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SPEEDBLADET

NUMMER 2 APRIL 201 2 60. ÅRGANG

DRU hædrer tre
fra Speed

Årets spiller for damer
Mille Mygind Jensen

Årets talent i dansk rugby
Jeppe Maagaard Holm

Eigil Hemmert Lund-pokalen til
Arne Jørgensen
Speeds ungdomsformand har efter

en lidt udsædvanlig procedure fået
tildelt DRU's ungdomspokal for
Fairplay,opkaldt efter unionens
stifter Eigil Hemmert Lund. Arne
modtager pokalen for et stort
arbejde og engagment i
ungdomsrugby gennem mange år.
Normalt gives pokalen til
ungdomsholdet med flest
fairplaypoint efter sæsonen, men
altså ikke i 2011.

DM-finale 2011 Århus-Speed
Foto Henning Pihl-Mortensen
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Speed hædrer
medlemmer ved

generalforsamlingen
Ved generalforsamlingen blev der overrakt
pokaler til følgende for 2011:
John Sørensen-pokalen: Frank Mouritsen
Speed-pokalen: Flemming Lisborg
Finn Sørensen-pokalen: Joakim Calmer
Nielsen (årets topscorer)

Indkaldelse til
ekstraordinær

generalforsamling
Klubbens medlemmer indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling 3. maj kl. 19
for endelig vedtagelse af de
vedtægtsændringer som blev fremlagt på den
ordinære generalforsamling.

Deadline for næste
blad

Hvis du har indlæg til bladet næste gang
skal de være hos redaktionen
(speedbladet@rkspeed.dk) senest den 15.
maj.
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DM-turnerings-
kampe

Af Jørgen Larsen
Ja så er sæsonen 2012 skudt igang,
vi har spillet 2 turneringskampe og
med 2 sejre. Først hjemme d. 24
marts hvor modstanderen var
Exiles. Vi vandt en storsejr 75 - 7.
Den næste var her i Påsken ude
imod Hundested d. 9 april, og atter
sejr men mere human sejr til os på
47 - 5. Så vi er kommet godt igang.
Den næste kamp er hjemme
tirsdag d. 24 april imod

Fredriksberg, udspark kl. 18.00.

Pokalkvartfinale
Lørdag d. 31 marts (Klubbens 62
års fødselsdag) skulle vi møde
C.S.R. hjemme i denne pokalkamp.
Desværre var vi ikke rigtigt
kommet i gang og med en meget
kraftig modvind i første halvleg,
som vi ikke rigtig kunne udnytte i
anden halvleg, måtte vi sige farvel
til dette års pokal. Vii tabte 24 - 12
(17 - 7), så nu kan vi koncentrere os
om DM for 15-mands-rugby.
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DM for 7 mands
rugby

Af Jørgen Larsen
Skærtorsdag skulle vi forsvare vort
DM fra de sidste 3 år, men med 4
skadede spillere i den første kamp
var odsene ikke rigtigt med os, vi
startede imod Frederiksberg og
tabte 22 - 5, næste kamp var imod

Erritsø og her gik det bedre vi
vandt 49 - 7, så mødte vi Holstebro
og igen en sejr til Speed på 24 - 12,
så skulle vi møde Århus i den ene
semifinale og her måtte vi
indkassere et nederlag på 5 - 24,
Århus blev de nye mestre med en
sejr i Finalen.
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Mosters Tøs
Af Mette Lintonbon
Årets spiller 2011 Kamilla Jensen
super godt gået.
Jeg slæbte min søsters datter
Kamilla med til rugby da hun var
14 år gammel i 2004 og lovede
hende at hvis hun blev ved med at
træne så hårdt ville jeg fortsætte til
vi kunne spille på landsholdet

sammen, det skete i 2009!
Nu er hun blevet kåret til Årets
Spiller 2011 og hev denne pokal
hjem til Speed, hvilket kun er 2 år
efter jeg selv fik samme ære. Jeg vil
bare sige at jeg er pave stolt af
Hende og det at vi begge har navn
på samme pokal er der ikke mange
mostre der kan prale af.
Tillykke Mille
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Pokaluddeling
for

dameafdelingen
Af Diane Lintonbon
Fra kvindeafdelingen blev
følgende hyldet til
generalforsamlingen
Årets spiller blev Emilie
Sauerberg-Madsen - Velfortjent, og
måske ikke en overraskelse, når
man tager højde for, hvor mange
gange hun er blevet dagens spiller.
Hun arbejder altid hårdt og
målrettet til træning og tager, det
hun har lært med sig ind i
kampene.

Årets talent blev Ellen Britto - En
naturlig rugbyspiller, der tog
rugby til sig for første gang
nogensinde i 2011 og allerede har
bevist sine evner på banen ved at
bidrage væsentligt til
pointscoringen i flere kampe.
Endvidere havde træneren valgt i
år at uddele nogle gavekort i
erkendelse af engagement til
træning. Det blev 4 af pigerne, der
havde haft tilstedeværelse på 80%
eller højere i sæsonen 2011:
De 2 overstående var blandt de
glade modtagere, samt:
Sara Mundt Rasmussen og
Kamille (Mille) Mygind Jensen
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Pokalmodtagere ved generalforsamlingen: Joakim Calmer
Nielsen, Frank Mouritsen og Flemming Lisborg
Foto: Simone Urban
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John Mogensen aften
Foto Henning Pihl-Mortensen
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Sponsorgruppen støtter
Speed
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John Mogensen aften
Foto Henning Pihl-Mortensen

Nogle kalder rugby et spil om en bold man aldrig ser...
Foto Henning Pihl-Mortensen



11

SÅ ER VI
IGANG!

Af Marlene Lindbjerg Jakobsen og
Simone Urban
Pigerne startede træningen d. 31/1-
12. Det var en kold, kold fornøjelse,
men pigerne mødte talstærkt op.
Selv de 7 minus grader, kunne ikke
holde pigerne væk. Det ser godt ud
for den kommende sæson! Holdet
tæller pt. 16 spillere.

Årets første spillermøde blev
afholdt, ugen efter. Focus var på:
fælles mål for 2012, fremmøde, flere
sociale arrangementer, facebook-
side samt nye "poster" på holdet.
Der blev som altid, diskuteret og
hygget en del?

Der sker flere ting i dansk
kvinderugby. Der arbejdes på et 15
a' side hold, bestående af spillere fra
københavnerklubberne, "holdets"
mål, er at deltage i årets pingvin
cup, som ligger i påsken. Dog
mangler holdet en træner, som
fortsat vil arbejde med holdet, efter
turneringen.
Kvinde 7's landsholdet, hvor Speed
er repræsenteret med 4 spillere,

rejser i år til Holland, Sverige og
Bulgarien for at forsvare de rød-
hvide farver.

2012 byder på en del udfordringer,
men med, det fine nye spillertøj,
som Doller har sponsoreret, skal
resultaterne nok komme!
Speeds piger bliver de bedst klædte
i år! En stor tak til Doller!

Resultaterne og præstationerne for
2011 var noget svingende.
Det blev dog til guld ved DM i 7's,
og Sølv ved DM. Resultatet ved
Scandinvian 7's, er der vist ingen
grund til at skrive om- hvilket var
meget skuffende, efter 2010s
finaleplads.

Følg os på facebook:
Fremover vil det være muligt at
følge holdet på facebook. Kvinderne
laver deres egen side, hvor div.
Træning, ture, fester, møder og
kampe, vil blive slået op.

Vi håber at mange af jer vil bakke
op om holdet, og komme og se
vores kampe, både ude og hjemme.

Vi ses, til en masse rugby i 2012
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Sæsonen
åbnede for

Speeds kvinder
lørdag den 31 .
marts med et
brag af forsøg!

Af Diane Lintonbon
Det første stævne i kvinde-DM
foregik på hjemmebane, hvor en
del var mødt op, på trods af det
kolde vejr, for at se nogle fine 7-
mandskampe fra en trup, der er
vokset i løbet af det sidste år. I de
sidste 6 måneder er der blevet
gennemgået jævnlige fitnesstests,
og alle spillere er blevet opfordret
til at sætte personlige mål i deres

rugbyudvikling. Denne fokus, plus
god tilstedeværelse til træning,
førte til et hold der åbnede
sæsonens første kamp i femte gear
og en sejr over Exiles 50-0 (på 14
minutter!).

Da 2 hold havde meldt fra stævnet,
var der kun én DM-kamp mere for
Speeds kvinder, men præstationen
fortsatte med en 45-0 sejr over
Grenå.

Dagens spiller, en der startede til
rugby i februar, men viser de
rigtige instinkter og scorede sit
første forsøg, var Ida Bjørner.

En anden første for damerne var, at
deres nye spillertrøjer blev vist
frem. For dette takkes mange gange
Peter Larsen, Amager VVS Service
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Æresmedlemmer
af Speed

Ved generalforsamlingen blev to
mangeårige Speedmedlemmer
udævnt til æresmedlemmer af
klubben.
De to er Orla D. Andersen (billedet)
og Torben "Batman" Nielsen.

Orla D. Andersen
Foto: Simone Urban

Ændring af vedtægter
Ved den ekstraordinære generalforsamling som afholdes 3. maj vil
følgende vedtægtsændringer blive sat til endelig afstemning:
§7: Der tilføjes at indkaldelse til generalforsamling kan udsendes på
hjemmesiden
§11: Der tilføjes at bestyrelsen også betår af et dameudvalgsmedlem.
Ved lige år ændres: Oldboysudvalgsmedlem (udgår) (i stedet indsættes)
Dameudvalgsmedlem
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Aktivitetsliste

April

09 1 . Div. Øst Hundested-Speed

1 4 7s landshold herrer

2. Div. Øst Kløveret-Speed I I

1 5 Øresundsturnering

21 Landskamp Danmark-Østrig

24 1 . Div. Øst Speed-FRK

28 DM Udvikl ingsstævne Ungdom

29 Landshold kvinder

Maj

01 Bestyrelsesmøde

05 7s landshold herrer Skotland

2. Div. Øst Speed I I -Roskilde

1 2 DM Kvinder Runde 2

Ungdom regionalmesterskab

1 5 1 . Div. Øst Speed-Hamlet

1 9 7s landshold herrer EM Polen

2. Div. Øst CBS-Speed I I

26 2. Div. Øst CBS-Speed I I

1 . Div. Øst CSR-Speed

Juni

01 I tal ienstur U1 2-U1 4

02 Landskamp Israel-Danmark

2. Div. Øst Speed I I -Kløveret

03 Landshold kvinder

05 1 . Div. Øst Speed-Hundested

Bestyrelsesmøde
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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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