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Rugbyklubben
Speed igen i
Pokalfinalen
Af Jørgen Larsen
R.K.Speed er igen for andet år i træk
i finalen der finder sted d. 25 juni på
amager, fordi modstanderne igen
bliver C.S.R.

59. ÅRGANG

De vandt over Aarhus Rugbyklub
29 - 13, så ved lodtrækning findes
spillestedet.
Vi havde en semifinale kamp imod
Hundested R.K. på deres bane,
desværre havde vi en del skader,
men reserverne klarede det godt.
(Læs videre på side 2)

Ungdoms-mixstævne
hos Speed

SPEEDBLADET
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Rugbyklubben
Speed igen i
Pokalfinalen
(fortsat)
Vi blev fra kampens start presset hårdt, og
Hundested kunne med lidt held havde bragt
sig foran, men deres straffespark blev kikset,
så begyndte Speeds maskine at køre, det blev
til 4 forsøg a´5 point til Alex Østergaard,
Oliver Le Roux, Bradley Diamandis, og Jonas
Freeman, alle spark blev sendt over af Joakim
Calmer Nielsen med 8 point, det lykkedes
for Hundested at score 1 forsøg med spark
over så halvlegsføringen blev på 28 - 7.
Straks fra anden halvlegs start lagde Speed
stort pres på Hundested, og det blev til scorer
fra Gerard Hounou 3 forsøg a 5 point ialt 15
point, 1 forsøg ved Dodji Hounou, Oliver Le
Roux, Alex Østergaard, og Joakim Calmer
Nielsen, derudover sparkede Dodji Hounou 1
spark over, samt Joakim Calmer Nielsen 6
spark over til en 2. halvleg sejr på 49 - 0, den
samlede sejr blev på 77 - 7, nu ser vi frem til
finalen og måske en pokalsejr.
Der trækkes lod om hvilket af de to
finalehold som skal have hjemmebane 25.
juni.

Deadline for
næste blad
Hvis du har indlæg til bladet skal
de være hos redaktionen
(speedbladet@rkspeed.dk) senest
den 25. maj.
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Niclas Tell Årets
Talent i DRU og
Årets Fund i
Tårnby
Kommune
af Jørgen Larsen
Niclas blev ved Dansk Rugby Union
Repræsentantskabsmøde i Odense
valgt til Årets talent 2010. Samtidig
har Kastrup-TårnbyIdrætssammenslutning peget på
Niclas til Årets Fund 2010, den
fornemme pris skal overrækkes på
Tårnby Rådhus d. 28 april.
Niclas startede som 7 årig med at
spille rugby, han viste sig hurtigt at
have talent for spillet og har trods sin
unge alder vundet DM-U9 1998-1999
og 2000, U-11 2001 og 2003, U-13
2004, U-17 2007 og 2008.
Niclas spillede som senior fra 2009 og
både i dette år samt i 2010 blev han
dansk mester i Sevens med klubben.
Han har spillet på det danske U-17 og
U-18 Landshold, på trods af sin unge
alder har han spillet på U-21
landsholdet, og er med i
Seniortruppen på det danske 15
mandslandshold, og som det sidste er
han netop udtaget til det danske
Sevens Landshold der i april skal til
Skotland og spille med i en stor
turnering i Edingburg.
Vi siger et stort tillykke.
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Copenhagen Beach Rugby
CSR afholder Copenhagen Beach Rugby for senior herre/damer, d. 2. juli
2011 kl. 11:00 i Amager Strand park, ved Strandstation 2.
Stævnet er ikke et klub stævne, hvorfor det er muligt at danne hold på
tværs af klubberne, eller af personer udenfor rugby verden. Det eneste det
kræver, er at spillerne på holdet har licens i Dansk Rugby Union.
Der må max være 8 spillere på holdet incl. udskiftere. Der spilles med 5
mand på banen og man spiller 2 x 5 minutter. Regler kan ses på
www.irblaws.com
Første præmien er på 5000 kr.
Der vil være mulighed for at sætte telte op på CSR/Nanok grund og der vil
også kunne købes frokost, aftensmad og morgenmad til en billige penge.
Hvis alle tre måltider bestilles på forhånd vil prisen 150 kr.
Der vil om aften afholdes Beach Party hos CSR/Nanok, hvor alle er
velkommen.
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Exiles R.F.C. 8 R.K.Speed 62
Af Jørgen Larsen
Rugbyturneringen er i fuld gang i 1
Division øst hvor bl. andet Speed og
C.S.R spiller er 2. runde blevet
afviklet. Her mødte Speed, Exiles
(holdet består af herboende
udlændinge).
Første halvleg var nogenlunde
jævnbyrdig den endte 22 - 3 til
Speed, der efter en svag start fik
gang i scorerne, først kom Nicklas
Tell over med et forsøg til en 5-0
føring, sparket over mislykkedes,
kort tid efter 3 straffespark som
Exiles missede, reducerede de på
det 4. til en reducering til 5 - 3,
deefter scorede Gerard Hounou 2
forsøg, hvor Joakim Calmer Nielsen
fik begge sparkene over til en føring
på 19 - 3, og sidst i halvlegen
scorede Joakim også på et
straffespark til en halvlegsføring på

22 - 3 til Speed.
Denne føring udbyggede Speed i
anden halvleg, dampen var ligesom
gået ud af Exiles, Joakim scorede
det første forsøg, uden at få sparket
over til en føring på 27 - 3, derefter
gik det stærkt, først Alex
Østergaard til 32 - 3 hvor Joakim fik
sparket over til 34 - 3, derefter Jonas
Freeman til 39 - 3, og igen Joakim
med spark over til 41 - 3, derefter
Mikkel Baron til 46 - 3, og igen
Joakim spark over til 48 - 3, herefter
kom Gerard Hounou med sin 3.
scoring til 53 - 3, og Mikkel Baron
spark over til 55 - 3, og scoringen
sluttede med storebror Dodji
Hounou til 60 - 3 og igen Mikkel
Baron til 62 - 3, hvor Exiles sidst i
kampen pyntede på resultatet til
slutstillingen 62 - 8.
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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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Speed-Hamlet
A f Jørgen Larsen
Vores første kamp var imod Hamlet
fra Helsingør. Vi havde måtte vende
kampen da de endnu ikke kunne
spille på deres bane, vi havde heller
ikke på grund af vinteren haft nogle
træningskampe, så det var
spændende at se hvordan vores
grundform var, men den fejlede
ikke noget må vi konstatere.
Hamlet havde fået mange nye
ansigter på holdet, og var i første
halvleg tæt på scoringer men de
kunne ikke komme igennem vort
forsvar, men til gengæld gik det
bedre med vort spil, både forwards
og trekvartere havde mange gode
kombinationer, vi vandt halvlegen
med 31 - 0, scorene kom fra
Brendan, Oliver, Bradley, Gerard og
Alex scorede hvert et forsøg = 5
point ialt 25 point, Junarie sparkede
3 spark over til halvlegsføring 31- 0.
Anden halvleg startede op med stor
fart på holdet, i starten af halvlegen
fik Hamlet tilkendt et straffespark
som de fik over til 31-3, men
derefter tog Speed fat Bradley,
Dodji, og Alex med hver 2 forsøg a
10 point, samt Oliver, og Jay med
hvert 1 forsøg a 5 point, samt 4
spark over af Dodji = 8point, og et
enkelt spark over af Junarie a 2
point bragte halvlegen op på 50
point, så den samlede sejr blev på 81
- 3, så det var en god sæson start for
R.K.Speed.

DM Kvinder 1.
runde i Odder
Fra www.rugby.dk
Der blev spillet 9 kampe med
følgende resultater: Grenå v JRK 019, Speed/Hundested v Exiles 15-5,
CBS v Erritsø 20-0, FRK v
Speed/Hundested 10-0, Exiles v
Grenå 34-0, JRK v CBS 5-5, Erritsø v
FRK 0-39, Speed/Hundested v
Grenå 37-0 og CBS v Exiles 0-40
Speeds tre kampe gav altså
maximumpoint.

Fem
Speedspillere
med
damelandsholdet til Ungarn
Fra www.rugby.dk
Marlene Jakobsen, Mette
Kristensen, Ida-Marie Andersen,
Kamilla Jensen, Sara M. Rasmussen
deltog alle på det landshold som
spillede træningsturnering i Ungarn
påsken over.
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Sponsorgruppen støtter
Speed
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Speed
dominerer U18landsholdet
fra www.rugby.dk
16 af de 26 spillere som
repræsenterede Danmark ved U18
EM i Frankrig. Danmark spillede i
3. division mod 3. division: Ungarn,
Serbien, Letland, Luxembourg,
Østrig, Moldova, Bulgarien.
Det viste sig at Luxembourg var for
stor en opgave i den første kamp og
Danmark tabte 51-0 (27-0). Så
ventede kampene om placeringerne
fra 5-8 i gruppe C. Danmark mødte
Bulgarien, som i deres første kamp
tabte 66-11 til Ungarn.
U/18 landsholdet vandt i en
uhyggeligt spændende kamp 14-13
over Bulgarien. Efter 0-0 ved
halvleg kom Danmark foran 7-3.
Bulgarien fik så scoret og førte 7-13
inden det sidste minut. Her fik
Danmark indkast i egen 22 og det
blev udnyttet til en omsat scoring
og slut resultatet 14-13.
Den sidste placeringskamp var mod
Moldova, som viste sig at være
fysisk overlegne og udnyttede dette
til at vinde kampen 25-7. Serbien
vandt 3. division, hvor Danmark
altså slutter på en godkendt 6.
plads.
Fra Speed deltog
Christopher Saxtoph
Frederik H. Nielsen
Casper Andersen
Jeffrey Bangsbostrand
Steven Bangsbostrand

Jeppe Maagaard Holm
Jonas Dünnwald
Lazin Bakr
Mads Ladegaard
Mark Franklin
Martin Davidsen
Nicklas Falster
Nicklas Rasmussen
Victor Hounou
Frederik Bjørkman
Sela Arnsberg
Desuden udgør Carsten Lund den
ene halvdel af trænerteamet.

Viking Tri
Nations
De tre skandinaviske lande spiller
den første turnering med navnet
Viking Tri Nations. Første kamp
mellem Sverige og Danmark. Det
blev en svensk sejr på 55-15.
Danmark havde Speeds Johannes
Mackeprang med som 8'r.
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Generalforsamling 2011
Før beretningen
1 minuts stilhed for afdøde Bent
Søndergård, kaldet ”Muffe-Bent”.
Bent Søndergård afgik ved døden i
september måned, Bent spillede
først i sin karriere for Comet, på
landsholdet, og meldte sig ind i
Speed i 90 erne, og spillede mange
Old-Boys kampe for klubben, og
samtidig var han dommer en
temmelig god en.
Bent var medlem af Speed indtil sin
død.
BESTYRELSENS BERETNING
FOR 2010
Oplæst ved den ordinære
Generalforsamling d. 25 februar
2011.
En gennemgang fra året der gik, set
fra Bestyrelsens side.
KLUBBENS TILSTAND
Her vil vi gerne komme ind på
mere generelle ting, der ikke
kommer ind under de andre
underpunkter, måske som et råb
om hjælp.
Sidste år berørte vi emnet, mere
hjælp fra både de aktive og passive
der er stadig meget at gøre med
vedligeholdelse af klubhuset og
arealet omkring klubben, vi
mangler også hjælpere til stævner,
ungdomsstævner med mere, vi må
indrømme at der var en god hjælp
til Scandinavian Open Sevens især

vore Old-Boys, vores
forældreforening er hårdt presset,
da der mangler hjælpere, især ved
stævner omkring DM og
Øresundsturneringer, så igen må vi
appellere til klubbens medlemmer,
meld dig som hjælper, alle kan
bruges så kom ud af hullerne og få
en god dag i klubben.
Tårnby Kommune er jo stadig
venligt stemt over for os, vi har de
sidste vintre haft svært ved at
holde varmen, men kommunen har
”energitestet” klubhuset og har
forlods lovet at skifte vinduer og
døre samt udskifte fyret i kælderen,
så må vi se hvornår resten bliver
udført.
Klubbens 60 års fødselsdag d. 31
marts blev en festlig dag med
mange taler og gaver, og
fremmødet var stort med mange
gæster og medlemmer, en rigtig
fødselsdag for Danmarks ældste
klub.
1./
SENIORAFDELINGEN
Vi har haft en rigtig god sæson i
2010 for vore seniorer, og ikke
mindst fik vi gang i vort andethold,
så godt at vi vandt 2 division øst, 2
holdet består af nogle garvede
”gamle” rotter, samt nogle U-17 og
U-18 spillere, en god kombination.
Vi har haft 61 spillere i gang i
sæsonen på vore 2 seniorhold, det
tyder på noget godt og stort.
1 holdet spillede meget seværdigt
rugby, klyngen er blevet mere
rutineret, og vi blev ikke skubbet så
meget rundt som før, som virkeligt
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var et problem for os.
Holdet levede op til de mål som
Træner–Holdleder samt Bestyrelsen
havde stillet op, mellem de 3 bedste
i Superligaen, (vi fik sølv) i
Pokalfinalen, hvor vi desværre tabte
til C.S.R. og genvinde DM i sevens,
det gjorde vi også suverænt i
Odder, nu er der sat nye mål i 2011,
så er det op til jer at indfri dem.
Vi kom også i finalen i
Scandinavian Open, hvor vi i
finalen mødte Royal Air Force, men
vi tabte med ære, godt gået, på
vejen mødte vi blandt andet de 7
dobbelte vindere ”Sussies Saloon”.
Vore planer for 2011 er at få et
sevens hold til Irland ”Kinsale
Sevens by the sea” med afrejse d. 29
april hjemme igen d. 2 maj, vi
arbejder også med en tur til
efteråret for begge seniorhold.
Der optræder også mange Speed
spillere på diverse Landshold, og
det vil jo også sige at vore seniorer
er ved at markere sig.
DAM EAFDELINGEN
Et år hvor Dianes arbejde har givet
gode resultater, vi vandt DM i
sevens i juni måned, en finaleplads i
Scandinavian Open, hvor vi
desværre tabte til ”Sussies Saloon”,
samt en 3 plads til DM.
Vort landshold har også brugt vore
dygtige damer, og det har givet
nogle gode oplevelser for damerne,
man må jo også sige at der er stor
aktivitet på tæningsbanerne hele
året, godt gået.
OLD-BOYS AFDELINGEN

Sidste år udnævnte vi dem til
festafdelingen, og det må vi sige at
det kørte godt, specielt som før
nævnt ved madvognen til
Scandinavian Open, og med en god
indsats med vort 2 hold, en god
støtte til vore unge seniorer samt
ungdomsspillere.
UNGDOM SAFDELINGEN
Her kører det som sædvanligt fint,
men der er konstant mangel på
trænere samt hjælpere, men med
lidt tryllerier kommer vi igennem.
Resultatmæssigt mangler der ikke
noget, i Øresundsturneringen vandt
vi guld i U-15 og U-17, sølv til U-11,
ved DM finalen (der blev afholdt
hos os) vandt vi bronze i U-9, sølv
til U-11, og guld til U-15 og U-18.
Igen må vi takke
forældreforeningen for en fantastisk
indsats ved vore stævner, men vi
må igen appellere til ”ja vore
forældre” med at møde op og give
en hånd med. Går du derhjemme
og mangler noget at tage dig til, vi
mangler trænere og hjælpere til vor
ungdomsafdeling.
ØKONOM IAFDELINGEN
Så lykkedes det at få et år med
overskud, men det holdt hårdt, vi er
også ramt af den økonomiske
afmatning, så kasserens kasse er
lukket hårdt i, og der skal gode
talegaver til at få den åbnet, har
man spørgsmål til regnskabet og
budget, er Lars på senere.
KLUBHUSET
Ja som nævnt før har Kommunen
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energitestet klubhuset, og som vi
godt vidste manglede der flere tiltag
for at man kunne gennemføre vintre
som de sidste 2 års, så der vil blive
udført nogle energiforbedringer,
men det gælder stadig pas på vores
klubhus, der er folk der dagligt
kæmper for at vedligeholde og
sørge for at vi stadig har Danmarks
flotteste og bedst vedligeholdte
klubhus indenfor rugbysporten, der
er lige blevet lavet Hovedrengøring
af 11 frivillige hjælpere, så pas på
det tænk jer om hvad i laver, der
andre der skal bruge deres fritid til
at vedligeholde.

DRU- Idrætssammenslutningen i
Kommunen, driften af klubben 1-2
møder om måneden, der skal findes
nye ideer til at skaffe penge til
driften, der er møder i rugbyparlamentet i november måned,
ungdomsmøde i februar, samt
rep.møde i marts, i kommunen er
der baneudvalgsmøde i marts,
møde i fitnessklubben, der skal
ansøges om baner både udendørs
samt indendørs, der skal ansøges
om tilskud hvert år, så vi har nok at
se til, hvis der er nogle
interesserede lærlinge kan vi godt
bruge en 5-6 stykker.

SCANDINAVIAN OPEN SEVEN a
SIDE
Det var 25 gang vi stod for
arrangementet, og bortset fra et
frygteligt regnvejr lørdag aften gik
stævnet godt, dette blev afviklet 1415 august, det nye var at selv om
der var mange gode og stærke hold
med lykkedes det for vort
seniorhold samt damerne at komme
i finalen, 2 gode indsatser der lover
godt for fremtiden, men som
sædvanlig må vi appellere til en
forståelse for hjælp, flere hjælpere
betyder at der er flere til at hjælpe så
man skåner dem der før har
knoklet, og igen må vi fremhæve de
”gamle” for en kanon indsats, det
var en super indsats.

KLUBBENS FREM TIDIGE
ARBEJDE
Først af alt er der den kommende
ændring af klubhuset, selv om
kommunen står for ombygningen,
kan vi ikke undgå at blive
involveret, der vil være en del
aktiviteter med træningssamlinger
for landshold i klubhuset, der vil
være nogle tilrejsende udenlandske
hold som vi skal spille imod og
bespise.
Vort 1 hold har nogle ambitioner
der skal opfyldes, Scandinavien
Open d. 13- 14 august, diverse
ungdomsstævner samt
Øresundsturneringen.
Hermed overlader vi beretningen til
forsamlingen.

BESTYRELSEN
Ja det består af 8 personer der står
for driften af klubben, og der nok at
tage stilling til, vi er medlem af

På bestyrelsens vegne
Jørgen Larsen
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Speed 2-Roskilde Vikings
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Aktivitetsliste
Maj
07 Landskamp Danmark - Israel
08 Øresundsturnering Trelleborg
14 Landskamp Østrig-Danmark
14 DM ungdom
14 Kvinder DM
15 U21 landshold Vest-Øst
15 U18 landshold træningssamling
18 1. div. øst Speed-CSR
20 DRU 7s landshold Amsterdam 7s
21 1. div. øst Hundested-Speed
28 1. div. øst Speed-FRK
28 2. div. øst Speed-Kloeveret
29 Øresundsturnering Hundested
Juni
04 Kvinder DM
04 1. div. øst Hamlet-Speed
04 2. div. øst Speed-Hamlet
11 1. div. øst Speed-Exiles
11 2. div. øst Speed-Roskilde
18 Kvinder DM
18 DM ungdom
18 1. div. øst Speed-Hundested
19 U18 landshold træningssamling
25 Pokalfinale
Juli
01 DRU 7s landshold Heidelberg 7s
30 DM sevens kvalifikation
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Telefonliste
Speeds klubhus

rkspeed@rkspeed.dk

Bestyrelsen

bestyrelsen@rkspeed.dk

Formand Jørgen Larsen

jl@rkspeed.dk

2968 7879

Kasserer Lars Graae

graae@rkspeed.dk

6179 7121

3250 0293

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

brian@rkspeed.dk

4157 9598

diane@rkspeed.dk

2260 0372

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

Dameudvalg
Sponsorudvalg
Infoudvalg Brian Elmegaard
DAMEAFDELINGEN
Træner Diane Lintonbon
UNGDOMSAFDELINGEN

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
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