst Speed I I -

01 Landskamp Norge-

04 Bestyrelsesmøde

08 1 . Div. Øst Speed-CSR

08 2. Div. Øst Speed I I -CBS

09 Øresundsturnering

1 5 Landskamp Sverige-

22 DM Kvinder Runde 5

22 Ungdom finalestævne

22 DM Slutspil 1

29 2. Div. Øst Speed I I -

29 DM Slutspil 2
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Telefonliste

Speeds klubhus 3250 0293

Bestyrelsen bestyrelsen@rkspeed.dk

Formand Jørgen Larsen jl@rkspeed.dk 2968 7879

61 79 71 21

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

Ungdomsudvalg Arne Jørgensen arne@rkspeed.dk 2572 1 000

Seniorudvalg Frank Larsen fvl@rkspeed.dk 2063 5441

Bane/Materialeudvalg Glenn enna@rkspeed.dk 4043 6674

Klubhusudvalg Jesper Hagel hagel@rkspeed.dk

Damerepr. Mette Lintonbon mette@rkspeed.dk

Infoudvalg Brian Elmegaard brian@rkspeed.dk 41 57 9598

DAMEAFDELINGEN

Træner Diane Lintonbon diane@rkspeed.dk 2260 0372

UNGDOMSAFDELINGEN

U1 4 træner Peter Jacobsen peter@rkspeed.dk 351 0 1 01 3

U1 2 træner Flemming Lisborg l isborg@rkspeed.dk 211 8 2264

U1 9 træner Ludvig Hansen ludvig@rkspeed.dk 5099 6481

Forældrekontakt Arne Jørgensen arne@rkspeed.dk 2572 1 000

SENIORAFDELINGEN Træning tirsdag og torsdag 1 8-1 9.30

Formand Frank Larsen fvl@rkspeed.dk

Kampsekretær Ludvig Hansen ludvig@rkspeed.dk 5099 6481

Træner Kaare Frandsen kaare@rkspeed.dk 2679 861 9

Kasserer Lars Graae graae@rkspeed.dk

rkspeed@rkspeed.dk

2063 5441
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